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PENSAR, FER I PARLAR PER APRENDRE CIÈNCIES
A L’EDUCACIÓ INFANTIL

Aprendre ciències a l’educació infantil, una manera de descobrir el món, una actitud curiosa, un
saber fer-se preguntes i buscar els recursos necessaris per cercar respostes, un procés de
transformacions successives que a partir de les primeres interpretacions i concepcions dels nens i
nenes sobre el món, i d’una actitud de recerca dialogant amb l’entorn, contribueix a fer evolucionar
els models espontanis dels infants cap a models cada cop més rics i elaborats.

A tall d’introducció

La nostra opció és un infant que ja al naixement té tants desigs de sentir-se
part del món que fa servir activament una xarxa de capacitat i d'aprenentatge,
capaç d'organitzar relacions i mapes d'orientació personal, interpersonal,
cognitiva i àdhuc simbòlica.

Loris Malaguzzi

Parlar d’educació científica requereix com a mínim clarificar tres conceptes bàsics: la  idea
d’infant, la idea d’educació i la idea de ciència.

Parlem d’infants considerats persones competents, actives, amb idees, amb coneixements. Al
contrari de la idea subjacent a moltes de les publicacions o dels llibres d’activitats adreçades a
l’etapa 0-6, no mesurem la infància en funció de tot allò que NO SABEN o NO PODEN fer en
comparació amb l’adult,  sinó que valorem els nens i nenes com a persones amb peculiaritats
pròpies - la necessitat de sentir-se acollits, el benestar emocional, el joc, el moviment...- persones
que busquen maneres originals de resoldre els reptes, que es fan les seves particulars
explicacions sobre el funcionament del món, que aprenen i creixen amb una meravellosa rapidesa. 

A l’etapa d’infantil tenim la sort d’acompanyar els nostres nens i nenes en uns anys on, no tan sols
és quan més aprenen en quantitat sinó quan més ràpidament ho fan.  Només cal pensar en
aspectes tan fonamentals alhora que complexos com el domini del llenguatge, el control del propi
cos i de l’espai, el reconeixement d’un mateix i les relacions amb els altres, el donar sentit a  les
formes culturals que ens envolten...

I és a partir d’aquesta realitat tan valuosa, els nostres nens i nenes,  que plantegem l’acció
educativa.

Educar el matís vol dir ajudar a descobrir que la realitat complexa no té anàlisi
ni solucions fàcils: el nostre món ja no és en blanc i negre. Només aquell que
sàpiga entendre els matisos, que sàpiga veure les relacions, que sàpiga
examinar raons i conseqüències, només ell serà una persona educada per a
la societat que està naixent. 

Josep Maria Terricabras
I a tu, què t’importa ? 

A l’escola, com a la societat, vivim immersos en uns valors, dels quals no sempre som conscients,
però que determinen amb claredat les maneres de fer, de ser, de sentir  o de saber que
promourem o valorarem dins l’aula. L’aprenentatge científic, evidentment (o potser no és tan
evident?), no està exempt d’aquests valors, i rebrà a l’escola un enfocament o un altre segons les
conviccions pedagògiques dels actors de la trama educativa.

Parlem, doncs, d’una educació que no consisteix a prendre’s el món a petites pastilles dosificades
per pretesos experts prescindint de la infinita diversitat d’una aula.  Una educació on aprendre és
considerat un fenomen complex, alhora individual i social, que no pot tenir lloc d’esquena als nens



i nenes, sinó que s’ha de plantejar en el context del grup d’alumnes que tenim al davant, comptant
amb la seva participació i les seves iniciatives.
I conseqüentment, parlem d’una mestra gestora de la gran complexitat que comporta la vida en
una aula, una professional autònoma i amb criteri, capaç de prendre decisions constantment en un
sistema dinàmic i canviant, que sap ajustar la seva actuació a l’ambient i adaptar-se a les
situacions que sorgeixen a l’aula per extreure’n tot allò que de positiu tenen les situacions
espontànies.

"El viejo paradigma se basa en la creencia cartesiana de la certitud del
conocimiento científico. En el nuevo paradigma se admite que todos los
conceptos y teorías científicas son limitados y aproximados; la ciencia nunca
puede facilitar una comprensión completa y definitiva".

