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DESPRÉS DE LA VISITA

Enganyar el cervell!

DISCUSSIÓ

Científics de la Universitat d’Oxford han descobert que el 
dolor pot augmentar o disminuir d’acord amb el nostre punt 
de vista. Quan tenim una ferida o una lesió en un dit, el dolor 
pot ser insuportable. Per a atenuar aquesta incomoditat, pots 
mirar la zona en què es localitza el dolor amb uns prismàtics 
invertits, ja que fa l’efecte que s’allunyen el dit i el dolor. 
D’altra banda, si observem pel costat correcte, augmentarem 
la sensació de dolor.

El te d’Alícia  

INVESTIGACIÓ | EXPERIMENT

Aquesta no és una activitat senzilla per a fer a l’escola, i molt 
menys a casa. Essencialment perquè els materials (el metall 
gal·li i el motle de la cullera) no es venen en qualsevol botiga. 
Però és una experiència curiosa i provoca un gran impacte 
visual. El professor sempre pot intentar comprar els mate-
rials a través d’Internet.

ABANS DE LA VISITA 

Temps 

DISCUSSIÓ

Aquesta discussió es pot fer en xicotets grups o amb tota la 
classe.

Qüestió: Considera que el rellotge del Barreter funciona i que 
els punters tenen la mateixa grandària. Si aquest rellotge es 
posa enfront d’un espill, caldrà descobrir a quina hora, entre les 
6 i les 7, el rellotge i la seua imatge reflectida donen exactament 
la mateixa hora.

Tinta invisible?

ACTIVITAT PRÀCTICA

La tinta invisible és una experiència senzilla i que consisteix 
a utilitzar suc de llima per a escriure. Com que el suc és 
incolor, en escriure amb aquest no es pot llegir. 

Materials: Suc de mitja llima, un bastonet de cotó o un pinzell, 
una làmpada i un tros de paper.

Procediment: Dissol el suc de llima en aigua i submergeix un 
bastonet en la barreja. Després, utilitza aquest líquid per a 
escriure un missatge secret en un tros de paper blanc. Quan 
el paper s’asseque, la “tinta” serà invisible. Quan vulgues 
llegir el missatge, només hauràs de calfar el paper soste-
nint-lo prop d’una làmpada o d’un ciri.

Qüestions: Eres capaç de llegir el missatge? Per què?

Materials: Gal·li, kit de la cullera, un got transparent i aigua 
calenta.

Procediment: Col·loca aigua calenta en el got i introdueix la 
cullera en l’interior. Després caldrà recollir el gal·li i intro-
duir-lo en el motle per a formar de nou la cullera.

Qüestions: Què li ocorrerà a la cullera? Amb quin altre 
l’element químic podria produir-se el mateix efecte? En 
quina altra situació similar podria utilitzar-se el mateix 
element?

Qüestions: Quina és la raó d’aquest alleujament del dolor?

Una vegada era… 
Alícia al país de les meravelles

Connexió curricular

Matemàtiques
• Patrons i pautes

• Geometria i figures geomètriques
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DESPRÉS DE LA VISITA

Somriure

El professor haurà d’organitzar la classe en grups xicotets. 
Cada grup disposarà d’una càmera (podrà ser amb un telèfon 
mòbil).

Lletres

Espills i simetries

Blancaneu i els colors dels nans!

 

ACTIVITAT PRÀCTICA |  DISCUSSIÓ

Aquesta activitat proposa l’estudi de simetries amb espills 
plans.

Analitza altres figures geomètriques i animals que conegues.

ACTIVITAT PRÀCTICA

Donarem més color a aquesta història. 

Una vegada era…
el personatge més blanc de les 
històries infantils!

ABANS DE LA VISITA

Connexió curricular

Primària i Secundària
• Simetria

• Espills
• La visió dels colors

Materials: Espills xicotets de la mateixa grandària, regla, 
compàs, transportador d’angles.

Procediment: Els alumnes han de triar una figura entre les 
diferents que proporciona el professor: cercles, triangles, 
quadrats, etc. A partir d’ací, és possible iniciar una discussió 
amb ells sobre el que és la línia de simetria i sobre si les 
figures que han trobat posseeixen línia de simetria. Després 
d’aquesta fase inicial, els alumnes han d’usar l’espill per a 
trobar les línies de simetria.

Qüestions: Quants plans de simetria té un ésser humà? I una 
circumferència, quants en posseeix?

