
FASES DE L’APRENENTATGE (PEDREIRA I MÀRQUEZ 2016)

RESULTATS DELS OBJECTIUS CONCEPTUALS

La ciència és un component de la nostra cultura. Aquesta té com a finalitat
comprendre el món natural i els canvis provocats per l'activitat humana i, en funció
d'aquestes accions, prendre decisions sobre com actuar (Sanmartí, 2005).
 

3 fases de la pràctica científica, que seguint l'adaptació per Pedreira i Márquez (2019),
per a infants a les primeres edats són: Experiència, Explicitació i Evolució. 

REFLEXOS, CREACIÓ I ANÀLISI D'UNA 
PROPOSTA CIENTÍFICA PER A INFANTS DE 3-6 ANYS

INTRODUCCIÓ
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METODOLOGIA

danielcm@correu.umanresa.cat

Dissenyar, implementar i avaluar una proposta en lliure elecció enfocada a la
reflexió de la llum.

OBJECTIUS

Crear i elaborar diferents propostes científiques relacionades amb la llum i els reflexos.

Definir els objectius d’aprenentatge de cada una de les propostes.

Analitzar les respostes obtingudes dels infants i les famílies en relació amb els objectius marcats.

Presentar i plantejar una proposta de millora amb els resultats obtinguts.

PROPOSTES ANTERIORS AL CONFINAMENT

REPTES QUE PRESENTA LA PROPOSTA ON-LINE

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA
OBJECTIUS CONCEPTUALS

REPTE 1 REPTE 2 REPTE 3

Controlar la direcció de la
llum.
Identificar que és un mirall.
Aportar altres objectes que
també reflecteixen.

Aconseguir l’arc de Sant
Martí.
Utilitzar més d’un element a
la vegada per crear l’arc de
Sant Martí.
Diferenciar la llum natural de
la llum elèctrica.

Triar objectes que
reflecteixin una imatge
deformada.
Aportar altres objectes que
no són miralls però que
deformen.
Controlar la imatge virtual
obtinguda.

Per tal de deixar evidència de què s’anava a analitzar es va fer servir enregistraments que
proporcionarien les famílies (no participant).  

METODOLOGIA QUALITATIVA

ESTUDI DE CAS 

TÈCNICA DE RECOLLIDA DE DADES
OBERVACIÓ

RESULTATS

COMPARACIÓ DELS REPTES

Gràfic 1: Comparativa objectius procedimentals. Font: elaboració pròpia.

Gràfic 2: Comparativa objectius actitudinals. Font: elaboració pròpia.

EXPERIÈNCIA
Es  es va donar evidència que tots els infants van tenir un contacte directe amb la
realitat experimentant, explorant i utilitzant diferents instruments en els diferents
reptes plantejats.

CONTACTE

EXPLICITACIÓ

EVOLUCIÓ

No en tots els casos es va fer visible, ja que no es va poder veure en els
enregistraments i no va quedar clar si les idees que aportaven els infants eren
respostes comprovades per ells mateixos o generades per les famílies. 

En la majoria dels casos l’adult li va proporcionar informació envers la proposta,
en comptes de deixar que els mateixos infants raonessin i expliquessin les seves
idees generant noves preguntes per seguir investigant (menys evidència de la fase).

La recerca realitzada, es pot consultar al següent codi QR

Quins processos d'aprenentatge posen en joc els infants al llarg d’una sessió amb la
proposta "Reflexos"?

PROPOSTES

OBJECTIUS PROCEDIMENTALS

Utilitzar coneixements previs. Formular hipòtesis. Formular noves preguntes.

OBJECTIUS ACTITUDINALS

Mostrar entusiasme i gaudi. Mostrar interès per allò que fa. Mostrar perseverança.

MOSTRA
1.506 adreces electròniques

de famílies adscrites al 
Lab 0_6

Famílies d’infantil d’una
d'una escola situada al

Vallès Occidental

Enregistraments de 22 i 23
infants diferents segons el

repte 
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Taula 1: Objectius conceptuals (repte 1). Font: elaboració pròpia.

Taula 2: Objectius conceptuals (repte 2). Font: elaboració pròpia.

LIMITACIONS

CONFINAMENT

FORTALESES I MILLORES

CONCLUSIONS

Taula 3: Objectius conceptuals (repte 3). Font: elaboració pròpia.

Com podries fer entrar el sol a
dins de casa?

Podem crear el nostre propi
arc de Sant Martí?

Pots veure’t deformat, una
mica com un monstre?

1 2 3
CIÈNCIA EN LLIURE ELECCIÓ

MATERIALS QUOTIDIANS

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

OBERVADOR PASSIU

ROL DE L'ADULT

ADAPTACIÓ A LES CIRCUMSTÀNCIES PROPOSTES ON-LINE