Fritjof Capra
La trama de la vida

Per últim, parlem d’una ciència que ens permet aproximar-nos successivament al coneixement,
que no ens tiranitza amb la idea del resultat correcte. Si podem no només acceptar sinó valorar
com a grans progressos les primeres escriptures dels nens i nenes, encara que objectivament ben
incorrectes, per què no podem acceptar les primeres interpretacions del món natural com a
esglaonats progressos en el difícil camí de la comprensió de la realitat? El que anem fent són
successives aproximacions al coneixement. Aquella  nena de 3 anys que després de molt parlar
de l’extinció dels dinosaures encara els veia sortir de nit pel carrer de casa seva, és evident que té
molt poques probabilitats d’acabar la primària amb un coneixement tan lligat a les seves
emocions. Quan retorni al tema, amb més experiències, amb més maduració, amb més
coneixements, el podrà explicar d’una altra manera, una mica més allunyada d’ella mateixa, una
mica més elaborada.

Parlem d’una ciència dinàmica i canviant, que no simplifica la realitat sinó que ens ajuda a
apreciar-la en tota la seva complicació teranyínica. 

Enfront d’una descripció freda i pretesament objectiva de la realitat, enfront de la memorització
interminable de noms o fórmules, oposem una ciència viva i participativa, que evoluciona amb la
societat, que ens serveix per interpretar el món i alhora per prendre decisions sobre la nostra
actuació en aquest mateix món, que ens orienta en el llarg camí de convertir-nos en ciutadans
responsables.

I en aquest context, on no caben receptes senzilles, on la incertesa substitueix la falsa seguretat
de les programacions uniformitzadores, on l'exhaustivitat seria un repte impossible, voldria aportar
alguns elements de reflexió a l’hora d’aproximar-nos al món de la ciència des de les primeres
edats.

Tres pilars per a una educació científica

L’aula, espai de curiositat

Una escola infantil que vol ser un ambient de coneixement, ha de preparar els
espais en relació amb les diverses activitats, amb diversitat i riquesa de
materials per encoratjar i estimular el comportament dels infants.

Donatella Giovannini
Les activitats a l'escola bressol

Si l’objectiu de la ciència és la comprensió de la realitat, no es pot afrontar l’aprenentatge científic
fora del contacte directe amb el món que ens envolta.

Durant molt temps, l’escola ha primat enormement tot el coneixement teòric a partir de les fonts
d’informació escrites i ha deixat en un segon, tercer o, fins i tot, darrer i lamentable terme el



contacte amb l’entorn. Els educadors, les educadores,  hem preferit sovint la seguretat de les
explicacions dels llibres a la inestabilitat i imprevisibilitat de les actuacions en viu.
I és que la realitat es nega a estereotipar-se i planteja moltes més dificultats que l’estudi en els
llibres. Plantem  llavors idèntiques en les mateixes condicions i no ens fan la mateixa evolució, ja
fa dies que hem entrat a la tardor però les fulles no han caigut dels arbres com pretenen els llibres
de fitxes, fem un vaixell de paper perquè l’aigua el desfaci i es manté orgullosa i obstinadament
dret... La realitat ens desafia constantment amb la seva tossudesa si ens entestem a aprehendre-
la des dels llibres, des de l'homogeneïtat, des de la simplificació... 

Per contra, si ens arrisquem a emprendre l’estudi de la natura a partir de la seva inesgotable
diversitat, de la multiplicitat de formes d’organització, de les relacions i els canvis que
contínuament hi tenen lloc, ens trobarem amb fonts d’emoció i de curiositat inacabables, contínues
preguntes a les quals buscar resposta, potents motius per a la investigació.

La realitat no es resigna a ser  un simple exemple d’allò que expliquen els llibres. Hem de canviar
de perspectiva i “re-escriure” els nostres propis llibres tot interpretant-la a partir d’un diàleg
constant natura - aula.

Per aconseguir-ho, cal crear una fluïdesa d’intercanvis entre l’aula i l’entorn, de manera que sortim
a contactar amb la realitat, però també que deixem que l’entorn entri dins l’aula: canviar els noms
plastificats de les taules per noms de plantes que cada grup ha de cuidar, introduir aliments reals a
la cuineta, tenir cura de petits animals, jugar amb materials diversos, transformar, provocar
canvis...

