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Química. Un camp d’investigació que ha
fet que la humanitat avancés a grans pas-
sos. Una àrea de coneixement amb enti-
tat pròpia. Una matèria reservada a ments
privilegiades i a científics escollits. Una
paraula molt gran, farcida de continguts
de comprensió difícil, carregada amb el
pes de la saviesa de segles.

A nosaltres, mestres normalment sense
estudis específics sobre el tema, però als
quals se’ns exigeix saber de tot, la pa-
raula química ens espanta i ens omple de
respecte.

Aquest text vol convèncer el lector, com-
pany o companya mestra, que no saber
química amb majúscules no ens hauria

d’impedir de parlar ni de pensar amb el
nostre alumnat sobre com estan fetes les
coses del món.

De quina química parlem?

No parlem de fórmules teòriques que sem-
pre encaixen de manera exacta en un pa-
per, no parlem de la perfecció de la taula
periòdica, no parlem de defini-
cions complicades... Parlem de
la química de sempre, del saber
sobre les propietats de les plan-
tes propi de les remeieres i les
àvies de poble, de la curiositat
per modificar els materials dels
alquimistes, de la saviesa enfor-
nada a les cuines de totes les

Química a l’escola

Didàctica de la química
PI

És massa agosarat voler fer química a primària? Podem, els mestres i
les mestres sense formació específica, atrevir-nos a impartir-ne? L’arti-
cle apunta la idea que la química no hauria de ser una ciència llunyana
i impossible, sinó una manera de mirar-se el món, fent-se preguntes
sobre com són els materials i com es comporten. Caldria, a més, que
fos a l’abast de totes les edats.

PARAULES CLAU: química, materials, interacció, canvi, experimentació.
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No saber química amb
majúscules no ens hauria
d’impedir de parlar ni de
pensar amb el nostre
alumnat sobre com estan
fetes les coses del món
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fenomen. Com he aconseguit que passés?
Puc repetir-lo? I què passarà si en canvio al-
gunes condicions? Puc fer que sigui més...?
Tinc manera de tornar a l’estat inicial?

Imaginem que, a l’aula, ens plantegem de
tenyir l’aigua, per exemple, per crear les
nostres pròpies aquarel·les (imatge 1).

Quins materials portem de casa per fer ai-
gua de colors? Com és que hi ha coses
de color molt vistós que no tenyeixen l’ai-
gua? N’hi ha prou de posar en contacte
l’aigua i els materials? Alguns materials
s’han de ratllar o desfer amb el morter...,
com és que això accelera el procés? I si
utilitzem aigua calenta? Què canvia quan
remenem i com ho interpretem?... 

I ens trobarem amb colors que transpa-
renten i que deixen passar la llum, d’altres
que embruten una estona però no tenyei-
xen, d’altres que ens resulta impossible
de tornar a separar per obtenir-ne l’aigua i
el material inicial... En cada cas, podem

base al que feien els nostres avantpas-
sats per crear els grans murals que en-
cara avui admirem, la producció de
cristalls de sal, plantejar-se quins mate-
rials de construcció s’utilitzen en els diver-
sos països i per quines raons és així... La
llista seria inacabable. Qualsevol pregunta
que sorgeixi a l’aula portarà associada re-
flexions i un possible coneixement sobre
la naturalesa dels materials... Perquè vi-
vim en un món físic, no de paper!

Controlar el fenomen

Però manipular els materials, captar-ne
les característiques sensorials, les parti-
cularitats de comportament..., és només
un primer pas que ha de tenir continuïtat
amb el control del fenomen. 

Trobar explicacions teòriques no és fàcil, so-
vint ni per a nosaltres, persones adultes. De
vegades, invertim molts esforços a transme-
tre explicacions teòriques, mentre que és
molt més productiu aprendre a controlar el

cases, de les recerques d’artesans i artis-
tes per trobar els millors materials... 

Entendre la química com la ciència dels
materials, que vol destacar que materials
diferents tenen propietats diferents i que
es comporten de manera diferent, permet
que totes les persones ens hi acostem.
Un acostament des de la prudència i la
humilitat, i amb algunes idees bàsiques.

Deixar que els materials entrin a l’aula

No podem parlar de materials sense tenir-hi
un contacte directe. Una aula on només te-
nen entrada el paper i els estris per escriure
no es pot plantejar gaire res sobre les pro-
pietats dels materials. Perquè no es tracta
de recordar els noms impronunciables dels
diferents tipus de plàstics o les particularitats
curioses d’aquell mineral ultramodern, sinó
de manipular materials diversos amb la fina-
litat de conèixer comportaments diferenciats
i relacionar-los amb els seus usos socials. 

