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1- PRESENTACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA 
 

Per començar ens agradaria explicar com va néixer aquest projecte que vam iniciar a 

l’escola Maristes Montserrat de Lleida. L’experiència educativa es planteja fruit del 

Treball Final de Màster el qual s’havia d’elaborar per part del Josep M Freije, es per 

això que junt amb el professor assignat Jordi Coiduras, es comença a donar forma a un 

experiència didàctica que treballi la INNOVACIÓ als nostres centres escolars, això 

s’hauria de fer per mitjà de l’ús d’una nova tecnologia com es la SIMULACIÓ 

EDUCATIVA. Com en Josep M realitzava substitucions en aquells moments a l’escola 

dels Maristes, va decidir parlar amb el professor Joan Pifarré amb el qual, ràpidament,  

van donar forma a la proposta concretant que es realitzaria una experiència STEAM al 

seu grup de classe, concretament 6è B. Per tant, la combinació de la SIMULACIÓ 

EDUCATIVA amb la metodologia STEAM presenta una experiència de treball learning by 

doing que permeti l’aprenentatge vivencial per descobriment, on a partir de grups de 

treball on es fomenta la part cooperativa de l’alumne i que es transversal en quan a les 

matèries d’aprenentatge, ja que combina assignatures d’una gran quantitat de branques del 

coneixement. Per últim, no únicament es treballa la part acadèmica dels alumnes, si no que 

els valors i la solidaritat, com veurem al llarg de l’experiència i sobretot al final d’ella, hi 

tindran un gran pes. Com s’ha dit anteriorment la experiència s’adreça a l’alumnat de 

totes les etapes educatives des de Primària fins a educació superior, fent possible un 

gran ventall de propostes didàctiques elaborades amb diferents metodologies de treball. 

  

Des de l’escola Maristes Lleida i amb el suport de la Universitat de Lleida es va decidir 

tirar endavant aquesta experiència Interdisciplinària i poder-la repetir en un futur. L’eix 

motivador comença amb la proposta d’aconseguir fer volar un avió construït amb materials 

reciclats la major distància possible mai abans aconseguida en un pati escolar. El resultats 

el veureu més endavant! 
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Nom de l’experiència: US DE LA SIMULACIÓ EDUCATIVA PER A UN 

APRENENTATGE STEAM. 

 

Temporalització: Es realitzarà en sis mesos i es basarà en l’apliació de la 

metodologia STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts and Maths)  que 

agrupa un conjunt de àrees que fan que el projecte sigui interdisciplinari i 

transversal. 
 

Curs escolar: 2017-2018. 
 

Alumnes: La realització del projecte es realitzarà amb els alumnes de 6è curs de 

Tercer Cicle d’Educació Primària. Tot i que la experiència es podria adaptar amb la 

finalitat de desenvolupar-la no només en tots els cursos d’E.P si no en nivells 

d’educació superior. Com poden ser ESO, Batxillerat i formació universitària. 

 

Paraules Clau: Realitat Virtual, Simulació Educativa, Laboratori Virtual, STEAM, 
Learning by doing, Aprenentatge per descobriment i Aprenentatge Vivencial. 
 

Resum: En aquest estudi es presenta una experiència amb tecnologia virtual, més 

concretament amb el que anomenem Simulació Educativa (d'ara en endavant SE) 

aplicada a 6è curs d'Educació Primària (EP) en un col·legi de la ciutat de Lleida 

(Catalunya, Espanya). Vam dissenyar una proposta pedagògica basada en la proposta 

STEAM, la qual ens permeti apropar-nos a l'aprenentatge de conceptes de diferents 

àrees, com la gravetat i l'aerodinàmica, entre d'altres; amb la finalitat de treballar el vol 

mitjançant la simulació i l'experimentació en la realitat amb la construcció de maquetes. 

 

Es tracta d'un estudi de cas, amb 28 alumnes. La metodologia utilitzada és mixta. D'una 

banda ens valem de tècniques quantitatives per al tractament de dades estadístiques 

sobre la informació que ens proporcionen els 28 alumnes del grup - classe. I per l'altre 

costat fem servir tècniques qualitatives per analitzar les dades obtingudes a través d'un 

diari de camp i d'observació dels nostres alumnes. Entre els resultats més rellevants 

destaquem una major capacitat per al treball amb dispositius electrònics, millora de la 

interacció amb els companys, el desenvolupament de les seves habilitats socials i del 

treball cooperatiu, així com en el desenvolupament d'una major autonomia. A partir 

d'aquests resultats aportem la nostra reflexió sobre la necessitat d'aplicació o no en les 
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aules de la realitat virtual i, més concretament, de la SE. Aquesta obre la possibilitat de 

recrear unes condicions que en una classe o en un laboratori d'aula no podríem 

aconseguir. Per això, valorem la seva incorporació, també en l'educació primària si ens 

permet experiències d'aprenentatge eficients, amb una major motivació i disposició de 

l'alumnat. 
 

Keywords: Virtual Reality, Educational Simulation, Virtual Laboratory, STEAM, 
Learning by doing, Learning by discovery and Experiential Learning. 
 

Abastract: This study presents an experience with Virtual technology, more specifically 

called as Educational Simulation (ES from now on) applied in the 6th grade of Primary 

Education (PE) of a school in the city of Lleida, (Catalonia, Spain). We designed a 

pedagogical proposal based on the STEAM model, which allows us to approach the 

learning of concepts from different areas, such as gravity and aerodynamics, among 

others; with the purpose of working the flight through simulation and experimentation in 

reality with the construction of airplane models. 
This investigation it is a case study, with a sample of 28 students. The methodology 

used is mixed. On the one hand, we use quantitative techniques for the treatment of 

statistical data on the information provided by the 28 students of the group - class. And 

on the other hand, we use qualitative techniques to analyze the data obtained through a 

field diary and observation of our students. 

 

Among the most relevant results, we highlight a greater capacity for working with 

electronic devices, improving interaction with colleagues, the development of their social 

skills and collaborative work, as well as the development of autonomy. From these 

results we contribute to discuss on the need to apply or not in the classrooms of the 

virtual reality, and more specifically of the ES. The ES opens the possibility of recreating 

conditions that we could not achieve in a class or in a classroom laboratory. Therefore, 

we value their incorporation, also in primary education if it allows us efficient learning 

experiences, with greater motivation and student disposition. 

2- INTRODUCCIÓ 
 
El present estudi es desenvoluparà en un 6è curs d'Educació Primària del centre 

Maristes Lleida situat a la ciutat de Lleida. La seva implementació pretén que els 

alumnes d'una classe d'aquest curs interactuïn amb una tecnologia emergent com és la 

SE. Per a això definirem amb el seu tutor, quins conceptes treballar i aprofitarem la 
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franja horària de la matèria de matemàtiques. No obstant això, l'aprenentatge anirà molt 

més enllà d'aquesta, combinant conceptes de diferents àrees com les Ciències (Física), 

Tecnologia, Enginyeria, Art i disseny; i les matemàtiques. A aquest tipus d'aprenentatge 

que suposa una gran innovació educativa se’l coneix com STEAM, (Science, 

Technology, Engineering, Art & design and Maths), la seva proposta es basa en la 

integració de conceptes que normalment es donarien en diferents matèries, amb la 

finalitat d'aplicar els nostres coneixements a situacions reals o el més semblants 

possible a la realitat. La nostra proposta també té una base competencial, ja que es 

potenciarà l'ús de les tecnologies de la informació (TIC), experimentació, creativitat, 

comunicació, per algunes de les competències que treballarem i que es troben 

establertes pel Departament d’Ensenyament1.  

