
II Jornades d’Ensenyament de les Ciències 
a Infantil i Primària a Tarragona

Aprendre a investigar i 
investigar per comprendre 
Del 24 al 25 de gener del 2020



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 24 De gener

• 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 

TALLERS DEL BLOC A (De 18 a 19.45 h)

Taller 1. Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen  
Anton Aubanell. Nivell: primària

Taller 2. Fem experiments. Setmana de la Ciència a l’Escola 
Lali Castro, mestra d’infantil, i Josep Pascual, professor d’ESO, escola 
BetàniaPatmos. Nivell: transversal

Taller 3. Pensament científic a l’educació infantil 
Zoel Salvadó Belart i Maria Teresa Novo Molinero, professors de la Universitat 
Rovira i Virgili. Nivell: infantil 



Dissabte 25 De gener

TALLERS DEL BLOC B (De 9 a 10.45 h)

Taller 4. Per què no es fa vi de maduixa?  
Anna Borrull Riera i Cristina Valls Bautista, professores del Departament de 
Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili

Taller 5.  Indagar sobre les reaccions químiques en un context quotidià 
Josep Corominas i Aureli Caamaño, professors de física i química i de nombrosos 
cursos de formació del professorat de ciències. Nivell: primària  

Taller 6. Si la natura és la resposta, quina és la bona pregunta?  
Montse Pedreira, directora del Grau en Mestra d’Educació Infantil de la Facultat de 
Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC). Nivell: infantil 

TALLERS DEL BLOC C (De 11.15 a 13 h)

Taller 7. Què és (i què no és) una Forest School?  
Què hi podem fer, fora de l’aula? Podem aprendre fora de l’aula?  
Ho podem connectar amb els continguts curriculars? Com?  
Begoña Vendrell, escola Sant Gregori de Barcelona. Nivell: primària

Taller 8. El món dels plàstics 
Josep M. Valls i Marta Segura, professors de l’Escola Pia de Nostra Senyora.  
Nivell: primària

Taller 9. L’espai de llum, espai científic  
Montserrat Pedreira, directora del Grau en Mestra d’Educació Infantil de la Facultat 
de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC). Nivell: infantil 

13 h Conferència de cloenda  
La construcció del coneixement científic: entre la investigació i la conversa 
Jordi Martí, 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 a la web del CDL (www.cdl.cat) us  
ajudaran a poder escollir el taller  



INSCRIPCIÓ 
Per internet: www.cdl.cat  
(mitjançant targeta VISA)

Telefònicament: per VISA

Presencialment: per VISA  
o en metàl·lic 
 
 
MÉS INFORMACIÓ
933170428
secretaria@cdl.cat

DRETS D’INSCRIPCIÓ 
Col·legiats: 25 €
No col·legiats: 35 €

LLOC DE REALITZACIÓ
CosmoCaixa Tarragona

Carrer Cristòfor Colom, 2 
43001 Tarragona  
 
 
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 
Fins al 23 de gener 

ORGANITZA

Fundació Bancària Obra Social “la Caixa”, EduCaixa 

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

Activitat reconeguda dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació

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.


