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1. Dades Generals (CEIP Joan Maragall) 
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Telèfon de contacte  935812103  

Portaveu Grup  Aida Macià Gual 
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Telèfon de contacte  636805686 

Membres del grup  Sara Gil, Patricia Gey, Raquel Vila, Aida 
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3. Títol de la UD 

Rodejats per aigua 

4. Justificació/Contextualització de la UD 

L’aigua és imprescindible per la vida de tots els essers humans del planeta Terra. Des 

que naixem estem en contacte directe amb aquest element natural per tal de portar a 

terme activitats diverses i és per aquest motiu que pretenem que els alumnes de la 

classe de cinquè, a través d’aquesta unitat didàctica, prenguin consciència del cicle de 

l’aigua i de les seves característiques més importants.  

Volem que els nens i nenes aprenguin que l’aigua forma part del nostre entorn i ens 

envolta. Actualment sabem que el planeta on vivim està format en un 71% d’aigua, 

que es pot trobar en tres estats: sòlid, líquid o gasós. El 97% d’aquesta aigua és salada i 

forma part dels oceans i mars. Només el 3% del volum d’aigua total de la Terra és dolça 

i d’aquesta quantitat, només un terç es troba en estat líquid. Els dos terços restants 

estan en estat sòlid en capes, camps i plataformes de gel properes als pols. Fora de les 

regions polars, l’aigua dolça es troba principalment en aiguamolls i, de forma 

subterrània, en aqüífers. 

També ens agradaria que la classe de cinquè s’adonés que aquest element natural no 

només està present a l’entorn, sinó que forma part de nosaltres mateixos, de cadascun 

dels éssers vius. L’aigua és el principal component del nostre cos, de tal manera que 

quan naixem estem formats en un 75% d’aquesta substància. Mentre anem creixent, 

aquesta quantitat evoluciona fins que arriba al 60% en les persones adultes. 

Aproximadament la meitat d’aquesta aigua es troba a l’interior de les cèl·lules i la 

restant circula per la sang i banya els teixits. Volem que els nens i nenes aprenguin, 

doncs, que és un element imprescindible per la vida de les persones ja que, entre 

d’altres, l’aigua que bevem i forma part del nostre organisme ajuda a regular la 

temperatura del cos, transporta nutrients i oxigen a totes les cèl·lules, protegeix els 

òrgans vitals, desfà els materials de rebuig... En definitiva, sense aigua no hi hauria 

vida. 
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Mitjançant aquesta unitat didàctica també ens agradaria que els nens i nenes 

prenguessin consciència de les bones actituds que han de portar a terme a l’hora de 

fer ús de l’aigua ja que és un element que s’utilitza diàriament en moltes tasques 

relacionades amb l’agricultura i la ramaderia, els processos industrials, les tasques 

domèstiques i d’higiene personal (dutxar-se, rentar-se les dents, rentar els plats, tirar 

la cadena del vàter, cuinar...) o el regadiu de jardins i camps de golf. Creiem, doncs, 

que els alumnes han de gestionar aquest recurs de forma responsable. 

La unitat didàctica que presentem té marcats uns quants objectius que pretén que els 

alumnes hagin assolit un cop l’hagin portada a terme: 

• Distingir quines activitats diàries es realitzen amb aigua i ser conscients que 

s’ha de fer un ús responsable d’aquest element. 

• Conèixer i utilitzar els diferents estats de l’aigua així com també els processos 

de canvi d’aquesta mitjançant el joc, la cuina i diferents activitats vivencials. 

• Saber quin és el cicle de l’aigua i quins canvis d’estat el caracteritzen en cada 

moment. 

• Conèixer les diferents parts d’un riu. 

• Ubicar els rius més importants de Catalunya i Espanya segons el vessant al qual 

pertanyen. 

• Aprendre quins són els principals accidents geogràfics costaners a Catalunya i 

Espanya. 

• Llegir correctament un mapa. 

• Sintetitzar la informació i saber-la mostrar en un quadre sinòptic. 

Creiem que és molt important que aquests objectius es treballin dins de l’àrea de 

ciències socials i naturals, però que alhora se’n faci un seguiment i recolzament des de 

les altres àrees de coneixement, és per aquest motiu que, per tal d’afavorir el 

desenvolupament global de l’alumnat, presentem una metodologia de treball 

interdisciplinar, en el qual el que es treballa a ciències socials i naturals es fa extensiu a 

les altres àrees i també se’n treu profit.  

A través d’aquesta unitat didàctica que presentem, doncs, aprofitem per treballar 

aspectes artístics des de l’àrea d’educació visual i plàstica i també, per tal que els 
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alumnes tinguin un coneixement més vivencial dels continguts treballats, hem 

introduït una sortida a al Parc Fluvial de Vilanova del Camí, per tal d’acostar-nos al riu 

Anoia que passa pel poble i així treballar sobre aquest. 

L’objectiu bàsic d’aquesta unitat didàctica és aconseguir, a través de la metodologia 

expressada anteriorment, que els alumnes siguin capaços de valorar l’aigua i fer-ne un 

ús responsable en les seves activitats quotidianes; també es pretén que siguin 

conscients dels diferents estats que aquest element pot adoptar en els variats 

contextos on es troba per tal d’aplicar aquests coneixements en les situacions 

personals que se’ls presentin; una altre objectiu que es presenta és que els alumnes 

coneguin quin és el cicle que segueix l’aigua per tal d’entendre aspectes relacionats 

amb la meteorologia i que afecten directament a les seves activitats quotidianes i hi 

tenen conseqüències directes; per últim, volem també que els nens i nenes siguin 

capaços de saber quines són les parts més importants d’un riu per tal de reconèixer-les 

en la realitat i saber-les ubicar en un mapa sempre que hagin d’utilitzar-lo. 

Pensem que mitjançant aquest tipus de treball amb els alumnes, el seu 

desenvolupament competencial pot arribar a ser molt més complert. Les 

competències que els nens i nenes treballen en el decurs de la unitat didàctica que 

presentem seguidament són les següents: 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

• Competència artística i cultural. 

• Tractament de la informació i competència digital. 

• Competència d’aprendre a aprendre. 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

• Competència social i ciutadana. 

Després de portar a terme aquesta unitat didàctica, doncs, pensem que l’alumnat pot 

aconseguir un nivell de competències important per poder resoldre diferents 

problemes que se li puguin presentar a nivell personal en diferents moments de la 

vida. 
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5. Problemes que podrà resoldre l’alumnat després de la UD 

1. L’aigua a la nostra vida quotidiana   

1.1. Que sabem de l’aigua? Perquè és important en la nostra vida? Podríem dir que 
podem viure sense ella?  

1.2. Tota l’aigua que trobem es pot prendre? Potabilitat de l’aigua:  

1.2.1. Quines qualitats ens poden fer sospitar que l’aigua no es potable?  

1.2.2. Quin color té?  

1.2.3. I quina olor?  

1.2.4. A on la trobem? A l’aixeta de casa o al riu del costat de l’escola?  

1.3. Reflexionar sobre els usos que es fan de l’aigua a la nostre societat: domèstics, 
energètics, econòmics i higiènics   

1.3.1.  Que passaria si no ens poguéssim rentar? Quanta aigua consumin en 
aquest procés?  

1.3.2. La llum que hi ha a casa es produeix a partir de l’aigua?  

1.3.3. Puc utilitzar sempre l’aigua que vulgui?  

2. Estats de l’aigua i els canvis d’estat   

2.1.  L’aigua la podem trobar sempre igual? Es produeixen canvis significatius en 
aquesta?   

2.1.1. L’aigua que jo bec és liquida?  

2.1.2. Vull preparar-me un gelat de maduixa amb l’aigua, com ho puc fer?  
(Estat sòlid)  

2.1.3. Si vull cuinar uns espaguetis a qui moment de la cocció he 
d’esperar?(Estat vapor d’aigua)  

3. El cicle vital de l’aigua   

3.1. Puc determinar quin dia farà a partir del que observo al cel?  

3.2. Tinc indicis de que plourà o nevarà a partir del que observo en la naturalesa?  
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4. L’aigua a la Terra   

4.1. Els rius i les costes   

4.1.1. Si viatjo a un altra comunitat o país, el riu o la platja  tindrà les mateixes 
característiques que he observat al riu o costa que conec?  

4.1.2. Em puc situar amb un mapa i orientar-me correctament, a partir del que 
conec: rius, costes, etc?  

4.1.3. Per què s’ha de tenir cura dels rius i les costes? Si no les cuidem podrem 
continuar utilitzant-les?   

4.1.3.1. D’on ve l’aigua que utilitzem a casa, a l’escola, etc.?  

 

A continuació presentem una graella de l’anivellació de complexitat dels problemes 

esmentats anteriorment. Tal i com podrem veure aquests estan citats segons el 

número que els hi pertoca a dalt. 

També volem mencionar, que encara que els problemes estiguin emplaçats en un tipus 

en concret, les activitats per dur-los a terme són variades i de diversa complexitat. 
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6. Continguts 

PROBLEMA Conceptuals 

(Saber Dir) 

Procedimentals 

(Saber Fer) 

Actitudinals 

(Saber Sentir) 

Estratègies 

(Saber Aprendre) 

L’aigua a la 

nostra vida 

quotidiana 

 

 

-Que és l’aigua i 

quines 

característiques o 

qualitats ha de 

tenir per ser 

potable. 

