
II JORNADES SOBRE L’ENSENYAMENT 
DE LES CIÈNCIES A INFANTIL I PRIMÀRIA

Bones idees per ensenyar 
ciències a l’escola
Palma, 29 i 30 de març de 2019



Objectius

Aquestes Jornades tenen com a objectiu ampliar el camp d’activitats i d’estratègies 
didàctiques que podem utilitzar a l’escola. Volem explorar altres maneres de treballar 
complementàries, que hem sintetitzat amb el títol Bones idees per ensenyar ciències a 
l’escola, sense deixar de considerar l’exploració i la indagació com a activitats fonamentals 
per a l’ensenyament de les ciències.

Programa
DivenDres 29 De març

15.45 h Recepció dels participants
16.15 h Acte inaugural
16.30 h Conferència inaugural:
Geometria amb bombolles de sabó
Anton Aubanell, doctor en matemàtiques i divulgador científic

18 h Tallers del bloc A
Taller 1. Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen.                                       
Anton Aubanell. Nivell: primària
Taller 2. Recursos per a la indagació a l’aula. Programa educatiu CURIOSITY.       
Antonio García, àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa, Fundació Bancària ”la Caixa”. 
Nivell: primària

Taller 3. Microplàstics: la ciència ciutadana com a recurs educatiu. 
Gemma Agell. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC)

20.15 h Visita personalitzada a l’exposició del CaixaForum (pendent)



Dissabte 30 De març

De 9 a 10.45 h Tallers del bloc B
Taller 4. Vuit activitats experimentals i una maqueta per investigar el sistema nerviós.       
Arnau Amat, professor del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la 
Universitat de Vic
Taller 5. Experiments per investigar les substàncies, els gasos i el líquids:           
disseny i interpretació
Josep Corominas i Aureli Caamaño, professors de física i química i de nombrosos cursos de 
formació del professorat de ciències. Nivell: primària

Taller 6. L’avaluació dels espais de ciències de lliure elecció.                                              
Imma Burgarolas, mestra d’infantil i formadora del grau de Mestres d’Educació infantil de la 
UVic-Manresa 

De 11.15 a 13h Tallers del bloc C
Taller 7. Juguem a ser científics del mar. 
Verónica Ortiz. Servei de Divulgació i Cultura Oceànica del SOCIB i Rosa María Rodríguez. 
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació del CSIC a les Illes Balears

Taller 8. Quins factors influeixen en el temps de dissolució d’un caramel? Una 
metodologia per portar la indagació a l’aula. Aureli Caamaño i Josep Corominas
Taller 9. Quins tipus de propostes de ciències són millor plantejar a l’educació 
infantil?  Imma Burgarolas, mestra d’infantil i formadora del grau de Mestres d’Educació 
infantil de la UVic-Manresa 

13 h Conferència de cloenda:
Investigar el funcionament del cos humà amb infants d’infantil i primària. Arnau Amat, 
professor del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la Universitat de Vic

Estructura
Les Jornades constaran de dues conferències i tres blocs de tallers. Els participants 
assistiran a totes les conferències i hauran d’escollir un dels tres tallers que estan 
programats en cada un dels blocs. Els resums us ajudaran a poder escollir el taller 
que més us interessi.



.

inscriPciÓ i inFOrmaciÓ

Inscripció per Internet:
www.consejogeneralcdl.es

Preu: 35 €

Estudiants universitaris (Grau 
d’infantil i primària): gratuït (places 
limitades: en aquest cas cal fer 
la inscripció per telèfon i caldrà 
presentar algun justifi cant que 
certifi qui la condició d’estudiant)

LLOc i Dates

29 i 30 de març

CaixaForum Palma

Plaça de Weyler, 3, 07001 Palma,   
Illes Balears

certiFicat

Informem els docents que aquesta activitat està reconeguda dins del Pla de Formació el 
Ministeri d’Educació i Formació Professional. Per obtenir el certifi cat cal fer el següent:

• Assistir al 80% d’hores per obtenir-ne el certifi cat.
• Omplir la fi txa del participant.

Només obtindran els certifi cats els mestres i professors de nivell no universitari, i és per 
això que el Ministeri requereix un certifi cat del col·legi o centre on treballa, fi rmat pel 
director o secretari o qualsevol document acreditatiu on s’especifi qui la categoria laboral.

OrGanitZa

Col·legi Ofi cial de Doctors i Llicenciats en Filosofi a i Lletres i en Ciències de Balears

Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

CSIC-SOCIB

Obra Social “la Caixa”, EduCaixa


