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

Bones idees per ensenyar ciències a l’escola 
30 de novembre i 1 de desembre

www.cdl.cat 
933170428

CERTIFICAT:
Informem els docents que aquesta activitat està 
reconeguda dins del Pla de Formació del Departament 
d'Ensenyament. 
Cal assistir al 80% d'hores per obtenir-ne el certificat.

PREU:
Col·legiat: 15 €            
No col·legiat: 35 € 

LLOC I DATES: 
30 de novembre i 1 de desembre CaixaForum Girona
Ciutadans, 9, de Girona
A 15 minuts a peu de l’estació de tren

ORGANITZACIÓ: 
Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
Obra Social "la Caixa"

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:



1. La ciència a la cuina, Giorgio Häusermann, El Jardí de la Ciència, Ascona (Suïssa) –
AIF Associació per a l’Ensenyament de la Física (Itàlia). Nivell: primària

2. Compartim la ciència. El mètode científic per a tots, Lali Castro, mestra d’infantil, i 
Josep Pascual, professor d’ESO, Escola BetàniaPatmos. Nivell: transversal

3. Ciències sobre rodes, Imma Burgarolas. Nivell: infantil

20 h Visita personalitzada a l’exposició del CaixaForum

Dissabte, 1 de desembre

De 9 a 10.45 h Tallers del bloc B

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

5. Com són les flors, són totes iguals? I els cargols, són tots iguals? Investigant els 
ésser vius. Olga Schaff, mestra d’educació infantil i primària, i Pilar Melcón, docent de 
l’escola Llacuna del Poblenou. Nivell: transversal

6. L’avaluació en els espais de ciències de lliure elecció, Imma Burgarolas. Nivell: infantil

De 10.45 a 11.15 h Pausa cafè

D’11.15 a 13 h Tallers del bloc C

7. Fem ciència amb els cinc sentits, Marta Segura i Josep Maria Valls

8. Conceptes i experiències de química per al cicle superior d’educació primària, 
Josep Corominas i Aureli Caamaño, professors de física i química i nombrosos  cursos 
de formació del professorat de ciències. Nivell: últims cursos de primària

9. Tot es mou? Ho provem? Investigant el moviment. Olga Schaff, mestra d’educació 
infantil i primària, i Pilar Melcón, docent de l’escola Llacuna del Poblenou

13 h Conferència de cloenda:

“La Orquesta de Einstein”, a càrrec de Giorgio Häusermann i Marco Calò, Ascona 
(Suïssa)

OBJECTIUS
Les primeres Jornades sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària a 
Girona van estar dedicades a l’exploració i la indagació a l’aula. Aquestes segones 
Jornades tenen com a objectiu ampliar el camp d’activitats i d’estratègies 
didàctiques que podem utilitzar a l’escola. Les Jornades constaran de dues 
conferències i d’una sèrie de tallers pràctics en què treballarem propostes 
didàctiques innovadores i compartirem experiències i reflexions amb professors 
que fa anys que treballen a les aules d’infantil i primària

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. 

En la nostra pàgina web trobareu informació ampliada sobre el contingut de les 
conferències i tallers (www.cdl.cat)

PROGRAMA
Divendres, 30 de novembre

15.45 h Recepció dels participants

16 h Acte inaugural

16.15 h Conferència inaugural:
“Aprendre a investigar i investigar per comprendre”, a càrrec de Jordi Martí 
Feixas, professor de Didàctica de les Ciències a la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya

18 h Tallers del bloc A




