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RESUM. 

“Experimentem amb circuits elèctrics” sorgeix de la voluntat i l’objectiu de dissenyar, 

d'elaborar i d'avaluar una proposta de ciència, en aquest cas, per introduir la temàtica 

de l’electricitat a segon cicle d’Educació Infantil i a primer cicle d’Educació Primària, a 

través de l’experimentació i de la lliure elecció. Aquest recurs pretén aproximar 

conceptes com els materials conductors i aïllants, el grau de conductivitat dels materials, 

la fluïdesa de l’electricitat i els perills d’aquesta, a través de diverses propostes obertes 

i que possibiliten diversitat d’interaccions i, a la vegada, detectar quins continguts 

d’aprenentatge es mobilitzen durant la interacció amb les propostes. 

Per tal de fer una validació d’aquest recurs, es van realitzar dues sessions a dues 

escoles del Bages: a una aula per internivells (de 3 a 5 anys) i a una aula de primer de 

primària. La metodologia que s’ha utilitzat per analitzar profundament i detalladament 

les dades recollides en aquests dos centres és la metodologia qualitativa. 

Un cop analitzades les dades es va concloure que “Experimentem amb circuits elèctrics” 

pot ser un recurs coherent i significatiu per introduir i treballar el concepte de l’electricitat, 

a la vegada que útil i interessant per a les escoles, ja que poden gaudir d’un recurs 

divers del qual poden sorgir possibles noves línies d’investigació per l’escola. 

Paraules clau: educació infantil, educació primària, ciència, lliure elecció, 

experimentació, electricitat. 
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ABSTRACT. 

"Experimentem amb circuits elèctrics" arises from the desire and the objective of 

designing, developing and evaluating a science proposal, in this case, to introduce the 

subject of electricity to the second cycle of early childhood education and to the first cycle 

of primary education through experimentation and free choice. This resource aims to 

approximate concepts such as conductive and insulating materials, the degree of 

conductivity of the materials, the fluidity of electricity and its dangers, based on various 

open proposals and proposals that enable a variety of interactions and, at the same time, 

to detect which learning contents are mobilized during the interaction with the proposals.  

In order to validate this resource, two sample sessions were carried out in two schools 

from Bages: an internal levels classroom (from 3 to 5 years old) and an elementary 

school classroom. The methodology used to analyze in depth and in detail the data 

collected in these two centers is the qualitative methodology. 

After analyzing the data, it was concluded that "Experimentem amb circuits elèctrics" can 

be a coherent and meaningful resource for introducing and working on the concept of 

electricity, while being useful and interesting for schools, as they can enjoy a diverse 

resource from which possible new lines of research for the school can emerge. 

Keywords: early childhood education, primary education, science, free choice, 

experimentation, electricity. 
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1. INTRODUCCIÓ. 

El present treball ha sorgit amb l’objectiu de dissenyar, d’analitzar i d’avaluar una 

proposta científica per a infants de segon cicle d’Educació Infantil i primer cicle 

d’Educació Primària, la qual vol promoure experiències riques i significatives sobre 

l’electricitat a través de la lliure elecció i d’experimentació. 

“Experimentem amb circuits elèctrics” és un material científic constituït per un conjunt 

de set propostes que permeten als infants accedir a diversos continguts relacionats amb 

l’electricitat a través de la lliure elecció. Aquest, ha estat portat a dues escoles de 

Manresa per tal de realitzar unes sessions que permetin avaluar el recurs de manera 

globalitzada. 

Arran de l’esmentat anteriorment, per tal d’assolir els objectius plantejats, s’han recollit 

les dades obtingudes en els centres educatius i s’han analitzat a través de la 

categorització de les respostes dels infants, a través d’un mètode inductiu i deductiu i a 

través dels objectius d’aprenentatge de les propostes. També s’han realitzat i analitzat 

entrevistes a les dues docents dels centres que estaven presents en la posada en 

pràctica del recurs. Així doncs, la present investigació mostrarà si s’assoleixen els 

objectius i els propòsits proposats i permetrà detectar possibles propostes de millora per 

potenciar el recurs científic creat.  

Finalment, afegir que la proposta creada, “Experimentem amb circuits elèctrics”, ofereix 

la possibilitat de treballar la temàtica de l’electricitat d’una manera més àmplia i profunda 

amb els infants després de la visita realitzada. D’aquesta manera, es pot considerar com 

un recurs estimulador de la curiositat i de l’aprenentatge. 

Per acabar, citar a Torres-Porras (2017, p.252), que diu el següent: 

“Una enseñanza científica de calidad a estas edades puede ayudar a los infantes a desarrollar 

conceptos e ideas científicas, a desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia y a establecer 

las bases para la comprensión de otros conceptos científicos en el futuro. Para poder alcanzar 

estos objetivos, la ciencia en las primeras etapas educativas debe basarse más en la 

experimentación, con una implicación activa de los niños y las niñas, es decir, lo más importante 

no es aprender los conceptos, sino el proceso para aprender esos conceptos, o lo que es lo 

mismo: hacer ciencia”. 
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2. OBJECTIUS. 

2.1. PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ: 

Quins continguts d’aprenentatge promou el recurs “Experimentem amb circuits elèctrics” 

a segon cicle d’Educació Infantil i a primer cicle d’Educació Primària? 

2.2. OBJECTIUS: 

2.2.1. Objectiu general: 

- Dissenyar, analitzar i avaluar una proposta per introduir la temàtica de 

l’electricitat a segon cicle d’Educació Infantil i a primer cicle d’Educació 

Primària. 

2.2.2. Objectius específics: 

- Crear un recurs amb una proposta pedagògica coherent i significativa per 

a introduir i treballar la temàtica de l’electricitat. 

- Analitzar les conductes i respostes dels infants durant la utilització del 

recurs per tal d’identificar els processos d’aprenentatge. 

- Plantejar una proposta de millora a partir de les dades obtingudes. 

3. MARC TEÒRIC. 

3.1. L’APRENENTATGE CIENTÍFIC: 

La present investigació té en compte el currículum de segon cicle de l’etapa d’Educació 

Infantil com a base fonamental per exercir un bon ús. En aquest cas, el treball s’enfoca 

dins l’àrea de descoberta de l’entorn, on l’objectiu és observar i experimentar en l’entorn 

proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la 

comprensió del món natural, social, físic i material. En conseqüència, doncs, la capacitat 

que es vol promoure i que estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle 

d’Educació Infantil és observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una 

actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals 

(Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2016). 
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El recurs pedagògic creat s’enfoca al segon cicle d’Educació Infantil –concretament, de 

3 a 5 anys-, però també es considera adequat per cicle inicial d’Educació Primària –de 

6 a 8 anys-. El motiu pel qual s’inicia en aquestes edats i no abans és perquè es 

considera que la temàtica és complexa i és necessari un grau de maduresa. Altrament, 

es pot emfatitzar amb la idea -que algunes persones poden tenir- envers que la temàtica 

no és l’encertada per un recurs pedagògic d’Educació Infanti, però, tal com diu Alcántara 

(2017), la investigació ha demostrat que per aconseguir una societat alfabetitzada 

científicament és convenient començar a treballar continguts científics en l’Educació des 

d’edats primerenques. 

“Els fenòmens, els esdeveniments i els processos naturals succeeixen sense parar. I per 

poder explicar el que succeeix al nostre voltant, és necessari que la ciutadania tingui unes 

nocions bàsiques sobre alguns aspectes científics. En aquest sentit, l’alfabetització 

científica té com a finalitat que una persona pugui preguntar, trobar o donar resposta a 

qüestions que la seva curiositat li planteja diàriament, i que és capaç de descriure, explicar 

i predir aquests fenòmens, esdeveniments i processos naturals. Es tracta d’un dels reptes 

de la nostra societat, en concret, un dels reptes educatius” (Alcántara, 2017, p.19). 

Aquest és el principal argument de la present investigació i el recurs creat que 

l’acompanya; el fet d’oferir oportunitats d’aprenentatge vinculades amb nocions 

bàsiques sobre alguns aspectes científics; en aquest cas, sobre l’electricitat. 

