
III Jornades sobre l’ensenyament  
de les ciències a infantil i primària

Aprendre a investigar i investigar  
per comprendre

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 us interessi més.

CERTIFICATS

Informem els docents que aquesta activitat està reconeguda dins del Pla de 
Formació del Departament d’Educació (10 hores). Cal assistir al 80% d’hores 
per obtenir-ne el certificat.

LLOC I DATES

21 i 22 de febrer
CaixaForum Lleida
Avinguda de Blondel, 3, 25002 Lleida

ORGANITZACIÓ

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències de Catalunya

Fundació Obra Social “la Caixa”, EduCaixa

PREU I INSCRIPCIONS

Inscripció presencial o per Internet

Preu: 25 € per a col·legiats, 35 € per a no col·legiats, 60 € escoles (inscripció 
col·lectiva d’un màxim de 5 professors)

Estudiants universitaris (Grau d’infantil i primària) i centres amb pocs recursos: gratuït (places 
limitades: en aquest cas cal fer la inscripció per telèfon i caldrà presentar algun justificant que 
certifiqui la condició d’estudiant).
Descompte del 20% per a docents en atur. Els interessats han d’escriure a secretaria@cdl.cat  
o bé trucar al 933170428.
Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.
Abans de formalitzar la inscripció amb totes les vostres dades, cal que seleccioneu un taller de 
cada bloc que trobareu en el desplegable, i tot seguit premeu a la “cistella”.

21 i 22 de febrer del 2020  

CaixaForum (Lleida)



OBJECTIUS
Aquestes Jornades tenen com a objectiu incidir en tres elements essencials en 
l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències: l’experimentació, la modelització i 
l’ús dels models elaborats per explicar els fenòmens que s’estudien a l’escola. En 
definitiva, es tracta de conjugar la indagació i l’explicació per tal d’aconseguir una 
millor comprensió dels fenòmens físics, químics i naturals que ens envolten.

A través de dues conferències i una sèrie de tallers, amb activitats innovadores i 
pràctiques proposades per professors de llarga experiència a les aules, voldríem 
facilitar eines per als mestres per tal de millorar la motivació dels estudiants i la 
qualitat dels seus aprenentatges.

PROGRAMA
Divendres, 21 de febrer 

15.45-16.15 h Recepció de participants

16.15 h Acte inaugural

16.30 h Conferència inaugural: “Indagar científicament, de l’experiment senzill al mapa 
conceptual”, a càrrec de Marc Boada, divulgador científic que du a terme activitats 
en els mitjans de comunicació pública, en tallers i mitjançant diverses publicacions 

De 18 a 19.45 h  
Tallers del bloc A

Taller 1. Indagar sobre les reaccions químiques en un context quotidià, a 
càrrec de Josep Corominas i Aureli Caamaño, professors de física i química i de 
nombrosos cursos de formació del professorat de ciències. Nivell: primària Taller 

Taller 2. Si la natura és la resposta, quina és la bona pregunta?, a càrrec de 
Montse Pedreira, directora del Grau en Mestra d’Educació Infantil de la Facultat 
de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC). Nivell: infantil i primària

Dissabte, 22 de febrer

De 9 a 10.45 h  
Tallers del bloc B

Taller 3. L’espai de llum, espai científic, a càrrec de Montserrat Pedreira, directora 
del Grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de 
Manresa (UVic-UCC). Nivell: infantil i primària

Taller 4. “Compartim la ciència. El mètode científic per a tots”, a càrrec de Lali 
Castro, mestra d’infantil, i Josep Pascual, professor d’ESO, escola BetàniaPatmos. 
Nivell: transversal

D’11.15 a 13 h 
Tallers del bloc C

Taller 5. Fem experiments. Setmana de la Ciència a l’Escola, a càrrec de 
Lali Castro, mestra d’infantil, i de Josep Pascual, professor d’ESO, escola 
BetàniaPatmos. Nivell: transversal

Taller 6. La ciència de la llum i el color, a càrrec d’Anicet Cosialls, catedràtic de 
física i química, de l’institut Guindàvols de Lleida

 13 h Conferència de cloenda: “Com podem fer química amb coses de casa i del 
mercat”, a càrrec de Josep Corominas

Per a més informació: www.cdl.cat

PROGRAMA