Materials: Recipient amb aigua, 7 tasses, 7 gots xicotets, 
colorant alimentari de diversos colors i poliacrilat de sodi.

Procediment: En les set tasses s’afig aigua amb una mica de 
colorant alimentari per a obtindre diversos colors (pots 
mesclar colors). En els gots, col·loca una cullerada de polia-
crilat de sodi. Llavors, aboca una mica d’aigua de cada una 
de les tasses (amb diferents colors) en els 7 gots amb polia-
crilat i observa el que ocorre.

Qüestions: Enumera alguns llocs on pots trobar el poliacrilat 
de sodi. Per què?

ACTIVITAT PRÀCTICA

Materials: Càmera o telèfon mòbil.

Procediment: Recórrer tot el recinte escolar a la recerca de 
smiles (somriures) i, al final de la sessió, podran posar-los en 
una exposició a la classe o passar-los a manera de presenta-
ció i votar l’smile més original.

Nota: Tots els smiles han de resultar d’elements no vius!

El professor ha de formar diversos grups de treball. 

ACTIVITAT PRÀCTICA

Materials: Espill, paper y llapis.

Procediment: Cada grup escriurà un missatge que serà 
desxifrat per un altre grup. El missatge s’ha de desxifrar 
utilitzant el concepte de simetria (eix de simetria). 
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DESPRÉS DE LA VISITA

Qüestions: Quins colors deixes de veure en 1r lloc? Quins 
colors han de tindre els éssers vius en el fons de l’oceà? Quin 
és l’avantatge d’alguns éssers vius que posseeixen uns colors 
determinats i no uns altres?

Un altra mirada!

Evolució de les espècies 

ACTIVITAT PRÀCTICA

Saps per què en el fons del mar, on la llum solar és reduïda, 
hi ha molts animals rojos? A mesura que augmenta la 
profunditat del mar, la quantitat de llum solar va disminuint. 
Per exemple, la llum solar no arriba a profunditats superiors 
a 1.000 m, i en aquestes regions l’oceà és profundament fosc, 
amb l’excepció de la llum que produeixen els mateixos orga-
nismes. Però no és només la quantitat de llum el que dismi-
nueix. La qualitat d’aquesta també canvia amb la profunditat. 
La llum solar, de color blanc, conté tots els colors de l’arc de 
Sant Martí (roig, taronja, groc, verd, blau i violeta). A aquest 
conjunt de colors l’anomenem espectre de llum visible. L’arc 
de Sant Martí no és més que la descomposició de la llum 
blanca en els seus components. Els colors que componen la 
llum solar tenen diferents capacitats de penetrar en l’aigua 
de l’oceà. La llum roja és fàcilment absorbida i el mateix 
ocorre, cada vegada en menor grau, amb la llum taronja, 
groga i verda. La llum violeta, per la seua banda, es dispersa 
fàcilment en les partícules en suspensió de l’oceà. Així, l’oceà 
funciona com un filtre i deixa passar majoritàriament llum 
blava.

Veurem el que passa en el fons del mar.

Materials: Caixa negra, ulleres de busseig amb una fulla de 
cel·lofan en els oculars, caramels tipus “smarties” de color 
roig, taronja, groc, verd, blau i negre. Diferents capes (8) de 
cel·lofan en forma de llibre.

Procediment: Introdueix dins de la caixa els smarties. Retalla 
un rectangle en la tapa de la caixa i tapa la caixa. Ara col·loca 
les ulleres i el llibre amb fulles de cel·lofan damunt de la 
caixa. Afig fulles de cel·lofan i observa.

Què ocorre? Aquest fons negre representa la regió del mar 
entre els 200 i els 1.000 metres, on la lluminositat és escassa 
i majoritàriament de color blau. Per a simular aquest efecte 
usem les ulleres de busseig. Igual que l’oceà, les lents blaves 
funcionen com un filtre, absorbeixen una part de l’espectre 
visible i deixen passar la llum blava.

ABANS DE LA VISITA

Connexió curricular

Primer Cicle Secundària. Ciències Naturals
• Ecosistemes, medi ambient

• Interaccions dels éssers vius 

El professor podrà dividir la classe en 3 o 4 grups i desa-
fiar-los a trobar altres interpretacions de la història del conte 
Caputxeta Roja. 

El treball pot presentar-se en el format que trie el grup.