Aprendre ciències comporta un estret lligam amb l’experimentació. Segons Pedreira 

(2006), s’entén l’experimentació com a una manera de conèixer, un procediment 

específic que pren gran importància en el descobriment del medi físic i social. Un 

procediment que s’inicia amb la identificació d’un problema que focalitza la nostra 

atenció i provoca la recerca de possibilitats diverses de resolució, que es concreten en 

alguna intervenció que incideix directament sobre la realitat. El resultat d’aquesta 

intervenció l’interpretem en funció de les nostres maneres de pensar sobre el problema 

i, possiblement, derivarà en noves preguntes que poden donar lloc a la planificació de 

noves intervencions... i així enredar-nos en una laberíntica espiral sense fi.  

Així doncs, podem afirmar que l’experimentació permet desenvolupar-nos de manera 

globalitzada com a éssers humans; de fet, des que naixem experimentem amb el nostre 

entorn i això ens permet observar, descobrir, conèixer i entendre el món que ens envolta 

de manera natural i significativa. Tal com diu Vega (2015), experimentar és una manera 

d’aprendre que parteix de la pròpia curiositat, senzillament, no acaba, perquè el que 
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s’inicia és el gust per investigar, el gust per qüestionar-se les causes, el gust per formar 

part d’una parella o un grup que indaga a la vegada que construeix un sistema de 

coneixement. I, a la vegada, tal com expressa Torres-Porras (2017), cal introduir la 

ciència en les primeres edats per tal de desenvolupar actituds positives cap a aquesta. 

L’aprenentatge de les ciències s’havia caracteritzat per ser definit com un procés 

d’indagació, però, Osborne (2014) crea un nou enfocament; passa d’ensenyar la ciència 

com a indagació a ensenyar la ciència com a pràctica i, proposa un model d’activitat 

científica en tres fases, que adaptades a les edats d’Infantil i de Primària (Pedreira i 

Màrquez, 2016) podrien ser les següents:  

1. Experiència: La primera fase proposada busca adquirir experiència directa amb 

la realitat. Tal com exposen les autores, l’escola ha de repensar la seva 

contribució a reprendre el contacte amb materials i fenòmens; és la base 

indispensable sobre la qual es construeixen idees i teories. 

2. Explicitació: La segona fase busca expressar i comunicar les idees que es té 

sobre el món i, així, posar sobre la taula tots els coneixements que els infants 

tenien, tenen i han anat adquirint al llarg del procés. Segons les autores, fer 

explícites les idees és evidenciar les teories latents dels nens i nenes i això pot 

fer-se sense paraules mitjançant processos com la classificació, la comparació 

o l’ordenació –tot i que és molt més potent amb l’ajuda del llenguatge-. 

3. Evolució: La tercera i última fase del procés d’experimentació busca conduir als 

infants cap a una evolució de les seves idees. Per això, les autores expressen 

que cal la formulació de noves preguntes com a punt d’inici i la introducció de 

noves idees. 

Aquest model d’activitat científica en tres fases és, doncs, una manera d’analitzar 

l’aprenentatge de les ciències i, en conseqüència, permetrà analitzar el que passa en 

una situació d’aprenentatge de la ciència, com és el cas del recurs creat. 

El recurs “Experimentem amb circuits elèctrics” planteja diversos reptes sobre 

l’electricitat que s’han d’intentar solucionar i parteixen d’un context problemàtic 

comprensible per l’alumne. Tal com diuen Izquierdo i Aliberas (2004), l’activitat científica 

escolar ha de partir d’un context problemàtic comprensible per a l’alumne, de forma que, 

d’una manera natural, vegi la necessitat d’aconseguir l’objectiu que constitueix el motiu 
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de l’activitat. Tenint en compte això, podem considerar –en cert grau- que els infants 

s’aproximen al coneixement del concepte electricitat gràcies a les seves experiències 

personals de la vida quotidiana i, per tant, entenen l’electricitat com una font d’energia 

la qual la seva funció és generar i emmagatzemar energia per tal de fer funcionar 

objectes diversos. 

3.2. CIÈNCIA I LLIURE ELECCIÓ: 

La presentació i funcionament de les propostes creades és a través de la lliure elecció, 

ja que aquesta mobilitza idees sobre algun àmbit de la ciència on les propostes tenen 

sentit sense la presència de l’adult, tenen una intencionalitat clara i ben definida 

d’aprenentatge però alhora són prou obertes i, inclouen reptes, preguntes, sorpreses... 

La responsabilitat de l’educadora, però, és important, i per tant s’ha de plantejar el 

muntatge i l’organització amb molta cura (Pedreira i Márquez, 2016). De totes maneres, 

el rol que pren l’infant i el rol que pren la docent són rols diferents però no distants.  

En lliure elecció, l’infant s’entén com a subjecte que pot i que sap, és a dir, com a 

persona capaç i coneixedora d’informacions; l’infant és i serà el protagonista del seu 

aprenentatge, promovent així l’adquisició o l’aproximació a coneixements significatius, 

reals i coherents en la seva vida quotidiana. Tal com diuen Izquierdo i Aliberas (2004), 

és imperatiu que aquesta activitat realment la faci l’alumne, no només que ho sembli. 

Per això és necessari que l’alumne faci seus els elements que s’han posat en joc i sigui 

el veritable realitzador de l’activitat, no merament l’executor de les ordres del professor 

o del llibre. Tal com diuen també Black i Harlen (1995), és fonamental que els nens 

canviïn les seves idees només com a resultat del que troben per ells mateixos, no només 

pel fet d’acceptar idees que se’ls diu que són millors.1 

El paper de la docent en lliure elecció s’entén com a persona orientadora, generadora 

de noves qüestions, fomentadora de la comunicació i constructora de bastides; persona 

compromesa amb mostrar la realitat, la diversitat i el diàleg. Una persona que intervé, 

no que interfereix –aspectes molt diferents-, que comprèn als infants i que genera un 

marc de seguretat on tothom se sent a gust i acollit –ja que el sentiment de pertinença 

també és indispensable-. Tal com diu Torres-Porras (2017), el paper de l’adult és el de 

                                                           
1 Black i Harlen (1995). Text original: “it is essential that the children change their ideas only as a result of 
what they find themselves, not by merely accepting ideas which they are told are better”. 
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saber guiar l’aprenentatge de les nenes i nens facilitant materials, temps i confiança, 

però això no és una tasca senzilla; cal estar atents per saber quan intervenir. 

3.3. CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LES PROPOSTES: 

Els criteris per l’elaboració de les propostes s’han escollit tenint en compte les etapes 

de l’aprenentatge científic dins d’un marc de lliure elecció. Per tant, les propostes volen 

afavorir el següent: proporcionar experiències significatives, afavorir la comunicació i 

estructuració del pensament i fomentar un canvi en la manera de fer i de pensar dels 

infants. Altrament, el present recurs està pensat per ser transportable a les escoles, per 

tant, també es tenen en compte criteris logístics i pràctics. En conseqüència, els criteris 

que s’han tingut en compte per elaborar les propostes s’han dividit en dos apartats i són 

els següents: 

3.3.1. Criteris conceptuals: 

1. Propostes que possibilitin diferents interaccions. Individualment, en parelles, 

petits grups o gran grup, ja que d’aquesta manera s’ofereixen diverses 

possibilitats de comunicació i interacció. Hoyuelos i Cabanellas (1996) tenint en 

compte la teoria de Loris Malaguzzi, destaquen que si la interacció esdevé 

oberta, sense programacions, estarà marcada per la incertesa i, en 

conseqüència, per la diversitat de possibilitats obertes que no tenen un camí 

predeterminat, i això comporta un respecte a l’autonomia, a la diversitat. 

Altrament, tal com expressa Gallego (2005), s’ha de donar veu als alumnes i a 

les seves idees; donar importància a la comunicació i a les interaccions és un 

aspecte molt important que ens ajudarà a organitzar i estructurar el pensament. 

2. Propostes de caràcter obert. Així doncs, s’ofereixen diverses oportunitats 

d’aprenentatge als infants on es vetlla per afavorir: experiències d’aprenentatge 

positives, la conversa, l’acció, el dubte i la curiositat. Tal com expressa Melcón 

(2009), “les criatures d’educació infantil tenen una tendència natural a manipular, 

a explorar, tot observant l’entorn i els canvis que s’hi produeixen, i d’aquest tipus 

d’activitat sorgeixen preguntes, algunes de les quals són investigables. A l’aula, 

doncs, hi podem promoure situacions que potenciïn aquesta actitud natural, 

propostes prou obertes que puguin tenir diverses solucions o nivells diferents de 

resolució”. 
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3. Propostes diverses. Proporcionar varietat de materials per tal que cada infant 

pugui escollir amb quin se sent més còmode i pugui experimentar a través d’ells. 