Deixar entrar materials a l’aula comença
amb les safates d’experimentació d’infantil
i continua amb les col·leccions de pedres,
la recerca de productes que pinten en

Invertim molts esforços a trans-
metre explicacions teòriques, men-
tre que és molt més productiu
aprendre a controlar el fenomen

Imatge 1. Volem tenyir l’aigua de colors. Escola Pública Arenal de Llevant. Barcelona
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buscar-hi explicacions que, juntes, ens
ajudin a conformar una idea sobre com
funciona la interacció amb l’aigua.

I, mentrestant, parlem de barreges disso-
lucions, mescles..., paraules de la química
científica que sorgeixen de la manipulació
intencionada de la quotidianitat.

Tot fent l’activitat, aprenem a utilitzar «es-
tris de laboratori»: morters, ratlladors,
gots i culleres, fogons, neveres... Material
quotidià gens sofisticat que ens ajuda a
realitzar les manipulacions (imatge 2). 

I, mentrestant, utilitzem també lupes, ba-
lances i altres estris de mesura que cal
aprendre a fer anar amb precisió.

Tot plegat, processos importants d’apre-
nentatge que s’han de dur a terme din-
tre d’un context i amb sentit, i sense
perdre de vista la importància d’aprendre
de les persones que en saben. Esbrinar
quines solucions ha anat trobant la humani-
tat per tenyir al llarg del temps o com ho fan
les fàbriques de roba avui dia, ens portarà a
realitzar manipulacions i enfocaments nous
a la solució del nostre problema.

Què canvia, què es conserva

Una idea clau davant de qualsevol de les
interaccions que plantegem és pensar en
termes de conservació: algunes coses
canvien, algunes altres es conserven.

Fer gelatina és un procés de canvi molt
quotidià i alhora molt especial. A partir
d’una pols que barregem amb aigua en
determinades proporcions i fent alguna
manipulació més (cal bullir l’aigua), acon-
seguim un líquid que, un cop refredat,
agafa consistència de gel (imatge 3).

L’aigua és transparent, mulla, és «de
beure»... La pols sembla sucre, té parts
grogues, és «de mastegar»... Què canvia
quan ho barregem? Què observem si en
controlem el pes? I el volum? La pols
continua sent dins la barreja? I l’aigua?

I cal tenir en compte el que veiem, però
també allò que no veiem. Si els volums no
se sumen, hi ha d’haver una explicació
que afecti la manera de ser dels materials
a nivell micro.

I, mentrestant, parlem de barre-
ges dissolucions, mescles...,
paraules de la química científi-
ca que sorgeixen de la manipu-
lació intencionada de la
quotidianitatImatge 2. Material quotidià per manipular els materials. Escola Pública Dovella. Barcelona
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Si, per fer-la, hem refredat, potser per re-
cuperar l’aigua hem d’escalfar, ens cal co-
lar o filtrar per intentar separar la pols,
utilitzar la lupa binocular per comprovar si
veiem els puntets de pols...

Intentar veure si el procés és reversible,
posa en marxa mecanismes cognitius va-
luosos i ens permet continuar parlant del
comportament dels materials, alhora que
deixa clar que els canvis que provoquem
no sempre es poden tornar enrere.

Fer..., i pensar!

A l’escola tradicional, hi va haver una ten-
dència clara a pensar des de la teoria, a
moure’s en el terreny del llenguatge que
no necessitava comprovacions reals. En
un moment educatiu posterior, va semblar
que, per aprendre, ja n’hi havia prou amb
«tocar». Avui tenim clar que cal que pen-
sem mentre fem i que fem mentre pensem.
Ni el fer per fer ni el pensar sense lligams
amb la realitat no tenen sentit. La qüestió
clau rau a combinar el pensar i el fer:
mentre manipulem els materials, intentem
entendre allò que està passant, i aquesta

de la conservació de la massa o de la im-
mutabilitat dels àtoms, sinó d’un acosta-
ment molt més intuïtiu, que prepari per
anar fent camí cap a les idees científiques. 

Fent i desfent, aprèn l’aprenent

Fer gelatina és fàcil, només cal seguir les
instruccions sense pensar gaire, però
plantejar si podem recuperar els materials
inicials a partir de la gelatina feta, ens
porta a un procediment molt ric d’experi-
mentació que ens obliga a repensar solu-
cions, a imaginar accions possibles, a
rumiar de manera lògica com podem in-
vertir el procés seguit (imatge 4).

