
Ja de ple en estiu, de ben segur ja has 

pogut desconnectar i descansar uns 

dies d’aquest tercer trimestre tan 

telemàtic i diferent per a tots. Ara 

espero  puguis gaudir molt amb la teva 

família i amistats d’aquests dies.  

Juga, riu, banya’t, somia, neda, viatja, 

camina, balla, canta…i si et diverteix: 

experimenta i aprèn! 

Et passo uns quants reptes per si vols 

continuar fent ciència quotidiana i 

divertida durant l’estiu. La pots fer en 

equip, amb els de casa, amb amics, 

amb els germans, els cosins…encara 

serà més divertit i aprendreu més 

coses.  

Endavant! 

Bon estiu! Una abraçada molt forta!  

 

Antònia  



Repte 1: De cap a l’aigua!!!  
Segur que una de les coses que més ganes teníem tots 

plegats era de poder tornar a posar el cap a l’aigua. 

Saps que a la platja també et pots fer preguntes?  

T’has preguntat mai  per què té sal l’aigua de mar? 

Com hi arriba al mar? Per què hi ha mars amb més 

quantitat de sal que d’altres? Influeix a l’hora de 

“flotar” a l’aigua? Si es desgelen els pols com afectarà 

a l’aigua del planeta?    En aquest primer repte et proposo  que experimentis i 

coneguis la salinitat.  T’hi atreveixes?  

 

Repte 2 : « Calorassa » que fa !!!  
Que bonic és l’estiu oi ? Però quina calor !!!! Bé potser 

ara he de dir quina temperatura…upsss no ho sé pas, 

m’ajudes?  

Saps quina diferència hi ha entre calor i temperatura? 

Com es transmet la calor? Què passa si posem en 

contacte un cos calent amb un de fred? 

En aquest segon repte et proposo que  coneguis i 

experimentis amb les corrents de convecció. 

 

Repte 3: L’iman de la nevera 
Amb tanta calor no pares d’anar a la nevera i el que 

més t’agrada es enganxar i desenganxar l’iman que 

hi teniu enganxat de record de les vacances 

passades.  

Saps què són els imants? Quin és l’iman més gran 

que coneixes? Perquè els fem servir en la nostra 

vida quotidiana? Més enllà del nostre imantet de la 

nevera es clar!  

En aquest repte et  proposo que repassis i experimentis amb el tema del 

magnetisme.  



Repte 4: Amunt, amunt…uis les orelles !  

Aquests dies vas amb el cotxe amb la familia, i puges 

dalt d’una muntanya, i uisssss les orelles se’t tapen !  

Si has viatjat mai en avió t’haurà passat el mateix 

potser oi ?  

Saps perquè et passa ??? 

Amb aquest repte podràs  experimentar amb l’aire, 

la seva força i la pressió que exerceix sobre nosaltres 

i tot el que ens envolta.  T’hi atreveixes? 

  

Repte 5 : Mooolta llum !  
L’estiu es una estació de l’any molt lluminosa, 

amb moltes hores de llum 

Què et sembla en vols saber més de la llum ? 

Et proposo que repassis el treballat durant el 

curs i  experimentis amb la llum, els reflexes i 

la refracció. Una proposta que sembla 

realment màgica. 

Repte 6: Tot torna a ser soroll!!! 
I quin silenci es sentia per tot arreu oi fa uns mesos? Però amb l’esclat de l’estiu 

i el retorn a la nova normalitat tot s’ha tornat a omplir de soroll... i es clar amb 

finestres obertes!!! 

Et proposo que repassis el treballat durant el curs i  experimentis amb el so. 

Saps per què es produeix i com es propaga el so? Sabies que hi ha materials que 

absorveixen el so i d’altres el reflecteixen? 

 

 



 

Repte 7: 60 reptes de robòtica  

 
A l’escola en diferents moments has treballat 

amb robòtica, ets dels que et motiva tan que 

voldries continuar, aprendre’n o introduir-te 

aquest estiu??? Aprofita que ara ja tens 

l’ordinador molt a l’abast...per fer aquestes 

reptes. 

Et passo un enllaç en el que tens 60 reptes per a 

fer, per fer els primers passos per a programar, i tots acompanyats de vídeos 

tutorials per si et fan falta. Tria el que més t’agradi i endavant:  

https://www.robotix.es/ca/reptes-steam-primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.robotix.es/ca/reptes-steam-primaria


Repte 8: Coneixent un científic... 
CAMINANT PER UN JARDÍ...SORGEIX UNA GRAN TEORIA CIENTÍFICA.. 

Així confinat com nosaltres hem estat, i amb els ulls ben oberts i fent-se 

preguntes trobem AL SEGLE XVII a Isaac Newton, un dels científics més 

destacats de la història. Va ser  físic i matemàtic i va fer un dels descobriments 

més importants de tots els temps.   Va aclarir les lleis que regeixen com es 

mouen les coses, i va proporcionar una teoria de 

la gravetat que va persistir sense qüestionar-se 

fins que Albert Einstein la va reemplaçar a 

principis de segle XX. 

El relat de com Newton va idear la seva teoria 

gravitacional Comença a 1665. Newton havia 

estat estudiant des de feia 4 anys a la Universitat 

de Cambridge quan la Gran Pesta va arribar a les 

seves portes, i es va veure obligat a retirar-se al 

relatiu aïllament de la casa de la família en 

Woolsthorpe, Anglaterra. Si, si com tu i com jo es 

va veure obligat a confinar-se.  

Allà va tenir temps per reflexionar tranquil·lament i experimentar molt, i per 

tant no es casualitat que  just en aquell moment va descobrir la idea clau de la 

seva teoria de la gravetat. De gran va explicar al seu nebot polític com van sorgir 

aquestes idees.  Li va dir que, mentre reflexionava al jardí en aquesta època 

confinada, va veure caure una poma d'un arbre sota la força de la gravetat, i es 

va preguntar si el poder d'aquesta força podria estendre’s molt més del que la 

majoria de la gent pensava. 

"Per què no tan alt com la Lluna? Potser això és el que manté a la Lluna en la 

seva òrbita". 

Va ser un clàssic 'moment eureka'. 

Et proposo que coneguis més de Newton i experimentis amb les seves LLEIS 

 

 

 

 

 



REPTE 9: CONTRUIR UNA 

MENJADORA 
Si el que t’agrada es la natura i t’agrada cuidar-la, contemplar-la...el que pots 

fer es construir una menjadora per a ocells. Obre la carpeta del REPTE 9 i hi 

trobaràs tota la informació que necessites!  

 

 

 

 

 



REPTE 10: SI NO VAS PODER 

FER L’EXPERIMENT DEL PH 

EL DIA DEL CONGRES DEL 

RECERKIDS  
Obre el document 10 i aprendràs a mesurar el ph de forma molt 

casolana…  

 

 
 

 

 