D’aquesta manera, fomentem en certa mesura la inclusió, aspecte que cal tenir 

en compte i, a la vegada, aportem benestar a l’aula, ja que tothom se sent acollit. 

A més, remarcar que el benestar és necessari per l’aprenentatge. 

4. Propostes potents. El component estètic pren importància en el disseny de les 

propostes, però cal un objectiu, un repte, un estímul que permeti la indagació. 

En definitiva, ha de captivar a nivell d’aprenentatge. 

5. Propostes no discriminatòries. Cal procurar que els materials no promoguin 

actituds sexistes, violentes, racistes, amb estereotips... amb l’objectiu d’educar 

en igualtat. En el transcurs de la història hi ha hagut avenços, però tal com 

expressa Lluch (2013), “persisteix una cultura resistent i que s’enfronta als 

factors que no s’ajusten als valors tradicionals. Cal dir-ho clarament: els valors 

tradicionals no són neutrals en la perspectiva de la igualtat”. 

3.3.2. Criteris pràctics: 

1. Propostes amb material noble, de qualitat. El material ha de ser de qualitat; els 

infants es mereixen la mateixa qualitat que els adults, no s’ha d’infantilitzar. 

2. Propostes amb materials quotidians. Ens permeten observar, interpretar i 

entendre la realitat que ens envolta. Tal com expressa Sallés (2005), “els i les 

professionals del món de l’educació sabem que els continguts, els procediments 

i les actituds que s’integren a la nostra vida quotidiana són els que se solen 

adquirir millor. Tan és així, que fomentar una actitud científica a l’aula, i a l’escola 

en general, pot ajudar a fer valorar la ciència de manera positiva i a estar més 

ben predisposat per aprendre-la”.  

3. Propostes segures. Els materials creats han de ser segurs per tal d’eliminar 

qualsevol possibilitat de risc. Altrament, el recurs vol promoure la conscienciació 

sobre la perillositat de l’electricitat; aspecte important a tractar en edats 

primerenques. 

4. Propostes simples. A vegades no cal crear materials complexos perquè els 

infants puguin gaudir; les propostes senzilles també promouen la invenció i 

descoberta. 

5. Propostes transportables. El recurs es defineix com a un recurs mòbil, ja que 

vol oferir oportunitats d’aprenentatge envers la temàtica tractada a tots els 



Experimentem amb circuits elèctrics. Treball de final de grau. 

 

 

8 

centres escolars que estiguin interessats. De fet, gràcies a la seva mobilitat, s’ha 

pogut transportar als centres escollits. 

Finalment, tal com s’ha esmentat en el rol del docent, cal emfatitzar en la idea que les 

propostes han d’estar pensades per la persona adulta amb una intenció clara des de 

l’inici, però és necessari seguir observant la interacció que realitzen els infants amb la 

proposta per tal de realitzar modificacions i millores pel que fa al seu ús (Pedreira i 

Márquez, 2016). 

4. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA. 

“Experimentem amb circuits elèctrics” és el recurs creat per l’autora del treball, el qual 

pretén ser una proposta de qualitat per iniciar la temàtica de l’electricitat en infants de 

segon cicle d’Educació Infantil i de cicle inicial d’Educació Primària a partir de 

l’experimentació de les propostes elaborades. 

És cabdal conèixer idees rellevants de l’electricitat si es pretén dissenyar, crear i avaluar 

un recurs envers aquest àmbit; és per això que en aquest apartat s’exposaran diverses 

idees per tal de construir una base sòlida. A la vegada, també s’exposarà la descripció 

de les propostes, els objectius d’aprenentatge d’aquestes i l’organització del temps i 

l’espai en la posada en pràctica del recurs. 

4.1. IDEES RELLEVANTS SOBRE L’ELECTRICITAT. 

L’electricitat és un concepte complex. Segons l'Institut Català d’Energia (2013), 

l’electricitat és una forma d’energia que es manifesta pel moviment dels electrons de la 

capa externa dels àtoms de la superfície d’un material conductor. Tenint en compte el 

que diu l'Institut Obert de Catalunya (2016), l’electricitat té efectes de naturalesa diversa, 

però els principals efectes són els següents: magnètics, mecànics, químics, tèrmics i 

lumínics. En el cas del recurs creat, les propostes tindran dos efectes: l’efecte mecànic 

i l’efecte lumínic, ja que són els dos efectes més tangibles en la confecció de les 

propostes: l’efecte mecànic es refereix a la creació de moviment a partir de l’electricitat, 

com per exemple els motors. L’efecte lumínic es refereix a la creació de llum a partir 

de l’electricitat. 

Seguint amb el que diu l'Institut Obert de Catalunya (2016), cal saber que hi ha materials 

aïllants, conductors i semiconductors de l’electricitat. Per exemple, en una instal·lació 
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s’utilitzen materials conductors en els llocs on es vol fer circular el corrent elèctric, però, 

a la vegada, es fa ús de materials aïllants en els llocs on no es vol que circuli el corrent 

elèctric. Aquest conjunt és el que s’anomena circuit elèctric. A continuació, es 

desglossen els tipus de materials esmentats anteriorment. 

 Materials conductors: Els metalls, generalment, són bons conductors 

d’electricitat. El platí o la plata són conductors excel·lents però el seu elevat cost 

fa que no siguin materials freqüents. El coure és el metall més habitual en tota 

classe de sistemes elèctrics; l’or també és un bon conductor, però el seu elevat 

preu fa que s’utilitzi poc –igual que amb el platí o la plata-. En aquest cas, els 

conductors que s’utilitzaran en les propostes són l’acer inoxidable i el ferro. 

Altrament, el cos humà també es pot catalogar com a conductor, i en una 

proposta del recurs es pot apreciar. 

 Materials aïllants: La porcellana pot arribar a ser un molt bon aïllant, ja que pot 

suportar una elevada temperatura. De fet, la part aïllant dels portalàmpades 

sovint és de porcellana. Per altra banda, el cautxú s’utilitza com a aïllant de 

cables conductors i el vidre també és un aïllant, que moltes vegades, s’ajunta 

amb la porcellana i s’utilitza per fer aïlladors. En el cas de la porcellana, en una 

proposta del recurs es podrà apreciar el seu paper. 

 Materials semiconductors: També hi ha materials que depenent de les 

circumstàncies es comporten d’una manera o d’una altra, és a dir, són 

conductors o aïllants: per exemple, el silici o el germani funcionen d’aquesta 

manera i és un aspecte molt complex perquè depèn de les condicions en les 

quals es trobin.  

Altrament, per poder analitzar un circuit elèctric i parlar amb propietat, cal conèixer la 

diferència entre el concepte de circuit obert i circuit tancat. 

 Circuit obert: Si el circuit està obert significa que hi ha algun punt que talla el 

circuit elèctric i, per tant, el corrent no circularà. En conseqüència, els aparells 

no funcionaran. Per exemple, hi ha elements de control com l’interruptor que 

permeten tallar o establir el pas del circuit elèctric. 

 Circuit tancat: Si el circuit està tancat, significa que el corrent circularà perquè 

no hi haurà cap interferència. 
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Segons Garrido, Perales i Galdón, (2008), per crear i mantenir el corrent elèctric es 

necessiten almenys dues coses: un generador d’electrons: com per exemple una pila 

o una bateria i un camí exterior al generador ininterromput (conductor) pel qual puguin 

circular els electrons. 

Seguint amb aquests autors, hi ha dues maneres bàsiques de connectar qualsevol 

dispositiu elèctric en un circuit: en sèrie o en paral·lel. 

 Un circuit en sèrie és aquell en què tots els dispositius estan en línia amb el 

conductor principal, tal com es mostra en la següent imatge. És a dir, els 

components estan a la mateixa branca, posats l’un darrer l’altre. 

 

Figura 1: Escaneig d’un circuit en sèrie extret del llibre “Ciencia para 

educadores” (p.200). 

 Un circuit en paral·lel és aquell on es pot observar que totes les bombetes 

estan connectades en els mateixos punts. D’aquesta manera, es fa evident que 

si una d’elles es fon, el circuit seguirà funcionant. És a dir, els components 

estan en diferents branques però connectats entre ells. 

