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Joc de cartes per ensenyar i aprendre com la ciència descobreix les lleis de la natura
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Com estàvem?

Què volíem aconseguir?

• No treballaven el bloc 1
del currículum de
primària sobre l’activitat
científica

• El joc de cartes, que simula el perenne
objectiu legal de la ciència, vol aconseguir
• Ensenyar als estudiants a pensar sobre els
processos de la ciència seguits per a
l'establiment de les lleis científiques
• Que els estudiants descobreixin,
codifiquin i validin lleis en el joc, com els
científics fan a la natura.
• Formar els mestres per fer aquest
ensenyament als seus estudiants.

Com vam canviar?
• Els estudiants-natura juguen cartes d'acord a una llei secreta inventada per ells
•

Els estudiants-científics observen les cartes jugades per la natura

•

Repte: descobrir la llei secreta raonant i pensant

•

Mitjans: guia-organitzador on ...
•
•
•

•

argumentar sobre les observacions de les jugades
pensar detalladament per proposar hipòtesis sobre la llei que creuen percebre
jugar cartes que confirmin o falsin les hipòtesis.

Llegim un text sobre el descobriment del principi d’Arquímedes

Com va anar?

• El professorat va dissenyar l’aplicació i
ensenyament i ús de guies
• Els estudiants…
•
•
•
•
•
•

van participar amb entusiasme al joc
van idear lleis complicades i exigents
van pensar sobre les jugades
van competir raonant
van controlar la seva impulsivitat natural
van reclamar més temps per al joc, un
indicador inequívoc d’interès per
l'activitat.

Com volem continuar?

• Jugar altres jocs
• Aprofundir...
•
•
•
•

Aprenentatges
Pensament científic
Nous trets de la ciència
Formació dels mestres
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