1

INVENTS AMAGATS

Il·lumina

el revers de la làmina amb una llanterna i descobreix els invents que hi ha
amagats.
els adhesius dels noms al costat de cada invent que hagis trobat.

©GELV

Enganxa

2

QUÈ EN SAPS?

QUÈ EN VOLS
SABER?

NOM:

DATA:

els invents que coneixes de color blau i els que no coneixes, de color vermell. Per a què creus que
serveixen?
Saps

qui són aquestes dones? Què creus que van inventar? Comenta-ho amb el teu company o companya.

Escriu

o dibuixa altres invents que t’agradaria conèixer.

©BAULA

Encercla

7

INVENTS DE LA CUINA

A E O

N

V

R

B

T

D

R

G

LL

D

R

NT

PL

TS

DATA:

Observa
Busca

el codi i escriu les vocals per completar les paraules.

els objectes i senyala’ls sobre la làmina.

©BAULA

NOM:

12

MARIE CURIE I L’APARELL DE RAIGS X PORTÀTIL

NOM:

DATA:

Dibuixa

amb una cera de color blanc l’esquelet d’un animal o d’una persona, com si el veiessis amb raigs X.

©BAULA

Marie Curie va inventar
l’aparell de raigs X portàtil,
que permetia
fer radiografies
fora dels hospitals.

15

BEULAH LOUISE HENRY I LA NINA ARTICULADA

NOM:

DATA:

Un dels invents
de la Beulah Louise
Henry va ser la nina
que movia els braços
i les cames.

la cara de la nina.

Enganxa-li
Desprèn

llana per fer-li els cabells.

els encunyats dels braços i les cames i col·loca’ls en el tronc per formar la nina articulada.

©BAULA

Dibuixa

••

ran

aleria dels

INVENTS PER ALS MITJANS DE TRANSPORT
Molts invents ens permeten viatjar
amb cotxe amb més seguretat.

Nils
Bohlin

4

COIXÍ DE SEGURETAT

Mary
Anderson

CINTURÓ DE SEGURETAT

Dorothy
Levitt

MIRALL RETROVISOR

EIXUGAPARABRISES

John
Hetrick

Alguns invents permeten
salvar vides quan hi ha
un naufragi en un vaixell.

5
6
CLÀXON
Claude
H. Foster

BOT SALVAVIDES

Maria E.
Beasley

INTERMITENTS
SENYALS DE FRENADA

Florence
Lawrence

La idea de pintar línies
June
blanques per delimitar
McCarroll
els carrils se li va ocórrer a la
June quan un camió va fer que
el seu cotxe sortís de la calçada.

Martha
Jane
Coston

BENGALA D’EMERGÈNCIA

INVENTS PER A LA SALUT

11

12

L’invent
de la Marie
permetia
fer radiografies
fora d’un
hospital.

Marie
Curie

APARELL DE RAIGS X PORTÀTIL

La Pilar va inventar l’Inesfly, una
pintura per a eliminar insectes
que provoquen malalties.

Pilar
Mateo

13

PINTURA ANTIINSECTES

Pinta la
paret com si
tingués pintura
antiinsectes.

Letitia

La Letitia va inventar
Mumford
Geer
una xeringa que es podia
utilitzar amb una sola mà.
Abans es necessitaven
dues persones per posar
una injecció.

XERINGA

14

A més del termòmetre
de mercuri, Fahrenheit
va inventar l’escala
de temperatura
que porta el seu nom.

Gabriel
Fahrenheit

TERMÒMETRE

D ib u i x a
el ter mò
me tre
qu e f a s
se r v i r
a ca sa t
eva .

FLORENCE LAWRENCE
Canadà

FLORENCE LAWRENCE
VA NÉIXER EL 1886 I VA MORIR EL 1938.
VA SER UNA ACTRIU FAMOSA DEL CINEMA
MUT. VA FILMAR MÉS DE 200 PEL·LÍCULES.
VA FER UNA GRAN FORTUNA I VA COMPRAR
MOLTS COTXES. LI AGRADAVA MOLT
CONDUIR.
VA INVENTAR ELS INTERMITENTS I LA LLUM
DE FRE PER MILLORAR LA SEGURETAT
A L’HORA DE CIRCULAR.
LES FÀBRIQUES DE COTXES HO VAN ANAR
INCORPORANT A POC A POC.

©BAULA

NO VA PATENTAR ELS SEUS INVENTS
I NO EN VA COBRAR MAI DINERS.

MARIE CURIE
Polònia

MARIE CURIE
VA NÉIXER EL 1867 I VA MORIR EL 1934.
VA GUANYAR EL PREMI NOBEL DE FÍSICA
EL1903 I EL DE QUÍMICA EL 1911.
VA SER LA PRIMERA DONA PROFESSORA
DE LA UNIVERSITAT DE PARÍS.
DURANT LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
VA CREAR UN APARELL DE RAIGS X MÒBIL.
EN AMBULÀNCIES MÒBILS ES PODIEN
FER RADIOGRAFIES I REVELAR-LES.

