
 

 
Fer ciència amb les mans: com desenvolupar 

dispositius, models i experiments engrescadors  
 

 
 
Lloc: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi). Passeig Lluís 
Companys, 23. 08010 Barcelona 
 
Dates: del 8 al 12 de juliol de 2019, de 9 a 14 hores. 
 
Durada: 30 hores 
 
Objectius: Oferir un ampli ventall de recursos pràctics per tal de millorar la capacitació 
dels professors d’ESO a l’hora de treballar la ciència a l’aula.  Es duran a terme un ampli 
conjunt de propostes que van des del disseny d’activitats fins a experiments senzills i 
realitzables amb materials i tècniques a l’abast de tothom, incloent-hi el 
desenvolupament de models, maquetes i dispositius. Tot plegat participa de la filosofia 
del Tinkering, basada en pensar i fer ciència utilitzant les mans.  
 
El conjunt d’experiments i de propostes tenen relació directe amb el currículum d’ESO i 
han estat seleccionats pel seu interès i accessibilitat. A més,  a cada sessió es dedicaran 
uns petits blocs a les tècniques de comunicació i a d’altres recursos complementaris per 
a la pedagogia de la ciència. 
 
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, que es farà en grup, és obligatòria 
per a assolir les 30 hores de dedicació previstes al curs. 

 
Professor: Marc Boada, divulgador científic, museòleg i formador en didàctica de les 
ciències.  
 
 
Programa 

 
Dilluns, 8 de juliol  
 
09.00 – 09.30 h. Presentació del programa del curs i la seva estructura interna.  
Reflexió general al voltat de les ciències experimentals. 
 
09.30 – 10.00 h. Tècniques de comunicació 1.  
Bloc dedicat a treballar dues idees o tàctiques essencials a la hora d’explicar ciència, el 
diàleg entre fenomen i objecte i la construcció d’eines visualitzadores. 
  
 
 



 

10.00 – 11.00 h. El diàleg fenomen objecte 1, “l’objecte”.  
Bloc dedicat a la posta en valor de l’objecte, la col·lecció i la maleta didàctica en 
l’ensenyament de la ciència i del seu paper en el desenvolupament de la percepció. 
  
11.00 – 11.30 h.  Pausa. 
 
11.30 – 14.00 h. Experiments 1, “experiments diversos per a ciències 
connectades”. Dedicarem aquest primer bloc experimental a explorar i fer experiments 
fàcils, diversos i especialment transversals. Astronomia i origen dels elements, el “Pot 
còsmic”. Sistema solar, “Maqueta a escala” i “Maleta didàctica meteorits”. Gravetat i 
cosmologia, “El teixit del espai temps”. Recursos, energia i sostenibilitat, “El generador 
elèctric”.  Pressió atmosfèrica, “Envasat al vuit”. 
 
Dimarts, 9 de juliol 
 
09.00 – 09.30 h. Tècniques de comunicació 2.  
Bloc dedicat a treballar tres conceptes, Empatia, Expertesa i Guionatge del tema 
. 
09.30 – 10.30 h. El diàleg fenomen objecte 2, “l’experiment de càtedra”.  
Bloc dedicat a la documentació, disseny i construcció de d’experiments de càtedra com 
a opció per a introduir el fenomen a l’aula i el seu paper en la observació i descripció de 
la realitat. 
 
10.30 – 11.00 h. Introducció a l’experimentació química. Materials i processos típics. 
Mesurar, anotar, documentar. Higiene i pulcritud. Models en química. 
  
11.00 – 11.30 h.  Pausa. 
 
11.30 – 14.00 h. Experiments 2, “química”.   
Elements i compostos, “Col·lecció d’elements químics”. Reaccions de neutralització i 
propietats del CO2, “Reacció àcid cítric bicarbonat”. Estats de la matèria, “Model cinètic-
molecular” i “Slime”. Mètodes de separació, “barreges impossibles”. Tensió superficial, 
“fractals de cola blanca”. Hidratació, “la màgia dels bolquers”.   
 
Dimecres, 10 de juliol 
 
09.00 – 09.30 h. Tècniques de comunicació 3.  
Bloc dedicat a treballar dos aspectes purament comunicatius, la creació d’un rol o d’un 
personatge propi i la utilització de l’expressió corporal. 
 
09.30 – 10.30 h. El diàleg fenomen objecte 3, “eines per a visualitzar”.  
Bloc dedicat als diagrames, esquemes, models i maquetes com a eines visualitzadores 
i la seva importància per establir hipòtesis, formular preguntes i aconseguir respostes 
vàlides. 
 



 

10.30 – 11.00 h. Introducció a l’experimentació física. Material bàsic i processos 
típics. 
 
11.00 – 11.30 h.  Pausa. 
 
11.30 – 14.00 h. Experiments 3, “física”.  
Electricitat, “la pila de llimona”, “el motor homopolar”. Magnetisme, “El sorral magnètic”. 
Electròlisi, “cristalls de coure”. Llum, color i moviment “Disc de Newton motoritzat”. Ones 
i vibracions, “el llapis tremolador”. Espectre electromagnètic, “Maleta didàctica espectre 
electromagnètic”. Llum i òptica, “Maleta didàctica espectre electromagnètic” . 
 
Dijous, 11 de juliol  
 
09.00 – 09.30 h. Tècniques de comunicació 4.  
Bloc dedicat a treballar tres estratègies per a construir una estructura comunicativa, del 
concret i pròxim al que es general i abstracte, la utilització del “conflicte” i la generació 
de sensació de descoberta. 
 
09.30-10.30 h. El diàleg fenomen objecte 4, el taller de ciència.  
Bloc dedicat a com preparar un taller per als alumnes, selecció del experiment i 
preparació del kit bàsic, assaig previ, cerca, selecció i proveïment de materials, dinàmica 
del taller. 
 
10.30 – 11.00 h. Introducció a l’experimentació “natura inert i viva”. Grans àmbits, 
col·leccions de mostres versus experiments. 
   
11.00 – 11.30 h.  Pausa. 
 
11.30 – 14.00 h. Experiments 4, ciències de la natura.  
L’origen de la vida, “Columna de Vinogradsky”. Els fongs, “cultiu de fongs”. El torrent 
sanguini “pot de sang”. El cicle de l’aigua “el cicle en un tub”. Estructura del planeta, 
“Litoteca”. El cicle geològic, “columna de decantació”. Falles i encavalcaments, “models 
de fusta”. Minerals i roques, “fer cristalls”. 
  
 
Divendres, 12 de juliol 
 
10.00 – 14.00 h. Jornada de co-creació “Experimentant a l’aula” 
 
Descripció: després dels 4 dies coneixent i compartint recursos per a l’aula de ciències, es 
proposa al professorat assistent participar en una jornada de co-creació de propostes 
didàctiques per a l'aula, on reflexionar sobre l'aprofitament d'aquests recursos i dissenyar en 
petits grups d'interès una activitat de ciències on aplicar-los. 
 
Aquesta sessió tindrà l’estructura següent: 
 
10.00 – 11.30h. 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'hi 
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. En 
la dinàmica proposada, s’hi 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 petit 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 finalitzat 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 Lídia Ochoa. 
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