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El dia a dia, la quotidianitat, 
ens ofereix grans ocasions 
per a descobrir, investigar, 
introduir-nos en el món de 
les ciències. 

L’evaporació d’unes pitjades fetes amb unes 
mans mullades sobre un tronc.

El canvi d’estat dels aliments, 
les barreges de l’aigua quan 
cau a la taula , o fins i tot a 
l’hora de netejar-la, la ciència 
i és present.

Al pati els dies de pluja, o simplement deixant caure un fi rajolí
d’aigua que els permet fer aquells pastissos que tots hem fet a 
amagades d’un adult amb por de que ens embrutéssim.

La ciència és a la nostra 
vida, i les capacitats dels 
infants per a descobrir-la , 
hauria de ser el nostre punt 
de partida, per a ajudar-los 
a iniciar-se en aquest 
pensament cìentífic.



L’actitud de 
l’adult. 

A la pica del pati
l’aigua surt del tub amb força, per uns foradets petits
i fa un núvol.
Segons com et poses, es veu l’arc de Sant Martí.
Si tapes el desaigüe, s’omple l’aigüera i vessa.
És una cascada enorme. Fa un sorollet agradable.
Ara correm pati avall,
seguint el rierol que forma l’aigua.
El canalitzem, el dividim i el tornem a ajuntar.
Qui serà capaç d’aturar-lo?
Fem una presa ben alta amb sorra i pedres.
Que tothom porti terra!
Que s’omple, que s’omple! Que vessa pels cantons!
Es trenca la presa. Escape! Escape!

No es pot tapar el forat.
Doncs, i si fem uns canals a sota?
Fem canals amb corbes i trencalls, l’aigua omple els 
espais.
Tapem i destapem sortides,
correm amunt i avall amb sorra.
Hi ha diferents equips treballant.
Ens han tancat l’aixeta.
S’ha acabat el joc.

D.Donat.
CEB, la nostra escola



Com diu el Loris Malaguzzi:

“L’ART D’INVESTIGAR ESTÀ JA EN LES MANS DELS 
INFANTS, I L’ESPAI ÉS EL TERCER EDUCADOR”

Parlar de Química al 0-3, sembla una bogeria, i 
realment ho és, al igual que ho és parlar de 
ciència, d’experimentació, doncs això requereix
d’uns aprenentatges previs dels quals ells no 
disposen. 
Però si pensem en un infant capaç i competent, 
pensarem en un menut que vol descobrir el 
món, i que ell mateix explora segons els seus
interessos i necessitats. I aquests
aprenentatges els fa a través del joc.

A l’escola bressol hem d’oferir riquesa de materials per tal de vivenciar els aprenentatges , 
manipulant materials que els permeti conèixer el seu propi cos, per tal que, més endavant
(cap als 5 anys) puguin simbolitzar aquests coneixement. 



PER QUÈ FEM EXPERIMENTACIÓ A L’ESCOLA
BRESSOL?

Segur que estareu d’acord amb mi, que els infants gaudeixen d’allò més amb les 
activitats que anomenem EXPERIMENTACIÓ.
Però quedar-nos aquí, indicaria un concepte d’infant que no té interès per descobrir, ni 
per aprendre…



No cal programar 
grans  activitats, 
però sí és bàsic i 
fonamental 
reflexionar sobre 
quines propostes 
de joc oferim als 
infants  per tal que 
es formulin 
preguntes que els 
provoqui la 
necessitat de 
descoberta.

QUÈ PRETENEM? 
COM HO OFERIM?
QUÈ OBSERVEM?
És important conéixer les necessitats dels infants als qui oferim una proposta de 
joc. Segons els seus interessos evolutius i maduratius, podem fer propostes que els
provoquin reaccions de descoberta.



Les propostes els ha d’estimular a superar 
reptes, a fer-se preguntes, els ha de despertar 
inquietuds.
I aquí està la iniciació al pensament científic, les 
primeres experimentacions que nosaltres 
només podem observar, fins i tot és difícil posar 
objectius, doncs en aquesta etapa, és molt 
complicar verificar si els han superat o no.



L’experimentació, indica que s’ha creat un repte, que se n’ha fet una pràctica per tal de 
treure’n conclusions. Per això, aquest terme no l’utilitzem del tot bé, doncs saber si els 
infants han fet aquest procés és impossible (a partir que dominen la parla, ja pot ser més 
viable). Però el que si podem fer és oferir materials perquè jugant, s’iniciïn en els conceptes 
científics, matemàtics, artístics… que en etapes posteriors hauran d’entendre, simbolitzar i 
aplicar-los al seu dia a dia.

Per això és important saber què i quin concepte pretenem practicar , però NO com a 
objectiu a superar per l’infant, sinó com a punt d’observació de l’adult.

Quin material proposem per iniciar-los en aquest món de formular-se pregunten, 
creant reptes.

Com disposem l’espai per a fer-ho atractiu , acollidor i que respecti el moment 
evolutiu dels menuts.

Quin temps donem a aquestes descobertes i com respectem les seves necessitats.

El paper d’un adult que observa , intervé qual cal , i mai no interfereix en els 
aprenentatges dels menuts.



Seguim amb la màgia de la ciència,  
necessitem:
- un plat o safata
- llet
- colorant alimentari
- sabó de rentar els plats
- Bastonets de netejar les orelles.
I a jugar amb la llet màgica!!!

Podeu trobar més informació a :

http://www.youtube.com/watch?v=G4UllsFC
wIM&feature=player_embedded



PINTURA EN RELLEU:

De vegades va bé pintar amb 
elements diferents. Ja no tant pels 
resultats que obtenim a nivell plàstic, 
sinó pel fet de l’expectativa que es 
crea. És el mateix que passa quan fem 
alguna recepta de cuina, el procés 
d’elaboració està potenciat per un 
neguit, per una curiositat i unes ganes 
per veure què passarà.
Amb aquesta proposta passa més o 
menys el mateix. Necessitem:
- Diversos recipients (depenent 
dels colors que vulgueu fer)
- 1 culleradetade llevadura en 
pols
- 1 culleradeta de sal
- Colorant alimentari
- Unes gotetes d’aigua
- Un tros de cartró
Barregeu-ho tot , afegint aigua 
goteta a goteta, es tracta de fer una 
pasteta, una per a cada color. I amb 
un bastonet o un palet, podem 
començar a a fer puntets, formes... 
(ha de quedar amb una mica de 
relleu.).



PLASTILINA CASOLANA:

- 1 tassa de farina
- 1tassa de sal
- 1 tassa d’aigua
- 2 culleradetes de bicarbonat
- 1 cullerada d’oli.
- Colorant alimentari

Molts cops, quan volem fer experimentació, ens busquem activitats molt 
elaborades, per treballar aspectes sensorials. Però si mirem més enllà, ens podrem 
adonar que, experimentant i manipulant, podem elaborar materials que ens 
permeten introduir-nos als conceptes científics, i dels quals podem treure’n gran 
partit.



Un exemple del per què experimentar no és
només pasar-ho bé. I de com , jugant, els
infants s'apropen a matèries científiques que 
més endavant posaran nom.
Avui, fem pedres! La recepta:

-una tassa de cafè (ja utilitzat
i de cafetera convencional),
-mitja tassa de sal
-una tassa de farina
- un quart de tassa de sorra
-3/4 de tassa d'aigua
Tot barrejat i a esperar la 
màgia del canvi d’estat, de 
líquid a sòlid.
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MOLTES GRÀCIES PER 
COMPARTIR AQUEST MATÍ .