 

Després de la realització de la nostra experiència de SE, l'alumnat contestarà un breu 

qüestionari en el qual haurà de demostrar si els conceptes treballats han estat 

assimilats amb èxit, encara que l'objectiu del nostre treball es basarà en l'observació 

d'un altre tipus de millores, com ara les de millor capacitat per treballar amb dispositius 

electrònics, augment de la motivació, millora de la interacció entre companys, de les 

seves habilitats socials, predisposició a fer  treball col·laboratiu; així com que s'habituïn 

a un estil d'aprenentatge learning by doing. Tot això sota la implementació de la SE 

mitjançant un estil d'aprenentatge basat en l'aplicació del que coneixem en educació 

com a model STEAM. 

 

El temps marcat per a la seva realització a l'aula serà de dos mesos acadèmics, a 

causa de que la temàtica treballada, per la seva qualitat de tecnològica, no permet 

treballs prolongats en el temps. Això es justifica per les característiques de la nostra 

societat actual, on la tecnologia canvia més ràpidament que les tendències i gustos 

d'aquesta, tot i tenir aquest handicap en la nostra contra, junt amb el risc existent que 

les dades del present treball quedin obsolets a curt termini, no suposa un obstacle a la 

nostra voluntat d'impulsar una experiència de SE basada en STEAM, la qual demostri 

als docents el positiu que pot arribar a ser la seva implantació en els centres educatius. 

 

És un projecte que es troba en desenvolupament i pretén observar el potencial d'ús de 

la SE, per tant, qualsevol que així ho desitgi, pot aprofitar el present treball com a punt 

de partida per seguir indagant dins d'aquesta temàtica. A fi de potenciar i aportar més 

																																																								
1 Página web del Departament d’Ensenyament on consultar les diferents competències per àrees: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-



	 7	

investigacions sobre l'ús de la SE, camp que es troba en un gran procés d'expansió i 

que suposa una revolució a manera d'innovació educativa. 

 

Pel que fa als materials, recursos i instal·lacions necessaris per a realitzar el nostre 

projecte amb èxit, haurem de disposar de:   
 

• Un nombre mínim de dispositius electrònics (PC o tauleta electrònica), es calcula 

que amb vuit PC o tauletes electròniques seria suficient, però es descarten les 

tauletes per no disposar de port de connexió USB, això suposaria que l'alumnat 

no podria guardar les dades generades, de manera que si no hagués connexió a 

internet la feina feta off line no es podria preservar. 

• El simulador amb què el nostre alumnat experimentarà l'ús la SE. Aquesta 

s'escollirà de la pàgina web que tutela l'Universidad de Colorado 2 sense altra 

motivació en la seva elecció que compleixi amb el requisit de ser una simulació 

que treballi conceptes sota una modalitat STEAM, i que aquests vagin dirigits a 

un alumnat de Sisè d'Educació Primària. 

• Realització dels materials que serviran per implementar la SE, amb aquest 

objectiu desenvoluparem una guia didàctica que ens serveixi per poder oferir 

l'aprenentatge de manera organitzada, sistemàtica i clara cap als nostres 

alumnes.   

• Editors de text on puguin elaborar material sobre la base de l'après en la SE per 

tal que consolidin els conceptes, que després faran servir per a la seva aplicació 

en la consecució del repte que se'ls plantegi.  

• Quant a instal·lacions, únicament caldrà que el centre disposi d'una aula 

equipada amb els recursos anteriorment esmentats, Pc 's, connexió a internet i 

editors de text. 

3- MARC TEÒRIC 
 

El treball que es presenta a continuació s'emmarca dins d'una tecnologia de Realitat 

Virtual, més concretament amb SE. En el nostre estudi de cas preteníem que hi hagués 

un combinació del virtual amb el vivencial. És per això, que en un primer lloc vam voler 

																																																								
2 Página web tutelada por la Universidad de Colorado donde poder encontrar todo tipo de SE: 
https://phet.colorado.edu/es/simulations  
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realitzar un estudi que utilitzés la Realitat Augmentada, d'ara en endavant RA, encara 

que després d'indagar sobre ella ens vam adonar que la nostra millor opció seria 

combinar el vivencial amb la Realitat Virtual, d'ara en endavant RV. És per això que 

vam decidir utilitzar una de les possibilitats que ofereix la RV, que és la SE, juntament 

amb una modalitat d'aprenentatge STEAM, amb la finalitat d'utilitzar les simulacions per 

aprendre els conceptes i després plantejar un repte a aconseguir de manera que el 

aprenentatge fossi també vivencial. Al llarg del present marc teòric, els introduïm en 

uns conceptes molt relacionats entre si com són la RA, RV, laboratoris virtuals i SE, per 

finalment centrar-nos en un model d'aprenentatge conegut com STEAM. 

3.1 Simulació Educativa (SE)   
 

Entre la RV i la RA ha un espai en el qual es pot realitzar simulacions el més reals 

possibles al que succeiria en un cas real, però sense estar immersos en un món que 

combini la realitat amb el virtual, com podria fer-ho la RA. Malgrat que aquesta té 

múltiples dificultats per implementar-la efectivament en un centre educatiu, la manca 

d'aplicacions i la dificultat de creació de materials amb ella, per no parlar de que la 

indústria es troba més centrada en la impressió 3D que en la pròpia RA com a 

tecnologia per a l’educació, fan que la combinació d'un eina de RV, com és la SE amb 

l'aprenentatge vivencial dels alumnes, sigui molt rellevant com a investigació educativa. 

 

Hi ha estudis que donen suport a la SE com a eina indispensable per a l'aprenentatge 

de les matemàtiques, física, química i enginyeries. Un dels problemes principals, amb 

els quals ens trobem com a docents, és aportar suficients recursos perquè els nostres 

alumnes puguin aprendre que succeeix en una experiència real. És per això que fem 

servir els laboratoris escolars com a centres d'aprenentatge experimental i vivencial, 

encara que les condicions que podem recrear en ells són limitades als recursos, l'espai 

i els materials. 

 

La paraula simulació, es defineix com una repetició sota control de fenòmens que es 

donen en la nostra vida real. També es pot definir com el lloc on es modela la realitat 

perquè l'aprenent pugui interactuar i sigui partícip de la realitat que es troba simulant.   

