
ESCOLA TANIT: COM BOTEN LES PILOTES?

CONTEXT: A l’escola Tanit, aquest curs, tots treballem les olimpíades com a eix transversal. Els infants de la classe de tercer van fer una recerca sobre les olimpíades, els esports i el valors olímpics i ens 
vam plantejar una sèrie de preguntes sobre aquest tema. Després de decidir entre tots quines eren preguntes investigables i quines no, vam acordar intentar donar resposta a les preguntes següents: Com 
reboten les pilotes? i Com és possible que les nedadores de natació sincronitzada aguantin tant de temps la respiració sota l’aigua?. La tria d’aquestes dues preguntes ens ha permès desenvolupar diferents 
aspectes del model físic, del model matèria i del model ésser viu.

PRODUCTE FINAL: Presentació d’un article i la participació de la classe en el IV Congrés de ciència de Santa Coloma de Gramenet

OBJECTIUS D’APRENENTATGE O
APRENENTATGES

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT ÀMBIT -  DIMENSIÓ

En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, 
els alumnes han de ser capaços d’aportar 
evidències que demostrin que poden 
respondre a les següents preguntes...

En finalitzar la unitat didàctica o el 
projecte, sabrem o sabem que cada 
alumne pot respondre a aquestes 
preguntes si és capaç de...

En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix? Aquests indicadors 
d’avaluació s’associen 
amb el següent àmbit i 
dimensióNivell Satisfactori Nivell de notabilitat Nivell d’excel·lència

1 Com reboten les pilotes?

1
Buscar i acordar criteris per 
decidir si una pilota bota o no 
bota.

Amb ajuda, és capaç 
d'observar i experimentar 
amb els materials i formular
hipòtesis.

És capaç d'observar i 
experimentar amb els 
materials i formular 
hipòtesis. 

És capaç d'observar i 
experimentar amb els 
materials i formular 
hipòtesis fonamentades i 
amb criteri. 

-Àmbit lingüístic /  
Dimensió expressió 
escrita 
-Àmbit de coneixement 
del medi / Dimensió món 
real
-Àmbit d’aprendre a 
aprendre / Dimensió 
aprenentatge en grup

2

Representar com s'imaginen per
dins i per fora una pilota que bota
i una que no bota.
Mirada macro-micro
 (Avaluació inicial)

Amb ajuda, és capaç de 
representar les seves idees
i explicar-les 
 

És capaç de representar les
seves idees i explicar-les 

És capaç de representar 
les seves idees i 
explicar-les amb 

coherència i ordre.

-Àmbit de coneixement 
del medi / Dimensió 
ciutadania
-Àmbit d’aprendre a 
aprendre / Dimensió 
aprenentatge en grup

3 Participar en un debat sobre què
necessitem  per  fer  botar  una
pilota. 

És capaç de participar en 
un debat col·lectiu i exposar
les seves idees i, 
generalment, respectant la 
diversitat d'opinions.

És capaç de participar en 
un debat col·lectiu i exposar
les seves idees de manera 
autònoma tot i, 
generalment, respectant la 
diversitat d'opinions.

És capaç de participar en 
un debat col·lectiu i 
exposar les seves idees de
manera autònoma, tenint 
un esperit crític i 
respectant en tot moment 
la diversitat d'opinions.

-Àmbit lingüístic / 
Dimensió expressió oral
-Àmbit de coneixement 
del medi /Dimensió 
ciutadania/ Dimensió 
món real
-Àmbit d’aprendre a 
aprendre / Dimensió 
aprenentatge en grup
-Àmbit d'autonomia i 
iniciativa personal i 
emprenedoria



4

Experimentar, observar i mesurar
la  trajectòria,  duració  i  el
recorregut  del  rebot  en  tres
superfícies  de  diferent  duresa
(fusta, catifa i rajola). 

Amb ajuda, és capaç de 
seguir els passos del 
procediment científic i fer 
un recull de dades.

És capaç de seguir els 
passos del procediment 
científic i fer un recull de 
dades.

És capaç de seguir
els passos del procediment
científic correctament, 
fent-ne un recull de dades 
acurat i precís.

-Àmbit lingüístic / 
Dimensió expressió oral i 
escrita
-Àmbit de coneixement 
del medi /Dimensió 
ciutadania/ Dimensió 
món real
-Àmbit matemàtic / 
Dimensió de comunicació
i representació.
-Àmbit d’aprendre a 
aprendre / Dimensió 
aprenentatge en grup

5

Experimentar, observar i mesurar

la  trajectòria,  duració  i  el

recorregut  del  rebot  en  dos

superfícies (aigua i sorra prima). 