L’aula, espai de comunicació

"En un aula donde los alumnos no hablan entre sí, no existe o hay muy poca
posibilidad de que se dé una dinámica de grupo.
...
Sin esas dinámicas, el aula se convierte en algo poco menos que humano, y
en la medida que el aprendizaje es una actividad humana por completo, un
proceso social, sufre de la supresión del entusiasmo y de todas las otras
emociones contagiosas que surgen de las experiencias humanas activamente
compartidas"

Jay Lemke
 Aprender a hablar ciencia

I és que aprendre és una necessitat humana innata altament gratificant. Hem d’aconseguir a l’aula
mantenir l’ambient emocionant propi d’una activitat tan naturalment estimulant, viure moments
apassionants al voltant del coneixement a partir d’objectius compartits entre els integrants de
l’aula, de les descobertes que podem comunicar als companys, de les idees que ens van sorgint
en tot el procés d’aprendre..., i això ens proveirà de motivacions reals més enllà de les
motivacions anecdòtiques. 

La utilització d’elements externs –  dibuixos atractius, colors bonics, ús esporàdic d’elements de  la
realitat, “ens ho passarem molt bé !”- per aconseguir l’atenció inicial dels nens i portar-los a una
activitat d’aprenentatge que no ha sorgit d’ells i en la qual no hi han estat implicats en cap
moment, està basada en una falsa motivació de duració limitada a l’efecte sorpresa. Promoure
una participació real dels nens i nenes en el propi aprenentatge i en la dinàmica de la classe, de
manera que la mateixa vida de grup marqui l’evolució de les activitats, substituirà aquesta
motivació anecdòtica per una motivació interna sorgida dels mateixos interessos dels nens i nenes
que conformen el grup, una motivació prou potent per a mantenir viu l’interès en el projecte a
realitzar.

Res a veure amb la repetició, la rutina, l’avorriment... Però tampoc amb la simple satisfacció
immediata i fugissera del gust del moment, sinó que inclou l’esforç conseqüent i necessari per a



mantenir els compromisos que es van prenent. La idea no és fer les ciències –o les matemàtiques,
o cap altra parcel.lació artificial de la  realitat-  divertides, sinó donar-los significativitat i rellevància. 

I si entenem que l’aprenentatge és un fenomen social, que l’adquisició de nous coneixements és el
resultat de la interacció interpersonal i que aprendre és un procés de contrastació de punts de
vista, necessitem crear espais i trobar temps per escoltar-nos i comunicar-nos, concretar estones
per al diàleg, per conversar i compartir.  

L’escolta ha de ser una actitud que envaeixi totes les accions educatives conjuntes que duem a
terme dins l’aula. La receptivitat, el diàleg, no es poden reduir a moments concrets ni limitar-se a
estructures determinades, sinó que implica el respecte  universal als altres i a les seves idees
alhora que un sentiment de confiança en què el altres valoraran les pròpies propostes.

I aquest diàleg no pot ser únicament mestra - nen o nena - mestre, sinó que inclou totes les
diferents dimensions que es poden donar en una aula: de tots a tots, d’iguals entre un petit grup,
d’individu a grup..., nivells d‘intercanvi diferents que no sempre requereixen ni milloren amb la
presència de l‘adult. L’intercanvi entre iguals és d’una gran riquesa, i el control de la persona
adulta, malgrat el desassossec que pot provocar el desconeixement del que està passant, no
augmenta pas el benefici de la discussió. 

El vehicle natural de la comunicació és el llenguatge. Més enllà de la memorització de vocabulari o
de regles gramaticals, el llenguatge constitueix un mitjà per reinterpretar el món, una eina bàsica
per traduir l’experiència a una forma simbòlica, una ajuda per evolucionar d’allò més concret a
l’abstracció més formal i generalitzadora, un instrument per donar forma a les idees i conceptes
que ens permeti compartir-los, comunicar-los, revisar-los...

Posar paraules als fets ens ajuda a omplir de sentit noms i conceptes (per què ens serveix
recordar noms buits de contingut?), a precisar significats, a esforçar-nos a aclarir i fer coherents
les nostres idees, a estructurar els nostres coneixements, a posar ordre en el nostre desig de
comprensió. 

Però el llenguatge no el formen només les paraules. Sobretot a les primeres edats, cal comptar
amb els diferents llenguatges que permeten als nens i nenes donar forma i representar les pròpies
idees. El dibuix o altres plasmacions plàstiques, la representació corporal, els jocs de simulació, la
representació gràfica matemàtica, permeten donar formes diverses al com s’imaginen, com creuen
que, al què passaria si, enriquint així les observacions dels fenòmens.