©BAULA

EL SEU INVENT VA SALVAR MOLTES VIDES,
JA QUE VA PERMETRE FER RADIOGRAFIES
ALS SOLDATS EN EL CAMP DE BATALLA.

ARRIBA

La proposta que estaven esperant
els qui treballen per projectes AVUI

Per què t’agradarà Clic?
Sorpresa · Emocions · Coeducació
Cooperatiu · Paisatges d’aprenentatge
Aprenentatge per estacions
Atenció a la diversitat · Pedagogia de la llum
Cultura del pensament
Intel·ligències múltiples · Comunicació oral
Connexió família-escola

Fes clic
i encén les
seves idees

Proposta
didàctica
3 · 4 · 5 anys

Aquesta proposta didàctica promocional està formada
amb mostres de les seccions de tots els projectes
de Clic. Així pots veure una gran varietat de materials
i desenvolupaments.

Llicència d’activació

DEMO_CLIC_BL
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MAPA MENTAL

Dones inventores 4 anys
Què és un inventor?
Quins passos se segueixen per inventar alguna cosa?
Per a què serveixen els invents?
Quines característiques té un invent?
Com es demostra qui ha creat un invent?
Com canvia un invent al llarg de la història?
Com es dona a conèixer un invent?

Preguntes

Quines dones són inventores?
Quins invents han estat creats per dones?
Qui és coneguda com a Lady Edison?
Qui va inventar els rajos X portàtils?
Quins objectes de la llar han estat inventats per dones?

DONES
INVENTORES

Quins invents ens permeten viatjar de manera segura en un cotxe?

Paisatge d’aprenentatge
Clic digital
Cançó amb karaoke
Ball
Targetes biogràfiques

Recursos
Àlbum de cromos
Quadern
Material específic per a racons i tallers
Targetes de vocabulari
Pedagogia de la llum

DONES INVENTORES

Missatge secret

Motivacions

El meu àlbum de cromos
La visita d’una inventora

Revista
informativa
Som vehicles
I si no tinguéssim nevera?

Tallers

Radiografies casolanes
El conte que gira
Un mapa personalitzat

Policies i lladres
Baralla numèrica dels invents
Aprenem a copiar

Racons
Troba el camí cap als invents
Quin és quin?
Som inventors

Reporters dels invents
Museu dels nostres invents

Activitats de
tancament

Dòmino d’inventores
Un món sense invents
Mapa conceptual

Avaluació

Estacions d’aprenentatge

33
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MAPA DE CONTINGUTS

Dones inventores 4 anys

DONES INVENTORES

Què és
un invent?

Què és un inventor
o una inventora?

Com es crea
un invent?
Per als mitjans
de transport

És un objecte
o una tècnica
nous basats en
alguna cosa
que ja existeix

La persona que
crea invents

Identificar
una necessitat
o un problema
Mary Anderson
Pensar una
solució

Eixugaparabrises

creat per

una persona

Dissenyar un
model

Florence
Lawrence
Intermitent

per

solucionar
una necessitat
o un problema

Construir un
prototip

Provar el
prototip

Llums de fre

Martha Jane
Coston
Bengala
d’emergència

Comunicar
l’invent

DONES INVENTORES

Quines dones han creat invents?

Per a la llar

Per a la salut

Josephine Garis
Cochrane
Primer
rentaplats
comercialitzat

Per a l’oci

Per a les TIC

Marie Curie

Beulah Louise
Henry

Rajos X portàtils

Nina articulada

Nina ràdio
Lillian Evelyn
Moller Gilbreth
Galleda
d’escombraries
amb pedal
Batedora
elèctrica

Hedy Lamarr

Comunicacions
sense fil
precursores
del bluetooth,
el GPS i el wifi

Ángela Ruiz
Robles
Enciclopèdia
mecànica

M.ª del Carmen
Ortiz de Arce

Florence Parpart
Regleta sor
Nevera elèctrica
Beulah Louise
Henry
Marie Van
Brittan Brown
Alarma de la llar

Protògraf
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TALLERES

Fase d’inici

41
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FASE D’INICI

Missatge secret

Preparar les targetes amb el missatge secret (Dones inventores i invents) i el
codi per desxifrar-lo. Es poden utilitzar webs com la que hi ha en els
Enllaços (Clic digital) i triar el missatge i el codi que es vol utilitzar.