Amb ajuda, és capaç de 
seguir els passos del 
procediment científic i fer 
un recull de dades.

És capaç de seguir els 
passos del procediment 
científic i fer un recull de 
dades.

És capaç de seguir els 
passos del procediment 
científic correctament, 
fent-ne un recull de dades 
acurat i precís.

-Àmbit lingüístic / 
Dimensió expressió oral i 
escrita
-Àmbit de coneixement 
del medi /Dimensió 
ciutadania/ Dimensió 
món real
-Àmbit matemàtic / 
Dimensió de comunicació
i representació.
- Àmbit d’aprendre a 
aprendre / Dimensió 
aprenentatge en grup

6 Comprovar  mitjançant  un  vídeo
la  hipòtesi  elaborada  sobre  el
rebot.

Tenint en compte el visionat
del vídeo, amb ajuda, és 
capaç de reflexionar sobre 
la seva hipòtesi per tal 
d'avaluar-la.

Tenint en compte el visionat
del vídeo, és capaç de 
reflexionar sobre la seva 
hipòtesi per tal d'avaluar-la.

Tenint en compte el 
visionat del vídeo, de 
manera autònoma és 
capaç de reflexionar sobre 
la seva hipòtesi per tal 
d'avaluar-la i reformular-la.

- Àmbit lingüístic / 
Dimensió expressió oral
- Àmbit de coneixement 
del medi / Dimensió món 
actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació 
interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i 
iniciativa personal i 
emprenedoria
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Explicar  amb  els  coneixements

adquirits  sobre  el  rebot  perquè

no hi ha un rebot similar al de la

pilota  quan  un  cotxe  impacta

contra  una  pared  o  perquè  el

cotxe s’esclafa.( Avaluació final)

Amb ajuda, és capaç de fer 
un traspàs de coneixement 
i aplicar part d'allò après en 
una situació diferent.

És capaç de fer un traspàs 
de coneixement i aplicar 
part d'allò après en una 
situació diferent.

És capaç de fer un
traspàs de coneixement i 
aplicar allò après en una 
situació diferent de manera
raonada i amb coherència. 

- 
Àmbit lingüístic / 
Dimensió expressió 
escrita
- Àmbit de coneixement 
del medi / Dimensió món 
actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació 
interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d’aprendre a 
aprendre / Dimensió 
aprenentatge en grup
- Àmbit d'autonomia i 
iniciativa personal i 
emprenedoria





ESCOLA TANIT: COM AGUANTEN LES NEDADORES SOTA L'AIGUA?

CONTEXT: A l’escola Tanit, aquest curs, tots treballem les olimpíades com a eix transversal. Els infants de la classe de tercer van fer una recerca sobre les olimpíades, els esports i el valors olímpics i ens 
vam plantejar una sèrie de preguntes sobre aquest tema. Després de decidir entre tots quines eren preguntes investigables i quines no, vam acordar intentar donar resposta a les preguntes següents: Com 
reboten les pilotes? i Com és possible que les nedadores de natació sincronitzada aguantin tant de temps la respiració sota l’aigua?. La tria d’aquestes dues preguntes ens ha permès desenvolupar diferents 
aspectes del model físic, del model matèria i del model ésser viu.

PRODUCTE FINAL: Presentació d’un article i la participació de la classe en el IV Congrés de ciència de Santa Coloma de Gramenet.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE O
APRENENTATGES

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT ÀMBIT - DIMENSIÓ

En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, 
els alumnes han de ser capaços d’aportar 
evidències que demostrin que poden 
respondre a les següents preguntes...

En finalitzar la unitat didàctica o el 
projecte, sabrem o sabem que cada 
alumne pot respondre a aquestes 
preguntes si és capaç de...

En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix? Aquests indicadors 
d’avaluació s’associen amb el 
següent àmbit i dimensióNivell Satisfactori Nivell de notabilitat Nivell d’excel·lència

1

Activitats prèvies sobre l'ésser viu.
-  Fer  un  recordatori  de  projectes
realitzats en cursos anteriors.
- Acordar una definició entre tots.
- Comparar amb la del diccionari.

