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La importància dels coneixements científics i tecnològics en el món actual rau en el fet que han canviat les nostres 
concepcions sobre tot allò que ens envolta, les relacions entre les persones i les relacions amb l’entorn. Possiblement siguin 

els avenços tecnicocientífics els que han fet canviar més els nostres estils de vida en els darrers anys. La situació actual 
demana la democratització del coneixement i, en particular, del coneixement científic a tota la ciutadania i la 

necessitat de participació en les preses de decisions davant l’actual realitat. Els nens i les nenes han de 
desenvolupar les competències necessàries per esdevenir adults responsables. Els mestres i les 

mestres necessitem espais de debat on compartir la ciència que volem que aprengui el nostre 
l’alumnat, ciutadans i ciutadanes del segle XXI. Si hem d’educar per viure en aquest món, 

l’educació científica i tecnològica es converteix en imprescindible.

En aquests moments de debat permanent en les diferents àrees curriculars, les relacions 
entre les ciències naturals i les ciències socials per conèixer i entendre millor el medi ens 

porten a elaborar estratègies i recursos que inclouen la transversalitat del coneixement i la 
interrelació entre les diferents disciplines. Per tot això, s’ha organitzat aquesta jornada 

dedicada a la didàctica de la ciència, les matemàtiques i el coneixement del medi amb l’objectiu 
de donar a conèixer al col·lectiu de mestres algunes de les experiències que, d’altres companys i 

companyes de professió, les universitats i el Departament d’Ensenyament estan duent a terme.
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08.30 – 09.00 h Recollida de documentació

09.00 – 09.30 h Presentació del Seminari
 A càrrec de Carme Prats, cap de l’Àrea d’Exposicions, Educació i 

Projectes del mNACTEC i de Montse Cabello, responsable del 
Centre de Documentació i Experimentació en Ciències (CESIRE-
CDEC), del Departament d’Ensenyament

09.30 – 10.10 h Conferència inaugural
 “L’aprenentatge de les ciències pot aportar quelcom 

més que continguts científics?”
 A càrrec de Rosa Maria Pujol, professora de didàctica de la 

ciència a la UAB
 Vivim en una societat en què l’homogeneïtzació del pensament, l’increment 

de les diferències entre persones i, les problemàtiques ambientals han 
arrelat amb força. Una societat en què el coneixement, que s’incrementa 
exponencialment any rere any ha passat a ser la matèria primera dels 
processos productius i ja no s’adquireix tan sols a les escoles. En aquest 
context, ens cal reflexionar sobre quin tipus d’educació científica volem 
desenvolupar i quins són els elements rellevants a considerar en 
l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències.

10.10 – 11.00 h Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Descobrim el transport
 A càrrec de Rosa Mondragón, membre de l’equip d’educadors del 

mNACTEC  
 Taller a l’espai dedicat al transport, per a infants de 3 a 7 anys. A 

través de jocs de simulació, els més petits treballaran els conceptes 
de lateralitat i d’orientació en l’espai, les normes bàsiques de circula-
ció i els mitjans de transport.

10.10 – 11.00 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B El projecte Electricitat
 A càrrec de Maria José Jurado, professora de l’escola Andersen i 

membre de l’equip d’educadors del mNACTEC
 Es tracta d’un treball per projectes que ofereix el mNACTEC des del 

cicle inicial fins a sisè de primària. Farem un tast del taller de treball 
cooperatiu pensat per als cicles mitjà i superior, per conèixer les 
propietats elèctriques i magnètiques de diferents materials.

11.00 – 11.20 h Pausa - Cafè

11.20 – 12.00 h    Xerrada genèrica
 “Recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques”
 A càrrec d’Anton Aubanell, responsable del CESIRE Creamat, i Sergi 

del Moral, membre del Creamat
 S'exposaran alguns dels recursos que el Creamat posa a l'abast del 

professorat. El web com a punt de contacte que dóna accés a  recursos 
com l'Aplicació de Recursos al Currículum (ARC), una base de dades on 
trobar propostes relacionades amb el currículum, material per al Suport 
Escolar Personalitzat (SEP), la Formació Interna de Centres (FIC) en 
temes com, la competència matemàtica a infantil i primària, i el càlcul a 
l'educació infantil i primària, entre d’altres.