Materials:
sobre, nota, missatge
secret, codi per desxifrar
el missatge

Ficar-ho en un sobre gran i deixar-ho en un espai visible de l’aula. Quan els nens
i nenes el descobreixin, preguntar-los: Qui deu haver deixat aquest sobre? Segur
que és per a nosaltres? Què hi deu haver a dins? Hi deu haver moltes coses?
Animar-los a moure’l per veure si sona i tocar-lo per intentar esbrinar què té. Instar-los a plantejar hipòtesis sobre el que pot contenir.
Utilitzar el Mural «Observo, penso, m’agradaria saber…» per analitzar el sobre que
ha aparegut a l’aula i que els nens i nenes aportin comentaris sobre el que observen, pensen i volen conèixer sobre el seu contingut. Crear-los curiositat formulant la
pregunta: Què deu dir el missatge secret?
Obrir el sobre. Contindrà una targeta amb uns símbols que no entenem i un full amb
el codi per desxifrar el missatge de la targeta. Una altra opció és dividir el codi secret
en parts i repartir-les per tota la classe.
Dins el sobre també hi haurà una nota que diu:

«Si voleu esbrinar
el que investigarem,
el missatge secret
entre tots haureu de desxifrar».

En gran grup, desxifrar el missatge i preguntar-los: Us agradaria conèixer més coses sobre els invents i les dones inventores?
Proposar-los que utilitzin la Làmina en blanc per dibuixar el que ha succeït a classe.
Activitat de reactivació de la motivació: Durant el projecte, emprar el codi
secret en diverses activitats per enviar més missatges secrets que els alumnes
i les alumnes hauran de desxifrar.

DONES INVENTORES

El meu àlbum
de cromos
Materials:
bústia, els àlbums de
cromos de tot l’alumnat
embolicats en un paquet
de regal

Construir un bústia de correus amb una capsa de sabates folrada amb paper
i col·locar-la a la porta de la classe.
Deixar el paquet de regal i el sobre en un lloc visible de l’aula. Quan els nens i nenes descobreixin els dos objectes, preguntar-los: Qui deu haver deixat el paquet?
Què hi deu haver a dins? Per a què deu ser la bústia?
Convidar-los a establir hipòtesis sobre el que poden contenir tant el regal com el
sobre. Utilitzar el Mural «Observo, penso, m’agradaria saber…» perquè els alumnes i les alumnes analitzin el sobre i el paquet que han aparegut a l’aula i aportin
comentaris sobre el que observen, pensen i volen conèixer sobre el seu contingut.
Crear-los curiositat preguntant-los: Qui deu haver deixat aquest sobre i aquest paquet? Deuen ser per a la nostra classe? Què hi deu haver a dins?
Obrir el sobre i llegir la carta que conté.

«Hola a tots i a totes:
Em dic Ángela Ruiz Robles i soc inventora. Segurament molts de vosaltres
no em coneixeu. A la meva època, i encara que no va ser fàcil, vaig
inventar una enciclopèdia mecànica. Era una mica semblant als llibres
electrònics d’ara, un suport sobre el qual es podien llegir diferents llibres
canviant uns carrets. En una mateixa enciclopèdia es podien portar tots
els llibres de l’escola, i així la motxilla pesava menys.
Us convido a descobrir moltes coses sobre mi i sobre altres dones
inventores. Us arribaran a la bústia uns cromos amb els quals podeu
completar els àlbums que us deixo de regal.
Atentament,
Ángela Ruiz Robles.»

Obrir el paquet de regal, repartir un àlbum de cromos a cada nen i nena i animar-los a fullejar-los.
Preguntar-los: Us ve de gust conèixer més dones com l’Ángela i molts invents
com els de l’àlbum?
Proposar-los que utilitzin la Làmina en blanc per dibuixar la bústia i el paquet
de regal.
Activitat de reactivació de la motivació: Quan se’n vagin a treballar amb
l’àlbum, deixar a la bústia els cromos corresponents. Triar cada dia un encarregat per mirar si hi ha alguna cosa a la bústia i per repartir la correspondència
entre els seus companys i companyes.
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TALLERES

Fase d’investigació
i desenvolupament

57
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FASE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

La gran galeria dels invents
Àlbum de cromos

OBJECTIUS

CONTINGUTS

• Identificar invents utilitzats en la vida quotidiana i qui els va
inventar.

• Invents de la vida quotidiana i qui els va inventar

• Saber què és una patent.

• Dones inventores i invents realitzats per elles

• Reconèixer dones inventores al llarg de la història i en l’actualitat.

• Invents per als mitjans de transport, la llar, la salut,
l’oci i la comunicació i la tecnologia

• Descobrir invents creats per dones.
• Observar la utilitat d’alguns invents per als mitjans de transport,
la llar, la salut, l’oci i la comunicació i la tecnologia.

• Patent

• Associació d’invents del passat i del present

• Associar invents del passat i del present.
• Utilitzar l’atenció per comparar i relacionar elements.
• Practicar les praxis manuals a través de la motricitat fina.
• Reflectir gràficament una representació mental.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

IM

CAPACITATS BÀSIQUES

• Competència comunicativa lingüística
i audiovisual

• Lingüística
• Cinesicocorporal

• Aprendre a ser i actuar de manera cada
vegada més autònoma

• Competència matemàtica

• Visualespacial

• Aprendre a pensar i a comunicar

• Competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic

• Interpersonal

• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

• Intrapersonal

• Aprendre a conviure i habitar el món

• Competència d’aprendre a aprendre
• Competència social i ciutadana
• Competència d’autonomia, iniciativa
personal i emprenedoria
• Competència artística i cultural

Orientacions
prèvies

•

Utilitzar els cromos per introduir un nou contingut o per reforçar-ne un de ja treballat.
També poden ser una recompensa per a l’alumnat després de fer una feina d’investigació
sobre alguna de les dones inventores del projecte.