CERCA |  DISCUSSIÓ

Una vegada era…
Caputxeta roja
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Connexió curricular

Primer i Segón Cicle de Primària. Ciències Naturals
Secundària. Química

Hansel i Gretel

El desafiament del xocolate

ABANS DE LA VISITA

4

Una vegada era…

Connexió Curricular d’aigua després de provar cada mostra per a refrescar el 
paladar. (Annex 1)

2. Mesureu les distàncies entre l’inici de cada línia i les 
marques de color que s’han fet en les línies. Convertiu en 
valors percentuals les posicions assenyalades en relació a 
cada característica per a cada mostra de xocolate, i registreu 
aquests valors en la taula de resum personal. Tingueu en 
compte que la posició 1 equival al 10%, la 2 al 20% i així 
successivament. (Annex 2)

3. Anoteu els resultats del grup en el quadre següent i calculeu la 
mitjana del grup per a cada característica. Es necessitarà una 
còpia individual d’aquest quadre per a cada marca de xocolate. 
Teniu en compte que pot ser més fàcil si el treball es divideix i si 
una persona recull totes les dades per a cada tipus de xocolate. 
(Annex 3)

4. OPCIONAL: També es poden recollir les dades de tota la 
classe en quadres similars al següent. (Annex 4)

5. En el gràfic següent, traceu el perfil sensorial (zero en el 
centre, 100 % en l’extrem) per a cada marca de xocolate. Cada 
marca de xocolate tindrà un perfil sensorial representat per una 
forma diferent. (Annex 5)

6. Si hi ha temps, recolliu i compareu les dades de tota la 
classe. La percepció individual de les característiques del 
xocolate es pot comparar amb els resultats del grup o de la 
classe.

7. Finalment, descobriu la identitat de cada una de les 
diferents marques de xocolate que s’han tastat. Llegiu els 
ingredients, com la llet i el cacau, que s’indiquen en els 
embolcalls de cada una de les mostres de xocolate.

Intenteu relacionar els resultats que s’han obtingut amb les 
informacions que hi ha en els embolcalls de xocolate i amb 
les afirmacions publicitàries que fa cada marca.

ACTIVITAT PRÀCTICA |  DISCUSSIÓ

Objetiu: Executar una avaluació sensorial quantitativa de 
diferents marques de xocolate.

Aquest mètode també s’utilitza per a la comparació 
d’altres tipus d’aliments.

Tots els països europeus tenen el seu propi xocolate preferit 
i les característiques de les marques més populars varien 
bastant. El mercat britànic està dominat pel xocolate blanc 
amb una mica de caramel, mentre que a França donen 
preferència al xocolate més fosc amb alt contingut en 
cacau.

Com es poden comparar objectivament diferents marques 
de xocolate i com es poden obtindre dades quantitatives 
d’aquestes comparacions? A continuació, es presenten 
alguns procediments simples, però eficaços, i àmpliament 
utilitzats en la indústria alimentària.

Procediment:

Materials:

-Una regla mil·limetrada
-Llapis de colors (un color diferent per a cada tipus de xocolate)
-Tres o quatre marques diferents de xocolate, tallat en xicotetes 
unces de 10 mm x 10 mm aproximadament (una mostra per cada 
tipus)
-Un plat de paper net en el qual es col·loquen les unces de 
xocolate
-Un got d’aigua per a netejar el paladar després del tast de 
cada mostra
-Fulles fotocopiades en les quals es registren els resultats

1. Tasteu cada mostra de xocolate i utilitzeu la Taula de 
proves sensorials per a registrar les característiques de 
cada marca de xocolate. Utilitzeu un llapis de color diferent 
per a cada tipus de xocolate i marqueu un punt en la línia 
indicant on situes cada característica. Beveu una mica 



1 2Taula de prova sensorial 
Gens             Molt

Aroma CACAU
Aroma LLET
Sabor DOLÇ

Sabor AMARG
Sabor CACAU
Textura FOSA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taula personal resum

