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Espais de ciència amb ciència

Espais en lliure elecció

Espais disposats per àmbits temàtics, amb propostes diverses i
suggerents, de lliure accés pels nens i nenes i amb una
intervenció acurada i respectuosa amb els infants per part de
l’adult, intervenció habitualment individual o en grup petit.

Funcionament en lliure elecció

Ambient confortable, afavoridor de la concentració

Versàtil

Iniciativa, autonomia, presa de decisions
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Espai de benestar i aprenentatge
Si las actitudes se forman en las primeras
etapas de la vida, y si éstas tienen
influencia significativa en el futuro
desarrollo de niños y niñas, educadores y
educadoras deben construir ambientes en
los que los estudiantes disfruten de la
ciencia y tengan experiencias positivas.

(Eshach & Fried, 2005, p. 321) .

Espais d’aprenentatge i benestar

❑ INICIATIVA

❑ AUTONOMIA

❑ CONCENTRACIÓ

❑ INTERACCIÓ

“... Es necesario organizar
desde el primer momento
un espacio y una cultura
del espacio que favorezcan
todos los procesos de
comunicación: la educación
es un evento hecho de
interacciones complejas,
muchas de las cuales se
producen si el espacio
participa.”

Loris Malaguzzi

3

4



18/11/2020

3

Benestar Aprenentatge

Pels infants és un joc, els adults controlem 
el valor d’aprenentatge de les propostes.

Espai pràctic

❑ VERSÀTIL

❑ PROPOSTES DELIMITADES

❑ CONTROL DEL MATERIAL
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Criteris en la creació de propostes

De contingut científic

Enfocades però obertes

Autoexplicatives

Potents

Pensades per afavorir la interacció

Inclusives
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De contingut científic

Enfocades però obertes

Autoexplicatives

Potents

Pensades per afavorir la interacció

Inclusives

De qualitat

Quotidians

Segurs

Resistents

Fàcils de moure

Criteris en la tria de materials
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La mirada de la 
ciencia en
activitats
naturals dels
infants

La mirada de la 
ciencia en
activitats
naturals dels
infants
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La mirada de la 
ciencia en
activitats
naturals dels
infants
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Idees clau

.- Ens interessa pensar sobre de què
estan fets els objectes i com es
comporten.

.- En qualsevol interacció, ens interessa
fer evident què canvia, però també
què es conserva.

.- Res no pot sortir del no res: la
matèria es conserva, encara que de
vegades no ho sembli.

.- Hi ha canvis que van sols i canvis que
no (necessiten una “empenta”).

.- Les interaccions entre materials es
produeixen en determinades
proporcions.

.- Els canvis poden evolucionar amb el

temps i això també ens pot donar

pistes per a interpretar-los.

(Izquierdo, 2011)

La importància dels materials

Neutres

En la quantitat justa

Orientat clarament a la intencionalitat de la proposta.
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La importància dels materials

La importància dels materials
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La importància de provocar
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Niu de ciència, Museu Blau
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La importància de provocar

Falsos reptes

http://www.inspiradosenreggioemilia.com/puedes-cerrar-una-pina-abierta/
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La importància de les preguntes

Quin és més gran?

Creieu que está nevant?
Per què están caient les fulles?
Què está passant a terra?

La importància de les preguntes

http://www.inspiradosenreggioemilia.com
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Fira d’experimentació Umanresa 2014

La importància dels instruments

Lab 0_6
Balances

Lab 0_6
Classificació de llavors

La importància 
de l’ordre
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La importància 
del “desordre”

La importància de fer col.leccions
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• Preparació de les propostes amb intencionalitat.

• Manteniment d’un clima confortable i segur, lliure d'estrès.

• Donar valor al fer dels infants amb la presència.

• Intentar entendre per a valorar la conveniència d’intervenir.

La importància de la persona adulta

Intervenir, 
no interferir  

(Goldschmied, 1998)

Concepte científic: quina idea de ciència vol mobilitzar la proposta.

Processos: exploració, experimentació, classificació, ordenació, ús d’instruments...

Actituds: iniciativa, autonomia, col·laboració, perseverança....

La proposta: definir què volem 
que passi

Observar què passa

Passa el que volem que passi? Passen altres coses d’interès?
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Experimentació Observació Classificació
Comparació/

ordenació
Altres

Éssers vius

Matèria

Sistemes 
físics

Sol-Terra

Altres

L’espai: definir què volem que passi

https://poly.google.com/view/2-WfdSDNOQR
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Recursos

Espais de ciència fora de l’aula

Niu de ciència, Museu Blau
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
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Espais de ciència fora de l’aula
mNACTEC
Terrassa

Espai per a infants de fins a 6 anys obert a grups escolars i 
famílies amb propostes d’accés lliure centrades en l’àmbit de 
la ciència.

Espai de suport a la formació inicial i permanent dels 
mestres d’educació infantil.

Espai per a la recerca i la investigació.

Espais de ciència fora de l’aula Lab 0_6
Manresa
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Aprendre ciència des del néixer

https://www.youtube.com/watch?v=T4PbkNXbNvA&t=15s

Ciència des del néixer

49+1 propostes per a un espai de 
ciència  en lliure elecció
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5a Fira d'Experimentació per a infants de 0 a 6 anys
https://www.youtube.com/watch?v=cGmAG3pxgTY&t=3s

www.facebook.com/umanresalab06

http://www.umanresa.cat/ca/lab06http://blocs.umanresa.cat/educaciofub

https://www.instagram.com/umanresalab06
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