•

Utilitzar el factor sorpresa perquè els cromos vagin apareixent a l’aula a mesura que es
treballin els continguts (vegeu Motivació, Dones inventores).

•

Animar-los a treballar amb la numeració, tant de les pàgines com dels cromos: dir en veu
alta el nombre dels cromos, col·locar-los a l’àlbum, cercar coincidències entre els nombres de l’àlbum i el del cromo, dir quins són més grans o més petits, quins van primer
i quins, després, comptar quants cromos tenim i quants ens en falten, etc.

•

Instar-los a desenvolupar l’orientació espacial i la motricitat fina: cercar la pàgina, trobar
l’espai de cada cromo, desenganxar els cromos i enganxar-los de forma adequada.

•

Convidar-los a classificar i observar els cromos: identificar a quin tipus d’invents pertany
cada cromo i agrupar-los, observar les semblances i les diferències entre dos cromos del
mateix grup…

DONES INVENTORES

Les persones que inventen

1
LES PERSONES QUE INVENTEN
El 9 de novembre se celebra
el Dia Internacional
de l’Inventor.

•

Utilitzar el Mural «Observo, penso, m’agradaria saber...» perquè els alum
nes i les alumnes analitzin la imatge i descriguin entre tots què hi veuen:
Quin lloc és? Qui són les persones que hi ha representades? Quins objectes
utilitzen? Què estan fent?

•

Llegir el títol de la pàgina i preguntar-los: Quin nom reben les dones que in
venten? I els homes? A partir de les seves respostes, demanar-los que ano
menin altres oficis que coneguin i analitzar si hi ha un nom per a les dones
i un altre per als homes que els exerceixen. Comentar-los que en alguns
oficis una única paraula defineix homes i dones: pilot, submarinista, astro
nauta, policia, etc.

•

Llegir-los el text del Dia Internacional de l’Inventor i indicar-los que completin
la data en la imatge del calendari. Explicar-los que se celebra el dia que va
néixer Hedy Lamarr, una de les inventores que coneixeran durant el projecte.

•

Preguntar-los si coneixen altres dies internacionals i esbrinar si aquell dia
se’n celebra algun.

•

Cercar informació sobre les patents: on es guarden, on es registren… Es pot
fer servir la Targeta de vocabulari «patent» i els Enllaços (Clic digital).

Escriu
la data.

1

N OVE M B RE

2

2

3

La patent reconeix qui ha inventat alguna
cosa i què es pot fer amb aquest invent.

3

4
INVENTS PER ALS MITJANS DE TRANSPORT
Molts invents ens permeten viatjar
amb cotxe amb més seguretat.

5

6

Invents per als mitjans de transport

•

Llegir el nom de cada invent relacionat amb el cotxe i qui els va inventar.
Preguntar als nens i nenes: Quins invents coneixeu? Quins té el vostre cot
xe? Quan us cordeu el cinturó de seguretat? Alguna vegada heu vist un coixí
de seguretat desplegat?

•

Demanar-los que enumerin diferents mitjans de transport: bicicleta, moto,
autobús, patinet, globus, avió, etc. Elaborar una taula de doble entrada per
què assenyalin quins d’aquests invents estan presents a cada mitjà de
transport.

•

Instar-los a identificar altres elements de seguretat que veiem als carrers, a
més de les línies blanques a la calçada: semàfors, senyals de circulació, pa
nells lluminosos... Plantejar-los: Què passaria si no existissin? Utilitzar el
Mural «Presa de decisions».

•

Preguntar-los: Alguna vegada heu viatjat amb vaixell? Quins elements de
seguretat hi havia? Utilitzar les Targetes biogràfiques per presentar la
Martha Jane Coston, inventora de la bengala d’emergència.

Alguns invents permeten
salvar vides quan hi ha
un naufragi en un vaixell.

John
Hetrick

5

Nils
Bohlin

4

6
CLÀXON

COIXÍ DE SEGURETAT

Claude
H. Foster

BOT SALVAVIDES

Maria E.
Beasley
Mary
Anderson

EIXUGAPARABRISES

INTERMITENTS
SENYALS DE FRENADA

Florence
Lawrence

Martha
Jane
Coston

CINTURÓ DE SEGURETAT

Dorothy
Levitt

MIRALL RETROVISOR
La idea de pintar línies
June
blanques per delimitar
McCarroll
els carrils se li va ocórrer a la
June quan un camió va fer que
el seu cotxe sortís de la calçada.