3 

Aroma CACAU
Aroma LLET
Sabor DOLÇ

Sabor AMARG
Sabor CACAU
Textura FOSA

Núm. de la mostra del xocolate

Aroma CACAU
Aroma LLET
Sabor DOLÇ

Sabor AMARG
Sabor CACAU
Textura FOSA

Noms dels membres del grup Mitjana del grupMarca de xocolate

5 

TEXTURA FOSA

AROMA CACAU AROMA LLET

SABOR CACAU SABOR AMARG

SABOR DOLC
10%

30%
50%

70%
90%

100%

4 Núm. del grup Mitjana de la classe

Aroma CACAU
Aroma LLET
Sabor DOLÇ

Sabor AMARG
Sabor CACAU
Textura FOSA

Marca de xocolate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EL DESAFIAMENT DEL XOCOLATE 
Avaluació sensorial quantitativa dels aliments
ATIVITAT PRÀCTICA | Discussió 
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Connexió Curricular

Primer i Segón Cicle de Primària. Ciències Naturals
Secundària. Química

Hansel i Gretel

En mirar el cel nocturn durant una estona notaràs que 
tota l’esfera celeste sembla girar sobre un punt “fix”. 
Aquest punt es troba “enfront” del pol Nord de la Terra, 
per la qual cosa se li dona el nom de pol Nord celeste.

Molt prop del pol es troba una estrela que, encara que té 
una lluentor relativament feble, exerceix un paper impor-
tant en l’orientació, ja que es troba en la direcció nord.

Per a identificar-la, la manera més fàcil és trobar primer 
l’Ossa Major, constel·lació molt més visible en el cel que la 
constel·lació a la qual pertany l’Ossa Menor.

Naturalment, saber que durant el migdia solar el Sol es 
troba al sud, ajudarà a tindre una idea molt aproximada de 
cap a on es troba el nord.

Després, n’hi ha prou amb identificar l’Ossa Major, les set 
estreles de lluentor més intensa de l’Óssa Major, les quals 
semblen una paella o una casserola.

Les dues estreles del costat contrari de la “cua de l’Ossa”, 
serveixen per a localitzar la Polar. Només cal imaginar 
una línia passant per aquestes, i prolongant unes 5 vega-
des la distància entre aquestes en sentit “ascendent” (cap 
amunt de la casserola) arribarem a la Polar.

Observant la figura, es comprova fàcilment que les estreles 
que es troben al voltant de la Polar, i suficientment prope-
res perquè no s’amaguen per l’horitzó, estaran sempre a la 
vista, per la qual cosa s’anomenen “circumpolars”.

Amb el transcurs de la nit, notareu que el cel sembla girar 
en sentit contrari al de les agulles del rellotge. Per això, en 
determinades èpoques de l’any, al principi de la nit, l’Ossa 
Major pot trobar-se alta en el cel i dues o tres hores 
després estarà “tombada” per l’oest. Per contra, la conste-
l·lació de Cassiopea, també fàcilment observable i que 
ocupa una posició oposada a l’Ossa Major, la trobarem més 
elevada. 

També Cassiopea, que té cinc estreles molt brillants que 
semblen dibuixar una W, pot ser utilitzada per a localitzar 
l’estrela Polar. Situada en el centre de la característica “W” 
que forma la constel·lació es troba l’estrela Cih, una de les 
cinc més brillants de Cassiopea. Si la prolonguem amb una 
línia imaginària tal com ens indica el dibuix, ens portarà a la 
Polar.

Referències

- Ferreira, Máximo y Almeida, Guillermo de - Introdução à 
Astronomia e às Observações Astronómicas, Plátano 
Edições. Técnicas, 4a edição, Lisboa, 1997.

- Ferreira, Máximo. − O Pequeno Livro da Astronomia, 
Bizâncio, Lisboa, 2001.

ACTIVITAT PRÀCTICA

Orientació pel Sol i les estreles

DESPRÉS DE LA VISITA...

5

IDENTIFICAR L’ESTRELA POLAR I, MITJANÇANT AQUES-
TA, ELS PUNTS CARDINALS

Una vegada era…
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Hansel i Gretel

6
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Una vegada era…
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ABANS DE LA VISITA 

Serà possible acolorir la planta de fesols? 

ACTIVITAT PRÀCTICA

Perquè els fesols de Jack cresqueren tan de pressa, va 
caldre introduir altres elements en el seu desenvolupament.

Materials: gots transparents, tisores, aigua, colorant alimen-
tari (diferents colors) i clavells blancs.

Procediment: Col·loqueu aigua en diferents gots, més o 
menys fins a la meitat. Acoloriu cada got amb un color 
diferent usant els colorants alimentaris. Talleu la tija dels 
clavells en diagonal i col·loqueu cada un en un got. Deixeu 
passar 24 hores.