 

Göptepe i altres (1989), defineixen la SE, com un procés molt útil per a aquelles 

experimentacions que si fossin fetes de forma real serien d'allò més costoses, amb 

materials difícils d'obtenir, impossibilitat de repetició i amb l’ús d'elements de risc.  
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L'ús de la SE permet a l'aprenent realitzar un aprenentatge que li comporti coneixement 

a partir del joc, l'exploració, l'aprenentatge per descobriment i el learning by doing. Tot 

això a partir de la presentació d'un fenomen físic o social, on l'aprenent hagi de realitzar 

accions i desenvolupar les seves habilitats per poder resoldre la problemàtica que es 

planteja.   

 

En aquestes simulacions es pretén interactuar amb una rèplica pràcticament idèntica 

d'un fenomen real, per a això es presenta una simulació en un entorn dinàmic que 

faciliti la seva experimentació, interacció de l'aprenent, de manera que dos conceptes, 

com el d'indagació i deducció, puguin ser experimentats per l'alumnat a través de la 

manipulació. D'aquesta manera, descobreixen les característiques principals de la 

simulació, les seves interrelacions, decidir sobre determinats aspectes i aprendre 

d’experiències de situacions les quals serien molt difícils de recrear o presenciar en la 

realitat. 

 

Els beneficis que aporta l'ús de simulacions va ser establert per (Sierra, 2000) i aquests 

són:  
 

• La possibilitat de recreació d'experiments els quals la realització en un ambient 

real seria molt dificultosa. 

• Permet contrastar els prejudicis que es tenen abans de realitzar un experiment.  

• Possibilitat de poder interactuar amb l'experiment, realitzant canvis en les 

variables del model permetent que l'alumne obtingui un aprenentatge vivencial 

per descobriment. (Learning by doing). 

• L'alumne es dóna compte que en un experiment no només actuen les 

matemàtiques, sinó que els paràmetres físics i químics dels materials també hi 

tenen molt a veure.  

O com aporten en la seva investigació V. Potkonjak i altres. (2016), podríem afegir les 

següents avantatges:  
 

• L'ús de la simulació permet beneficis pel que fa a costos econòmics, ja que les 

escoles poden realitzar experimentacions sense tenir alts costos de 

manteniment d'un laboratori.  
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• Es poden recrear tants experiments com siguin necessaris, les possibilitats són 

infinites i de fàcil creació. 

• Tots els estudiants poden participar en l'experiment, ja que només cal que 

disposin d'un dispositiu electrònic, permetent que estiguin tots realitzant-lo al 

mateix temps. 

• En la RV, que és on es encabeixen les simulacions educatives, està permès que 

es puguin experimentar danys ja que és un laboratori virtual, per tant l'alumnat 

pot aprendre a partir del mètode assaig-error. 

A l'anterior sèrie de beneficis també li afegirem algunes limitacions, podem afegir les 

anomenades en el seu estudi per (Salas i altres, 1995) que són les següents:  
 

• Realitzar una simulació equival a reproduir un experiment però no reprodueix 

exactament com es dóna en la vida real. És a dir, sense possibilitat 

d'experimentar tot el que la seva realització pot comportar.  

• No tots els aspectes de la realitat poden ser simulats. 

•  L'experiència de l'usuari davant la SE serà diferent que si l'experimentació la 

féssim en la vida real. 

3.2 STEAM junt amb SE 
 

La paraula STEAM,  prové de la unió de les sigles Science, Technology, Engineering, 

Art & design and Maths; creant la paraula STEAM, aquesta neix a la Rhode Island of 

Design, on aprofiten el model STEM per incorporar-li les matèries d'art i el disseny, els 

quals consideraven importants per al futur de la innovació científica, de noves formes 

de pensar i d'aprendre ( Ghanbari, 2015). El model STEM o STEAM,  fa referència a un 

model educatiu que integra conceptes de diferents àrees, els quals tradicionalment 

serien treballats per separat. Aquest model promou un treball conjunt d'aquestes per 

aconseguir aplicar els seus conceptes en situacions reals del nostre dia a dia. 

L'acrònim STEM va aparèixer l'any 1990 a través de diferents iniciatives dutes a terme 

per la National Science Foundation en diversos camps educatius (Sanders, 2009). Va 

ser després de l'elecció de l'ex president Barack Obama que es va popularitzar el 

terme, ja que la seva administració es va proposar aconseguir a la fi de 2020 un milió 

de graduats sota la metodologia STEM (Holdren, 2013). Per tant, l'estudiant format sota 

aquesta metodologia se'l considera competitiu internacionalment. 
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En la seva aparició, va ser la paraula STEM la qual va fer popular a aquest model 

educatiu, composta per les anteriors àrees del coneixement amb l'excepció de l'Art & 

design. Després del transcurs del temps, es va afegir la lletra A, actualitzant la versió 

inicial i adaptant-lo a les necessitats educatives d'un model que promou la innovació, ja 

que l'art i el disseny tenen una gran importància en la creativitat, sent aquesta una part 

essencial de la innovació educativa. Diferents estudis (Hetland, 2013), refereixen que 

aprendre a través de les arts possibilita l'enriquiment de l'aprenentatge. A continuació 

explicarem les lletres que componen la paraula STEAM:   
 

• S: prové de l'anglicisme Science, l'equivalent al català és Ciència. Aquesta inclou 

les principals disciplines del saber com Física, Química, Medicina, Astrologia i la 

Biologia. 

• T: prové de l'anglicisme Technology, l'equivalent al català és Tecnologia. Fa 

referència als conceptes que es poden aprendre mitjançant la programació i la 

robòtica. 

• E: prové de l'anglicisme Engineering, l'equivalent al català és enginyeria. En ella 

també s'inclou l'arquitectura. L'enginyeria és molt important en la nostra societat 

actual i la solem descuidar a les escoles, es a partir d'aquesta que es pot 

aconseguir noves innovacions que ens fan la vida molt més senzilla. 

• A: prové de l'anglicisme Arts, la traducció al català equival a Art. Com ja hem 

explicat anteriorment, l'art es va incloure a posteriori de la creació del model 

educatiu, el qual inicialment es deia STEM. L'art és d'especial importància, pel 

desenvolupament d'habilitats creatives que fan possible treballar la resta de 

conceptes, donant-li un plus d'importància al valor que suposa en els nostres 

dies la innovació, el disseny i la recerca de solucions. 

• M: l'anglicisme Maths, el qual la seva traducció al català equival a Matemàtiques. 

Són les habilitats que afecten el càlcul i la lògica, tan necessàries en el moment 

de la construcció de qualsevol tipus d'estructura, prototip i objecte. 

Actualment, en la majoria de situacions educatives on s'aplica el model STEAM 

comporta que es faci servir la SE. Per això, una proposta d'ús interessant en un centre 

educatiu on podem fer servir la SE juntament amb el model educatiu STEAM, es la que 

plantejarem en el present treball. En un primer lloc plantejarem un repte, explicant i 

ensenyant imatges d'allò que pretenem aconseguir, després se'ls facilitarà els materials 

i un suport informàtic amb el qual poder treballar, és aquí s’introdueix un primer element 
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tecnològic, com és l'ordinador. A continuació, tindran rellevància cadascuna de les 

diferents àrees del coneixement, ja que els exigirà saber determinats conceptes sobre 

elles a fi de poder dissenyar el prototip. Reproduint el model STEAM que fa servir 

l’enginyeria en l'actualitat amb la finalitat de millorar l'eficiència dels objectes, peces, 

màquines i instruments actuals. 