7

BENGALA D’EMERGÈNCIA

Invents per a la llar

9

INVENTS PER A LA LLAR
La Percy va crear el
microones per casualitat.
Mentre investigava es va
adonar que la xocolatina
que duia a la butxaca
s’havia desfet.

7
La Marie vivia en un barri
perillós, per això va inventar
el sistema de vigilància
domèstic.

Marie
Van Brittan
Brown

•

Conversar amb els alumnes i les alumnes sobre per a què utilitzem cada un
dels invents.

•

Convidar-los a observar la imatge i a identificar altres invents que hi ha re
presentats.

•

Plantejar-los: Quins altres invents es poden utilitzar a la cuina? Recordar-los
les inventores del frigorífic, la batedora elèctrica, el rentaplats o la galleda
amb pedal.

•

Animar-los a classificar els invents de la cuina segons si necessiten electrici
tat (alarma, calefacció) o no (bossa, filtre de cafè).

•

Preguntar-los: Com creieu que va arribar cada persona a desenvolupar el
seu invent? Per què Marie van Brittan Brown va inventar l’alarma? Com es
va adonar de com funcionaven les ones, la Percy Spencer? Utilitzar aquests
exemples per mostrar-los que cada una d’aquestes dones arriba al seu in
vent de maneres diferents: per necessitat, per casualitat, per millorar alguna
cosa que no li agrada, etc. Instar-los a comentar la raó per la qual ells inven
tarien alguna cosa.

Percy
Spencer

9

8

L’Alice va inventar una
caldera que generava
escalfor gràcies al gas.
Va ser el primer pas per
crear la calefacció
central als edificis.

Alice
Parker

La Melitta va inventar el
primer filtre de café,
un tros de paper assecant
que impedia que els pòsits
del cafè passessin a la tassa.

Melitta
Bentz

10

La Margaret va inventar les
bosses de paper de fons pla
i la màquina per a fabricar-les.
Els seus esquemes li van servir
de prova quan van intentar
Margaret
robar-li la patent.
Knight

8

10
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FASE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Els tallers del projecte
En la planificació del projecte es contempla un temps per a la realització dels tallers.

•

Es proposen cinc tallers en els quals es posaran en pràctica diverses tècniques. Així mateix, es
treballaran continguts de totes les àrees del currículum, incidint més en un aspecte o un altre en
funció de la temàtica del taller, i també es desenvoluparan altres aspectes de manera integrada
i globalitzada.

•

Als tallers es duen a terme activitats sistematitzades i dirigides, però es deixen espais per a
la creativitat i les aportacions dels infants. L’objectiu és aconseguir que coneguin diferents tècniques i adquireixin recursos que després utilitzaran de manera més personal i creativa als racons
o als espais de l’aula.

•

En el desenvolupament dels tallers, depenent de la seva dificultat, podem demanar la col·laboració de les famílies. Així, a les sessions de desenvolupament del taller es pot dividir la
classe en grups, amb un adult a cada un.

•

També se suggereixen altres tallers o propostes que es poden realitzar.

Utilitzar el full de registre que es troba dins el material editable de Clic digital i el Mural «Ens
organitzem».

DONES INVENTORES

Llenguatges,
informació
i comunicació
Raonament lògic
i resolució
de problemes
Desenvolupament
personal
i autonomia
Consciència
i domini del cos

Empatia i control
emocional

Treball en equip

Benestar, salut
i medi ambient

Sensibilitat
estètica i artística

Pensament crític
i creatiu

Saber científic,
tècnic i tecnològic

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Taller 4

Taller 5

Som
vehicles

I si no
tinguéssim
nevera?

Radiografies
casolanes

El conte
que gira

Un mapa
personalitzat
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FASE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Taller 3 . Radiografies casolanes
En aquest taller s’utilitzaran diferents tècniques per reproduir radiografies d’animals i de diferents
parts del cos humà.

OBJECTIUS

CONTINGUTS

• Identificar la Marie Curie com la inventora dels raigs X portàtils.
• Conèixer què són les radiografies i com es fan.

• Invents relacionats amb la salut: els raigs X
portàtils

• Fomentar la creativitat i l’expressió artística.

• Radiografies i aparells de raigs X

• Manipular diversos materials per produir obres plàstiques.

• Creativitat i expressió artística

• Millorar la coordinació oculomanual.

• Producció d’obres plàstiques amb diferents
materials

• Facilitar l’atenció i la concentració.

• Coordinació oculomanual

• Planificar una seqüència d’accions.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• Atenció i concentració

IM

CAPACITATS BÀSIQUES

• Competència comunicativa lingüística
i audiovisual

• Lingüística
• Cinesicocorporal

• Aprendre a ser i actuar de manera cada
vegada més autònoma

• Competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic

• Visualespacial

• Aprendre a pensar i a comunicar

• Interpersonal

• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

• Intrapersonal

• Aprendre a conviure i habitar el món

• Competència digital

• Naturalista

Materials

•

Radiografies d’animals i de diferents parts del cos humà (Enllaços, Clic digital), paper
continu, focus de llum, figures d’animals de plàstic, pintura blanca en esprai o farina, cartolina negra, bastonets de cotó o pasta (macarrons i tallarines)

1. Conversar sobre les radiografies i l’invent de la Marie Curie.
2. Observar radiografies d’animals i de diferents parts del cos humà.
3. Jugar amb la llum per dibuixar el contorn de diferents parts del cos de persones i d’animals.
4. Realitzar radiografies casolanes amb una pistola de pintura blanca i bastonets de cotó.