-Saber fer una 

reflexió crítica 

sobre l’ús de 

l’aigua en la 

societat actual. 

- Distingir l’aigua 

potable de la que 

no és potable. 

- Crear un filtre 

natural per 

depurar aigua. 

-Valorar l’aigua 

com un bé 

imprescindible 

per a la vida. 

-Ser crítics amb 

l’ús de l’aigua en 

la nostra societat. 

-Respectar el 

consum adequat 

de l’aigua a través 

de la comprensió. 

-Recolzar el que 

s’aprèn en una 

assignatura amb 

coneixements 

d’altres matèries per 

tal d’adquirir un 

coneixement molt 

més global, com per 

exemple utilitzant 

aigua no potable per 

a netejar els pinzells. 

-Saber relacionar 

conceptes teòrics 

amb conceptes 

pràctics per 

desenvolupar 

l’experiment 

(utilitzant l’aigua que 

ha sobrat del dinar o 

de la pluja per regar 

les plantes, de tal 

manera que 

s’emmagatzemarà 

en un dipòsit o en 

cubells).  

-Saber organitzar i 

comprendre els 

propis coneixements 

per arribar a 

millorar-los i, alhora, 

ser capaços 

d’exposar-los a una 

altre persona 

(metacognició); 
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escrivint una llista de 

recomanacions sobre 

l’ús de l’aigua per als 

seus pares i així 

elaborar i millorar el 

propi esperit crític. 

 

 

Estats de 

l’aigua i els 

canvis d’estats 

 

-Reconèixer els 

estats de l’aigua: 

sòlid, líquid i 

gasós. 

-Canvis d’estats: 

solidificació, 

condensació, 

evaporació i 

fusió. 

-Poder posar 

exemples, 

relacionats amb 

la vida 

quotidiana, dels 

diferents canvis 

d’estats. 

-Distingir els 

diferents canvis 

d’estats. 

- Crear un quadre 

sinòptic  amb les 

diferents 

característiques 

dels canvis d’estat i 

reconèixer els 

moments en els 

quals aquests es 

produeixen per tal 

de reproduir les 

relacions entre els 

estats de l’aigua i 

els seus canvis 

d’estats. 

-Apreciar que 

l’aigua pot 

canviar d’estat 

perquè hi ha una 

manipulació 

humana o 

natural. 

-Valorar que quan 

es tracta d’un 

canvi d’estat 

generat per la 

manipulació 

humana, aquest 

és pot produir 

gràcies a l’ús de 

varis instruments. 

-Saber relacionar els 

diferents aspectes 

que han d’aparèixer 

en el quadre 

sinòptic. 

-Saber utilitzar el 

quadre sinòptic com 

un mitjà per a 

resumir/sintetitzar 

les idees principals i 

alhora per tenir unes 

idees més 

estructurades per 

estudiar.  

 

El cicle vital de 

l’aigua 

 

 

-Concepte 

hidrosfera. 

- Com és el cicle 

vital de l’aigua? 

 

-Saber interpretar 

un dibuix en el que 

apareix el cicle vital 

de l’aigua i poder 

anotar-lo per 

escrit, tenint en 

compte els canvis 

d’estat ja estudiats. 

-Observar i 

reflexionar sobre 

els indicis naturals 

de la pluja i la neu. 

-Entendre que el 

clima d’una zona 

pot influir en el 

seu cicle vital de 

l’aigua. 

 

-Utilitzar els 

continguts anteriors 

per interpretar 

esquemes o imatges 

i posteriorment 

explicar la 

interpretació tant de 

forma oral com 

escrita. 

 

L’aigua a la 

-Paper dels rius 

com a agents 

-Utilitzar el riu 

Anoia per veure’n 

en quins llocs hi 

-Valorar els rius i 

les costes com a 

elements naturals 

-Saber interpretar un 

mapa físic per tal 

d’identificar els seus 
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Terra 

 

 

geològics. 

-Parts del 

recorregut del riu 

i les seves 

característiques. 

-Principals rius de 

Catalunya i 

Espanya. 

- Conèixer els dos 

vessant dels rius 

catalans i les tres 

grans vessants 

dels rius 

espanyols. 

-Estanys, 

maresmes i 

albuferes. 

-Reconèixer els 

diferents 

accidents 

geogràfics 

costaners. 

- Característiques 

de les costes 

catalanes i de les 

costes 

espanyoles. 

 

trobem les 

diferents parts del 

recorregut. 

-Situar en un mapa 

els diferents rius i 

costes treballats.  

- Interpretar un 

mapa. 

-Distingir les parts 

d’un riu a partir 

d’imatges. 

i per tant, que 

s’han de 

conservar. 

-Participar 

activament en les 

activitats de la 

visita del Parc 

Fluvial de 

Vilanova del 

Camí. 

rius i les seves 

costes. 

-Relacionar el cas 

pràctic treballat a 

partir de la visita al 

Parc Fluvial de 

Vilanova del Camí, 

amb altres efectes 

en els rius.  

-Buscar informació 

addicional sobre el 

riu Anoia i el seu curs 

en altres mitjans no 

acadèmics, com ara 

Internet o en bases 

de dades. 
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7. Avaluació global de la UD 

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Qualificació 

Avaluació 
continuada 

Actitud participativa (intervenció en els 
debats, reflexions en les activitats, portar el 
material necessari, etc.) 

10% 

Deures i respondre a les preguntes de classe 
("reactivant coneixements") 

40% 
Quadres sinòptics i pràctiques (tanc de 
filtratge, fitxes, etc.) 

Treball de camp (es tindrà en compte el 
resultat final, la presentació, l'autoavaluació i 
l'avaluació grupal) 

20% 

Avaluació final Examen 30% 

100% 

 

Per aquesta Unitat Didàctica presentem que hi hagi una avaluació continuada, la qual 

tindrà el major pes dins de la Unitat; ara bé, també s’ha de tenir en compte que hi 

haurà una avaluació final mitjançant un examen ja que ens hem basat en la forma 

d’avaluar del centre i per tant no podríem obviar aquest aspecte. 

Mitjançant aquesta avaluació continuada pretenem avaluar l’evolució del procés 

d’aprenentatge de cada alumne en concret, no solament a nivell individual sinó també 

a nivell grupal, és a dir, com aquest desenvolupa i interactua en les activitats de grup. 

En aquest aspecte, hem cregut convenient utilitzar una autoavaluació i una avaluació 

en grup – que es pot trobar a l’Annex – per tal de conscienciar a l’alumnat en la seva 

tasca dins del grup.  

Al mateix temps aquest tipus d’avaluació és formativa ja que pretén avaluar l’alumne 

en tot el seu procés d’aprenentatge i per tant en el seu dia a dia, observant i valorant 

el seu progrés i tenint en compte quin era el seu punt de partida. Per aquest motiu, 

hem cregut convenient que pels diversos ítems la professora pugui utilitzar uns barems 

d’avaluació que s’aniran tractant en el transcurs de la guia docent. 

A més, per a que aquesta avaluació fos el màxim de completa possible hem tingut en 

compte tres fases: la recollida de la informació (avaluació inicial), la interpretació i 
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anàlisi de les dades (avaluació formativa i continua) i la presa de decisions a partir dels 

resultats finals (avaluació final). 

A continuació presentarem cada una d’aquestes amb detall per tal de veure en que 

consisteixen: 

1. Avaluació inicial 

Aquesta avaluació es realitzarà a l’inici de la Unitat Didàctica i li servirà al 

docent per esbrinar quins són els coneixements previs que posseeixen el grup 

d’alumnes sobre el tema “Rodejats per aigua”. Aquesta també es podrà 

realitzar quan es comenci un nou apartat del tema i sempre es donarà a terme 

mitjançant preguntes a l’alumnat per tal que ells manifestin el que en saben, 

pensen i alhora reflexionin. 

Aquest tipus d’avaluació presenta dues funcions ben distingides: la primera 

d’aquestes orientada cap al docent, el qual sabrà els coneixements previs; i la 

segona orientada a l’alumnat, ja que podrà saber quins coneixements posseeix 

entorn a aquest tema i per tant el seu punt de partida. Alhora també serveix 

per situar a l’alumnat sobre el que es tractarà i es desenvoluparà a la Unitat, de 

tal manera que li fomenta una visió general d’aquesta. 

2. Avaluació formativa i continua 

Aquesta avaluació es realitzarà durant el transcurs de tot el projecte i serà una 

de les eines bàsiques del docent, ja que tal com hem comentat és la que obté 

major qualificació dins les activitats presentades en l’avaluació. Aquesta serveix 

per a que la mestra pugui obtenir informació sobre l’evolució del procés 

d’ensenyament – aprenentatge de cada un dels seus alumnes.  

Es treballarà a partir d’un seguiment de les activitats i es podrà ajudar a partir 

de graelles de seguiment dels ítems – que les podem trobar a l’Annex. 