 

L'aplicació del model STEAM ens permet realitzar un aprenentatge vivencial a través de 

l'experimentació, segons Kolb (2005), es descriuen a continuació les seves principals 

característiques:  
 

 • L'aprenentatge es concep millor com un procés i no només en termes de   

resultats.   

• Tot aprenentatge es basa en reaprendre.   

• Un bon aprenentatge requereix la resolució de reptes i conflictes.   

• L'aprenentatge ha de ser un procés holístic d'adaptació al món que ens 

envolta.  

 • Aprendre és el procés de crear.   

Per tant, si aprofitem aquest model educatiu STEAM juntament amb la SE, podem 

presentar una experiència al nostre alumnat que intenti despertar una motivació per 

aprendre, possibilitant veure les aplicacions que pot tenir allò que aprenem a l’escola. 

Finalment, només ens faltarà escollir quin simulador oferim a l'alumnat, el qual 

l’extraurem del lloc web que es presenta en el següent apartat. 

3.3 Phet Colorado (Espai web de SE)   
 

Per a la realització del present treball vam escollir un web que representava 

perfectament la relació entre simulació-joc a partir de la SE, on poder realitzar un 

aprenentatge basat en STEAM, aquest projecte és el que desenvolupa el Phet 

(Interactive Simulations) de la Universitat de Colorado. Aquest lloc web, mantingut 

gràcies als seus patrocinadors i a les aportacions mitjançant donatius, va ser fundat 

l'any 2002 pel guanyador del Premi Nobel Carl Wieman. Aquesta plataforma, la qual 

conté simulacions amb què interaccionar, crea simulacions basades en la investigació 

educativa que involucren als estudiants, creant espais intuïtius i similars a un joc on 

aquests poden aprendre explorant i descobrint. 
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El seu objectiu és oferir al potencial consumidor recursos per experimentar amb ciència 

i matemàtiques, en altres paraules, el seu propòsit és apropar la ciència i les 

matemàtiques a totes les edats, permetent experimentar amb teories o lleis físiques, les 

quals a l'aula serien difícils de recrear . No obstant això, no solament ens ofereixen 

aquestes possibilitats, sinó que el treball mitjançant la SE permet a l'alumnat aprendre 

més sobre enginyeria, també sobre tecnologia, tot treballant diferents conceptes 

mitjançant l'ús de les TIC, tot això ens acosta a la possibilitat d'aprendre combinant 

conceptes de diferents àrees, els quals una vegada els treballem al simulador posarem 

en pràctica a la vida real, en altres paraules, estem realitzant un aprenentatge conegut 

com STEAM. 
 

Donant rellevància al que apareix en la seva pròpia web, el Phet pretén com a objectius 

principals i més importants, fomentar la investigació científica i potenciar la interactivitat. 

És per això que durant la part pràctica del nostre treball farem servir una de les 

simulacions que ens ofereixen per poder dur a terme la nostra experiència. 

4- OBJECTIUS I COMPETÈNCIES 
 
En la nostra experiència vam començar plantejant una sèrie de preguntes que 

presentem a continuació i que guarden una estreta relació amb els objectius, ja que 

pretenen definir què volem saber d'ells en el nostre estudi de cas, de la mateixa 

manera, els objectius vindran d'acord amb aquestes:   

 

1. És possible realitzar una experiència d'aprenentatge STEAM mitjançant la SE?  
 

2. La SE genera aprenentatge i motivació en els nostres alumnes?   
 

3. És la SE una bona eina per aplicar a l'aula? 

4.1 Objectiu general de l’experiència   
 

El nostre estudi de cas parteix d'un objectiu general que pretén dissenyar, experimentar 

i avaluar una experiència amb SE en Educació Primària. Per al nostre estudi vam 

decidir no aplicar objectius específics de la investigació per centrar-nos en el que més 

importa al docent, els objectius educatius.  
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 4.2 Objectius educatius  
 

 Els objectius educatius del present treball els podem catalogar com a principis de 

procediment, és a dir aquests objectius són intencions educatives del docent, tal com 

va descriure (García, 2004), on els defineix com les estratègies que serveixen per 

determinar criteris de decisió i actuació, fent referència al que comporten les activitats 

del professorat més que als resultats d'aprenentatge.  
 

•  Promoure l'ús de les TIC a l'aula.  
 

 • Aconseguir un bon aprenentatge STEAM i motivació usant la SE.  
 

 • Fomentar la SE com a eina útil per a un aprenentatge transversal, learning  by 

doing i cooperatiu.  
 

A continuació es presenta el cronograma de la nostra experiència d’investigació: 
 

 

5- DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 
	
La nostra experiència quedarà dividida en cinc sessions les quals es presenten al llarg 

de les següents línies: 

 

5.1 Sessió 1: Aprenentatge vivencial (Learning by doing) 
 
Temps enrere que comencés l'experiència, es va preparar el material i el suport amb el 

qual l'alumnat portaria a terme la nostra activitat. Aquest es va distribuir al llarg de 
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diferents sessions i es va decidir trobar un suport que servís com a guia a l'alumnat. 

Amb aquest propòsit vam carregar l'experiència de SE al bloc que pertanyia al centre 

educatiu, aquest s'estructura en diferents cicles educatius (Superior, mig i inicial), sent 

allotjat en el cicle superior; i dins d'aquest en l'àmbit de ciències naturals. 

 

En la nostra primera sessió vam dedicar un temps a fer una breu introducció de 

l'experiència de SE, l'objectiu d'aquesta introducció és que l'alumnat sàpiga que farà al 

llarg dels següents mesos. Per a això, es va reunir al grup a classe i se'ls va començar 

motivant amb un repte, fer l'avió sense motor que pugui volar més distància en un pati 

escolar; amb aquesta finalitat, se'ls va introduir en el model d'aprenentatge STEAM, el 

qual agafa conceptes de diferents matèries per unir-los i aconseguir la seva aplicació 

en la realitat. Els conceptes necessaris per aconseguir realitzar el repte es treballarien 

al llarg de les diferents sessions amb l'objectiu d'aconseguir l'avió que més distància 

voli al pati. Un cop presentats els aspectes més generals, ens centrem com anàvem a 

treballar els conceptes, per això se'ls va presentar la guia que vam elaborar i allotjar al 

blog de l'escola, la qual se’ls hi va fer especial èmfasi que els hi serviria com a guia 

d’aprenentatge; i des d’ella tindrien accés al simulador. 

 

Abans de donar inici a l'experiència i treballar els diferents conceptes de les matèries 

que engloba STEAM. Varem explicar diversos conceptes perquè es situessin i sabessin 

què faríem, sense voler ser enigmàtics, els vam oferir una sèrie d'exemples. Primer 

sobre algun dels conceptes més coneguts per ells, els quals ja havien treballat en 

cursos anteriors, com per exemple el dels angles i el càlcul de distàncies recorregudes 

amb l’ajuda del metre; i en segon lloc, la presentació de conceptes nous, com per 

exemple el de la gravetat. 