Procés
de realització

DONES INVENTORES

Temporalització i desenvolupament
Sessió 1

Sessió 3

•

En gran grup, conversar amb l’alumnat sobre si els han
fet radiografies, en quina part del cos, què s’hi veia i com
es van sentir quan els les van fer.

•

•

Dialogar sobre la Marie Curie i l’aparell de raigs X portàtil
que va inventar: Per què és mòbil? On s’utilitzava? Es
poden emprar les Targetes biogràfiques, l’ Àlbum
(pàgina 6) i els (Enllaços, Clic digital).

Proposar als alumnes i les alumnes que realitzin radiografies casolanes. Primer, protegir amb guants i paper
d’alumini la part que es vol radiografiar, assegurant-se
que està ben tapat pertot arreu.

•

A continuació, col·locar la part del cos protegida a sobre
d’una cartolina negra i ruixar amb pintura blanca en esprai
tota la superfície de la cartolina que queda al descobert.

•

Proposar als nens i nenes les activitats per elaborar les
nostres radiografies amb materials diversos.

•

Finalment, retirar la part del cos i comprovar que ha quedat marcada la silueta.

Sessió 2

Sessió 4

•

Utilitzar una taula de llum o una finestra per observar
radiografies d’animals (Enllaços, Clic digital) i de diferents parts del cos humà. Analitzar les diferències entre el
cos humà i el dels animals. Després, assenyalar els ossos
més llargs, els curts i les diferències entre els animals.

•

Preparar bastonets de cotó, sencers i tallats en trossos
de diferents mides, i disposar-los en safates. Una vegada
seques les siluetes, enganxar amb cola els bastonets a
dins de la silueta fins a col·locar tots els ossos.

•

Emprar el Mural «Comparem» per establir semblances
i diferències entre les radiografies de diferents animals:
Tenen els mateixos ossos? Tots tenen potes? I aletes?

•

•
•

Preparar una zona amb paper continu i un focus de llum.

Utilitzar l’estructura «Radiografia giratòria». Després de
realitzar el primer pas de les radiografies casolanes, un
nen o nena enganxarà un bastonet de cotó per simular
un os. Quan acabi, passarà tot el material al seu company o companya dient: «Ara et toca a tu.» Aquest procediment es repetirà fins que hagin completat els ossos
de la radiografia.

•

Posteriorment, en grup i amb l’ajuda del docent, dibuixar
els ossos que creuen que tenen a dins.

Col·locar els animals de plàstic de manera que es projecti la seva silueta sobre el paper i dibuixar-ne el contorn
amb un llapis. També es pot dibuixar el contorn de parts
del cos dels companys i companyes.

Observacions

•

Es poden dur a terme les Làmines 12 i 17.

•

Es pot demanar la col·laboració de les famílies perquè portin de casa radiografies dels infants o de les seves mascotes.

•

En les sessions 3 i 4, es pot utilitzar farina en comptes de la pintura en esprai, i macarrons
i tallarines en comptes de bastonets de cotó.

•

És convenient comptar amb la presència de més adults durant les sessions 3 i 4. Sol·licitar
la col·laboració de les famílies.
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Estacions d’aprenentatge
Les estacions d’aprenentatge són una eina motivadora i lúdica que permet als nens i nenes realitzar
les activitats de manera més autònoma. Es tracta d’una proposta flexible que, a més a més, fomenta
la comunicació i la cooperació entre l’alumnat.
Es desenvolupen plantejant un itinerari d’activitats de tot el projecte o només d’alguns conceptes.
Aquestes activitats es duen a terme a diferents espais de l’aula, anomenats estacions, on els
alumnes i les alumnes treballen de manera autònoma. Les activitats varien en forma i estil i es poden
relacionar amb les intel·ligències múltiples. Cada estació d’aprenentatge ha de tenir material suficient
perquè un petit grup de cinc o sis infants pugui treballar de manera simultània. El docent és el mitjancer, observador i avaluador de les activitats que l’alumnat desenvolupa.
L’avaluació es duu a terme de dues maneres. Per part del docent, se suggereix completar un full de registre cada vegada que els nens passen per una estació utilitzant la tècnica de l’observació. Per part
dels alumnes, una autoavaluació que duen a terme a l’estació final de l’itinerari. La informació recopilada a les estacions d’aprenentatge i les avaluacions recollides al llarg del projecte formen l’avaluació final.

