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Ambients de ciència
Sandra Rodríguez Hernández

RECURSOS PER A LA PRÀCTICA

L’espai de manipulació permet,
a través d’elements diversos (sal,
llavors, farina de galeta, arròs,
etc.), investigar amb pots de me-
sura, recipients, embuts, tubs,
etc.
A l’espai d’experimentació, s’hi
presenten propostes que creen
dubtes en l’infant i que provoquen
la recerca i la investigació (pro-
postes de pes, densitat, imants,
etc.).
Per últim, una petita biblioteca
amb llibres de l’àrea de ciències
ens permet consultar informació i
gaudir d’una bona lectura.

En acabar el temps d’ambients, les
mestres acompanyem els infants du-
rant una estona de conversa on allò
que de vegades pot passar desaper-
cebut esdevé clau per construir co-
neixement i significat sobre el món
en què vivim. 

Des de l’escola, observem aquesta
vida que se’ns ofereix per ser escol-
tada, recollida i estudiada amb una
mirada curiosa, indagadora, que ens
porta a trobar respostes a reptes
nous, a deixar interrogants sense re-
soldre, a obrir camins nous de conei-
xement, a crear incerteses.

L’ambient de ciències ha estat un es-
pai meravellós que ens ha ofert la
possibilitat de compartir grans histò-
ries sobre el nostre món, passat i
present, on hem creat, hem investi-
gat, hem descobert i hem imaginat
junts cada dia.

En arribar al matí a l’escola dels En-
cants de Barcelona, els infants hi tro-
ben diferents espais als quals poden
accedir fins a l’hora d’esmorzar. 

Aquests ambients d’aprenentatge de
lliure circulació estan preparats per
les mestres a partir d’una gran diver-
sitat de materials i propostes sugge-
rents i no directives en un entorn
acollidor.

L’ambient de ciències presenta diver-
sos microespais que satisfan les dife-
rents necessitats dels infants:

A l’espai d’observació, hi tro-
bem grans tresors del món natu-
ral apor tats per les famíl ies:
minerals, fòssils, ossos d’animals
trobats al bosc, etc. El nostre
jardí també ha estat una font in-
esgotable de descobertes: marie-
tes, cucs, cargols, flors, trossos
de gel, etc. Les lupes de mà, la
lupa binocular i el material de dis-
secció ens permeten observar
amb deteniment allò que ens in-
teressa.
Un espai de joc ubicat en una
taula permet recrear petits ecosis-
temes a través d’elements natu-
rals (plantes, pedres, troncs,
escorces, petxines, etc.). Al llarg
del curs passat, hem jugat amb un
bosc, un paisatge prehistòric i
un mar. S
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