3. Avaluació final i sumativa 

Finalment, aquesta última part de l’avaluació recau en avaluar si els alumnes 

han adquirit aquells coneixements que s’han treballat al llarg de la Unitat 

Didàctica a partir d’un examen final. 
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Mitjançant aquesta avaluació esperem que s’arribi a tot l’alumnat i que es pugui fer un 

seguiment del seu procés en la seva globalitat, ja que així es podrà apreciar quines 

millores han tingut i alhora veure els entrebancs o dificultats. D’aquesta manera, es 

podrà veure quines activitats són les que han donat millors resultats i tenir-les en 

compte per a propers cursos. 
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CARO, P. (1998) L’aigua. Barcelona : Ediciones de la Magrana 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA. INSTITUT 

CATALÀ D’ENERGIA. Programa d’assessorament energètic: L’estalvi d’aigua a la 

indústria. Barcelona. 

MONEREO,C. (Coord.) BARBERÀ, E., CASTELLÓ,M.,MIQUEL,E., PÉREZ,M.L. i POZO, J.I 

(2000). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Visor. 

Llibre de text TRAM - Coneixement de medi natural, la Galera.  
                                                                

 

Documentació Digital 

http://www.e-domenech.com/agucat/capitols.jsp?capitol=1&idcurso=5 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/riuscat/index.htm# 

http://www.aiguesdebarcelona.cat/cat/area_educativa.asp 

http://www.edu365.cat/monografics/aigua.html 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/ 

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/socials/penedes/flash/cicle_aigua.swf 

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w3.php?id_activida

d=1447&id_pagina=3 

http://www.xtec.cat/~egimeno3/projecte/estats.htm  

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/ 

 

Altres (CD, DVD, MP3, etc.) 
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9. Característiques psicoeducatives del Grup-Classe 

  
ALUMNE 

C. 
Previs 

Input Output Autonomia Persistència 
Hàbits 
treball 

Motivació Interacció 
Pref. 

Agrup. 
Ritme 

1 A.A.S B V E/O B B B B P P B 

2 S.A B A E B B B M P P B 

3 C.B.D B T E B B B M C I B 

4 C.C.S B T E/O M A A A C P B 

5 Y.C.B B A E/O B B B M P P B 

6 N.D.R M A E M M A A C P M 

7 A.T.B A A/V E M A A A C GP M 

8 D.D.H M V E/O A A A A C I M 

9 M.F.L M A E M M M A P GP M 

10 P.G.D A T E M A A A P P M 

11 N.G.R B V E/O M M M M C P M 

12 V.L.L A A E M A A A C P M 

13 R.M.L M A/V O M M M M C P M 

14 M.M.M M A E/O M M M A C GP B 

15 M.M.S B/M T/A E/O M M B M P GC M 

16 D.M.R B A/V E/O B B B B I I B 

17 A.O.M A/M A/V O M M M M C P A 

18 J.S.G A V E/O M A A A P P M 

19 A.S.D B A/V E B B B M C P B 

20 K.V.N B/M T E/O M M M M P GG B 

21 B.H A A E/O A A A A P GC M 
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Codis 

Alumnes C. Previs Input Output Autonomia Persistència 
Hàbits 

treball 
Motivació Interacció 

Pref. 

Agrup. 
Ritme 

Inicials Alt (A) 

Mitjà (M) 

Baix (B) 

Auditiu (A) 

Visual (V) 

Tàctil (T) 

Oral (O) 

Gestual 

(G) 

Escrit (E) 

Alta (A) 

Mitjana 

(M) 

Baixa (B) 

Alta (A) 

Mitjana (M) 

Baixa (B) 

Alt (A) 

Mitjà (M) 

Baix (B) 

Alta (A) 

Mitjana 

(M) 

Baixa (B) 

Individual 

(I) 

Participatiu 

(P) 

Dominant 

(D) 

Cooperatiu 

(C) 

Individual 

(I) 

Parelles 

(P) 

Grup 

petit: 3/5 

(GP) 

Gran grup: 

5/10 (GG) 

Grup 

classe (GC) 

Alt (A) 

Mitjà (M) 

Baix (B) 

 

 

 



Projecte CEIP Joan Maragall-UAB  

19 
 

10. La Unitat Didàctica en sessions 

10.1 Temporalització 

Sessió 1 

Sessió 2 

“Què sabem de l’aigua?” “L’aigua és per sempre?” 

“Líquid �  Gel � Gas” “A la cuina..” 

Sessió 3 “Reactivant els 

coneixements” 
“El nostre quadre sinòptic” “Corregint junts” 

Sessió 4 

Sessió 5 

“Reactivant els 

coneixements” 

“Unes preguntes per 

començar” 

“Les fases del cicle de 

l’aigua i la hidrosfera” 

“Què en sabem sobre el cicle de 

l’aigua” 

“Quadre sinòptic sobre el cicle de 

l’aigua” 

Sessió 6 
“Presentació del Tanc de 

Filtratge” 

“Elaborem el nostre propi 

Tanc de Filtratge” 
“Què observem?” 

Sessió 7 
“Reactivant els 

coneixements” 

“Què sabem 

sobre els 

rius?” 

“El riu també 

té un 

recorregut 

com una 

carretera” 

Parts d’un riu 

Endevinem els 

rius de 

Catalunya 

Sessió 8 

Sessió 9 

“Reactivant els 

coneixements” 

Les vessants dels 

rius catalans 1 

Les vessants dels 

rius catalans 2 

Llista de rius de 

cada vessant 1 

Llista de rius de 

cada vessant 2 

Diferents vessants, 

diferents rius 
L’aigua estancada Troba el riu ocult 

Sessió 10 
“Reactivant els 

coneixements” 
“Puzle de mapes” 

“Raonem la 

distribució 

d’aigua” 

“Troba el riu ocult 

en el mapa” 

Sessió 11 

Sessió 12 

“Cap al Parc Fluvial” 

“El nostre treball de camp” “Tornem al centre” 

Sessió 13 “Per a tots vosaltres us presentem” “Anem a debatre” 

Sessió 14 

Sessió 15 

“Reactivant els coneixements” “La costa” 

“Si jo estic aquí i vull anar...” “Tota la informació que tinc al cap” 

Sessió 16 Avaluació final 
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10.2. Sessions  

A continuació mostrem el conjunt de sessions que es realitzaran al llarg de la UD. Ara 

bé, hem de tenir en compte que utilitzarem les dades següents per designar el tipus 

d’activitat realitzada mitjançant una síntesi: 

AV(i): Avaluació inicial  

AV(c): Avaluació continua  

AV(f): Avaluació final 

M: Motivació  

D(c): Desenvolupament conceptes 

 D(p): Desenvolupament procediments  

D(v): Desenvolupament Valors/Actituds 

 S : Síntesi 
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Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat Organització de l’aula Recursos/Materials 

 

AV (i) 

 D (c) 

 

 

20 -25 

minuts  

“Que sabem de l’aigua?” 

Durant aquesta activitat a partir de preguntes que 

realitzarà la mestra i del material que l’alumnat porti de 

casa (demanat prèviament) es realitzarà una introducció al 

quadre sinòptic en grup per tal d’avaluar els coneixements 

previs.  

Després cada nen copiarà aquest quadre sinòptic elaborat 

per tots i totes.  

Taules agrupades en dos 

grans grups, perquè 

pugui intervenir la classe 

(organització de l’aula 

amb normalitat). 

Guió de preguntes per a 

la mestra i materials 

aportats pels nens i 

nenes (retalls, 

noticies...). 

D (c) 

D (v) 

 

 

 

20 

minuts 

 “L’aigua és per sempre?” 

Aquesta activitat té com a principal objectiu conscienciar 

als alumnes de la importància de l’aigua  a la nostra vida i 

de les conseqüències que pot tenir l’abús excessiu del 

consum d’aigua. Per tal de treballar aquest tema l’alumnat 

farà una activitat on haurà de calcular aproximadament el 

seu consum a casa i comparar-lo amb els resultats 

generals de les famílies catalanes. Després haurà de 

reflexionar sobre els usos i la manera de poder estalviar en 

el consum d’aigua.  Després es comentarà el resultat entre 

L’activitat es farà, en 

primer lloc, de manera 

individual, amb el 

material de treball, i 

després es comentarà en 

gran grup. 

 Aquesta activitat es 
treballarà a partir de la 
fitxa sobre consum que 
es troba als annexos. 

UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 1 - 2 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: En aquesta activitat es farà la introducció a la metodologia del quadre 
sinòptic. La sessió té una durada de 90 minuts que es realitzaran a la classe 
destinada a la ciències naturals. 
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tot el grup. 

M 

D (c) 

D (p) 

 

 

 

 

 

 

 

20 - 25 

minuts  

“Líquid ����  Gel ���� Gas” 

En la següent part de la sessió, es farà la introducció als 

estats de l’aigua i els seus canvis.  La mestra farà tres 

experiments per tal de mostrar aquest tres canvis, de 

manera molt senzilla. 

La mestra portarà a classe una glaçonera ja feta gels, i 

preguntarà als i les alumnes què creuen que ha passat 

després de posar l’aigua a la glaçonera (Estat sòlid).  