 

En la nostra primera sessió, vam voler que els nostres alumnes es donessin compte 

que no tots els conceptes que anàvem a treballar i que s'estudien a l'escola, es poden 

experimentar en aquesta, és a dir, no sempre és possible recrear un experiment a una 

classe. Amb aquesta finalitat vam escollir diferents conceptes que ens serien 

necessaris per a la consecució del repte i ens permetrien complir amb la nostra 

intenció. 

 

Un cop plantejat l'anterior, vam decidir que el concepte que treballaríem durant la 

primera sessió era el de massa i pes. La massa, la qual pot ser calculada mitjançant la 

bàscula i es manté invariable en tot l'univers, mentre el pes, que per calcular-ho, s'ha 
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de fer en funció de la massa que tingui l'objecte multiplicada per la gravetat, aquesta 

varia en funció del lloc de l'univers en el qual ens trobem, per tant s'ha de prendre un 

valor de gravetat correcte. Això ens permetia mostrar-los que molts conceptes que 

anàvem a treballar eren abstractes, ja que no podíem veure'ls i recrear-los en 

condicions reals, amb la finalitat que fossin una realitat manejable amb la qual 

experimentar físicament a l’aula. 

 

El desenvolupament de la sessió es va fer a partir de tres racons on treballar la massa i 

el pes, però apareixeria un altre de relacionat, com és la gravetat, la qual treballarem en 

les següents sessions però que, per la seva relació amb aquests dos conceptes, havia 

de fer una primera aparició en aquesta sessió. El treball per racons, ens permet oferir-

los diferents mini experiències, les quals incideixen en allò que pretenem treballar 

eliminant la monotonia. Tota la sessió es treballa d'una forma vivencial, mitjançant el 

learning by doing, el qual es basa en aprendre fent; finalment, els conceptes treballats 

són transversals, seguint el model STEAM: 

 

• Al primer racó els presentem diferents materials juntament amb un parell de 

bàscules electròniques amb la finalitat que calculessin la seva massa. L'objectiu 

es basava en veure que cada material en 

funció de la seva composició té una 

massa diferent, això ens ha de fer 

reflexionar quin material ens interessa 

per a la construcció dels avions, ja que 

en funció del material escollit, hi haurà 

més o menys massa i d'ella dependrà en gran mesura la seva capacitat per 

mantenir-se més o menys temps volant. 

• Al segon racó es van trobar amb una 

bàscula, on van calcular la seva massa corporal, 

un cop calculada, el primer pas era trobar quin 

era el seu pes a la terra, per finalment calcular-lo 

en altres planetes del Sistema Solar. Realitzant 

aquest racó, es van adonar de la importància que té el pes, variable la qual es 

calcula a partir de la multiplicació de la massa per la gravetat, aquesta pot 

prendre diferents valors en funció del lloc de l’univers on ens trobem i l’haurem 

de consultar. La gravetat se seguirà treballant al llarg de les següents sessions 
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• Finalment, al nostre tercer racó van treballar el càlcul de la massa amb l'ajuda 

d'una balança tradicional, que ens 

serviria per trobar la massa de 

diferents aliments per mitjà de 

l'equilibri de la balança, això els 

suposaria major dificultat que ajudats 

d’una bàscula electrònica, com les 

utilitzades al racó de materials. Un cop trobades les masses, a la guia facilitada 

al blog, se'ls preguntaria quin pes tenen les diferents fruites en altres planetes 

del Sistema Solar, el seu càlcul ens permetrà aprendre i entendre millor la 

diferència entre massa i pes. Les dues variables són de vital importància per a la 

realització del nostre prototip d'avió. 

5.2 Sessió 2: Aprenentatge amb SE (Aprenentatge per descobriment) 
 

A la segona sessió, ens vam iniciar de 

ple en l'aprenentatge a partir de l'ús 

de l'eina de SE. En aquesta sessió es 

planteja l'aprenentatge de conceptes 

com el d’aerodinàmica, longitud i 

gravetat; seguint amb el nostre model 

STEAM d'aprenentatge, on els 

conceptes provenen de diferents matèries. No obstant això, a diferència de la sessió 

anterior, l'aprenentatge no es farà vivencial si no virtual, mitjançant l'ajuda del 

simulador, la qual cosa ens permetrà un aprenentatge per descobriment, ja que hauran 

d’interactuar amb aquest, com si d'un joc es tractés, aprenent els conceptes que 

plantejàvem anteriorment. De la mateixa manera que en l'anterior sessió, el bloc els 

guiarà a través de l'aprenentatge que hauran de dur a terme al simulador. 

 

La segona sessió començarà tot recordant el professor com accedir al bloc on trobar la 

guia de l'experiència de SE, amb la finalitat de seguir les indicacions que es donen per 

fer l'aprenentatge al simulador. 

 

La simulació amb la qual treballarem serà triada de la pàgina de simulacions de l'Phet 

de Colorado, web de simulacions a la qual ja hem fet referència en el nostre marc 

teòric. La simulació escollida tracta d'un canó amb el qual poder tirar diferents tipus de 

projectils, fent variar tot tipus de variables que afecten el canó, el projectil i l'entorn. 
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Aquest simulador ens permetrà interactuar 

amb unes condicions de llançament d'avió el 

més semblants a la realitat possible. Al llarg 

de la sessió anirem fent més èmfasi en 

cadascuna de les funcions que ens ofereix. 

 

Reprenent la sessió, un cop van entrar a la guia allotjada al blog on es trobaven les 

instruccions de l'experiència, se'ls facilitava un enllaç que els dirigiria a la pàgina de 

l'Phet de Colorado, accedint així al simulador. 

 

En entrar al simulador, l'alumnat havia de seleccionar 

l’opció laboratori per disposar de la pantalla on 

començar a realitzar l'aprenentatge, treballant les 

diferents activitats que s’indicaven a la guia. Per situar 

al lector d'aquest treball, a la il·lustració de l’esquerra va 

ser la pantalla amb la qual es va trobar l'alumnat: 

 

Un cop van entrar a la pantalla que es mostra a la il·lustració anterior, els alumnes 

utilitzar el blog per poder anar fent les activitats, les quals havien de realitzar amb 

l'ajuda de la SE. En aquesta sessió, els alumnes van destinar gran part del temps a 

familiaritzar-se amb el simulador, començant a indagar amb les eines que oferia sense 

tenir un objectiu específic pel qual utilitzar-les.  

 

Un cop van estar adaptats, es va eliminar el factor sorpresa, generat per la realització 

d'una activitat diferent de les que fan habitualment. Va ser en aquest moment quan van 

començar a llegir la guia facilitada al blog i realitzar les accions que es demanaven al 

simulador. 

 

La sessió es va plantejar amb la intenció de treballar els següents conceptes:  
 

• La distància que recorre el llançament del projectil.  
 

• L'afectació de l'angle amb el qual es troba el canó. 
 

• L'afectació de la variació de l'altura del canó.  
 