•

Els fulls de registre de l’avaluació i l’autoavaluació de les estacions d’aprenentatge es troben a
Clic digital.

Funcionament
Organitzar grups de cinc o sis infants. Cada grup comença a una estació diferent i acabaran quan tots hagin completat el cicle. Encara que vagin en grup, a cada estació els indicarem la
manera de dur a terme l’activitat (en grup, en parella, individualment…). Quan acabin l’activitat, passaran a la següent estació d’aprenentatge i continuaran rotant fins a completar tot l’itinerari. És aleshores quan tots alhora duen a terme l’estació final (autoavaluació).

ESTACIÓ 1

ESTACIÓ 8

ESTACIÓ 7

ESTACIÓ 2

ESTACIÓ FINAL
Autoavaluació

ESTACIÓ 6

ESTACIÓ 3

ESTACIÓ 4

ESTACIÓ 5

Consells pràctics

•

Abans de començar, en assemblea, explicar el funcionament i les activitats que hauran de desenvolupar.

•

Si és la primera vegada que es duu a terme aquesta dinàmica, és aconsellable que cada grup utilitzi un cartell identificatiu amb les fotografies o els noms dels seus membres. Aquest cartell es
col·locarà a l’estació d’aprenentatge en el qual estiguin ubicats, i el portaran amb ella cada vegada
que canviïn d’estació. Aquest gest facilitarà el seguiment de l’alumnat.

DONES INVENTORES

ESTACIÓ 1: Com se sent un inventor o una inventora?
Activitat individual / Intel·ligència intrapersonal
Mostrar-los la imatge en la qual hi ha representades dues situacions relacionades amb la creació d’un invent
(Clic digital): a la primera imatge, es comet un error en la prova d’un invent; a la segona imatge, s’aconsegueix
l’èxit amb el funcionament adequat de l’invent. Demanar als nens i nenes que identifiquin les emocions que es
deriven de cada escenari i facin un dibuix que representi l’enuig o l’alegria.
Zona: A sobre d’unes taules, pot ser a la zona on estiguin ubicades les emocions.
Narrativa: Ser inventor o inventora no és una tasca senzilla. Es necessita temps, creativitat i persistència malgrat
els errors que puguin sorgir durant la creació de l’invent. Com se sentia l’inventor quan cometia un error? I quan
va aconseguir acabar el seu invent?

ESTACIÓ 2: Els noms dels invents
Activitat individual / Intel·ligència lingüística
Convidar els alumnes i les alumnes a associar els noms dels invents amb la seva patent i identificar les vocals que
conté cada paraula. Escriure, plastificar i enterrar els noms en una safata sensorial que contingui arròs, sal, sucre,
sorra… Indicar-los que utilitzin unes pinces o les mans per cercar els noms, col·locar-los a la plantilla corresponent
(Clic digital) i unir la patent amb la paraula «perduda». Demanar-los que repassin les vocals que conté la paraula
seguint una clau de colors: la A de color lila, la E de color blau, la I de color vermell, la O de color verd i la U de
color groc. En acabar, netejar la targeta amb una tovalloleta humida i tornar-la a la safata sensorial.
Zona: A sobre d’unes taules, pot ser al racó de les lletres, a la biblioteca, etc.
Narrativa: Les inventores estan nervioses perquè les dades de la patent dels seus invents s’han barrejat i podrien perdre el seu invent. Els noms dels seus invents, màgicament, han ballat i s’han colat a la safata dels tresors.
Podràs ajudar-les a unir cada nom amb l’invent que li correspon?

ESTACIÓ 3: Twister d’inventores
Activitat grupal / Intel·ligència cinesicocorporal
Delimitar una zona al terra amb una corda o amb guixos. Col·locar-hi les imatges de les inventores que hi ha representades a les Targetes biogràfiques per formar l’esquema del joc Twister. Ficar en una bossa o en una capsa
imatges dels invents que han creat aquestes inventores. Dir als alumnes i a les alumnes que han d’associar l’invent que agafin amb la inventora que li correspongui, i col·locar una mà o un peu a les imatges del terra. Per torns,
cadascú agafa una imatge fins que tots formin part del joc.
Zona: Un espai al terra, lliure de mobles al voltant.
Narrativa: Abans de construir un invent, cal exercitar el cervell, i també el cos. Per això, hem de pensar i moure
el cos fins a trobar la inventora que va crear l’invent que ens toqui. Quan la trobem, l’assenyalarem posant-hi una
mà o un peu al damunt. Però atenció!, la resta dels companys i companyes s’aniran sumant al joc i al final podreu
acabar tots ben embolicats.
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ESTACIÓ 4: La línia del temps
Activitat grupal / Intel·ligència logicomatemàtica
Unir dos folis DIN-A3 per construir una línia del temps amb els passos per crear un invent. Imprimir les targetes de
cada fase (Clic digital): PENSAR, DISSENYAR, CONSTRUIR, PROVAR, COMPARTIR, i col·locar-les ordenades a sobre
de la línia del temps. Convidar els nens i nenes a escriure a sota de cada targeta el nombre que correspon amb la
seqüència 1-5. Proposar-los que la tinguin de referència a les estacions posteriors.
Zona: A sobre d’unes taules, pot ser al racó de la lògica matemàtica o dels números.
Narrativa: És hora de crear el nostre propi invent… Per on comencem? Observeu les targetes i escriviu-hi a sota
els nombres dels passos que cal seguir per fer un invent. Després, conserveu-ho perquè us serveixi de guia en la
resta de les estacions.