Aquest esforç de diversificació en l’ús dels llenguatges ajuda els nenes i nenes a posar en clar el
que pensen des de diferents punts de vista alhora que ens permetrà a les persones adultes
conèixer i entendre millor les seves concepcions del món. 

L’aula, espai de recerca  



Pensar, fer, parlar, repensar, refer, és un procés propi de l’individu i del grup, que creix en espiral
a partir d’una primera situació generadora (una curiositat, una pregunta, un qüestionament...), que
comporta el sorgiment d’idees i accions que s’entrellacen de manera no necessàriament ordenada 

Tot escrivint itineraris imprevisibles en els quals conflueixen una gran  varietat i riquesa
d’aprenentatges. 

El més im
impròpia 
proposada
grup per a
de solucio
 

Tenen cura dels insectes pal, observen, es fan preguntes, en parlen,
representen les seves idees en un mural conjunt...

portant no és el rigor del mètode científic de laboratori i bata blanca, ni la rigidesa
de les primeres edats, ni aconseguir una manera de fer molt estricta  però per força
 unilateralment per l’adult, sinó viure el procés de forma participada, comptar amb el
 l’obtenció i valoració d’idees, per a  l’argumentació de les propostes,  per a la recerca
ns creatives a mida de les nostres possibilitats. 



I en aquest procés de diàleg entre el pensar, el fer i el parlar, ens sorgirà la necessitat de
plantejar-nos com comparem les situacions, com quantifiquem els canvis, quines eines conegudes
o inventades ens fan falta per recollir i representar les dades... I és en moments com aquests que
es fa necessari el silenci dels adults per afavorir el sorgiment de gran varietat de propostes que
requeriran comprovació, per augmentar  la riquesa de la discussió, per refermar el convenciment
que tots tenim idees per aportar. L’espera, el respecte dels mestres per l’evolució pròpia dels nens
i nenes, conduirà a trencar l'nèrcia de concurs televisiu de la resposta única per refermar la
convicció que hi ha moltes solucions originals, vàlides i possibles depenent dels contextos o les
situacions.

Seria tan fàcil des dels nostres ulls d’adult de proposar solucions històricament contrastades i
reeixides. Però  pensar no és repetir allò que d’altres han pensat, ni fer és imitar moviments de
l’adult o reproduir experiències d’un llibre, ni parlar, emetre sons dictats per altres. Han de ser
activitats creatives, sorgides dels coneixements, experiències i sentiments de cada col·lectiu en
concret i que han de donar resposta a les  inquietuds generades en el si del mateix  grup.

Un lligam, 
externamen
l’aula, una 
respostes, l

En aquest 
simples de
plantejar-no
Parlen, imaginen, representen, construeixen, pensen…,

el del pensar, el fer i el parlar, que no hauria de ser una obligació imposada
t a la qual hem de buscar un lloc i un temps en l’horari escolar, sinó una actitud dins

manera de fer que valori la curiositat, el plantejar-se preguntes, la iniciativa per buscar
a satisfacció de compartir les nostres pensades, el gust per la discussió...

context, tenen molta importància el tipus de pregunta que plantegem. Les preguntes
 resposta única només poden obtenir respostes úniques i simples, mentre que
s preguntes interpretatives, que evidenciïn la dimensió temporal i els canvis, la



contextualització del que observem, que afavoreixin la hipotetització de la realitat, les explicacions
pròpies, el “què passaria si...”, faran emergir maneres de pensar autèntiques que podran
compartir, discutir, argumentar i anar refinant amb les aportacions de tots.

Temps per al desconcert, temps per a la confusió

Els ensenyants solen ser impacients amb els seus alumnes per a què
desenvolupin idees clares i adequades, cosa que és comprensible. Però
establir relacions entre idees diferents no és una tasca fàcil. És desconcertant,
i aquest desconcert, requereix temps. Tots necessitem temps per a la nostra
confusió si volem construir l’amplitud i la profunditat que donen significat als
nostres coneixements.

E. Duckworth. Como tener ideas maravillosas.
 

Impaciència, rapidesa, superficialitat... Omplir més i més fitxes, fer el major nombre d’exercicis en
el mínim temps, abarcar tan currículum com sigui possible, donar resposta a moltes preguntes que
ningú havia plantejat... de què serveix córrer molt per no arribar enlloc? 