12.00 – 12.50 h  Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A GeoGebra, una eina per treballar la geometria, 

també a ed. infantil 
 A càrrec d’Isabel Sorigué, mestra d’educació infantil a l’escola 

Diputació de Barcelona  
 Presentarem diferents activitats on es treballen conceptes de línies 

i figures geomètriques que estan relacionades amb l’entorn proper, 
natural o el món de l’art, i que podem portar a terme des de P3 fins a 
P5. Es parteix d’activitats d’observació, de manipulació i 
d’experimentació amb elements materials, per acabar amb activitats 
amb el programa GeoGebra que hem dissenyat específicament per a 
cada una d’elles. Aquesta experimentació permet anar introduint el 
llenguatge científic que ens ajudarà a conèixer les propietats que 
observem i a posar-los nom.

12.00 – 12.50 h  Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B  Matemàtiques, més que operacions amb números
 A càrrec de Montserrat Alsina, professora del Departament de 

Matemàtica Aplicada III, EPSEM- UPC
 Cada dia i a tothora, des que ens llevem fins que anem a dormir, les 

matemàtiques són al nostre voltant. Com podem portar aquestes 
matemàtiques, que són més que números, a les aules dels cicles 
mitjà i superior de primària? El taller us convida a fer un recorregut 
per diferents moments del dia a dia, amb propostes d’activitats 
variades per relacionar les matemàtiques amb la vida quotidiana 
dels nens i les nenes.

12.50 – 13.30 h Xerrada genèrica 
 “El CESIRE CEDEC, el centre d’experimentació en 

ciències. Un recurs per treballar el medi natural, 
social i cultural”

 A càrrec de Núria López, mestra de primària de l’equip d’infantil i 
de primària del CDEC 

 El CDEC, centre específic de suport a la recerca i a la innovació, posa a la 
disposició del professorat de tots els nivells educatius recursos i accions 
educatives que promouen la innovació i la millora de l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les ciències experimentals a l’aula.

15.15 – 16.05 h Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Plou! Què sentim?
 A càrrec d’Anna Castillón i Roser Ylla, mestres d’infantil i primària, 

del grup d’infantil i primària del CDEC
 Taller al voltant de l’aigua de pluja. Què sentim quan les gotetes ens 

regalimen per la cara? Com són aquestes gotes? Com ens protegim?...

15.15 – 16.05 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B Les plantes es mouen? Tropismes
 A càrrec de Jesús Chivite, mestre de primària, membre del grup 

d’infantil i primària i del grup de ciències de l’ICE de la UAB i de Núria 
López, mestra de primària de l’equip d’infantil i primària del CDEC 

 Els tropismes són els moviments que fan les plantes per tal 
d’adaptar-se a l’entorn on viuen i tenir unes condicions de vida més 
favorables. Tots aquests moviments els poden estudiar i analitzar 
amb els vídeos, com a seqüència d’imatges, generats amb les càme-
res digitals, amb la càmera d’alta definició Moticam i el microscopi 
portàtil Ecoline. Utilitzarem diferents tècniques per capturar 
aquests moviments i donar resposta a les preguntes que se’ns 
plantegin.