ESTACIÓ 5: Imagina el teu invent
Activitat individual / Intel·ligència musical
Pensar l’invent. Preparar una caixa amb diversos instruments musicals (poden ser de joguina). Se suggereix demanar la col·laboració de les famílies perquè els portin a l’aula. Després, proposar als infants que practiquin amb ells
i triïn un dels instruments per integrar-lo en el seu invent.
Zona: En un racó tranquil amb coixins.
Narrativa: En quin moment de la creació de l’invent estem? Pensar-ho. Algunes inventores van pensar invents
per als mitjans de transport, altres per ajudar en les tasques de la llar, o per a la medicina, els jocs, la tecnologia,
etc. Ara us toca a vosaltres pensar un invent relacionat amb la música, així que heu de triar un instrument perquè
formi part del vostre invent.

ESTACIÓ 6: Com és el teu invent?
Activitat individual / Intel·ligència visualespacial
Dissenyar l’invent. Col·locar en una taula folis o cartolines i una safata amb materials diversos: papers, adhesius,
pompons, pintures… Animar els nens i nenes a dibuixar el seu invent utilitzant diversos materials, tenint en compte l’instrument que van triar a l’estació anterior.
Zona: En taules, a prop de l’espai on es trobi el material plàstic.
Narrativa: Anem pel segon pas de la creació d’un invent… és el moment de dibuixar el disseny que heu pensat
a l’estació anterior. Podeu utilitzar molts materials per donar-li detalls al vostre invent. Creeu com us vingui de
gust!

DONES INVENTORES

ESTACIÓ 7: A construir!
Activitat individual / Intel·ligència naturalista
Construir i provar l’invent. Portar a la classe materials naturals i reciclats al més diversos possible (prestar atenció per
si a algun nen o nena li fes falta alguna cosa en concret). Es pot demanar la col·laboració de les famílies. Col·locar-los a sobre de les taules o en safates i deixar llibertat als infants per construir i provar l’invent que han dissenyat
a l’estació anterior.
Zona: En taules formant un rectangle, perquè hi hagi suficient espai per col·locar els materials i que al mateix
temps els nens i nenes disposin d’una zona individualitzada per compondre el seu invent.
Narrativa: Ha arribat el moment de construir el vostre invent. Recordeu que els invents serveixen per ajudar en
alguna tasca o per solucionar algun problema. Haureu d’utilitzar materials reciclats i naturals, ja que així ajudem
a cuidar el nostre planeta. I un cop acabat no us oblideu de provar-lo!

ESTACIÓ 8: Som inventors
Activitat individual i per parelles / Intel·ligència interpersonal
Compartir l’invent. Proporcionar-los peces de roba, teles i altres complements com ara ulleres, barrets, bigotis…
perquè els alumnes i les alumnes es puguin disfressar i caracteritzar-se d’inventors. Es pot demanar la col·laboració
familiar per portar peces de roba i objectes de casa. Ja disfressats, i per parelles, han de presentar el seu invent
al company o companya, dient-li com s’anomena i per a què serveix. Finalment, es poden col·locar tots els invents
en una taula o prestatgeria per fer-ne una exposició.
Zona: A prop de l’espai on es trobi el mirall, com la zona del joc simbòlic.
Narrativa: És el moment de compartir l’invent que heu creat i per això hem de convertir-nos en inventors i ficar-nos en el paper. Perquè sigui més fàcil, us podeu disfressar i caracteritzar amb les peces de roba que trobareu
a les caixes. Després, expliqueu al vostre company o companya com s’anomena el vostre invent, per a què serveix, com se us va acudir... i col·loqueu-lo en l’exposició final.

ESTACIÓ FINAL: Autoavaluació de l’alumnat
Quan hagin passat per totes les estacions anteriors, els nens i nenes han de completar una autoavaluació sobre
cada estació d’aprenentatge. Hi ha dues maneres de fer-la:

•

Individualitzada: omplir una taula de registre (Clic digital). Segons les necessitats o el nivell maduratiu del
grup, es pot fer una valoració sobre si l’activitat de l’estació d’aprenentatge els ha agradat o bé valorar-ne la
dificultat.

•

Grupal: en assemblea, recopilar les valoracions dels alumnes i les alumnes sobre cada estació d’aprenentatge
mitjançant la taula de registre. Procedir al comptatge, valorar en grup els resultats i iniciar una conversa sobre
si hi estan d’acord o no.
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