Qüestions: Què ha ocorregut? Com s’explica la coloració 
dels pètals? Serà possible acolorir amb més d’un color el 
mateix pètal?

Jack i els fesols màgics

Connexió curricular

Primària. Coneixement del medi
• Els éssers vius i el seu entorn

• Processos vitals comuns als éssers vius

7

Una vegada era…

Cap a on em desplace?

 
ACTIVITAT PRÀCTICA

Els éssers vius responen a estímuls ambientals, però la major 
part de les vegades aquesta resposta és lenta i quasi imper-
ceptible. No obstant això, hi ha maneres en què les podem 
percebre. 

Materials: 
- Caixa de sabates amb tapa
- Làmines de cartó
- Regla
- Tisores
- Llapis
- Cinta adhesiva doble cara
- Cotó
- Botella de plàstic 
- Aigua
- Llavors de fesols
- Compàs

Figura 1

Procediment: 

1. Talleu la botella per la part superior. Col·loqueu cotó en 
la base de la botella. Humitegeu-lo. Col·loqueu diversos 
fesols sobre el cotó.

2. Mesureu les dimensions de la caixa de sabates i anoteu la 
llargària i l’amplària d’aquesta. Retalleu tres estructures 
de cartó, d’acord amb les mesures que s’han obtingut, per 
a formar tres “prestatges”. Fixeu-vos en la figura 1.

3. Amb el compàs, feu una circumferència en cada una de 
les làmines de cartó (una en el centre, una altra a la dreta i 
una altra a l’esquerra), d’un diàmetre suficient perquè la 
planta de fesols puga passar-hi. Ara retalleu les circum-
ferències. Figura 1

4. Amb la caixa en vertical, feu una altra circumferència en 
un lateral de la caixa. Talleu-la. Col·loqueu les làmines de 
cartó amb cinta de doble cara i com es mostra en la figura 1 
(a la mateixa distància entre aquestes).

5.  Amb la caixa construïda, col·loqueu la botella amb la 
planta de fesols en la base de la caixa i tapeu-la.

Qüestions: Anoteu què ocorre a mesura que passen els 
dies. Què creieu que li passarà a la planta de fesols al llarg 
de les setmanes? Justifiqueu-ho. Què li ocorre a la planta? 
Cap a quina direcció creix? Quin color tenen l’arrel, la tija i 
les fulles?
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ABANS DE LA VISITA 

 

abans del muntatge). Retalleu amb tisores i pegueu les 
vores amb cola. Posteriorment, uniu aquestes figures per a 
construir el vostre propi personatge.

Coordina’t

 
ACTIVITAT PRÀCTICA

Aquest no és un exercici fàcil d’executar, però amb certa 
concentració potser podeu aconseguir-ho.

Necessitareu: Concentració i facilitat de moviments.

Procediment: Alceu el peu dret a uns centímetres del sòl i 
comenceu a moure’l en el sentit de les agulles del rellotge. 
Mentre esteu fent això, useu el dit índex dret per a fer el 
nombre 6 en l’aire.

Qüestions: Què penseu que ocorrerà? Què creieu que està 
ocorrent en el vostre cervell quan intenteu fer aquest 
exercici?

Paradoxa de Pinotxo

 

INVESTIGACIÓ

El professor podrà dividir la classe en grups i pensar en el 
següent problema.
Es tracta d’un conflicte de lògica sostingut en la famosa història 
infantil de Pinotxo, el nas del qual creixia sempre que Pinotxo 
deia una mentida. Imagineu que Pinotxo diu la següent frase: 
“El meu nas creixerà ara.”
En aquest cas hi ha dues hipòtesis igualment vàlides:
1. El nas de Pinotxo no creix. Llavors ell ha dit una mentida, per 
tant, el nas hauria de créixer;
2. El nas de Pinotxo creix. Llavors ell ha dit una veritat, per tant, el 
seu nas no hauria d’haver crescut.
En els dos casos s’ha generat una contradicció, ja que, si el nas 
creix, aquest no hauria d’haver crescut i, si no creix, hauria 
d’haver crescut. Això és el que coneixem com a paradoxa.

Qüestions: Què és una paradoxa? Quines altres paradoxes 
coneixeu? Podeu citar-ne alguna?