• La gravetat a la qual ens trobem. 
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Els nostres alumnes al simulador van experimentar 

mitjançant un aprenentatge per descobriment, realitzant 

proves al simulador per veure què passava i els seus 

resultats. 

 

A partir de l'ús del simulador, paral·lelament van aprendre a utilitzar 

eines com el metre, el qual els permetia mesurar la distància 

recorreguda per cada llançament. 

 

L'alumnat, també va aprendre a interactuar amb les possibilitats 

que oferia el canó, seguint la guia del blog que els proposava 

activitats per experimentar amb aquest, variant l'angle de tirada i 

veient la seva afectació. 

 

També que succeïa en canviar l'altura del canó, permetent 

observar, si a més o menys alçada, el projectil arribava a més o 

menys distància. 

 

Per finalment, observar com afectava la gravetat, la seva variació els feia adonar-se de 

la incidència que té aquesta en els llançaments a l'espai, però no només en aquests 

casos, si no també cal tenir en compte, l’afectació que suposa als avions l'atracció que 

aquesta realitza i que els atrau cap a la superfície 

terrestre, provocant-li que hagi de combatre una força 

que l'impulsa a caure. Per modificar la gravetat, els 

alumnes empraven un botó situat a la dreta de la 

pantalla principal. 

5.3 Sessió 3: Aprenentatge STEAM (Professor guia de l’aprenentatge) 
 
La tercera sessió es va plantejar de manera que l'alumnat continués on es va quedar 

l'anterior sessió. No obstant això, en aquesta sessió s'exigeix un plus d'esforç, ja que 

els exercicis que es plantegen necessiten d'una bona entesa dels conceptes treballats 

prèviament al simulador, aprofitant l'aprenentatge adquirit en la segona sessió, si 

aquest va ser correctament assimilat, no hauria de  suposar a l'alumnat problemàtica 

alguna.   



	 20	

 

Com la complexitat de la sessió recau en la bona entesa dels conceptes que es 

treballaran, el professor durant la sessió actuarà com a guia de l'aprenentatge. El 

centre d’aprenentatge estarà situat a la SE, on l'alumne a través de la interacció amb el 

simulador, comprendrà el que en ell succeeixi. No obstant això, si pel seu compte no 

aconsegueix comprendre exactament el concepte, és quan serà necessària l'ajuda del 

professor, la qual amb el suport del simulador, permetrà tancar correctament el procés 

d'aprenentatge. És en aquesta sessió, on l'aprenentatge STEAM es manifesta 

plenament, ja que després de la seva finalització s'hauran treballat tots els conceptes 

transversals, possibilitant a l'alumnat estar preparat per poder començar a 

desenvolupar el seu repte. 

 

La sessió es va plantejar amb la intenció de treballar els següents conceptes:  
 

• La resistència de l'aire.  
 

• L'aerodinàmica del projectil.  
 

• Tipus de materials. 

 

El primer aprenentatge que van treballar va ser la resistència 

de l'aire, un concepte molt abstracte per les edats amb les que 

ens trobem realitzant l'experiència. La resistència, de la 

mateixa manera que la gravetat, té la seva incidència en un 

llançament. Per aquest motiu s'ha de tenir en compte, encara que aquesta no es 

percebi a través dels nostres sentits, ja que la seva fricció amb el projectil llançat farà 

que la seva velocitat es freni vagi perdent alçada lentament. 

 

 No obstant això, no únicament van aprendre que a major o 

menor resistència de l'aire, un objecte pot sobrevolar 

menor o major distància, sinó que també tindrà afectació la 

massa, la mida i la forma que aquest tingui, en altres 

paraules, la seva aerodinàmica. Per tant, modificant l'objecte al simulador i mantenint el 

mateix coeficient de resistència de l'aire, aquest pot recórrer més o menys distància en 

funció de les seves característiques: 
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Davant la dificultat d'entesa d'aquests conceptes per 

part de l'alumnat, i amb la finalitat d'aconseguir un bon 

aprenentatge, el professor va oferir la seva ajuda 

durant la sessió perquè poguessin entendre millor el 

que estava succeint al simulador. La combinació de la 

SE i el docent, va aconseguir que els nostres alumnes puguin finalment comprendre 

l'aprenentatge que els oferíem. 

 

Per finalitzar la tercera sessió, es presentarà a l'alumne una taula en la qual 

apareixeran diferents tipus de materials. Aquesta activitat es planteja perquè realitzin 

una recerca a la xarxa de les característiques de les diferents tipologies de material, on 

hauran d'explicar en quina part del seu 

avió seran utilitzats, en les seves 

eleccions, hauran de tenir en compte 

quins materials són els més utilitzats per 

a la realització de maquetes d'avió, ja 

que potser que els materials fets servir 

en l’aviació, no els podem trobar o 

disposar-ne fàcilment. 

5.4 Sessió 4: Aprenentatge per reptes (Alumne el centre de l’aprenentatge) 
 

Un cop completada l'experiència al simulador, vam començar amb la implementació a 

la realitat del que s'havia après, tal com un bon aprenentatge STEAM ha de dur a 

terme. És amb aquest objectiu que es va plantejar el repte de realitzar l'avió sense 

motor que més distància sobrevoli un pati escolar. 

 

Per a la consecució del repte, els alumnes havien 

d'organitzar-se per grups de manera que aconseguissin 

els materials i eines que necessitessin, per tal de poder 

realitzar el seu avió, amb el qual intentarien aconseguir 

establir, la major distància recorreguda en un pati 

d'escola per un avió escolar. L'única condició que se'ls va imposar va ser que aquests 

materials no es podien comprar, sinó que haurien de ser materials que ja no fessin 

servir, fomentant així el reciclatge. 
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La quarta sessió constarà de tres trobades amb el grup 

classe perquè puguin començar a treballar l'avió. Al llarg 

de les trobades, els alumnes van anar generant idees i 

portant els materials que necessitaven per dur-les a 

terme. 

 

Un cop els prototips van anar prenent forma, els alumnes van haver de comprovar la 

seva efectivitat. És en aquest moment quan va començar a funcionar el banc de 

proves, donant-se compte de si els materials utilitzats eren aerodinàmics, amb la 

finalitat de poder corregir o canviar allò que encara no acabava de funcionar. 

 

El procés de millora de l'avió es va basar en l'aplicació de l'aprenentatge STEAM 

juntament amb un procés d'assaig - error. L'alumnat va aplicar els conceptes 

transversals per poder desenvolupar la seva maqueta, un cop construïts van aprendre 

dels seus errors mitjançant el procés d'assaig - error, amb la finalitat de millorar aquells 

prototips inicials i aconseguir uns cada vegada més òptims per al vol, a la guia de la 

plataforma se’ls realitzava unes preguntes per ajudar-los a poder analitzar millor els 

seus prototips, fent-los reflexionar sobre el que al banc de proves havia succeit. Les 

maquetes d'avió definitives es mostren continuació: 

 

 

 
Com es pot observar, cada un és obra d'un autèntic procés d'enginyeria aeronàutica, 

pel qual l'alumnat ha establert, mitjançant un procés de decisió en grup, quins materials 

són els idonis perquè el seu avió escolar pugui aconseguir la major distància mai vista 

en un pati escolar.  