 

Figura 2: Escaneig d’un circuit en paral·lel extret del llibre “Ciencia para 

educadores” (p.201). 
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4.2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: 

A continuació, s’exposen les preguntes investigables de les propostes i quines propostes 

s’inclouen dins, amb la seva corresponent descripció. 

4.2.1. Quins materials són conductors i quins no? 

Aquesta pregunta investigable inclou dues propostes, que tenen el mateix objectiu, però 

els efectes o respostes d’aquestes són diferents. Les dues propostes consten d’una 

capsa amb diversos materials –conductors i aïllants-, per tal de poder experimentar. 

 Circuit en sèrie a completar, amb efecte mecànic. 

Aquest circuit està muntat en sèrie, és a dir, tots els materials estan en línia amb el 

conductor principal –la pila-; però hi ha una part que cal completar perquè el circuit sigui 

tancat i, per tant, l’electricitat pugui fluir. Un cop el circuit 

queda tancat per un material X -conductor-, l’efecte que es 

produeix és mecànic, ja que en aquest cas, l’electricitat es 

converteix en moviment i fa girar un molinet. Com es pot 

apreciar en la fotografia, el cable és visible, és a dir, no queda 

ocult per sota la fusta. 

Figura 3: Circuit en sèrie a completar, amb efecte mecànic. Font d’elaboració pròpia. 

 Circuit en sèrie a completar, amb efecte lumínic. 

Aquest circuit està muntat en sèrie -com l’anterior- i també hi ha una part que cal 

completar perquè el circuit sigui tancat i l’electricitat pugui fluir però s’incorpora un 

interruptor –element de control-. Per tant, no només cal trobar un material conductor, 

sinó que també cal controlar aquesta variable. En aquest cas, un cop el circuit queda 

tancat per un material X –conductor- i l’interruptor deixa 

passar l’electricitat, l’efecte que es produeix és lumínic, ja que 

l’electricitat crea llum i s’engega una petita bombeta. Com es 

pot apreciar en la fotografia, el cable és visible, és a dir, no 

queda ocult per sota la fusta. 

Figura 4: Circuit en sèrie a completar, amb efecte lumínic. Font d’elaboració pròpia. 
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4.2.2. Quin grau de conductivitat tenen els materials? 

Aquesta pregunta investigable inclou una proposta que és un circuit en sèrie a 

completar, amb efecte lumínic que permet observar en quin grau de conductivitat es pot 

situar un material i, en conseqüència, fer-ne una classificació. Aquesta proposta consta 

d’una capsa amb diversos materials –conductors i aïllants-. A primera vista, podem 

observar com la proposta té dues parts diferenciades: la part de dalt –tapada- on es 

troba una petita pila i tres petits leds de colors diferents –vermell, blau i verd- que 

s’engeguen segons el grau de conductivitat del material escollit; i la part de baix, on es 

troben dues peces de coure separades que han de quedar unides pel material escollit. 

Així doncs, el circuit quedarà tancat i els leds s’engegaran en funció de si un material és 

conductor o no i el seu grau de conductivitat. Finalment, un tret diferencial i observable 

que ofereix aquesta proposta és que permet copsar la conductivitat del cos humà, ja que 

els éssers humans també som conductors. 

 

Figura 5: Circuit en sèrie a completar, amb efecte lumínic. Font d’elaboració pròpia. 

Les dues caixes de material que acompanyen a les propostes “Quins materials són 

conductors i quins no?” i “Quin grau de conductivitat tenen els materials?” són les que 

es poden observar a la fotografia; cada una conté la mateixa quantitat i tipus de 

materials. Per tal de veure quin és cada material de manera específica, es pot consultar 

a l’annex nº1. 

 

Figura 6: Material pels circuits en sèrie mecànic i lumínic. Font d’elaboració pròpia. 



Experimentem amb circuits elèctrics. Treball de final de grau. 

 

 

13 

4.2.3. Com flueix l’electricitat? 

 Circuit en sèrie amb un polsador, amb efecte lumínic. 

Aquest circuit està muntat en sèrie però cal remarcar dos aspectes rellevants: 

s’introdueix un nou element de control de l’electricitat, com és el polsador i, l’altre 

aspecte a destacar és que el circuit sempre estarà 

obert menys quan es premi el polsador. Així doncs, 

amb aquesta proposta podem observar que som 

nosaltres qui decidim tancar o no el circuit, i en 

conseqüència, generar l’efecte lumínic de la 

bombeta que l’acompanya o no. Com es pot apreciar 

en la fotografia, el cable és visible, és a dir, no queda 

ocult per sota la fusta.  

Figura 7: Circuit en sèrie amb un polsador, amb efecte lumínic. Font d’elaboració pròpia. 

 Circuit en paral·lel amb tres interruptors, amb efecte lumínic. 

Aquest circuit està muntat en paral·lel, és a dir, totes les bombetes estan connectades 

en els mateixos punts, però, tal com es pot observar en la fotografia, els interruptors 

també. Per tant, és un circuit en paral·lel pel que fa a les bombetes i pel que fa als 

interruptors. D’aquesta manera, si activem un interruptor, s’engeguen totes les 

bombetes –això és el que permet el circuit en paral·lel, que la potència de la pila cau a 

cada bombeta-, però només a una certa potència; si activem un segon interruptor, 

podem observar com la llum de les bombetes augmenta, ja que s’ha activat un element 

de control més i aquest permet fluir més energia 

lumínica; i, si activem el tercer interruptor, podem 

observar com la llum encara és més intensa. Així 

doncs, amb aquest circuit el que controlem és la 

intensitat de la llum segons els interruptors que 

decidim activar o no. Finalment, com es pot apreciar 

en la fotografia, el cable és visible, és a dir, no queda 

ocult per sota la fusta. 

Figura 8: Circuit en paral·lel amb tres interruptors, amb efecte lumínic. Font d’elaboració 

pròpia. 
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 Circuit en sèrie amb un interruptor, amb efecte lumínic.  

Aquest circuit està muntat en sèrie i l’efecte produït és lumínic, ja que s’engega una 

bombeta. El que fa diferent aquesta proposta envers les altres és que els cables no són 

visibles, estan ocults a la part de baix de la fusta; els únics elements visibles en aquesta 

proposta són la pila, l’interruptor i la bombeta. 

Així doncs, aquesta proposta el que vol 

promoure és la reflexió envers com flueix 

l’electricitat encara que no es vegin els cables 

pels quals circula. Aquesta proposta pot ser 

utilitzada com a tancament de la sessió i per fer 

un recull sobre tots els aspectes sorgits durant 

la posada en pràctica. 

Figura 9: Circuit en sèrie amb interruptor, amb efecte lumínic. Font d’elaboració pròpia. 

4.2.4. Quins perills té l’electricitat? 

Descobrir i conèixer l’electricitat és un fet important, però cal no oblidar que també és un 

fenomen perillós i cal tenir-li precaució i respecte. És per això que l’última proposta està 

formada per diverses imatges amb el seu corresponent missatge, sobre possibles 

senyalitzacions d’advertència del perill de l’electricitat i senyalitzacions de prohibició 

relacionades amb aquesta. 

L’objectiu, doncs, és que els infants puguin 

familiaritzar-se amb elles per tal de conèixer-les 

millor. Aquesta proposta està enfocada a 

l’observació, a la reflexió i a la presa de 

consciència sobre l’electricitat a través de la 

manipulació de les imatges i els seus missatges. 

A més, pot ser utilitzada com a tancament de la 

sessió i per fer un recull sobre tots els aspectes 

sorgits durant la posada en pràctica.  

Figura 10: Senyalitzacions d’advertència i prohibicions. Font d’elaboració pròpia. 
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4.3. OBJECTIUS D’APRENENTATGE DE LES PROPOSTES: 

Els objectius d’aprenentatge de les propostes s’han plantejat tenint en compte 

l’experimentació, la lliure elecció i l’electricitat com a pilar fonamental. Afegir que en 

aquest cas, l’experimentació s’ha tractat de manera desgranada, és a dir, tal com s’ha 

esmentat anteriorment, l’experimentació està formada a través de diverses accions que 

conjuntament prenen sentit i esdevenen experimentació. Així doncs, en els objectius 

d’aprenentatge s’han separat les diferents accions amb l’objectiu d’avaluar-les més 

detalladament. A continuació, s’exposen els objectius d’aprenentatge, dividits en 

objectius actitudinals, procedimentals i conceptuals. 

