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Dades del centre
Nom del centre: Escola Balandrau
Localitat: Girona
Breu resum de l’experiència
Una mare ens porta un niu que ha trobat
pel carrer. Per despertar més l'interès dels
infants ens ha posat cinc ous de guatlla a
dins. Encetem una conversa sobre quina
procedència deuen tenir els ous.
Investiguem amb la pissarra digital,
comparem amb ous de gallina, d'oca i
aprofitem
per
classificar,
comparar...Finalment els obrim per veure
si n'hi ha pollets a dins. Parlem i decidim
escalfar-los amb llana per veure si així
tenim pollets. Al cap d'uns dies...

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Entorn

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Descoberta d'un mateix, de l'entorn i comunicació i llenguatges.

Capacitats/competències
-Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats
matemàtiques bàsiques.
-Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
-Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
2013-2014
Objectius
-Observació i identificació de diferents elements de l’entorn.
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-Observació i reconeixement de semblances i diferències en objectes i materials:
color, grandària, mida...
-Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent
anticipacions i comparant els resultats
-Iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
-Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar
informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes
de classe, i organitzar-la en els diferents models.
-Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada
i valorant les aportacions dels altres.
Desenvolupament de l’experiència
En la presentació que s'adjunta es veu el procés.
Temporització
Un mes
Recursos humans i materials
Mestra guia, niu d'ocell, ous de guatlla, ous de gallina, ous de guatlla, llana,
pissarra digital, figura d'ocellets i la gallina "Lola".
Documentació complementària
Adjuntem documentació entregada als nens.

Autoria
Coordinació: Belén Huici, Rosa Vila, Eva Alarcón i Cristina Turbau
Professorat implicat: Belén Huici, Rosa Vila, Eva Alarcón i Cristina Turbau
Adreça electrònica de contacte: b7010049@xtec.cat
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