16.05 – 16.20 h Pausa - Cafè
   
16.20 – 17.00 h Xerrada genèrica  
 “L'estudi del medi des d'una mirada interdisciplinària”
 A càrrec de Roser Canals, professora d'educació secundària, 

inspectora d'educació i professora de Didàctica de les Ciències 
Socials a la UAB, i de Neus González-Monfort, professora de Didàc-
tica de les Ciències Socials a la UAB

 Sempre es diu que per comprendre la realitat en què vivim cal un 
enfocament interdisciplinari. Però sembla que no hagi reeixit, ja que 
la tendència és diferenciar el ‘medi natural’ del ‘medi social’. Per això, 
molts mestres veiem la necessitat de trobar un marc estructurador 
compartit que permeti un enfocament globalitzat dels continguts de 
les ciències naturals i de les ciències socials en l’estudi de situa-
cions i problemes de la realitat, a partir del disseny de contextos 
d’aprenentatge rellevants en l’àmbit personal, social i científic.

17.00 – 17.50 h    Experiència: educació infantil i cicle inicial de primària
Opció A  Doble mirada a la Mediterrània. Com ho veieu?  
 A càrrec de Pilar Melcón, mestra d'infantil de l'escola Els Pinetons 

de Ripollet, i de Rosa M. Tarín. Formen part de l'Equip de Ciències 
del CDEC i del Grup de Medi del CDEC-CERES

 Els infants d’educació infantil, ja saben moltes coses de l’entorn 
proper i aporten, a l’aula, les seves experiències i les seves explica-
cions sobre els fenòmens del món. Cal acompanyar-los, de manera 
que, per mitjà de les nostres estratègies didàctiques, facin evolucio-
nar les seves idees, buscant explicacions coherents sobre el món 
tant social com natural i trobin maneres d’intervenir-hi per millorar-
lo, sempre segons les seves possibilitats. La nostra proposta, gira al 
voltant d’un repte, d’una situació que és un problema: el mar està 
brut? Trobem brutícia a la platja.

17.00 – 18.00 h Experiència: cicle mitjà i superior de primària
Opció B L’ecosistema marí: som una teranyina!  
 A càrrec de Mireia Vilardell, mestra de cicle superior de l’escola 

Copa de Castellcir, i Laura Girbau, mestra dels cicles mitjà i supe-
rior a l’escola Emili Carles Tolrà de Castellar del Vallès

 Presentarem dues activitats sobre les xarxes tròfiques a la Medite-
rrània. Primer es treballa l’entorn més natural de l’ecosistema a 
partir d’un conte i s’investiga quina relació té cada ésser viu amb els 
altres integrants de l’ecosistema; mirarem d’esbrinar com són de 
complexes les relacions dins l’ecosistema i quines conseqüències 
tenen els canvis dins seu. L’objectiu de les activitats és promoure 
actituds respectuoses amb el medi i ajudar a tenir una mentalitat 
crítica i proactiva.

18.00 – 19.00 h Conclusions i cloenda
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 Lloc del Seminari
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa
Tel. 93 736 89 66

accioeducativa.mnactec@gencat.cat
www.mnactec.cat

Seminari
Adreçat al professorat d’educació infantil i d’educació primària.

Jornada per debatre la situació i el paper de les ciències i les matemàtiques per a infants,
i per donar a conèixer experiències didàctiques que es porten a terme actualment. 

Inscripcions fins al 6 de novembre del 2012 a:
www.xtec.cat/cdec

Consultes d’assignació: el 7 de novembre del 2012

A la inscripció s’ha de fer constar l’opció A o B que s’esculli.
Opció A: mestres i docents d’educació infantil i cicle inicial de primària

Opció B: mestres i docents dels cicles mitjà i superior de primària

Entrada gratuïta prèvia reserva. Aforament limitat.
El Departament d’Ensenyament lliurarà un certificat d’assistència.

Organitzen

Col·laboren
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB.

Departament de Matemàtica Aplicada III, EPSEM-UPC
Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB

Coordina
Esther Font Guiteras, assessora en didàctica de la ciència al mNACTEC

Amb el suport de

cesire*
creamat
centre de recursos
matemàtiques
per ensenyar i aprendre

Departament d’Ensenyament

cesire*
cdec
centre de documentació
en ciències
i experimentació

Departament d’Ensenyament