OBJECTIUS ACTITUDINALS 

1. Mostres d’entusiasme durant la interacció amb les propostes.  

2. Interès per la temàtica tractada. 

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS 

1. Connectar amb coneixements previs. 

2. Plantejar hipòtesis i preguntes. 

3. Iniciativa per resoldre reptes. 

4. Generar noves preguntes. 

OBJECTIUS CONCEPTUALS 

1. Diferenciar els materials conductors i els no conductors. 

2. Observar el grau de conductivitat dels diversos materials. 

3. Detectar com flueix l’electricitat. 

4. Adonar-se dels riscos de l’electricitat.  

5. Identificar diferents aparells i/o usos de l’electricitat en el nostre món. 
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4.4. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS I DE L’ESPAI: 

Respecte a l’organització del temps, cada sessió consta d’una durada 

d’aproximadament 60 minuts i la seva estructura és la següent:  

 Una introducció breu -10 minuts màxim- per tal de presentar el recurs, les 

propostes que el conformen i la temàtica d’aquest. Altrament, s’exposen unes 

premisses d’ús del material per tal que tothom pugui estar còmode i gaudir de 

l’experiència. Les premisses són: cada infant pot anar a on vulgui, amb qui vulgui 

i el temps que vulgui però ha de respectar els materials i a la resta de companys. 

Finalment, s’introdueix la pregunta “I vosaltres, què sabeu de l’electricitat?” per 

tal de generar una petita conversa abans de començar a interactuar amb el 

material. 

 Interacció en lliure elecció de les propostes -35 minuts aproximadament- on 

els infants poden descobrir i experimentar amb les diverses propostes. 

 Conversa de cloenda –15 minuts aproximadament – on s’ofereix l’oportunitat 

de verbalitzar tot allò que els infants hagin viscut envers les propostes. 

Respecte a l’organització de l’espai, les propostes estan disposades en diversos llocs 

de l’aula de fàcil accés però amb una certa separació i amplitud entre elles, per tal que 

l’experimentació i el joc sigui més còmode i la circulació dins l’aula sigui més fàcil. 

D’aquesta manera, els infants podran gaudir d’un espai respectuós on podran 

experimentar de manera individual i col·lectiva. 

5. METODOLOGIA. 

5.1. DISSENY METODOLÒGIC I PROCEDIMENT: 

La metodologia utilitzada per dur a terme aquesta recerca és la metodologia qualitativa. 

Dins d’aquesta, s’especifiquen una sèrie de mètodes que es tindran en compte per tal 

de realitzar una bona anàlisi. A continuació, s’exposen els mètodes i la seva justificació. 

 Perspectiva teòrica: El treball s’enfoca des d’un vessant social, ja que 

s’analitzarà el funcionament de la proposta en dues escoles diferents però no 

distants. Per tant, el context social es tindrà en compte i, a la vegada, pot ser 

influent. 
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 Tipus d’estudi: El tipus d’estudi que es realitza és descriptiu, ja que la investigació 

parteix d’una inquietud però de la qual ja hi ha investigacions prèvies; es pretén 

obtenir més dades per tal de millorar els possibles buits que hi ha. De fet, la 

recerca no es pot considerar exploratòria perquè ja hi ha recerques fetes en 

aquest àmbit, i tampoc es pot considerar interpretativa perquè hi ha 

documentació envers la temàtica. 

 Relació de l’equip investigador amb el context: La relació que s’estableix entre la 

investigadora i el context és interna, és a dir, és investigadora participant en la 

recerca. 

 Grau de participació de les persones investigades: El grau de participació de les 

persones investigades és d’informant, ja que aquestes aportaran informació a la 

recerca però no formaran part de l’equip investigador. 

5.2. INSTRUMENTS DE MESURA: 

A continuació s’exposen els instruments de mesura o tècniques de recollida de dades i 

la seva justificació. 

 Tècniques observacionals: L’observació esdevindrà clau en aquesta recerca per 

tal d’analitzar les relacions que s’estableixen entre els infants i les propostes. 

o Implicació de l’observació: Observació participant, és a dir, la 

investigadora participa en el fenomen. 

o Explicitació de l’observació: Oberta, és a dir, els participants saben que 

estan sent observats. 

o Explicitació del propòsit: Les docents tindran plena informació de 

l’objectiu de l’observació però els infants tindran una informació parcial 

sobre la recerca o la mínima per tal de poder introduir les propostes de 

manera natural. 

o Duració: Sessió única a cada escola, per tant, hi haurà dues observacions 

úniques. 

o Amplitud: Observació holística del context en el qual es disposen les 

propostes creades. 

Finalment, els registres d’observació utilitzats per recollir les dades són el diari 

de camp i l’enregistrament d’àudio –en aquests registres s’inclou la conversa 

inicial, la interacció amb les propostes i la cloenda final-. 
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 Tècniques conversacionals: La tècnica concreta que s’utilitza és l’entrevista 

individual en profunditat, i es realitza a les dues docents de les escoles visitades 

per tal d’avaluar el recurs i la temàtica tractada. Per tal de veure el guió de 

l’entrevista, es pot consultar l’annex nº2. Finalment, els registres d’observació 

utilitzats per recollir les dades són el diari de camp i l’enregistrament d’àudio. 

Destacar que la investigadora és conscient que durant la interacció entre infants i 

material han succeït molts més esdeveniments i converses que els recollits en els 

enregistraments, però no s’han pogut controlar a causa de no tenir un enregistrament 

en vídeo. En conseqüència, la valoració dels resultats es realitza a partir de les dades 

que sí que s’han pogut recollir a través de l’enregistrament d’àudio.  

5.3. POBLACIÓ I MOSTRA: 

5.3.1. Mostra: 

La mostra escollida per realitzar aquest estudi són dues escoles de la comarca del 

Bages. L’escola número 1 és una escola pública. Aquesta escola entén com a conceptes 

bàsics els límits, la confiança, l’exploració, l’afectivitat, la comunicació, l’autonomia, la 

cooperació, el temps i el respecte com a base fonamental. L’escola número 2 és una 

escola pública i, segons la resolució de 12 maig de 2017 sobre la llista de centres públics 

educatius de màxima complexitat, és un centre de màxima complexitat. Aquesta escola 

vol: ser una comunitat junt amb les famílies, el barri i la ciutat, acollir i acompanyar amb 

respecte i afectivitat, contribuir a la igualtat de condicions i a la justícia social, viure la 

diversitat com la riquesa que és i aprendre des de l’autonomia personal, la 

responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la creativitat, la participació i el compromís 

individual i col·lectiu. 

Es considera que la mostra escollida és interessant perquè mostra dues realitats 

diferents tant pel que fa al context com per les edats dels investigats; no es pretén fer 

una comparativa d’edats ni entre escoles, sinó apreciar si el recurs creat pot ser un bon 

material per iniciar la temàtica de l’electricitat en aquestes etapes educatives. 
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GRUP ESCOLA NIVELL DATA Nº 

INFANTS 

DURADA DE 

LA SESSIÓ 

Escola nº1  Pública Internivells 

(Segon cicle 

EI) 

25.02.2020 12 infants 60 minuts 

aprox. 

Escola nº2  Pública Cicle Inicial 

(EP) 

02.03.2020 10 infants 60 minuts 

aprox. 

Taula 1: Dades dels grups escolars analitzats. Font d’elaboració pròpia. 

Els contactes establerts han estat seleccionats per criteris pragmàtics, com 

l’accessibilitat i l’interès concret; les mestres són dues mestres de recorregut important 

en el món de l’educació (per currículum personal) i específicament en el camp de la 

ciència, ja que han estat treballant durant dos anys al Lab0_6. Així doncs, la mostra 

escollida és opinàtica i els resultats de la mostra només són útils per aquest context. En 

cas que s’intentessin buscar resultats útils a nivell general, la mostra hauria de ser 

teòrica. 

5.3.2. Consideracions ètiques: 

En aquesta recerca no ha estat necessària la utilització d’autoritzacions i/o permisos, ja 

que els centres han estat prèviament informats dels objectius de l’estudi i des d’un inici 

es va acordar que no es farien fotografies ni enregistraments de vídeo. Altrament, els 

centres saben que la seva participació –mestres i infants- i totes les dades recollides, 

queden en l’anonimat. 