Pensar que les coses canvien però que res
no desapareix en el no-res, sinó que, en tot
cas, apareix en una forma nova, ajuda a
entendre el comportament dels materials en
les interaccions que es realitzen. I no estic
parlant d’arribar necessàriament a la idea

Imatge 3. L’aigua i la pols per fer gelatina. Escola Pública Bellaterra. Cerdanyola del Vallès
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Pensar que les coses canvien
però que res no desapareix en el
no-res, sinó que, en tot cas, apa-
reix en una forma nova, ajuda
a entendre el comportament dels
materials en les interaccions
que es realitzen

Intentar veure si el procés és re-
versible, posa en marxa meca-
nismes cognitius valuosos i ens
permet continuar parlant del
comportament dels materials
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nificat que canviï les maneres de pensar.
Pensament, acció i llenguatge també es-
tan inevitablement lligats!

Fer, pensar, parlar..., i representar!
La representació amb material del que ha
passat o de com ens imaginem que fun-
ciona allò que no veiem ens ajuda a con-
tinuar pensant en el fenomen. Després de
fer gelatina, es va demanar a uns alum-
nes de cinc anys que en representessin el
procés amb material tridimensional divers
(imatge 5).

necessitat de comprendre-ho ens porta a
la necessitat de realitzar actuacions no-
ves per corroborar o no les hipòtesis que
se’ns van acudint. Pensament i acció in-
evitablement lligats!

Fer, pensar..., i parlar!
I mentre anem fent i pensant, trobem
aquelles paraules que defineixen més bé
el que fem, n’afinem el significat, omplim
els conceptes amb contingut, relacionem
coneixements... La comunicació ens és
indispensable per aprendre i construir sig-
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Imatge 4. Podem recuperar la pols i l’aigua? Escola Pública Bellaterra. Cerdanyola del Vallès
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Imatge 5. Representació de tres moments importants per fer la gelatina
Escola Pública Bellaterra. Cerdanyola del Vallès

MARTÍ: Aquí (primera safata), hi tenim
quan l’aigua i la pols són a punt de ba-
rrejar-ho.
ÀLEX: Aquí (segona safata), ja s’han ba-
rrejat.
MARTÍ: I això (el filferro) representa la fre-
dor de la nevera.
ÀLEX: I això (tercera safata) és quan,
quan la gelatina es queda l’aigua a dins.
MESTRA: I com ho heu fet perquè a dins
hi hagi aigua? 
MARTÍ: Ah! Doncs hi hem posat un palillo,
i hem anat fent un forat gros, i llavors hi
hem posat la plastilina blava, i llavors ho
hem tapat.
MESTRA: Ells han fet que, a dintre, hi hagi
plastilina blava que és l’aigua, perquè
ells saben que, a dintre la plastilina, hi ha
aigua. Per què allà teniu la pols que són
granets blancs? I aquí, com és que heu
fet això amb groc i amb blau? Per què?
MARTÍ: Hombre, perquè...
ÀLEX: Perquè la, la..., la pols, s’ha canviat
de color.
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necessària per posar-nos les ulleres de la
química i intentar entendre, juntament
amb el nostre alumnat, «allò infinitament
petit, on comença tot» (Boada, 2011). 
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viesa del passat i del present..., estem
ajudant els nostres nens i nenes a enten-
dre com funciona el món des d’una visió
més científica. 

Diguem-ne el nom que vulguem, però cal
perdre la por d’afrontar aquesta àrea de
coneixement científic. Si, a l’escola, ens
atrevim a parlar de la vida i dels éssers
vius, infinitament complexos, per què no
ens hem d’atrevir a parlar dels materials?

Les experiències d’aquest monogràfic i les
del llibre publicat recentment, Amb una al-
tra mirada: Química a infantil i primària,
haurien d’ajudar-nos a agafar l’empenta

La plasmació amb material divers ajuda
l’Àlex i el Martí, i de retruc tots els seus
companys i companyes, a continuar plan-
tejant-se particularitats dels materials im-
plicats en el procés de fer la gelatina.

Així doncs, hem fet química?

Si deixem entrar materials a l’aula, si tro-
bem ocasions per manipular-los de ma-
nera intencionada, si pensem mentre
actuem, si intentem controlar els fenò-
mens, si pensem sobre el que veiem però
també sobre el que no veiem, si trobem
maneres de representar el que ens imagi-
nem que està passant, si consultem la sa-


