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PRESENTACIÓ
Sembla com si fos ahir quan un dia, en una de les reunions del seminari de formadors i  
formadores de ciències naturals d’infantil i primària de l’ICE de la URV, ens vam plantejar 
organitzar  unes  Trobades  d’Intercanvi  d’Experiències  de  Ciències entre  mestres 
(mitjançant murals, tallers, materials, parlant boca a boca...). Vam poder comprovar que no 
estàvem sols/es i que molts companys i moltes companyes compartien amb nosaltres les 
mateixes inquietuds i dubtes. Això ens va fer posar fil a l’agulla.
A la primera trobada va assistir molta gent i això ens va animar a fer la segona, i ja anem per 
la tercera!
Si teniu preguntes i busqueu respostes o teniu respostes i voleu que us preguntin, veniu! 
Us esperem i us animem a participar el 4 de juny a la  III Trobada Cienciaciona’t  i així 
poder continuar dinamitzant entre tots i totes el tractament de les ciències a les escoles de 
les Terres de l’Ebre i les comarques de Tarragona.
 
Podeu consultar el bloc: http://blocs.xtec.cat/cienciacionat10
 
DESTINAT A 
Mestres d'educació infantil i primària interessats en les ciències. 

http://blocs.xtec.cat/cienciacionat10


ESTRUCTURA 
9.00 a 9.15h 
Recollida de material
9.15h a 10.45h
CONFERÈNCIA La construcció del coneixement científic dels 3 als 12 anys: què en  
sabem?, a càrrec de Jordi Martí, professor de didàctica de les ciències a la Universitat de 
Vic.
Els darrers vint anys, la recerca en els camps de la psicologia del desenvolupament cognitiu 
i  de  la  didàctica  de  les  ciències  han  fet  aportacions  molt  significatives  en  relació  als  
processos de construcció de coneixement científic dels nens i nenes d’educació Infantil i  
primària.  Malauradament  moltes d’aquestes aportacions encara es tenen massa poc en 
compte a l’hora de dissenyar materials curriculars i planificar la intervenció a l’aula.
10.45 a 11.30h
Pausa-cafè
Durant  tot  el  matí  es  podran  observar  diferents  experiències  de  centres  educatius 
exposades en format mural. Les persones responsables de les experiències les comentaran 
amb els que hi estigueu interessats durant aquesta franja horària.

11.30 a 13.30h 
TALLERS PER NIVELLS
A.- Educació infantil i cicle inicial de primària, cal escollir entre:
A.1-  Juguem, pensem i ens expliquem entorn de la llum. A càrrec de  M. Teresa Feu. 
Mestra  d’ed.  infantil  i  psicopedagoga,  col·laboradora  de  la  facultat  d’Educació  de  la 
Universitat  de  Vic  i  de  l’escola  la  Monjoia,  assessora  a  diversos  centres  en  l’àmbit  de  
ciències a educació infantil.
A.2- Epaminondas o per què no podem rentar un entrepà a la font . A càrrec de Núria 
García mestra de l’escola de Pràctiques de Tarragona i  Aida Basora mestra de l’escola 
Font de l’Arc de Vilanova d’Escornalbou, formadores del grup de ciències de l’ICE de la  
URV.
B.- Cicle mitjà i cicle superior de primària, cal escollir entre:
B.1- Treballem amb la llum. A càrrec de Josep Blanch mestre de l’escola Jacint Verdaguer 
de Tàrrega, formador de l’ICE de la UdL.
B.2-  S’aprèn  més  amb  els  llibres  de  text? A  càrrec  de  Montse  Pedreira mestra 
d’educació  infantil,  psicòloga,  directora  dels  estudis  de  Grau  en  Educació  Infantil  de  la 
Fundació Universitària del Bages.
 13.30h
Cloenda

***** INFORMACIÓ ADDICIONAL *****
Inscripció: via xtec al codi  d'activitat 7003050021, del 19 de maig al 30 de maig.
Consulta d'assignacions: a partir de l'1 de juny via xtec. Es faran les adjudicacions per 
ordre d'inscripció fins a cobrir les places.
Certificació:  5 hores d'assistència com a activitat del Pla de Formació Permanent del 
Professorat de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació.
Organitza:   Equip de professorat formador de Ciències d'Infantil i Primària de l'ICE de la 
URV.

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Selecci%F3%5Epk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act&p_codi=7003050021&p_curs=2009-2010&p_es_inscr=S

