
II Jornades sobre l’ensenyament 
de les CIènCIes a InfantIl I PrImàrIa

Bones idees per ensenyar 
ciències a l’escola
Lleida, 22 i 23 de setembre del 2017

 



oBJectIUs

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

Programa
dIVendres 22 de setemBre

15.45 h: Recepció dels participants
16.15 h: Acte inaugural
16.30 h: Conferència inaugural

Una passejada per l’origen del nostre calendari
Anton Aubanell, catedràtic de matemàtiques d’educació secundària

17.45 h: Tallers. Bloc A
22 h: Observatori astronòmic d’Alcarràs (activitat complementària opcional)

dIssaBte 23 de setemBre

9 h: Tallers. Bloc B
11.15 a 13 h. Tallers. Bloc C
13.10 h: Conferència de cloenda

Física pop: la ciència a l’abast de tothom. Com  aconseguir fer, del  procés 
ensenyament-aprenentatge de les ciències, una experiència divertida i positiva 
entre l’alumnat i el professorat?
Anicet Cosialls, INS Guindàvols de Lleida

Estructura
Les Jornades constaran de dues conferències i tres blocs de tallers. Els participants 
assistiran a totes les conferències i escolliran un dels tres tallers de cada bloc. 



Tallers
dIVendres 22 de setemBre 

Bloc A
1. Com aprendre sobre els peixos? El gyotaku com a eina educativa
Begoña Vendrell, Escola Sant Gregori. Nivell: Transversal
2. El carro de les ciències. Ramon Sans, Fundació Collserola. Nivell: Infantil
3. Pensem ciència tot explicant contes. Núria García, mestre d’educació infantil. Nivell: 
Infantil 

dIssaBte 23 de setemBre

Bloc B
4. Pensar, imaginar, parlar i compartir sobre els materials, els espais i les activitats de 
ciències de 3 a 12 anys. Olga Schaff i Pilar Melcón. Nivell: Transveral
5. Miralls: imatge o il·lusió. Teresa Corbella, mestra del Cicle Superior a l’Escola Frederic 
Godàs, de Lleida. Nivell: primària
6. Ciència sobre rodes. Montserrat Pedreira, directora del Grau en Mestre d’Educació 
Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-Universitat Central de 
Catalunya). Nivell: infantil

Bloc C
7. Podem fer ciències amb una carbassa?
Mercè Guiu, escola pública La Farigola del Clot, Barcelona. Nivell: Transversal
8. Desplegament d’un tema científi c pels mateixos alumnes
Sergi Sans Sala, Anna Alcalde i Ramon Camps, mestres de l’Escola Garbí Pere Vergés 
Esplugues. Nivell: primària
9. L’avaluació als espais de ciència de lliure elecció
Montserrat Pedreira, directora del Grau en Mestre d’Educació Infantil a la Facultat de 
Ciències Socials de Manresa (UVic-Universitat Central de Catalunya). Nivell: infantil

Més informació (resums dels tallers) a www.cdl.cat/jornades



.

InformacIó I InscrIpcIó

Per internet: 
http://www.cdl.cat(mitjançant targeta VISA)
Telefònicament per transferència bancària

Drets d’inscripció: col·legiats, 30 euros; no 
col·legiats, 35 euros
933170428
secretaria@cdl.cat

LLoc de reaLItzacIó

CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
25002 Lleida

Les persones en atur tindran un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà 
que ens presentin el document original que demostri que estan apuntats a l’INEM en 
el moment de fer la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la seu del 
Col·legi.

Activitat reconeguda dintre del Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Ensenyament (en tràmit)

organItza

Obra Social “la Caixa” 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 