 

Finalment, és en aquest punt on l'aprenentatge STEAM aconsegueix la seva màxima 

esplendor, ja que l'A de STEAM, la qual fa referència a les arts i el disseny, té la seva 

aparició. El disseny és el que fa singulars a cadascuna de les maquetes d'avió que 

anteriorment es mostren, sent fruit de la creativitat del nostre alumnat. 
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5.5 Sessió 5 (Final): Cooperació (Junts podem arribar més lluny) 
 
En la cinquena i última sessió, arribarà el gran dia en el qual es procedirà al llançament 

dels avions, al llarg de l'experiència els alumnes sempre van estar molt motivats i 

il·lusionats per l'arribada d'aquest gran dia. Tots volien que el seu avió, fabricat per ells, 

fos el guanyador del repte que els vam plantejar a l'inici.   

 

En aquesta sessió els alumnes hauran de realitzar el 

llançament del seu avió, però l'èxit de la sessió, és que 

també ajudin a mesurar la distància que recorreran els 

avions dels seus companys quan siguin llançats, aprofitant 

les cintes mètriques de corró que els facilitarem. 

 

La sessió s'inicia després de baixar al pati de l'escola, on vam començar a tirar els 

primers avions. Uns recorrien més distància i 

altres menys, però el més important no va ser les 

distàncies que es realitzaven, sinó que en els 

nostres alumnes, va començar a sorgir un esperit 

de cooperació entre ells, donant-se idees els uns 

als altres per intentar millor el seu avió. Alguns 

van millorar les seves maquetes amb les idees 

que els van facilitar altres grups, altres es van unir amb altres equips amb l'objectiu de 

poder unificar esforços a millorar el seu avió, i aconseguir així que sigui el que més 

distància recorregués en un pati escolar. 

 

El missatge que ens van transmetre va ser clar, junts podem arribar 

més lluny. La cooperació sorgida en els nostres alumnes es va 

generar espontàniament, sent fruit de la voluntat de voler millorar i 

unificar esforços. En acabar l'experiència, simplement vam poder 

aprofitar per dir-los que és així com la ciència millora, amb l'ajuda de tots, sense 

individualismes, com més caps estiguin pensant, millors seran les 

idees que pretenguin desenvolupar. En conclusió, vam dir-los que 

aquest esperit cooperatiu no es podia perdre quan fossin més 

grans, intentant no deixar-se portar per l'individualisme, la 

cobdícia, l'ambició o l'interès personal. 
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Un cop acabada l'experiència i ja a classe, atorguem als tres 

primers classificats en el repte, un petit diploma de participació, 

sense voler que aquest signifiques un premi, ja que no es tractava 

d'una competició amb guanyadors o vençuts, sinó que el veritable premi va ser tot el 

que van aprendre. 

6- CONCLUSIONS 
 
Podem catalogar a la SE com una tecnologia que ens permet crear un procés 

d'aprenentatge completament nou, el qual abans era impensable. Per això, juntament 

amb la descripció de l'experiència vista durant el present treball, aprofito per donar 

encara més importància a la implementació de la SE per a un millor aprenentatge, amb 

ella i amb combinació amb el model STEAM, l'alumnat aprèn amb més facilitat, a l' 

haver d'observar i interactuar amb una eina TIC, ja que reproduïm experiències amb 

més realitat i amb un ambient de més riquesa, per aconseguir realitzar un repte final 

que s'assembli a qualsevol situació real. Per tant, la SE és una tecnologia innovadora, 

atractiva i motivadora. Fet que la situa com una eina d'aprenentatge molt interessant. 

 

Al llarg de la nostra experiència s'ha pogut constatar la 

implementació del que anomenem com les quatre 

competències (4 c 's) de l'educació en relació amb les 

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). 

Aquests quatre components que la integren són la 

col·laboració, creativitat, pensament crític i comunicació; 

tal com podeu veure en la il·lustració del marge dret. 

 

La col·laboració ha estat un dels pilars bàsics de l'alumnat al llarg de la nostra 

experiència de SE, arribant fins i tot a realitzar cooperacions les quals no estaven 

previstes en la nostra proposta. Pel que fa a la creativitat, podem demostrar amb fets 

reats que tots i cadascun dels avions són diferent l’un de l'altre, tots ells amb formes i 

materials diferents. Pel que fa al pensament crític, tot i que queda un llarg camí per 

millorar en la nostra experiència, ha trobat el seu lloc en moltes de les activitats que 

plantegem, en aquestes, l'alumnat raonava a partir dels fets succeïts en el simulador 

per poder predir que anava a succeir. Finalment, la comunicació, per la qual l'alumnat a 
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pogut interactuar entre ells, tot això juntament amb l'elaboració d'un breu informe del 

seu avió, el qual els feia fer una exposició oral a la resta dels seus companys.  

 

No obstant això si repesquem el que dèiem anteriorment, per aconseguir la 

generalització d'aquesta tecnologia a qualsevol nivell educatiu cal que es realitzin més 

experiències sobre la SE dirigides als docents; Com més documentació i experiències 

hagi realitzades, més coneixement sobre la seva vàlua tindrà el docent, els 

professionals del sector i els més importants, encara que ens pesi dir-ho, el sector 

empresarial educatiu. 
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Nom…………………….. 

Curs……………………. 
 

Missió  

Aeronàutic
a 

MASSA 
 

PES 
 

LONGITUD 
 

GRAVETAT 
 

MATERIALS 
 
 



 

GUIA 

 

1r Pas. Introducció:  aprendrem alguns conceptes per a ser bons enginyers 
aeronàutics. 

Un cop heu experimentat i après amb l’ajuda dels simuladors educatius, ja estarem 
llestos per a ser enginyers aeronàutics i realitzar un veritable avió.  

2n Pas.  Construcció de l’avió: 

•  Elegir els MATERIALS que utilitzarem per a la seva construcció: 

Les condicions que s’han de complir són: 

-Material reciclat (No hem de comprar res!). 

•  Testejar els vostres models al BANC DE PROVES. 
•  Millorar els vostres models i COMPARTIR IDEES amb la resta d’equips. 
•  MESURAR I  CALCULAR la massa i el pes del prototip final d’avió. 

3r Pas:  Fer un petit INFORME DE PRESENTACIÓ del vostre avió (1 Pàg. Com a 
màxim): 

• Explicar les seves característiques. (Massa, pes, materials, aerodinàmica).  
• Com l’heu fet?  
• Quins problemes us heu trobat durant la seva construcció, tot explicant com els 

heu resolt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓ                                                     

 

Construïm l’avió que més estona voli el pati de Maristes!          

https://www.youtube.com/watch?v=2dn1y7m273A 

  

Per a poder-ho aconseguir, treballarem uns conceptes que ens serviran per construir-lo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASSA/PES/GRAVETAT-1 

 

Calcula el pes i la massa amb l’ajuda del següent simulador educatiu: 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/pesomasa/a1/gravedad0.html 

 

	

Pis tes ! 	