5.4. ANÀLISI DE DADES: 

L’anàlisi de les dades obtingudes ha estat realitzat a partir de la categorització de les 

respostes dels infants segons un mètode inductiu i deductiu i, a la vegada, tenint en 

compte els objectius d’aprenentatge de les propostes que conformen el recurs. 

Altrament, les entrevistes individuals en profunditat de les docents s’han analitzat i han 

estat utilitzades per valorar el recurs creat. 
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6. RESULTATS. 

El recull de les dades obtingudes pel quadern de camp de les dues sessions realitzades 

es poden trobar a l’annex nº3 i nº4, on apareixen explícitament les respostes dels infants 

i les docents. Altrament, a l’annex nº5 es poden trobar els resultats agrupats per 

propostes. A continuació, s’exposen els resultats analitzats en funció d’evidències 

recollides envers els objectius d’aprenentatge i es diferencien en els tres moments de la 

sessió. 

OBJECTIUS ACTITUDINALS MOMENT ESCOLA 1 ESCOLA 2 TOTAL 

Mostres d’entusiasme durant la 
interacció amb les propostes. 

Conversa prèvia 2 3 5 

Interacció amb les 
propostes 

12 4 16 

Conversa posterior 1 1 2 

Interès per la temàtica tractada. Conversa prèvia 5 8 13 

Interacció amb les 
propostes 

17 6 23 

Conversa posterior 4 3 7 

Taula 2: Recull dels resultats sobre els objectius d’aprenentatge actitudinals. Font 

d’elaboració pròpia. 

Es pot observar com hi ha moltes més evidències d’entusiasme i d’interès en el moment 

d’interacció amb les propostes. Alguns exemples d’entusiasme podrien ser quan els 

infants verbalitzen expressions com “Uala!” o “Mira, mira!” mentre interaccionen amb els 

materials; alguns exemples d’interès per la temàtica tractada podrien ser quan els infants 

pregunten “Què hi posa aquí?” o bé, quan pregunten als seus companys i companyes 

si poden unir-se per investigar tots junts. Això, doncs, sembla indicar que el contacte 

amb la realitat i la possibilitat d’interactuar directament amb les propostes promou 

aquestes actituds. En conseqüència, es pot valorar la importància que això pren en el 

procés d’aprenentatge dels infants; on l’interès i la motivació són aspectes claus per 

aconseguir aproximacions a continguts rics en significats.   
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OBJECTIUS PROCEDIMENTALS MOMENT ESCOLA 1 ESCOLA 2 TOTAL 

Connectar amb coneixements 
previs. 

Conversa prèvia 9 19 28 

Interacció amb les 
propostes 

13 4 17 

Conversa posterior 2 5 7 

Plantejar hipòtesis i preguntes. Conversa prèvia 2 3 5 

Interacció amb les 
propostes 

14 15 29 

Conversa posterior 1 2 3 

Iniciativa per resoldre reptes. Conversa prèvia 1 1 2 

Interacció amb les 
propostes 

21 16 37 

Conversa posterior 0 0 0 

Generar noves preguntes. Conversa prèvia 0 2 2 

Interacció amb les 
propostes 

1 0 1 

Conversa posterior 0 0 0 

Taula 3: Recull dels resultats sobre els objectius d’aprenentatge procedimentals. 

Font d’elaboració pròpia. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Connectar amb coneixements previs” és 

més notable durant la conversa prèvia, i és lògic, donat que en aquesta conversa s’estan 

provocant intencionadament aquestes connexions. Tot i això, podem apreciar com, en 

els moments d’interacció amb les propostes i en la conversa posterior, les connexions 

també hi són presents però en menor grau. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Plantejar hipòtesis i preguntes” és més 

elevat en el moment d’interacció amb les propostes, ja que els infants esdevenen 

investigadors per tal de resoldre els reptes proposats. En conseqüència, raonen totes 

les possibles respostes i les porten a la pràctica per tal de comprovar-les i, acceptar-les 

o bé, refutar-les. Un exemple d’aquest objectiu podria ser quan els infants proven els 

diversos materials de la capsa amb l’objectiu de fer girar el molinet de vent. En aquest 
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moment plantegen hipòtesis i preguntes envers els materials abans d’utilitzar-los i 

després d’haver-los utilitzat. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Iniciativa per resoldre reptes” és molt alt i 

cal destacar-lo, ja que podem apreciar que succeeix de manera exclusiva –gairebé- en 

el moment d’interacció amb les propostes. Aquest fet és clau per apreciar l’estreta 

relació que s’estableix entre la iniciativa i la interacció, és a dir, es pot afirmar com la 

interacció és cabdal per arribar a la iniciativa i, a la vegada, com la iniciativa és cabdal 

per seguir fomentant la interacció. Altrament, afegir que la interacció ens aporta noves 

experiències i, en conseqüència, nous aprenentatges o aproximacions a aquests. 

Finalment, esmentar que el nombre de vegades que apareix l’objectiu “Generar noves 

preguntes” és el més baix; resulta curiós que no hi hagi millores respecte a la conversa 

inicial i a la conversa posterior. Els moments concrets on sorgeixen noves preguntes 

són durant la conversa prèvia i durant la interacció amb les propostes, i les preguntes 

són: “saps què passa si deixem la llum encesa tota l’estona?”, “el mòbil funciona sense 

electricitat?”, i “i per què els han eliminat? –referint-se als pals elèctrics-“. És evident que 

hi ha objectius, doncs, que es donen més sovint que altres, possiblement per l’èmfasi 

que s’hi doni o pel temps que s’hi pugui dedicar. 

OBJECTIUS CONCEPTUALS MOMENT ESCOLA 1 ESCOLA 2 TOTAL 

Diferenciar els materials 
conductors i els no conductors. 

Conversa prèvia 0 0 0 

Interacció amb les 
propostes 

14 9 23 

Conversa posterior 12 6 18 

Diferenciar el grau de 
conductivitat dels diversos 
materials. 

Conversa prèvia 0 0 0 

Interacció amb les 
propostes 

4 6 10 

Conversa posterior 3 1 4 

Detectar com flueix l’electricitat. 
(necessitat d’una font d’energia, el 
cablejat com a element de pas de 
l’electricitat, els elements de control 
de l’electricitat, circuit obert o tancat, 
circuit en sèrie i en paral·lel,...) 

Conversa prèvia 1 6 7 

Interacció amb les 
propostes 

33 20 53 

Conversa posterior 4 4 8 

Conversa prèvia 1 0 1 
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Adonar-se dels riscos de 
l’electricitat. 

Interacció amb les 
propostes 

5 1 6 

Conversa posterior 1 0 1 

Identificar diferents aparells i/o 
usos de l’electricitat en el nostre 
món. 

Conversa prèvia 8 12 20 

Interacció amb les 
propostes 

16 5 21 

Conversa posterior 1 2 3 

Taula 4: Recull dels resultats sobre els objectius d’aprenentatge conceptuals. Font 

d’elaboració pròpia. 

Per començar, destacar que en els objectius conceptuals sí que hi ha una millora de la 

conversa prèvia a la conversa posterior. En aquest cas, a l’inici de la sessió els infants 

són coneixedors d’uns continguts sobre l’electricitat, però al final de la sessió, els infants 

han desenvolupat aquets continguts i han fet aproximacions a nous coneixements, tal 

com es pot apreciar a la taula. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Diferenciar entre materials conductors i no 

conductors” a la taula és força considerable; s’evidencia en la interacció i en la conversa 

posterior, però en cap moment en la conversa inicial. Pot ser que no sigui un concepte 

massa habitual o quotidià, però en canvi, és fàcil de captar. En conseqüència, es pot 

deduir com els infants s’han aproximat a aquests coneixements, segurament no d’una 

manera plena, però si d’una manera aproximada i positiva. Tal com diuen les dues 

docents en les entrevistes realitzades, “el recurs permet l’aproximació de la temàtica 

tractada en les etapes escollides, sobretot, la classificació de materials conductors i 

aïllants”. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Diferenciar el grau de conductivitat dels 

diversos materials” a la taula és relativament baix comparat amb altres objectius 

d’aprenentatge. Es considera que el motiu és perquè s’aprecia més la diferència de 

materials conductors i no conductors que el grau de conductivitat de cada material. Això 

ha passat en la proposta anomenada “Quin grau de conductivitat tenen els materials?”. 