Més tard agafarà un recipient i posarà els glaçons al 

fogonet. Aquests s’aniran escalfant i desfent  fins que 

l’aigua arribi als 100 ºC, que es convertirà en vapor (Estat 

gasos).  

Més tard es taparà el recipient i s’apagarà el fogonet, i 

l’aigua tornarà a l’estat líquid.   

Després es llegirà la informació que ens aporta el llibre de 

text de l’aula, i compararem a partir de preguntes fetes 

pel docent la informació.  

L’organització de l’aula 

es farà, en primer lloc, 

en gran grup amb la 

mestra com a guia de 

l’explicació. 

L’activitat es realitzarà a 

partir del material que 

portarà la mestra: 

glaçonera, fogonet, 

recipient i tapa. 

També es necessitarà el 

llibre de text, la pàgina 

48.  

M 

D (c) 

D (p) 

 

 

15 – 20 

minuts  

“A la cuina..” 

En aquesta activitat es realitzarà una petita fitxa sobre els 

estats de l’aigua i la seva extrapolació a la vida quotidiana 

dels nens i les nenes, hauran d’ajudar a uns personatges a 

partir del que han vist a la petita experimentació a la 

cuina. 

Cada alumne estarà 

assegut al seu lloc. 

L’activitat es farà a partir 

de la fitxa que es troba 

als annexos, i que la 

mestra repartirà per 

torns. 
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Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per tal de poder aproximar-nos a la realització 
de quadre sinòptic la mestra ha de partir tant 
dels coneixements previs com de la 
informació que puguin aportar els i les 
alumnes dels diferents materials que hagin 
recercat, fent preguntes concises per tal de 
poder elaborar un quadre que contingui la 
informació bàsica. 
Aquestes activitats es faran en gran grup,  
parelles i de manera individual, la docent ha 
de procurar utilitzar els recursos de l’aula 
perquè participi tot l’alumnat, és a dir, fer 
parelles per rendiments, per propiciar l’ajuda 
entre iguals, o donar ajudes a determinades 
persones que tenen problemes segons 
l’activitat que realitzen, i sobretot en gran 
grup deixar que participi tothom de les 
converses. 

La docent ha de mantenir la motivació per 
l’activitat tot relacionar-la amb la vida 
quotidiana dels nens i nenes, per tal de 
reactivar els coneixements previs que aquests 
ja posseeixen amb els nous coneixements o 
continguts.  
Per tant, s’ha de mostrar flexible i ha d’anar 
motivant a l’alumnat perquè siguin partícips 
en el procés d’aprenentatge.  
L’activitat de la experimentació és un punt de 
partida per reactivar els coneixements i 
motivar-los per entendre els nous conceptes. 
 

L’atenció a la diversitat d’aquesta sessió es 

tindrà en compte en dos sentits, en la 

primera activitat la mestra donarà la paraula 

a totes les persones, no deixarà que només 

parlin els nens i nenes més participatius de la 

classe.  

En aquest procés la mestra oferirà les ajudes i 

suports necessaris per realitzar l’activitat 

individual. Pel que fa l’activitat en parelles es 

tindran en compte les característiques 

psicoeducatives que puguin beneficiar a 

l’alumnat a l’hora de treballar. 
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 3 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: En aquesta activitat els i les alumnes hauran de realitzar el seu propi 
quadre sinòptic a partir del treball realitzat prèviament.  

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV (c)  5-10 

minuts 

 

“Reactivant els coneixements” 

Durant aquesta estona els nens i les nenes han de 

reactivar els coneixements i els continguts treballats a la 

sessió anterior, la mestra pot fer preguntes del tipus: “Qui 

em sap dir de què vam parlar a la classe anterior?!” i fer 

de mica en mica preguntes més concretes: “I què passava 

quan es desfeia el gel?” 

 

 

 

 

 

 

Per aquesta activitat 

s’utilitzarà una 

distribució de l’aula per 

parelles, de tal manera 

que l’alumnat s’asseurà 

segons la professora ho 

designi, tenint en 

compte que un de la 

parella presentarà un 

millor nivell que l’altre i 

així podrà ajudar al 

company. 

Els recursos per fer 

aquesta activitat són les 

preguntes que poden 

sorgir a partir de les 

diferents sessions 

realitzades.  

AV (c) 

D  (c) 

D  (P) 

 

30 – 35 

minuts 

“El nostre quadre sinòptic” 

Els i les alumnes hauran de realitzar un quadre sinòptic 

prèviament treballat per la mestra, on es mostren els 

principals estats i processos que es fan, es representa  en 

un quadre en buit, on l’alumnat ha d’anar omplint-los.  

Les premisses per fer aquest quadre són les següents: 

- Omplir els buits que es sàpiguen. 

- Es poder afegir conceptes, sempre i quan tinguin 

coherència. 

En aquesta pràctica 
s’utilitzarà un quadre 
sinòptic prefabricat que 
es troba als annexos.   

AV (c) 

D  (c) 

15 – 20 

minuts 

“Corregint junts” 

En aquesta activitat entre tot el grup, amb ajuda de la 

El material utilitzat serà 

el quadre sinòptic fet i la 
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D  (P) mestra, realitzaran a la pissarra  el quadre sinòptic, i per 

parelles corregiran el quadre del company, i entre tots dos 

es fixaran en els seus errors. Després retornaran el mapa a 

la mestra per revisar-los i mirar si han afegit conceptes 

nous. 

correcció a la pissarra.  

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

El procés que s’està realitzant en les diferents 
sessions sobre el quadre sinòptic té com a 
objectiu fer un traspàs a l’alumnat sobre la 
confecció d’aquest. Per aquest motiu, en un 
primer moment (Sessió 1) construíem el 
quadre  de manera conjunta a partir de 
preguntes que ha de anar realitzant la 
mestra, i en canvi, en aquesta sessió 
l’alumnat te construït el quadre  però ell o 
ella ha de jugar amb els conceptes que han 
anat sortint en les sessions anteriors. 
D’aquesta manera, l’alumnat podrà realitzar 
el quadre sinòptic de forma progressiva. 
És necessari, doncs, que la mestra faci aquest 
repàs de manera progressiva i regular. 
 

La mestra ha d’estar molt atenta per tal de 
poder detectar els possibles problemes que 
es puguin desencadenar a partir de la 
realització de l’activitat. 
De la mateixa manera que ha de motivar a 
l’alumnat que tingui més problemes a l’hora 
de fer l’abstracció dels continguts pel quadre 
sinòptic. 
També ha de tenir dos criteris a l’hora de 
avaluar-los: 

- La correcta disposició dels conceptes. 
- Els possibles conceptes que posin els i 

les alumnes. 

L’atenció a la diversitat és realitzarà per part 

de la mestra ja que oferirà les ajudes i els 

suports necessaris de manera específica a 

cada alumne o alumna.  

Per altra banda, a l’hora de fer les parelles de 

correcció es tindran en compte les 

característiques psicoeducatives de cada nen 

i nena per tal que es pugui dur a terme un 

procés bidireccional de coneixements, és a 

dir, que puguin intervenir en el procés 

d’aprenentatge els que adquireix tot 

l’alumnat.  

*A partir d’aquesta sessió els alumnes s’asseuran per parelles tenint en compte les característiques psicoeducatives. En el cas que es digui el 

contrari, els alumnes tindran una altre disposició a l’aula. 
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 4 - 5 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: És necessari fer reflexionar a l’alumnat i no menysprear les seves 
aportacions a l’aula. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV (c) 5- 10 

min 

“Reactivant els coneixements” 

Durant els primers minuts de la sessió, la mestra farà 

preguntes als alumnes sobre el tema tractat a la sessió 

anterior (estats de l’aigua i canvis d’estat) als alumnes que 

ella cregui oportú. 

 

Els nens i nenes estaran 

asseguts al seu lloc i 

respondran les 

preguntes que faci la 

mestra només quan 

aquesta els ho demani. 

La mestra disposarà 

d’una llista on haurà 

apuntat prèviament les 

preguntes que vol que 

els alumnes responguin. 

AV (i) 

M 

10 – 15 

min 

“Unes preguntes per començar” 

La mestra iniciarà el tema del cicle de l’aigua formulant 

preguntes als alumnes per tal que aquests participin i 

comencin a expressar els seus coneixements previs sobre 

el tema que es tracta: 

• D’on ve l’aigua de la pluja? 

• On va a parar? 

• D’on surt l’aigua dels rius? 

• Hi ha aigua sota terra? 

• Com es formen els núvols? 

• Quan mirem el cel, podem saber si plourà? 

Els alumnes estaran 

asseguts al seu lloc 

habitual i cada vegada 

que vulguin intervenir 

aixecaran la mà. La 

mestra haurà d’intentar 

que tots puguin aportar 

els seus coneixements 

previs, ja que després 

d’haver portat a terme 

aquestes dues sessions 

hauran de ser capaços de 

La mestra disposarà 
d’una llista amb les 
preguntes i, si ho creu 
convenient, pot anotar 
les respostes més 
interessants dels 
alumnes per comentar-
les en el decurs de les 
explicacions. 
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respondre aquestes 

preguntes i verificar si les 

seves respostes són 

correctes. 