Connexió curricular

Primària. Matemàtiques
• Figures en el pla i sòlids geomètrics

Secundària. Ciències Naturals
• L’organisme humà. Sistema neurohormonal

Qui tinga ulls per a veure i oïts per a escoltar pot estar convençut que cap mortal és capaç de mantindre un secret. Si els llavis estan 
silenciosos, la persona colpejarà els dits en la taula i es trairà, suant per cada un dels seus porus. Sigmund Freud

Una vegada era...
el ninot de fusta més conegut 
del món!

Qüestions: Quines figures geomètriques heu usat? Quina és 
la diferència entre poliedres i no-poliedres? 
Aquesta activitat també es pot fer amb ordinadors i amb un 
programa de dibuix senzill. Per exemple, Paint o similar.
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DE TORNADA A CLASSE...

Pinotxo en 3D

ACTIVITAT PRÀCTICA

Una manera senzilla d’aprofitar aquesta història per a 
explicar matemàtiques és construir un Pinotxo geomètric.

Materials: diferents sòlids geomètrics (busqueu en Internet 
plantilles per a construir figures en 3D a partir de cartolines 
en 2D), figures geomètriques, cola, tisores, paper, cartolina 
i llapis.

Procediment: En primer lloc, haureu de dibuixar un esbós 
de Pinotxo. Inspireu-vos en les formes dels sòlids i figures 
geomètriques per a les parts del cos de Pinotxo (un cub per 
al cos, prismes rectangulars per als braços…). Per a ajudar 
a fer aquest dibuix, podeu consultar les diferents formes 
geomètriques que ha proporcionat el professor o buscar 
altres en Internet. Una vegada finalitzat l’esbós, haureu de 
començar a construir el vostre Pinotxo personalitzat. 
Primer construïu les figures en 3D a partir de plantilles 
impreses en cartolines (podeu tematitzar-les i decorar-les 
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DESPRÉS DE LA VISITA

Descobrir la biodiversitat del sòl

ABANS DE LA VISITA 

Què serà, serà? 

ACTIVITAT PRÀCTICA

Activitat senzilla per a utilitzar un dels nostres sentits: el 
tacte

Materials: Guants de làtex, dacsa, fesols, arròs, llentilles, 
farina, sucre, etc.

Procediment: Ompliu els guants amb aquests ingredients, 
disfresseu les olors i demaneu als alumnes que toquen els 
guants per a descobrir el que hi ha en el seu interior. Per a 
fer aquesta activitat més competitiva, podeu formar equips i 
fer un registre dels resultats en la pissarra.

Nota: Per a les classes de primer cicle, el professor podrà 
introduir paraules com cruixent, suau, granulat, rugós, dur, 
resistent, etc.

ACTIVITAT PRÀCTICA

La tasca pretén explorar els diferents éssers vius que 
habiten en el sòl.

Materials: Pinces, safates blanques, càmera fotogràfica, 
mostres de sòl, lupa binocular, plaques de Petri.

Pisum sativum

 
ACTIVITAT PRÀCTICA

De quins factors depén el creixement dels pésols? La classe 
podrà dividir-se en 4 grups i cada un elaborarà un xicotet 
paràgraf per a respondre a la pregunta.

Materials: 16 pésols, 4 flascons de vidre numerats amb tapa, 
cotó, i aigua.

Procediment: Cada grup és responsable d’una tasca

1r Col·locar 4 pésols en el flascó amb cotó i col·locar-lo al 
costat de la finestra. 
-Flascó amb pésols, aire, calor i llum. No té humitat.

2n Col·locar 4 pésols en el flascó amb cotó xopat amb aigua. 
Tapar el flascó i col·locar-lo al costat de la finestra.
-Flascó amb pésols, llum, calor i humitat. No té aire.

3r Col·locar 4 pésols amb cotó xopat amb aigua i col·locar-lo 
en l’armari. 
-Flascó amb pésols, aire, calor i humitat. No té llum.

4t Col·locar 4 pésols amb cotó xopat en aigua. Col·locar-lo 
al costat de la finestra. 
-Flascó amb pésols, humitat, aire, calor i llum.

una princesa sensible

Connexió Curricular

Primària. Coneixement del medi
• Descobriment de l’entorn natural

• Transmissió de vida: reproducció de les plantes
Les vostres previsions: Què penseu que ocorrerà en cada un 
dels flascons? Els pésols germinaran o no? Per a ajudar-vos 
en aquesta tasca podeu fer un quadre per a poder anotar el 
que pot ocórrer.