 

Podeu fer  e ls  vostres cà lcu ls  aqu í :  

 

 

 

OBJECTE 

 

MASSA  

 

 

PES A LA TERRA  

Kg x (g=9,8) 

 

PES A LA LLUNA 

Kg x (g=1,66) 

 

Ll istó  
de Fusta 

 

____g 

 

____Newtons 

 

___Newtons 

 

 Cartró 

 

____g 

 

____Newtons 

 

___Newtons 

 

  Alumini 

 

____g 

 

____Newtons 

 

___Newtons 

Massa: 	És la quantitat de matèria que conté un cos. S’expressa en grams. 

Pes: 	El pes varia en funció de la gravetat. Es calcula amb la següent fórmula:  

 

Massa (kg) x Gravetat = Newtons 

	



MASSA/PES/GRAVETAT -2 	
 

Ca lcu la la  massa i  e l  pes ut i l i tzant  la  ba lança : 

 
  

 

Massa     

Pes (terra)     

Pes 

(Saturn) 

    

Cerca les gravetats  a  la  xarxa .  

 

P is tes !  

1-Com func iona una ba lança s ’exp l ica en e l  següent  s imulador  educat iu :  

ht tp ://nt ic .educac ion.es/w3//recursos/pr imar ia/matemat icas/pesomasa/a2/pesa.html 

 

2-  Per  saber  e l  pes en Newtons ca l  mul t ip l i car  e ls  Kg per  la  gravetat .  

  

Podeu fer  e ls  vostres cà lcu ls  aqu í :  

 

 

	

Massa: 	És la quantitat de matèria que conté un cos. S’expressa en grams. 

Pes: 	El pes varia en funció de la gravetat. Es calcula amb la següent fórmula:  

 

Massa (kg) x Gravetat = Newtons 



MASSA/PES/GRAVETAT -3  

Calcu la la  teva massa i  qu in pes t indràs a cada p laneta :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca les gravetats  a  la  xarxa .  

 

P is tes !  

1-Per  saber  e l  pes en Newtons ca l  mul t ip l i car  e ls  Kg per  la  gravetat :  

 

Podeu fer  e ls  vostres cà lcu ls  aqu í :  

 

 

 

NOM  

MASSA  

PES a la TERRA   

PES a MERCURI 
 

PES a L’ESPAI  

	

Massa: 	És la quantitat de matèria que conté un cos. S’expressa en grams. 

Pes: 	El pes varia en funció de la gravetat. Es calcula amb la següent fórmula:  

 

Massa (kg) x Gravetat = Newtons 



 

LONGITUD/AERODINÀMICA-1  
 

U t i l i tzeu e l  següent  s imulador  educat iu :   

ht tps://phet .co lorado.edu/s ims/html/pro ject i le-mot ion/ latest/pro ject i le -mot ion_es.html  

 

Abans de començar: 

1. La gravetat és aquella força que atreu els objectes cap al centre de la Terra. 

2. Per mesurar utilitzeu la cinta mètrica de la part superior del simulador! 

 

 

Com afecta l’angle de llançament del canó a la tirada? 

 

15º 
 

40º  

70º 
 

90º 
 

Utilitzeu l’ajuda de la cinta mètrica. 

 

Com afecta l’alçada del canó a la tirada? 

 

0 metres 
 

4 metres 
 

10 metres 
 

15 metres 
 

Utilitzeu l’ajuda de la cinta mètrica. 

 

 



 

Com afecta el canvi de la gravetat a la tirada del canó? 

 

Gravetat Terra 
 

Gravetat Lluna 
 

Gravetat Saturn 
 

Gravetat Mart 
 

Utilitzeu l’ajuda de la cinta mètrica i busqueu les gravetats dels planetes a la xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LONGITUD/AERODINÀMICA-2  
 

Trieu un objecte, Si us fixeu, en la part superior dreta teniu un desplegable on 
podeu elegir el tipus d’objecte a llençar:  

 

 

 

 

 

 

 

Un cop llençat, activeu el botó de resistència de l’aire: 

 

 

 

 

Torneu-lo a llençar i observeu que passa. Feu proves: 

Com afecta la resistència de l’aire al llançament? 

 

 

Piano 
 

Persona 

 

Pilota 
 

Cotxe 
 

Activeu el botó de resistència de l’aire i utilitzeu l’ajuda de la cinta mètrica. 

 



 

Un cop heu provat, amb els diferents objectes modifiqueu-los la massa, també 
el diàmetre. Que passa quan: 

 

 

Augmentem 
massa 

 

Disminuïm 
massa 

 

Augmentem 
diàmetre 

 

Disminuïm 
diàmetre 

 

Utilitzeu l’ajuda de la cinta mètrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCCIÓ DE L’AVIÓ! 

MATERIALS 

A continuació, buscarem els materials que millor ens ajudin a muntar el nostre avió. 
Trobeu informació a la xarxa d’aquests o d’altres materials que voleu utilitzar i penseu on 
els podríeu fer servir: 

  

Imatge  Material 
Característiques 

(Aprofiteu per dir on 
l’utlitzaríeu) 

 Plàstic  

 Paper 

 

 

 

 Cartró 

 

 

 

 

 
Fusta 

 

 

 Alumini  

 
Cartró 
Ploma 

 

   

   

   

   

   

 



 

BANC DE PROVES 

 
Utilitzant la cinta mètrica, mesura a quina distància poden arribar volant 
cadascun dels prototips que vagis realitzant:  
 

 DISTÀNCIA 1 DISTÀNCIA 2 DISTÀNCIA 3 

PROVA 1    

PROVA 2    

PROVA 3    

PROVA 4    

PROVA 5    

PROVA 6    

PROVA 7    

PROVA 8    

PROVA 9    

PROVA 10    

PROVA 11    

PROVA 12    

PROVA 13    

PROVA 14    

PROVA 15    

PROVA 16    

 
 
 
 



 
 
Obtenim les mateixes dades en tots els llançamets? Per què? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Hi ha influenciat l’angle de llençament de la teva mà? Per què? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
L’afecta la força que fas a l’hora de llençar-lo? Per què? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Consideres que està ben equilibrat? Té un bon centre de gravetat? Per què? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Intenta observar la resta de grups i donar alguna idea que a partir de la teva 
experiència en el banc de proves els permeti millorar el seu avió. 
 
Has introduït alguna idea de millora que t’hagi donat la resta de grups? 
Explica-la: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Per acabar, mesura i pesa el teu prototip final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE PRESENTACIÓ 

 

Model d’informe: 

• Explicar les seves característiques. (Massa, pes, materials, aerodinàmica).  
• Expliqueu com l’heu fet (Construcció). 
• Quins problemes us heu trobat durant la seva construcció, tot explicant com els 

heu resolt.  

 

Exemple :  

 

Imatge:  Per iód ico Zoca lo .  

h t tp : / /www.zoca lo .com.mx/new_s i te/ar t icu lo/av ion-pres idenc ia l -hara-
mas-vue los-de-prueba-1454604212 

 

 

 

 

 

 

 