D (c) 25-30 

min 

“Les fases del cicle de l’aigua i la hidrosfera” 

La mestra explicarà cadascuna de les fases del cicle de 

l’aigua als alumnes per tal que aquests relacionin aquest 

tema amb els continguts treballats en la classe anterior, 

els canvis d’estat. 

En aquest moment també s’introduirà el concepte 

d’hidrosfera. 

Com a suport de l’explicació, la mestra repartirà a cada 

alumne un full resum amb una breu descripció de 

cadascuna de les fases i la descripció de la hidrosfera i les 

diferents formes que pot adoptar l’aigua que trobem al 

nostre planeta. 

 

Cada alumnes estarà 

assegut al seu lloc 

habitual i podrà aixecar 

la mà per demanar els 

dubtes que tingui sobre 

els tema que es 

presenta. 

Els alumnes seguiran 

l’explicació de la mestra 

a través del dibuix que hi 

ha del cicle de l’aigua en 

el seu llibre de text. 

Caldrà que la mestra hagi 

creat una fitxa resum on 

hi apareguin totes les 

fases del cicle de l’aigua 

explicades per tal de 

repartir-la a tots els 

alumnes. 

Serà aquesta fitxa la que 

la mestra utilitzarà de 

guia per explicar les 

fases del cicle de l’aigua 

als alumnes. 

Aquesta fitxa es troba als 

annexos d’aquest treball. 
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D (p) 20-25 

min 

“Què en sabem sobre el cicle de l’aigua?” 

La mestra demanarà als alumnes que, en parelles, facin els 

exercicis 2 i 3 de la pàgina 49 del llibre de text que utilitzen 

en aquesta assignatura. 

Cada alumne treballarà 

amb la parella que li 

assigni la mestra. 

La parelles han de ser 

creades per un alumne 

que presenti un millor 

nivell de rendiment i un 

altre amb més dificultats. 

D’aquesta manera un 

ajudarà a l’altre a l’hora 

de fer la feina i 

s’afavorirà la cooperació. 

El material necessari 

només és el llibre de text 

del qual cada alumne ja 

disposa. 

D (c) 10-15 

min 

“Quadre sinòptic sobre el cicle de l’aigua” 

La mestra demanarà als alumnes que facin deures per la 

sessió següent. Caldrà que els alumnes facin un quadre 

sinòptic sobre les diferents fases del cicle de l’aigua 

basant-se en la informació de la fitxa resum. 

La mestra haurà de recordar les característiques dels 

quadres sinòptics i fer èmfasi en el tipus de dades que els 

alumnes hi han de fer constar. 

Els alumnes estaran 

asseguts al lloc on hagin 

estat fent l’activitat 

anterior. 

Els alumnes hauran 

d’assegurar-se de tenir la 

fitxa resum de les fases 

del cicle de l’aigua. 
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Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per tal d’introduir el cicle de l’aigua, és 

important que la mestra tingui en compte els 

coneixements previs dels alumnes i deixi que 

aquests facin aportacions relacionades amb el 

tema per tal d’enriquir el contingut de la 

sessió. 

 

La mestra ha de mantenir una actitud flexible 
i mostrar-se interessada per totes les 
aportacions que facin els alumnes 
relacionades amb el tema. 
Cal que expliqui el contingut de manera clara 
i entenedora repetint el que faci falta tantes 
vegades com calgui. 
El contingut ha de ser transmès d’una manera 
motivadora per tal que els alumnes mostrin 
interès. 
 

Cal que la mestra tingui en compte les 

aportacions de tot l’alumnat de l’aula i intenti 

fer participar a cadascun dels nens i nenes del 

grup. 

Per tal de fer les parelles de treball, la mestra 

ha de tenir en compte les característiques 

psicoeducatives del grup, que ajudaran a 

crear un bon ambient de treball i un clima de 

cooperació dins l’aula. 
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 6 DATA: .../.../... AULA: ..... 

Observacions: Aquesta activitat es realitzarà durant una de les sessions de plàstica, 

és a dir, en aquest grup en concret la portarà a terme el Dimecres de 15 a 15.45h. 

El professor/a haurà demanat a la sessió anterior el material que l’alumnat ha de 
portar (ampolla de plàstic de 1,5 l, gasses o draps, gomes elàstiques) per realitzar 
aquesta pràctica. Mentre que el/la docent portarà les sorres de diferent gruix, 
l’aigua d’una bassa i un recipient. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat Organització de l’aula Recursos/Materials 

D ( c )  

M 

10 min “Presentació del Tanc de Filtratge” 

El professor/a explicarà la pràctica que s’elaborarà. 

L’ús de la mostra servirà per motivar l’alumnat. 

Taules agrupades en 

grups de 4 alumnes, ja 

que cada 4 alumnes 

compartiran el material 

aportat pel centre 

(diferents tipus de 

sorres). 

Tenir un tanc de filtratge 

ja elaborat que serveixi 

de mostra i pugui 

acompanyar l’explicació.  

D ( p ) 25 min “Elaborem el nostre propi tanc de filtratge” 

Els alumnes realitzaran de forma individual la pràctica a 

partir del material que han portat i el que ha proporcionat 

el centre. 

Taules agrupades en 

grups de 4 alumnes. 

 

-Una ampolla de plàstic 
de 1,5 litres. 
-Tisores. 
-Gasses o drap. 
-Gomes elàstiques. 
-Sorra de diferent gruix i, 
si pot ser, carbó actiu 
finament dividit (es pot 
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trobar en botigues 
especialitzades en 
productes per a peixeres 
i/o piscines). 
-L’aigua d’una bassa o 
estany.  
-Recipient per col·lectar 
l’aigua. 

AV ( f ) 

S 

10 min “Què observem?” 

Els alumnes comprovaran que el seu tanc de filtratge 

funcioni correctament i posaran en comú què observen.  

Taules agrupades en 

grups de 4 alumnes. 

 

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

El professor/a que executi aquesta pràctica 

durant l’hora de plàstica tindrà una mostra 

del tanc de filtratge ja construïda que 

l’ajudarà quan realitzi l’explicació de 

l’activitat.  

 

S’hauran de recordar les següents mesures de 

seguretat: 

-Recordem que mai beurem l’aigua de basses 

o estanys encara que l’haguem passat pel 

nostre tanc de filtratge. Aquestes aigües 

estancades poden contenir compostos 

El docent haurà de saber com realitzar la 

pràctica, de tal manera que a continuació la 

presentem punt per punt: 

Procediment 

Per a la construcció del tanc de filtratge s’han 

de seguir els següents passos: 

1. Tallar la part inferior d’una ampolla de 
plàstic de 1,5 litres per tal d’obtenir un cos 
cilíndric que acaba amb embut (amb el cos 
cilíndric d’un pam en tindrem prou). Aquest 
serà el cos del nostre tanc de filtratge i el 
mantindrem sempre vertical amb la boca de 
l’ampolla apuntant cap a baix. 

Es procurarà que a l’hora d’agrupar els 

alumnes hi hagin diferències psicoeducatives i 

personals que facin que el grup sigui 

heterogeni i per tant, atenem així a la 

diversitat, integrant diferents alumnes amb 

diferents capacitats dins d’un mateix grup. 
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dissolts que no arribarem a separar mai per 

filtracions amb sorres, com per exemple 

petites concentracions de metalls o 

determinats productes químics o 

farmacèutics.  

Les aigües de fonts de muntanya o bé preses 

del curs alt d’un riu sí que les podrem beure 

tranquil·lament després de la seva 

potabilització amb l’addició dels productes 

químics que hem comentat. El que hem de 

tenir present és de no sobrepassar mai la 

quantitat recomanada pel farmacèutic o la 

que ens indica el prospecte o etiqueta del 

producte, ja que una concentració massa gran 

d’aquests productes podria resultar tòxica pel 

nostre organisme. 

 

2. Lligar una gassa o drap a la boca de 
l’ampolla amb l’ajuda d’una goma elàstica. 
Aquest sedàs permetrà que l’aigua neta surti 
de l’ampolla impedint que la sorra de filtració 
també ho faci.   
3. Afegir estrats de sorres de diferent gruix al 
llarg del tanc de filtratge. El primer estrat que 
afegirem és el de la sorra més fina (o el del 
carbó actiu, si en tenim, ja que serà més fi 
que qualsevol sorra) i així anirem afegint 
estrats d’un gruix d’uns tres dits amb sorres 
cada cop més gruixudes. D’aquesta manera el 
nostre tanc de filtratge acabarà amb un estrat 
de pedretes que serà el primer que es trobarà 
l’aigua bruta quan la fem passar pel tanc. 
4.Finalment serà el moment d’aguantar el 
tanc de filtratge en posició vertical, amb la 
boca de l’embut apuntant cap a baix i a sobre 
d’un recipient col·lector. Només cal 
addicionar l’aigua bruta per la part superior 
del tanc de filtratge i esperar que es vagi 
filtrant pels diversos estrats fins a sortir-ne 
cristal·lina a través del sedàs. Recordem que 
aquesta aigua per molt neta que sembli 
físicament no és potable. 
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 7 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: S’utilitzarà el llibre de text dels estudiants, encara que la professora 
intentarà fer un treball molt més dinàmic i no partir únicament de la informació que 
presenta aquest format. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV: (c) 5-

10min 

“Reactivant els coneixements” 

La professora farà unes preguntes sobre els temes tractats 

a l'anterior sessió als alumnes que ella decideixi.  