En conseqüència, es considera que aquest objectiu podria replantejar-se per millorar, ja 

que no s’està copsant el grau de conductivitat, sinó si un material és conductor o no ho 

és. Per acabar, afegir que aquesta proposta oferia la possibilitat que els infants 
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comprovessin si el seu cos era conductor o no, però en cap interacció dels infants envers 

la proposta ha sorgit aquest esdeveniment i, en conseqüència, no pot ser valorat.  

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Detectar com flueix l’electricitat” a la taula 

és el més elevat respecte la resta d’objectius. El motiu pel qual es considera que això 

succeeix és perquè apareixen diversitat d’aspectes a tenir en compte en la fluïdesa de 

l’electricitat, per exemple: el fet de tenir en compte la necessitat d’una font d’energia per 

tal d’aconseguir encendre una bombeta, en aquest cas, una pila; el cablejat com a 

element de pas de l’electricitat; els elements de control de l’electricitat, en aquest cas, 

l’interruptor i el polsador; diferenciar quan un circuit està obert o està tancat; diferenciar 

un circuit en sèrie d’un en paral·lel... Tots aquests aspectes sobre detectar la fluïdesa 

de l’electricitat s’han vist tractats d’una manera més o menys profunda durant el 

transcurs de la sessió, per exemple: quan alguns infants detectaven els cables com a 

elements de pas o quan copsaven la possibilitat d’apagar o engegar la bombeta a través 

de l’interruptor com a element de control. Altrament, segons les entrevistes a les 

docents, es pot reforçar la idea que tot i ser una temàtica complexa és vàlida per abordar 

en aquestes etapes i, a la vegada, és necessària per la quantitat de coneixements 

interrelacionats que conté. A més, tal com expressen elles, “encara que potser no es 

pugui donar per un coneixement assolit, es pot donar per un coneixement aproximat”. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Adonar-se dels riscos de l’electricitat” a la 

taula és el més baix comparat amb la resta d’objectius d’aprenentatge. El motiu pel qual 

es considera que aquesta proposta ha estat menys interaccionada és a causa de la seva 

presentació, ja que és més formal i no permet l’experimentació, sinó que només ofereix 

la manipulació del material. A la vegada, destacar que en les converses finals es volia 

destacar aquest objectiu com a tancament de l’activitat, però les converses van girar 

entorn a altres aspectes i no es va considerar oportú interferir. 

El nombre de vegades que apareix l’objectiu “Identificar diferents aparells i/o usos de 

l’electricitat en el nostre món” a la taula és notable i relativament equilibrat en els dos 

centres educatius. En conseqüència, es pot apreciar com els infants, a part de 

diferenciar els materials conductors i els no conductors, diferenciar el grau de 

conductivitat dels diferents materials, detectar com flueix l’electricitat i els seus perills, 

també han sabut identificar l’electricitat en el món. 
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6.1. PROPOSTES DE MILLORA I CONCLUSIONS DEL MATERIAL : 

Arran dels resultats obtinguts, es considera que el recurs creat pot ser millorat i, en 

conseqüència, es podria abordar d’una manera més precisa el contingut que promou, 

l’electricitat. 

Com a futures millores del recurs o possibles noves línies de treball, es podrien elaborar 

més propostes per tal d’aconseguir una varietat més àmplia de materials sobre 

l’electricitat i, així, fomentar nous continguts d’aprenentatge sobre la temàtica tractada. 

A la vegada, el fet que hi hagués més propostes, permetria afinar més els continguts 

que es destinen a cada edat, si és que és necessària aquesta divisió de continguts. En 

conseqüència, s’obtindria un recurs més elaborat i, fins i tot, més proper i individualitzat 

envers els processos d’aprenentatge. 

Les conclusions extretes envers els resultats de les dues sessions i les entrevistes amb 

les docents mostren com el recurs “Experimentem amb circuits elèctrics” pot ser una 

proposta útil per les escoles i, gràcies a la interacció amb aquesta, poden sorgir noves 

vies d’indagació sobre l’electricitat a l’aula. Per tant, es valora positivament el fet que el 

recurs sigui mòbil i pràctic per tal de poder-se desplaçar a escoles sempre que sigui 

necessari. 

7. ANÀLISI I DISCUSSIÓ. 

Els resultats evidencien la importància d’acostar la ciència a les primeres edats, és a dir, 

l’aprenentatge científic esdevé clau per tal de construir unes primeres nocions bàsiques 

sobre alguns aspectes científics, en aquest cas, sobre l’electricitat. Per construir 

aquestes bastides cal tenir present que per aprendre ciència cal contacte directe amb la 

realitat, ja que això fomentarà la capacitat de descriure, explicar i predir fenòmens, 

esdeveniments i processos naturals possibles (Alcántara, 2017). Per aquest motiu, 

l’experimentació ha estat un gran pilar en aquesta recerca, ja que permet conèixer el 

medi físic i social a través d’un problema tangible on es busquen solucions. A més, tal 

com diu Pedreira (2006), aquestes solucions es concreten en alguna intervenció que 

incideix directament sobre la realitat. Així doncs, amb el recurs creat, es pot concloure 

que els infants, a través de l’experimentació, han estat capaços d’aproximar-se a 

continguts d’aprenentatge relacionats amb l’electricitat i, a la vegada, han observat, 
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descobert, conegut i entès –en certa mesura- el món que ens envolta d’una manera 

natural i significativa. 

Analitzant més detalladament els resultats dels objectius d’aprenentatge es pot apreciar 

com la present recerca i el recurs pedagògic creat s’enfoquen a unes edats adequades, 

ja que són un bon punt de partida per iniciar la temàtica tractada i, a la vegada, promouen 

experiències riques científicament parlant. Així doncs, es pot emfatitzar en la idea que 

per aconseguir una societat alfabetitzada científicament és convenient començar a 

treballar continguts científics en l’Educació des de les primeres edats (Alcántara, 2017). 

Altrament, el fet que les propostes creades parteixin d’un context problemàtic 

comprensible per l’infant provoquen que, de manera natural, vegi la necessitat 

d’aconseguir l’objectiu d’aprenentatge que constitueix el motiu de la proposta (Izquierdo 

i Aliberas, 2004). 

Seguint, i ara donant èmfasi en els resultats dels objectius d’aprenentatge actitudinals, 

podem apreciar la importància de l’interès i de la motivació per tal d’aproximar-nos a 

aprenentatges rics a través de vivències personals i significatives. Com s’ha dit 

anteriorment, experimentar és una manera d’aprendre que parteix de la pròpia curiositat 

i no s’acaba, ja que el que s’inicia és el gust per investigar, el gust per qüestionar-se les 

causes (Vega, 2015), el gust per iniciar una recerca amb diversitat de possibles 

resolucions (Pedreira, 2006); i això és el que s’ha de promoure per tal de no perdre 

l’interès i la motivació per aprendre. 

Relacionat amb el que diuen Vega (2015), Pedreira (2006) i els resultats dels objectius 

d’aprenentatge actitudinals, trobem els resultats dels objectius d’aprenentatge 

procedimentals. En aquests resultats podem copsar la importància que pren la iniciativa 

per resoldre reptes i l’estreta relació que s’estableix amb la interacció amb els materials. 

Es podria dir que són dos elements que es retroalimenten: la curiositat desenvolupa la 

iniciativa per resoldre reptes i, en conseqüència, hi ha una interacció. Arran d’aquesta 

interacció es desenvolupa més la iniciativa per resoldre reptes i, a la vegada, també la 

curiositat, amb l’objectiu de seguir descobrint i experimentant. Altrament, però, en els 

resultats també es poden apreciar les connexions amb coneixements previs que han 

realitzat els infants, la seva formulació d’hipòtesis i preguntes i la generació de noves 

preguntes com a nou punt de partida per seguir investigant (Pedreira, 2006). En 

conseqüència, s’estableix un lligam amb el model d’activitat científica dividida en tres 
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fases que proposen Pedreira i Màrquez (2016). A continuació, s’exposen les tres fases 

de manera breu i es relacionen amb els resultats dels objectius procedimentals. 

La primera fase, l’experiència, busca adquirir experiència directa amb la realitat i 

reprendre el contacte amb els materials i fenòmens. Aquesta fase es pot observar al 

llarg d’ambdues sessions, i es pot comprovar com els infants establien un contacte 

directe amb les propostes presentades i experimentaven amb elles per tal de resoldre 

de manera natural el repte proposat. Així doncs, l’experiència amb la realitat va ser 

present en les dues sessions realitzades i l’experimentació va ser la principal acció que 

van dur a terme els infants per tal d’endinsar-se en la temàtica de l’electricitat. 