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrita
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real

2

Visionat de vídeo de nedadores de
sincronitzada: 
-  Comentar  i   qüestionar  si  les
nedadores tenen aire al cos o bé si
els hi entra aigua quan estan dins
de l'aigua. 

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real

3 Pregunta  inicial:  Què  entra  i  que - Àmbit lingüístic / Dimensió 



surt del nostre cos? 
-  Realitzar  un mural  col·lectiu  fent
una  llista  del  que  entra  i  surt  del
cos.
- Arribar a la conclusió que al cos hi
entra una matèria i que en surt una
altra; que allò que entra pateix una
transformació  abans de sortir. Per
exemple:  l’aire  quan  surt  fa  una
olor i té una temperatura diferent a
l’aire  que  ha  entrat.  O  el  menjar,
que entra al cos sent aliment i surt
sent excrements i pipi.

expressió oral i escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual

- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real



4

Coneixements  previs.  A  partir  de
una de les respostes (entra  i  surt
aire):
-  Formular  la  pregunta:  Quin
recorregut  fa  l'aire  en  el  nostre
cos?
- Dibuixar en una silueta humana el
recorregut que pensen que fa l’aire
pel nostre cos . (Avaluació Inicial) 

- 
Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real

5

Anàlisi i interpretació dels dibuixos 
individuals:
- Crear entre tots un diàleg i 
compartir les idees entre iguals.
- Replantejar les idees inicials i  
construir-ne de noves idees.

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real

6 Reestructuració i ampliació:
-  Reprendre  el  mural  per
complimentar-lo i corregir-lo, per tal
de fixar les idees vàlides.

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real



7

Recerca  d'informació  mitjançant
activitats  de  comprensió  lectora
(consultem llibres, webs…):
-  Ampliar  coneixement  i  obtenir
nous punts de vista. 

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real

8

Experimentació funció diafragma:
- Visionar un vídeo explicatiu del 
diafragma 
- Elaborar maquetes per entendre 
el funcionament del diafragma i la 
seva implicació en el moviment en 
els pulmons i per tant en el sistema
respiratori. 

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real
- Àmbit artístic/Dimensió 
percepció, comprensió i 
valoració /Dimensió  
d'interpretació i producció

9 Dissecció pulmons i connexió amb
el cor:
- Comprovar de primera mà tot  el
que  havíem  descobert  de
funcionament  de  l’aparell
respiratori.
- Disseccionar uns pulmons de xai
segons el mètode científic.
- Enregistrar les dades que ens va
proporcionar  l'experimentació:
canvi de color, de volum, parts que
manipulem... 

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real
- Àmbit matemàtic / Dimensió 
de comunicació  i 
representació.
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Activitat d'estructuració de les idees
prèvies:
-Conversar en grup  tenint present
tota  la  informació  que  tenim  fins
ara.
- Resumir la conversa grupal.

- 
Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real

11

Activitat  d’introducció  de  nous
punts de vista: 
- Visionar el vídeo explicatiu de la
sang
-  Actuar  en  una  activitat  de
dramatització  per  aconseguir
entendre  la   funció,  recorregut,
connexions  de la  sang  (partícules
d’oxigen, globus vermells…)

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral 
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real
- Àmbit artístic/Dimensió 
percepció, comprensió i 
valoració /Dimensió  
d'interpretació i producció

12 Activitat d’estructuració: 
-  Elaborar  dues  maquetes.  Dos
equips  cooperatius  amb  tres
tasques concretes cada grup:
1. EC: Retolar la maqueta.
2. EC: Elaborar els òrgans i 
elements que hi intervenen.
3. EC: Decidir quin era el 
recorregut de la sang.
Entre tots  vincular tot allò après.  

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió oral i escrit
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real
- Àmbit artístic/Dimensió 
percepció, comprensió i 
valoració /Dimensió  
d'interpretació i producció
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Exposició  oral  de  cada  EC  a  la
resta de companys.

- Representar de nou el recorregut
de l'aire sobre una silueta humana
amb  paper  vegetal  per  tal
d'evidenciar  els  canvis  i  la
construcció  de  coneixement.
(Avaluació final). 

- Àmbit lingüístic / Dimensió 
expressió escrita
- Àmbit de coneixement del 
medi / Dimensió món actual
- Àmbit digital / Dimensió 
comunicació interpersonal i 
col·laboració
- Àmbit d'autonomia i iniciativa
personal i emprenedoria
- Àmbit de coneixement del 
medi /Dimensió ciutadania/ 
Dimensió món real