L’organització de l’aula 

haurà canviat i els 

alumnes s’asseuran per 

parelles. Aquests estaran 

asseguts cadascú en el 

seu lloc i es mantindran 

en silenci contestant 

només quan la 

professora els anomeni.  

La professora tindrà una 

llista amb les preguntes a 

formular i apuntarà al 

seu bloc la valoració de 

la resposta de l’alumnat. 

D(p) 

D(c) 

10 min “Què sabem sobre els rius?” 

La professora farà preguntes obertes (a contestar pels 

alumnes que aixequin la mà) sobre el que observen en el 

dibuix de les pàgines 50-51 del llibre referent als rius i 

anotarà les respostes que consideri a la pissarra (guiant els 

alumnes cap a l'observació de les diferents amplàries del 

riu en els seus trams, l'erosió al seu voltant, etc.).  

 

Els alumnes seguiran 

asseguts en els seus llocs 

i aniran aixecant la mà 

quan vulguin respondre 

a les preguntes de la 

professora.  

Llibres de text, pissarra, 

guix i esborrany (o la 

pissarra digital).  
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D(c) 10 min “El riu també té un recorregut com una carretera” 

La mestra farà una breu explicació d’“ El recorregut d'un 

riu” (inclosa la seva funció erosiva, de transport i de 

sedimentació) a través de les observacions del dibuix 

realitzades anteriorment corregint les dades de la pissarra.  

Cadascú restarà assegut 

al seu lloc.  

Llibres de text, pissarra, 

guix i esborrany.  

D(c) 

M 

10-

15min 

“Parts d’un riu” 

Els alumnes dibuixaran en les seves llibretes un paisatge 

en el qual destacaran les diferents parts d'un riu sense 

copiar el dibuix del llibre.  

Encara que l’activitat és 

individual, les taules 

estaran per parelles.  

Llibres de text, llibretes, 

llapis i goma.  

M 5-

10min 

“Endevinem els rius de Catalunya” 

Amb els llibres tancats, els alumnes intentaran endevinar 

el nom dels rius que hi ha a Catalunya, per parelles, i 

escriuran els noms a la llibreta. Uns minuts després podran 

veure la imatge de la pag 53 del llibre i veure quina parella 

n’ha encertat més.   

Asseguts per parelles, 

cadascú al seu lloc. 

Llibres de text, llibretes, 

llapis i goma.  

D(p) 

M 

5-

10min 

“Situem el nostre riu” 

Mirant el mapa de la pàgina 53, els alumnes han de trobar 

el riu "Anoia". La professora els ajudarà en cas que no 

siguin capaços de situar la seva comunitat en el mapa.  

Llibre de text.  
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Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Els alumnes no estan acostumats a respondre 

preguntes obertes sobre un tema que encara 

no han tractat a l'aula, així que la mestra 

haurà de motivar-los i anar-los guiant amb 

indicacions clares que els ajudin a raonar.  

La professora intentarà apropar el tema als 

coneixements previs i experiències dels 

alumnes, així com donar un reforç positiu 

quan les respostes i el treball sigui bo, en 

comptes de donar un reforç negatiu per les 

respostes poc elaborades. 

Les parelles estaran triades per les diferents 

capacitats dels alumnes, col·locant alumnes 

amb dificultats amb alumnes més avantatjats.  
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 8 - 9 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: Seria interessant que els recursos virtuals per la sessió es 
comprovessin abans de començar la classe. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV(c) 5-

10min 

“Reactivant els coneixements” 

La professora farà unes preguntes sobre els temes tractats en 

l'anterior sessió als alumnes que ella decideixi.  

Els alumnes estaran 

distribuïts per 

parelles, ajuntats 

segons les seves 

capacitats 

psicoeducatives. 

La professora tindrà 

una llista amb les 

preguntes a formular i 

anotarà al seu bloc les 

valoracions de les 

respostes. 

D(p) 10min “Les vessants dels rius catalans 1” 

Es projectarà l’activitat: "Els rius de Catalunya " de la web 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/riuscat/index.ht

m  

i la mestra els hi preguntarà si tots els rius desemboquen al 

mateix lloc, per tal que ells puguin raonar i entendre com són els 

rius i com els podem trobar en el territori.. 

Projector i pantalla on 

projectar, ordinador i 

accés a Internet, pàgina 

web educat. 
D(c) 10min “Les vessants dels rius catalans 2” 

Es projectarà l'activitat "La xarxa hidrogràfica de Catalunya" de la 

mateixa web i s'explicaran els conceptes de "vessant", "fluent" i 

"xarxa hidrogràfica" en relació a l’activitat. 

S 15min “Llista de rius de cada vessant 1” Els alumnes estaran Llibreta, llapis i goma, 
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D(p) Els alumnes escriuran en el seu quadern una llista amb els rius de 

Catalunya i les seves vessants. Podran ajudar-se de l'ordinador 

per fer l'activitat de la web mostrada anteriorment per la 

professora.  

asseguts cadascun al 

seu lloc i podran 

aixecar-se d'un en un 

per utilitzar l'activitat 

de l'ordinador.  

bolígraf i ordinador 

connectat a la web 

abans anomenada i a 

un projector. 

 

S 

D(c) 

10min “Llista de rius de cada vessant 2” 

Es tallarà una cartolina gran en 3 parts i en cadascuna els 

alumnes escriuran els rius de cada vessant (explicant el riu Ebre 

com una d'elles).  

Les cartolines estaran 

en el terra al fons de 

la classe i els alumnes 

aniran apropant-se 

per escriure els rius 

que faltin en color 

blau quan els toqui el 

torn.  

Cartolina, tisores, 

retoladors negre i blau.  

D(c) 10min “Diferents vessants, diferents rius” 
Conversa sobre els diferents règims dels rius de cada vessant 

realitzant l’exercici 8 de la pàgina 53 del llibre de forma oral i 

conjunta. Si els alumnes no arriben a la resposta correcta, hauran 

de buscar-la a Internet. 

Cada alumnes estarà 

assegut al seu lloc. 

Llibre de text i Internet 

si fóra necessari. 

D(c) 15min “L'aigua estancada” 

Mitjançant preguntes, la professora anirà guiant els alumnes cap 

a l’explicació dels conceptes d’aqüífer, estany, llacs i “llacunes”. 

Els alumnes estaran 

asseguts cadascun al 

seu lloc i aniran 

contestant a la 

professora a mesura 

que aquesta pregunti. 

 

Llista de preguntes a 

formular.  
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M 

S 

Troba el riu 

ocult en el 

mapa 

10min  "Troba el riu ocult en el mapa" 

Els alumnes tindran diferents mapes de les comunitats 

autònomes (mapes físics) i uns fulls de plàstic  en el qual hi hauria 

imprès els punts cardinals i la quadricula. 

L’alumne marcarà els rius, costes o el que desitgi (però que hagin 

treballat) i es treballarà sobre el paper de plàstic (tipus Vileda) i 

després es podrà esborrar. El seu company haurà d’anar 

anomenant coordenades fins trobar allò que ha amagat en el 

mapa. 

El joc vindria a ser la variant d’”enfonsar la flota.” 

Els alumnes que 

tinguin un company 

darrere giraran la 

cadira per jugar contra 

ell utilitzant la taula 

del segon com a 

suport.  

Mapes físics muts de 

les comunitats 

autònomes, fulles de 

plàstic, retoladors 

d'alcohol, cotó i 

alcohol.  

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Els alumnes no estan acostumats a respondre 

preguntes obertes sobre un tema que encara 

no han tractat a l'aula per la qual cosa la 

mestra haurà de motivar-los i anar-los guiant 

amb indicacions clares que els ajudin a raonar 

i controlar els seus torns per realitzar les 

activitats sense discussions.  

La professora intentarà apropar el tema als 

coneixements previs i experiències dels 

alumnes, així com valorar les respostes i el 

treball dels alumnes més de criticar-los pels 

seus possibles errors.  

A més, la mestra haurà provat amb 

anterioritat el funcionament de l'ordinador, la 

xarxa i l'activitat de la pàgina web que s’ha 

d’utilitzar per realitzar l’activitat.  

 

Els alumnes amb majors dificultats disposaran 

de major atenció per part de la professora i de 

la possibilitat que els companys asseguts al 

seu costat els ajudin.  
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 10 DATA: .../.../... AULA: ..... 

Observacions: S’intentarà aconseguir un treball força dinàmic i que motivi l’alumnat, 
ja que són ells els que han de crear els seus coneixements juntament amb la guia de 
la docent. 
Al final de la sessió es destinaran 5 minuts a parlar sobre el treball de camp i els 
grups que ha realitzat la professora, com també adjudicar quin aspecte investigaran. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat 

Organització per a la 

sortida 
Recursos/Materials 

AV(c) 5-

10min 

“Reactivant els coneixements” 

La professora farà unes preguntes sobre els temes tractats  

en l'anterior sessió als alumnes que ella decideixi.  