Després d’una setmana, observeu els flascons i registreu les 
vostres conclusions.

Qüestions: Quins són els factors que realment interfereixen 
en el creixement dels pésols? Experimenteu fer el mateix 
amb altres llavors.

Qüestions: Quins tipus d’éssers vius heu trobat en la mostra 
de sòl? De totes les mostres que heu vist, quina és la més 
rica en biodiversitat? Quina és la diferència entre insectes i 
aràcnids? Podeu detectar aquesta diferència entre els orga-
nismes que heu trobat?

Nota: Podeu usar la càmera per a fotografiar les espècies 
que heu trobat a manera de registre.

Procediment: Recolliu una mostra de sòl de diferents llocs 
propers (casa, escola). Col·loqueu una mica de terra en la 
placa de Petri i observeu amb la lupa. Després de tindre una 
visió general de la biodiversitat que hi ha en la placa, utilitzeu 
la pinça per a col·locar en la safata alguns dels éssers vius 
que trobeu.
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ABANS DE LA VISITA 

Periòdic resistent 

ACTIVITAT PRÀCTICA

Serà una fulla de periòdic tan resistent com per a partir una 
regla amb un simple moviment?

Materials: Fulla de periòdic, regla de fusta (30 a 40 cm de 
llargària i al voltant de 5-8 cm d’amplària) i una taula.

Procediment: Col·loqueu una regla en una taula, deixant 
sobreeixir de 3 a 5 cm per la vora de la taula. Col·loqueu una 
fulla de periòdic sobre la regla, de manera que quede alinea-
da amb la vora. Ara colpegeu amb totes les vostres forces 
l’extrem de la regla.

Qüestions: Què creieu que ocorrerà amb la regla i la fulla? 
Serà que l’aire que està per damunt de la fulla, el mateix 
que el llop utilitza per a derrocar les cases dels porquets, és 
prou “potent” per a fer-hi pressió?

Materials: 

Un poal. 

Per a l’atovó: terra amb 60-70 % d’arena i 30-40 % d’argila; 
palla, i fem (el fem serveix per a l’estabilització química de la 
rajola i la palla per a l’estabilització física).

Per a les rajoles: un motle rectangular.Qualitat del sòl:

 
Més important que la manera en què construïm les nostres 
cases o el material que hi utilitzem és, sens dubte, el tipus de 
sòl on col·locarem l’edifici. Tenint en compte la nostra segure-
tat, quin sòl triaríeu per a construir la vostra casa?

Els tres porquets

Connexió curricular

Qüestions: Intenteu fer una estructura amb les rajoles d’ato-
vó: un pont, una torre, etc. Quins són els avantatges i els 
desavantatges d’utilitzar aquest material?

Procediment: Afegiu els ingredients (arena, argila palla i 
fem) en el poal i barregeu-los. Aboqueu-hi aigua a poc a poc. 
La massa ha de quedar plàstica i emmotlable. Si té molta 
aigua, es perd la forma; si es queda molt seca, es desfà. A 
mesura que feu l’atovó, podeu comprovar la consistència de 
la massa; potser caldrà afegir més terra, més aigua, més 
fem o més palla. Ara col·loqueu la pasta dins del motle 
rectangular i deixeu-la assecar un dia. Traieu la rajola del 
motle i deixeu-la assecar en vertical en un lloc amb ombra i 
sense aire durant 7 dies, i ja teniu les vostres rajoles d’atovó 
per a construir.

DESPRÉS DE LA VISITA

Rajola bioagradable!

ACTIVITAT PRÀCTICA

La rajola d’atovó és una tècnica antiga que es pot trobar en 
diferents àrees de tot el món. Va ser una de les primeres 
solucions per a la construcció de refugi que va trobar l’ésser 
humà. Les toves són rajoles de terra crua, aigua i palla, i 
algunes vegades amb altres fibres naturals, modelades en 
processos artesanals o semiindustrials. La construcció que 
es fa amb aquesta rajola es torna molt resistent, i a l’interior 
de les cases s’està fresc, ja aquest material suporta molt bé 
les altes temperatures. En regions de clima càlid i sec amb 
molta calor durant el dia i amb caigudes brusques de tempe-
ratura a la nit, la inèrcia tèrmica que garanteix l’atovó 
minimitza aquesta variació tèrmica en l’interior de la cons-
trucció.

Secundària. Ciències Naturals

INVESTIGACIÓ
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