
 

 
 

L’experimentació a les classes de ciències 2019 
Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tortosa 

i 
Facultat de Química de la URV. C/ Marcel·lí Domingo, 1. 43007 Tarragona (sessió 

divendres, 5 de juliol) 
 

Lloc: Campus Terres de l'Ebre. Universitat Rovira i Virgili. Av. Remolins, 13-15. 43500 
Tortosa. 

Dates: 1, 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2019. 

Horari: de 9 a 14 hores. 

Durada: 30 hores. 

Objectius: oferir recursos pràctics per tal de capacitar el professorat d’ESO a l’hora d’aplicar 
el mètode científic a l’aula. Al llarg del curs, el professorat d’ESO farà una part dels 
experiments, sota el guiatge d’experts docents i investigadors universitaris. S’hi duran a 
terme un conjunt de propostes experimentals senzilles i desenvolupables amb materials i 
tècniques a l’abast. El conjunt d’experiments tenen relació amb el currículum d’ESO i han 
estat seleccionats pel seu interès. 
 
Es demanarà als participants que, a partir dels experiments que han treballat durant els 
diversos dies, redactin una Unitat Didàctica que serveixi per a dur a terme una activitat 
experimental a l’aula. La realització d’aquesta tasca és obligatòria per a assolir les 30 hores 
de dedicació previstes al curs. 

 

Programa 

Dilluns, 1 de juliol 

09.00 – 09.15 h. Benvinguda als participants. A càrrec de Yolanda Cesteros, Degana 
de la Facultat de Química, i Marta Calull, coordinadora de les activitats que ofereix la 
Facultat de Química de la URV als centres de secundària i coordinadora del curs. 

09.15 – 11.00 h. Experiments de Química per a l’ESO: propietats, característiques, 
models i canvis d’estat i la reacció química. A càrrec de Josep Corominas Viñas, 
professor col·laborador del CESIRE-CDE. 

11.00 – 11.30 h. Pausa. 

11.00 – 14.00 h. Experiments de Química per a l’ESO: propietats, característiques, 
models i canvis d’estat i la reacció química. A càrrec de Josep Corominas Viñas, 
professor col·laborador del CESIRE-CDE. (Continuació).  

 
 
 



 

 
Dimarts, 2 de juliol 
 
09.00 – 11.00 h. Tècniques d’innovació aplicades a les classes de ciències. A càrrec 
de Xavier Rius Ruiz, Director executiu de Citysens i expert en innovació. 

11.00 – 11.30 h. Pausa. 

11.30 – 14.00 h. Think out of the box – Tècniques d’innovació aplicades a les 
classes de ciències. A càrrec de Xavier Rius Ruiz, director executiu de Citysens i expert 
en innovació. (Continuació). 

 
Dimecres, 3 de juliol 

09.00 – 11.00 h. Experiments de Física per al Batxillerat. A càrrec de Sònia Pérez, 
Professora IES L’Arboç i Professora Associada de la Universitat Rovira i Virgili. 

11.00 – 11.30 h. Pausa. 

11.30 – 14.00 h. Experiments de Física per al Batxillerat A càrrec de Sònia Pérez, 
professora IES L’Arboç i Professora Associada de la Universitat Rovira i Virgili. 
(Continuació). 
 
Dijous, 4 de juliol       
 
09.00 – 11.00 h. Aprendre a investigar, investigar per comprendre. A càrrec d’Arnau 
Amat, professor de Didàctica de les Ciències de la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC). 

11.00 – 11.30 h. Pausa. 

11.30 – 14.00 h. Aprendre a investigar, investigar per comprendre. A càrrec d’Arnau 
Amat, professor de Didàctica de les Ciències de la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC).  (Continuació). 

 
Divendres, 5 de juliol 

Jornada de co-creació “Experimentant a l’aula” 

Lloc: Facultat de Química de la URV. C/ Marcel·lí Domingo, 1. 43007 Tarragona. 

Descripció: després dels 4 dies coneixent i compartint recursos per a l’aula de ciències 
en el marc dels cursos d'estiu “L’experimentació a les classes de ciències”, es proposa 
al professorat assistent a aquests cursos participar en una jornada de co-creació de 
propostes didàctiques per a l'aula, on reflexionar sobre l'aprofitament d'aquests recursos 
a l’aula i dissenyar en petits grups d'interès una activitat de ciències on aplicar-los. 

Aquesta sessió tindrà l’estructura següent: 

 

 



 

 

10.00 – 11.30 h. Aprendre a fer, parlar i pensar científicament a l’aula. Es proposa 
discutir quines són les principals visions sobre l’ensenyament i aprenentatge de les 
ciències, i els elements que caracteritzen una bona activitat: el context d’aprenentatge, 
els continguts a aprendre, les pràctiques científiques a desenvolupar, el repte o encàrrec 
a l’alumnat... S'analitzaran alguns exemples d’activitats i projectes que han tingut més 
èxit en els darrers any, per tal d'identificar i determinar les seves característiques.  

11.30 – 12.00 h. Pausa. 

12.00 – 13.30 h. Co-creem la nostra activitat. Organitzats en petits grups de d'interès 
(per nivell i per matèria) d’uns 3 docents, s’aplicarà els criteris didàctics treballats en el  

disseny d’una activitat d’aula que integri i desenvolupi un dels recursos o experiments 
del curs  

“L’experimentació a les classes de ciències”. En la dinàmica proposada, es donaran 
eines i criteris als grups que facilitin el procés de disseny i l’elaboració del producte final. 

13.30 – 14.00 h. Compartim les nostres creacions.  

Al final d’aquesta sessió, s’espera que els grups obtinguin un esbós de l’activitat que 
podrà ser compartit als altres grups. Per a la correcta finalització del curs, caldrà que els 
grups enviïn per correu el producte acabat. La redacció de la proposta es podrà dur a 
terme un cop acabat el curs. El seu compliment és obligatori per tal d’assolir les 30 hores 
lectives previstes. Caldrà enviar la proposta a: cursosdestiu@fundaciorecerca.cat. 

Sessió a càrrec de Carme Grimalt (CRECIM). 
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