Els alumnes estaran 

asseguts cadascun al seu 

lloc i es mantindran en 

silenci contestant 

solament quan la 

professora els anomeni.  

La professora tindrà una 

llista amb les preguntes a 

formular i en el bloc 

anotarà les valoracions 

de les respostes de 

l’alumnat.   

D(c) 

D(p) 

M 

15-

20min 

“Puzle de mapes” 

Cada parella d'alumnes tindrà un mapa físic mut d'una de 

les comunitats Autònomes (dos grups tindran 2 

comunitats), en ells hauran de dibuixar els rius d'aquesta 

comunitat amb el seu nom i el mar en què desemboquen i 

si tenen una comunitat costanera, així com els "estanys", 

"maresmes" i " albuferes". Quan tots finalitzin s'uniran 

tots els mapes juntament amb el de Catalunya i es penjarà 

el mapa complet en el suro de l'aula.  

Els alumnes treballaran 

per parelles segons la 

col·locació decidida pels 

seus diferents punts forts 

i febles. 

 

Mapes físics muts de les 

comunitats autònomes 

espanyoles, llapis i goma 

i llibre de text.  
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S 20min “Raonem la distribució d’aigua” 

Els alumnes treballaran per parelles per tal de redactar 

una petita explicació entorn a la distribució de l’aigua en 

les diferents comunitats. Podran buscar informació a 

Internet o en el llibre de text.  

Llibretes, llapis i goma, 

bolígraf, ordinador amb 

accés a internet i llibre 

de text.  

M 

D(p) 

10min "Troba el riu ocult en el mapa" 

Els alumnes tindran diferents mapes de les comunitats 

autònomes (mapes físics) i uns fulls de plàstic  en els quals 

hi hauria imprès els punts cardinals i la quadricula. 

L’alumne marcarà els rius, costes o el que desitgi (però 

que hagin treballat) i es treballarà sobre el paper de plàstic 

(tipus Vileda) i després es podrà esborrar. El seu company 

haurà d’anar anomenant coordenades fins trobar allò que 

ha amagat en el mapa. 

El joc vindria a ser la variant d’”enfonsar la flota.” 

Jugaran amb les parelles 

que tenen al costat.  

Mapes físics muts de les 

comunitats autònomes, 

fulles de plàstic, 

retoladors d’alcohol i 

baietes o paper de vàter.  

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

La professora no ha de dirigir les activitats 

però ha de mostrar als alumnes la seva 

predisposició a guiar-los cap a la resolució de 

les activitats sent conscient de les dificultats 

que poden tenir.  

La professora intentarà apropar el tema als 

coneixements previs i experiències dels 

alumnes, així com donar reforços positius en 

comptes de reforços negatius.  

Les parelles estaran triades per les diferents 

capacitats dels alumnes, col·locant alumnes 

amb dificultats amb alumnes més avantatjats. 

Seguirà la mateixa col·locació de parelles que 

en les anteriors sessions.   
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 11 -

12 
DATA: .../.../... AULA: ..... 

Observacions: Sortida1 al Parc Fluvial de Vilanova del Camí que realitzaran els 21 
alumnes de l’aula conjuntament amb 3 professors (la mestra de l’assignatura, que en 
aquest cas també és tutora; la vetlladora i el professor de suport que ve de forma 
quinzenal i s’intentarà fer coincidir per a la sortida). 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat 

Organització per a la 

sortida 
Recursos/Materials 

 10 min “Cap al Parc Fluvial” 

Desplaçament des del centre fins al Parc Fluvial de 

Vilanova del Camí que està a 5 minuts.  

Desplaçament pel carrer 

en parelles. Els 

professors es situaran al 

principi, final i al mig de 

la fila.  

 

D ( c ) 

D ( p ) 

D ( v ) 

AV ( c ) 

65min “El nostre treball de camp” 

Desenvolupament de la investigació per part dels grups, 

juntament amb el professor coordinador del seu grup.  

La classe es dividirà en 3 

grups (7 alumnes a cada 

grup), cada un dels quals 

treballarà una 

investigació diferent 

(flora, fauna, proposta 

per millorar l’estat del 

parc). 

-Càmera de fer fotos. 
-Bloc de notes. 
-Utensilis per escriure i 
pintar. 
-Prismàtics. 
-Bosses de plàstic per 
agafar mostres de la 
flora.  
-Llibres sobre espècies 
d’ocells i arbres, per tal 
que els puguin consultar.  

                                                           
1
 A l’Annex si podrà trobar tota la informació necessària per a realitzar aquesta sortida al Parc Fluvial de Vilanova del Camí.  
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 15min “Tornem al centre” 

Desplaçament de tornada al centre i tancament de 

l’activitat. 

Desplaçament pel carrer 

en parelles. Els 

professors es situaran al 

principi, final i al mig de 

la fila. 

 

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Com que l’alumnat no està acostumat a 
aquest tipus de treball creiem convenient 
presentar uns ítems possibles d’investigació 
per a cada grup, encara que podran escollir-
los lliurament.  
Per tal d’avaluar cada una d’aquestes 
investigacions l’alumnat tindrà un full 
d’autoavaluació i un d’avaluació en grup.  

Cada un dels docents que acompanyarà a 
l’alumnat en aquesta sortida tindrà un grup 
de 7 estudiants al qual ajudarà i guiarà en la 
seva investigació, de tal manera que aquest 
professorat ha de dominar mínimament el 
tema per si els alumnes li fan alguna 
pregunta.  

S’agruparà l’alumnat en grups de 7, els quals 

estaran formats per alumnes amb 

característiques psicoeducatives i personals 

diferents. Així s’intentarà promocionar el 

treball en grups cooperatius en els quals han 

de treballar tots junts per arribar a una fita 

concreta.  
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 13 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: Cada grup d’estudiants presentarà la seva investigació realitzada a la 
sortida al Parc Fluvial. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat 

Organització per a la 

sortida 
Recursos/Materials 

AV ( f ) 

D ( v ) 

S 

15min Presentació del treball de camp del grup 1. 

“Per a tots 

vosaltres us 

presentem...” 

Els alumnes 

s’asseuran amb el seu 

grup. No és necessari 

que estiguin en les 

taules corresponent. 

Sinó que poden seure 

en les cadires, com si 

estiguessin en una 

presentació en un lloc 

públic.  

Cada grup aportarà els 

recursos i materials que 

cregui necessaris. 

15min Presentació del treball de camp del grup 2. 

15min Presentació del treball de camp del grup 3. 

AV ( f ) 

S 

15min “Anem a debatre” 

Debat i valoració del projecte realitzat.  

S’ha de reflexionar si tot el que s’ha observat en cada un dels 

treballs es podria extrapolar a altres rius i Parcs Fluvials. És a dir: 

la flora que hem observat també la podem trobar al riu 

Llobregat? Tots els rius estan igual de contaminats? Podem 

preservar l’entorn de la mateixa manera? 
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Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per cada grup d’estudiants se li lliurarà un 
temps de 10-13 minuts per fer l’explicació del 
que ells i elles han treballat i uns 5min per 
respondre preguntes dels seus companys. 
 
Els alumnes també hauran d’omplir una 
graella d’avaluació individual i una de forma 
grupal, que es tindrà en compte per a la 
valoració del treball. Aquestes graelles les 
podem trobar a l’annex del treball. 

El docent ha d’avaluar el projecte a partir de 
la graella d’avaluació que hem adjuntat a 
l’annex. Alhora ha de servir com a moderador 
entre els estudiants. 
 
Els docents que han acompanyat en el treball 
de camp dels seu grup podran estar presents 
en les exposicions i ajudar a valorar a la 
professora el treball realitzat. 
 

Cada un dels alumnes tindrà el seu moment 

per parlar, ja que tots han de presentar 

alguna part de la investigació. Així tothom 

tindrà la mateixa oportunitat de participació.  
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 14 -

15 
DATA: .../.../... AULA: ..... 

Observacions: Es tractarà el tema de les costes i la última mitja hora de la classe es 
dedicarà a resoldre dubtes i a fer un repàs dels punts més importants per a 
l’examen.  

  

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat 

Organització per a la 

sortida 
Recursos/Materials 

AV (c)  10 

minuts  

“Reactivant els coneixements” 

La mestra procedirà a recapitular la informació de les 

sessions anteriors sobre la visita i el treball dels rius a 

partir de preguntes que serviran per connectar la 

informació treballada al llarg de les sessions.  

S’utilitzarà la distribució 

normal de l’aula. 

La mestra preguntarà 

segons les dificultats dels 

nens i les nenes per tal 

de facilitar accés als 

continguts. 

AV(c) 

M 

D(c) 

D(p) 

 

 

25 

minuts 

“La costa” 

La mestra partirà del mapa que ha confeccionat tota la 

classe amb totes les comunitats autònomes, i farà sortir a 

un alumne o alumna perquè amb el dit assenyalin les 

costes que hi ha. A continuació, s’agafarà la informació del 

llibre i es llegirà. La mestra a partir d’aquí delimitarà els 

diferents mars i oceans que bordegen Espanya, a partir del 

mapa gran que han fet i dels diferents mapes que portarà 

a aquesta sessió. 