La segona fase, l’explicitació, busca expressar i comunicar les idees que té un sobre 

el món. Podem comprovar que els infants arriben a aquesta segona fase en el moment 

que es formulen hipòtesis i preguntes a través dels seus coneixements previs per tal de 

resoldre els reptes proposats. A la vegada, l’explicitació de les idees es realitza a través 

de la verbalització d’aquestes, o bé, a través de diverses representacions com és 

l’escriptura i l’ús de les mans per fer símbols; això ha estat possible gràcies a la lliure 

elecció, ja que dona peu als processos vinculats a la comunicació i, aquest fet, és 

fonamental per l’aprenentatge. En aquesta fase, doncs, s’han pogut apreciar tots els 

coneixements que els infants tenien prèviament, els que tenen actualment durant la 

sessió i els que han anat adquirint al llarg del procés. 

La tercera i última fase, l’evolució, busca conduir als infants cap a la recerca d’una 

evolució de les seves idees, on cal una formulació de noves preguntes com a punt d’inici. 

Aquesta fase és la que es veu menys reflectida en els resultats dels objectius 

d’aprenentatge procedimentals. Es considera que un possible motiu és perquè aquesta 

és la més complexa i demana una modificació del pensament a causa de les 

experiències viscudes i, justament això, no és una tasca immediata ni senzilla. Tot i això, 

es poden apreciar alguns moments d’evolució de les idees, per exemple, en els resultats 

dels objectius d’aprenentatge conceptuals. De totes maneres, la teoria de les 3Es diu 

que la lliure elecció afavoreix l’experiència i l’explicació, però que per l’evolució de les 

idees és necessària una continuïtat. Per tant, una possibilitat seria que el recurs visites 

les escoles de nou per donar-hi una continuïtat, o bé, que les docents promoguessin 

novies vies d’indagació envers l’electricitat. 
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Seguint amb l’anàlisi, i per donar resposta a l’esmentat anteriorment, ens endinsem en 

els resultats dels objectius d’aprenentatge conceptuals. En aquests resultats, es pot 

apreciar com la valoració sempre és positiva i relativament equilibrada en els dos centres 

educatius; sempre hi ha una millora de la conversa prèvia a la conversa posterior i, per 

tant, això significa que hi ha un increment en l’aprenentatge a causa de l’experimentació 

amb les propostes. A la vegada, els objectius d’aprenentatge conceptuals pretenen 

aproximar coneixements sobre l’entorn proper als infants, és a dir, observar i 

experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se 

preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material 

(Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2016). De totes maneres, per 

tal que això sigui possible, també és important tenir en compte el paper que pren l’adult 

i el paper que pren l’infant en la posada en pràctica del recurs. Segons els resultats 

obtinguts, es pot observar com l’infant s’entén com a subjecte que pot i que sap, com a 

protagonista del seu aprenentatge, ja que és cabdal que l’infant faci realment l’activitat 

proposada, no només que ho sembli (Izquierdo, M., Aliberas, 2004). Això, es pot veure 

reflectit durant el llarg de la sessió en les dues escoles; l’infant és qui pren les seves 

pròpies decisions i, arran d’això, experimenta per aconseguir els reptes plantejats. El 

paper de l’adult és diferent però no distant: consisteix en ser una persona orientadora, 

generadora de noves preguntes i fomentadora de la comunicació, compromesa en 

mostrar la realitat i enriquir els diàlegs. De fet, el paper de l’adult en la lliure elecció és 

molt important i s’ha de vetllar per cuidar-lo, ja que aquest també s’encarrega del 

muntatge i l’organització i això s’ha de dur a terme amb molta cura (Pedreira i Màrquez, 

2016). Aquest fet es pot veure reflectit en el transcurs de les dues sessions, on l’adult 

pren un rol de guia, que intervé, no que interfereix, conceptes molt diferents. 

Per acabar, relacionat amb l’organització i el muntatge de les propostes, cal emfatitzar 

en els criteris d’elaboració d’aquestes els quals han estat prèviament seleccionats per 

tal d’afavorir les etapes de l’aprenentatge científic dins d’un marc de lliure elecció. En 

aquest cas, la valoració que se n’extreu és positiva a causa dels resultats obtinguts en 

les dues sessions realitzades en els centres escolars. 
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8. CONCLUSIONS. 

Quins continguts d’aprenentatge promou el recurs “Experimentem amb circuits elèctrics” 

a segon cicle d’Educació Infantil i a primer cicle d’Educació Primària? Aquesta va ser la 

pregunta que va donar inici el present estudi. L’objectiu general i els objectius específics 

que es van plantejar a l’inici de la investigació han permès donar resposta a aquesta 

pregunta. A partir del recurs creat s’han pogut documentar, analitzar i valorar els 

continguts d’aprenentatge que promou el mateix recurs. Gràcies als resultats obtinguts, 

es pot afirmar que el recurs creat és una proposta pedagògica coherent i significativa 

per introduir i treballar el concepte de l’electricitat la qual ha permès analitzar les 

conductes i respostes dels infants per tal d’identificar els processos d’aprenentatge i, a 

la vegada, plantejar una proposta de millora a partir de les dades obtingudes. 

Pel que fa a les possibles limitacions de l’estudi, aquesta recerca s’ha vist limitada pels 

registres d’observació escollits, que eren el diari de camp i l’enregistrament d’àudio. En 

conseqüència, hi ha un replantejament sobre els registres d’observació que es podrien 

haver utilitzat: possiblement, el diari de camp seguiria sent un bon registre però 

l’enregistrament d’àudio seria canviat  per l’enregistrament de vídeo. D’aquesta manera, 

s’aconseguirien captar tots els esdeveniments que succeïssin a l’aula amb tota la seva 

essència i objectivitat. Altrament, cal tenir en compte que la investigadora, en ser al 

mateix temps observadora participant, tot i voler ser objectiva en tot moment, sempre hi 

ha una part subjectiva que no es pot obviar. A la vegada, el fet de realitzar només dues 

sessions ens permet recollir diversitat de dades però no vol dir que aquestes siguin 

genèriques per la resta d’estudis, sinó que aquestes dades són opinàtiques i només són 

útils en aquest context. 

Pel que fa a les possibles fortaleses de l’estudi, aquesta recerca ha estat útil per realitzar 

una aportació en aquest camp, és a dir, ha estat una bona investigació per 

complementar altres estudis previs sobre la temàtica tractada. Tot i la possible limitació 

dels registres d’observació utilitzats, es considera que les dades obtingudes són prou 

representatives per ser analitzades, contrastades i validades envers un marc teòric 

fonamentat, ja que és gràcies a això que els resultats esdevenen significatius. Per 

acabar, el fet que la mostra sigui opinàtica també pot ser útil pel fet que les dades 

analitzades són més precises i, per tant, tenen menys marge d’error a causa de la seva 

exhaustiva anàlisi.  
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Com a futures millores de la investigació, es tindrien en compte les limitacions 

esmentades, ja que d’aquesta manera la recerca esdevindria més precisa i extensa pel 

que fa a resultats. 

8.1. REFLEXIÓ PERSONAL ENVERS L’ESTUDI: 

Finalment, per acabar aquest estudi, afegir que la mateixa investigació realitzada, la 

fonamentació teòrica utilitzada, la creació del disseny i l’elaboració del recurs, el fet 

d’establir contacte amb les escoles per posteriorment visitar-les i posar en pràctica el 

recurs –fora de la meva ciutat i sense transport personal-, juntament amb l’anàlisi dels 

resultats ha estat una tasca molt laboriosa que ha comportat molt de compromís i 

exigència per part de la investigadora: fer i refer formava part d’aquest estudi i, tot i que 

el camí s’ha fet feixuc en certs trams, la satisfacció i la felicitat ho supera. En l’àmbit 

personal, es considera que aquest treball de final de grau ha aportat a la investigadora 

un enriquiment personal i professional que en cap moment havia arribat a ser tan elevat; 

és per això que la investigadora està molt orgullosa dels resultats obtinguts, d’ella 

mateixa i de les persones que l’han acompanyat en aquest trajecte per tal d’aconseguir 

les fites proposades. D’això es tracta, de créixer mentre s’investiga i s’aprèn, sense 

donar-ho tot per sabut i volent millorar a cada oportunitat que es presenti. 
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