La pressa, malaltia endèmica dels temps que ens ha tocat viure, condueix a la insatisfacció en
educació.  Qualsevol persona que hi estigui en contacte s’adona que el ritme dels nens i nenes no
és el dels adults. Ni en tenen ni tenen perquè tenir-ne de pressa. Es poden prendre el temps que
vulguin en la contemplació activa, en el joc, en el redescobriment d’activitats quotidianes...
L’escola ha de fer un esforç per respectar el ritme propi de la infància, per concedir als nens i
nenes el temps que la societat els nega.

I si bé és cert que el sentiment de la major part dels professionals de l’educació és que a l’escola
no hi ha temps per a tot, també paradoxalment ho és que dedicant més temps a la reflexió i no
deixant-nos endur per la inèrcia de la quantitat, l’acumulació o  la repetició, trobaríem el moment
per a tot allò que és important. 

Cal abandonar el que és superflu per aprofitar cada segon per als nens i nenes. I superar la
recança injustificada per tot allò que deixem de fer per mirar amb complaença tot allò de valuós
que hem aconseguit. 

Quantes de les fitxes que fan els nostres nens o nenes al llarg d’un parvulari resisteixen una
anàlisi seriosa? Per què ens sentim obligades a repetir descontextualitzats tot de coneixements
que ja hem fet en situacions naturals? Ens calen gran quantitat de coneixements superficials i
repetitius per oblidar-los així que puguem o preferim coneixement en amplitud i profunditat ?

Si volem treballar una ciència que ajudi els nens i nenes, a partir de les pròpies explicacions sobre
el funcionament del món, a crear nous models més desenvolupats, més rics en consideracions,
més complexos, hem de reservar-li el temps perquè sorgeixin preguntes, el temps per pensar i
compartir amb els altres les idees, el temps per comprovar què passa si..., el temps per allargar un
tema tan o tan poc  com els nostres alumnes demanin.

L’educació científica en la formació de ciutadans i ciutadanes 

No s’ha de perdre de vista que, malgrat que són importants, les decisions
sobre organització dels continguts i sobre metodologia didàctica són
estrictament decisions sobre mitjans per assolir unes finalitats: formar
ciutadans i ciutadanes capaços d’intervenir des d’una perspectiva democràtica
en la realitat i modificar-la, capacitats amb les estratègies i les actituds que els
permetran afrontar problemes i trobar-los la solució 

                              Antoni Zabala
Enfocament globalitzador i pensament complex 

.



L’aprenentatge científic ens ha de portar inevitablement a plantejar-nos actituds de respecte
envers el món que ens envolta. Conèixer és estimar, i per tant, comprendre com funciona el món,
és un primer pas per canviar maneres de fer, per sentir-se implicats, per fer coherents les nostres
accions amb els nostres coneixements.

Per posar un cas no massa llunyà, l’anàlisi de la catàstrofe ecològica provocada per l’enfonsament
del petroler Prestige al davant de les costes de Galícia hauria d’anar acompanyada d’un
replantejament en les nostres actituds quotidianes. Nosaltres no enfonsem petroli en quantitats
increïbles però, què en fem de l’oli de rebuig que dia rera dia sobra de la nostra cuina? Quin sentit
té aprendre la separació de residus i els colors dels contenidors si a l’escola ningú vol afrontar les
molèsties que pot ocasionar la recollida selectiva ? Què aporta al joc dels nens i nenes i a la
mateixa biodiversitat ( que potser defensem amb força teòricament ) el pavimentar el terra del pati
amb un material plastificat que impedirà que els infants es facin mal, però també que terregin, que
plantin, que separin, foradin o construeixin... ? Per a què servirà haver associat un bon nombre de
plantes a una imatge  concreta de cada una d’elles si els nens i nenes no saben moure’s pel bosc,
no han disfrutat de les olors de les plantes, no seran capaços d’identificar una ortiga de les de
veritat per estalviar-se les conseqüències dels seu contacte ? 

L’educació científica ha de ser molt més que una declaració bensonant que dorm en un projecte
educatiu oblidat, que un cúmul de  coneixements teòrics sense connexió dispersos per tota
l’escolaritat. 

Hauríem de tendir a una escola compromesa, on els aprenentatges siguin coherents amb el
comportament, on el coneixement porti a l’acció, una acció que no per petita hem de menysprear,
una escola on es puguin viure coherentment tots aquells valors, participació, responsabilitat,
compromís, respecte, que desitjaríem pels nostres futurs ciutadans i ciutadanes, una escola capaç
de fer front als reptes propis d’aquest segle XXI.  
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