El material per la 
realització d’aquesta 
activitat és el llibre de 
text, pàgina 56, el mapa 
confeccionat per tots, i 
diferents mapes aportats 
per la mestra.  

AV(c) 

M 

D(c) 

25 

minuts 

“Si jo estic aquí i vull anar...” 

La mestra repartirà una fitxa on l’alumne haurà de 

realitzar una sèrie de preguntes  d’allò que ha aprés a 

El treball és individual i 

es respectarà la 

distribució organitzativa 

El material per fer 

aquesta activitat és la 

fitxa que es troba als 
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D(p) 

 

partir dels rius i les costes, a través d’un problema de la 

vida quotidiana, un “viatge”. 

normal de l’aula. annexos.  

AV(c) 

 

30 

minuts 

“Tota la informació que tinc al cap” 

La mestra farà un repàs de tots els continguts treballats a 

partir de preguntes que realitzarà a través dels materials 

realitzats: 

- Quadre sinòptic 

- El mapa 

- L’ampolla per depurar l’aigua... 

 

En un primer moment, deixarà el torn de paraules per si 

tenen cap dubte que s’ha de resoldre, si els nens i les 

nenes no utilitzen el torn de paraules, la mestra 

començarà a fer preguntes més específiques.  

S’utilitzarà la distribució 

normal de l’aula. 

Els materials per realitzar 

aquesta activitat són tots 

aquells materials que 

han anat utilitzant al 

llarg de la Unitat 

didàctica i un guió de 

possibles preguntes.  

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Durant aquesta activitat, igual que a les 
activitats destinades als rius, s’ha de partir de 
l’anàlisi de mapes per construir les nocions 
bàsiques que després seran útils a la seva 
vida quotidiana, ja que podran introduir-se en 
les nocions bàsiques d’orientació. 

La docent ha d’estar molt atenta a les 
dificultats dels nens i les nenes, per tal de 
facilitar les ajudes necessàries a l’hora de 
realitzar l’examen final. 

En aquest cas l’atenció a la diversitat és 

individualitzada ja que la mestra ha de veure 

quines són les dificultats de cada infant sobre 

els diferents temes tractats, i a l’hora de fer 

preguntes. Quan els i les alumnes plantegin 

els dubtes, la mestra ha de tenir en compte 

les particularitats de cada nen o nena envers 

els processos d’aprenentatge que estan fent.  
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UNITAT DIDÀCTICA: RODEJATS PER AIGUA 

SESSIÓ: 16 DATA: .../.../... AULA: ..... 
Observacions: Aquesta última sessió es destinarà a l’avaluació final, en forma 
d’examen de continguts. 

 

Tipus 

d’activitat 
Durada Explicació de l’activitat 

Organització per a la 

sortida 
Recursos/Materials 

AV (f)  10 

minuts  

“Lliurament dels exàmens, lectura dels anunciats i 

resolució de dubtes” 

La mestra repartirà la fitxa d’examen a cadascun dels 

alumnes i en llegirà els anunciats per tal que els nens i 

nenes sàpiguen els exercicis que han de fer. 

Seguidament, si hi ha alumnes que tenen dubtes concrets 

sobre el problemes plantejats a l’examen, podran 

demanar-los abans de començar a treballar. 

L’alumnat estarà assegut 

al seu lloc. La mestra 

haurà de vigilar que no hi 

hagi ningú que copiï dels 

companys. 

Si la docent ho creu 

oportú, pot separar els 

alumnes per tal que 

treballin de forma 

individualitzada. 

És necessari disposar de 

tantes fotocòpies de 

l’examen com alumnes 

hi ha a l’aula. 

A l’annex del treball hi ha 

un possible model 

d’examen. 

Òbviament, els alumnes 

hauran de disposar de 

llapis i bolígraf per 

respondre els problemes 

plantejats. 

AV(f) 

 

50 

minuts 

“Resolució de l’examen” 

Els alumnes disposen de temps per respondre les 

preguntes i els exercicis plantejats a l’examen. Totes les 

activitats fan referència als continguts treballats durant les 

sessions anteriors. 

És necessari disposar de 

tantes fotocòpies de 

l’examen com alumnes 

hi ha a l’aula. 

Òbviament, els alumnes 

hauran de disposar de 
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llapis i bolígraf per 

respondre els problemes 

plantejats. 

 

Observacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Cal dir que no només serà la qualificació 
d’aquest examen la que donarà la nota de 
l’alumnat en aquesta unitat didàctica, sinó 
que en el decurs de les sessions s’ha de 
portar a terme una avaluació continuada que 
permeti qualificar els aprenentatges 
progressius de l’alumnat. 

El docent, en aquesta última sessió, ha 
d’estar present a l’aula però deixant que 
cadascun dels estudiants treballi de forma 
individual. 
De totes maneres, si algun nen o nena té un 
dubte ha d’exercir el paper de guia per fer-lo 
arribar al coneixement, a descobrir tot el que 
ja s’ha treballat. 

L’examen ha d’estar format per activitats i 

problemes semblants als que l’alumnat ha 

treballat durant la unitat didàctica, per tant 

serà el mateix per tots els nens i nenes, que el 

podran relacionar amb tot el que s’hagi parlat 

a l’aula. 

No obstant això, la mestra haurà d’atendre 

les peticions dels estudiants en el cas que 

aquests tinguin dubtes en la resolució dels 

problemes i atendrà les seves necessitats 

assolint el paper de guia i aproximant els nens 

i nenes cap el coneixement significatiu. 
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11. Conclusions 

Aquest treball és una eina molt adient per posar-nos en el paper del psicopedagog, no 

com a forma de “simulacre”, sinó partint una demanda i d’un cas real, elements claus 

que ens trobarem en el nostre futur dia a dia. 

D’aquesta manera hem après que s’ha de tenir en compte al docent, amb el qual s’ha 

d’establir un bona relació i un compromís d’aquest. Ha d’existir aquest comprimís per 

tal que el docent s’involucri en la Unitat Didàctica i vagi realitzant un seguiment 

d’aquesta per tal d’anar introduint millores a mesura que aquesta es va creant. En 

relació a aquest aspecte, podem afirmar que la Meritxell Montells ens ha anat guiant 

en tot el procés, visualitzant aspectes que s’haurien de millorar i que serien més 

adients per al grup d’alumnat que ha d’anar dirigida la Unitat Didàctica. Per aquesta 

raó, estem totalment satisfetes amb el treball realitzat amb aquesta mestra, ja que ens 

ha facilitat la introducció al centre, a l’aula, als materials que podíem utilitzar, etc. 

permetent així que la Unitat Didàctica fos el més ajustada a la dinàmica del centre i 

alhora al seu grup d’alumnes.  

Mitjançant aquest vincle de relació i compromís amb la mestra vam poder realitzar 

suggeriments per millorar el treball que es desenvolupava a l’aula, ja que vam observar 

que certs alumnes estaven poc motivats o no veien quin ús tenien els continguts que 

s’ensenyaven amb la vida quotidiana. Per aquesta raó, el fet d’enfocar la Unitat 

Didàctica a elements que coneguessin i que poguessin explorar va ser molt ben rebuda 

per la docent. Alhora la introducció d’elements continuadors d’altres Unitats 

Didàctiques del trimestre anterior va ser un aspecte molt important, per tal que els 

alumnes poguessin presenciar que entre els temes que es treballen hi ha una 

continuïtat. Entre aquests hi podríem destacar l’ús dels mapes, les seves escales i l’eix 

de coordenades. 

L’element del joc i la sortida al Parc Fluvial de Vilanova del Camí foren dos elements 

molt motivadors; el primer d’aquests perquè mitjançant la satisfacció es quan un més 

aprèn; i en relació a l’excursió, els alumnes feien front a un treball de camp d’un 

element proper al seu entorn, en el qual aplicaven diferents coneixements que havien 

anat desenvolupant al llarg de la Unitat Didàctica. 
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Finalment volem acabar aquestes conclusions amb la nostra opinió, la qual és conjunta 

de tots els membres del grup: l’elaboració d’aquesta guia docent per a un professor 

concret ha sigut una experiència molt positiva i fructífera, ja que hem pogut posar en 

pràctica els coneixements desenvolupats al llarg de l’assignatura (forma amb la que 

millor s’aprenen: traduint la teoria a la pràctica) i alhora posant-nos com a 

psicopedagogues d’un cas real. Per aquest motiu, esperem que aquest projecte no és 

perdi i que hi hagi molts més centres que obrin les portes a futurs psicopedagogs 

universitaris, que encara que estiguin estudiants es posicionaran com a futurs 

professionals i seguiran donant el màxim d’ells mateixos. Això és el que nosaltres hem 

intentat, ja que moltes vegades els projectes d’universitaris es presencien més com 

una molèstia pel centre i pel docent i no com una font d’informació, de compartir 

experiències, de crear nous coneixements, etc. així, creiem que el nostre grup ha 

aconseguit involucrar la mestra com element partícip dins l’elaboració de la Unitat 

Didàctica i veure les seves creadores no solament com a universitàries que estan 

aprenent, sinó com a estudiants que encara s’estan creant però que alhora poden 

aportar experiències, coneixements, etc.  


