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Què passaria si...?
Preguntes que es faria un científic

En Bruno, de 7 anys, em captiva 
de seguida perquè està immers 
en la seva recera. Es tracta d’un 
iman i una cadena metàl·lica 
dins d’un pot d’aigua. 

Jo li pregunto: “Què passarà 
dins del pot amb aigua?”

I ell, em mira meravellat i 
exclama: Això és el que diria un 
científic! “Què passarà”?

Sento com ens posem simbòlicament, una 
bata de científic, ell i jo, i m’ensenya realment 
què passa dins d’un pot amb aigua quan hi 
entren en joc dos imans: no perden la seva 
propietat magnètica.

Es veu de seguida que a en Bruno 
li encanten els ambients, si més no, 
el dels experiments, s’hi dedica amb 
passió i li agrada compartir-ho. 

Ho prova una i altra vegada, i diu 
“vull fer-ho una mica més 

per gaudir!” 

I quan veu que jo ‘ja en tinc prou’: 

“t’agradaria fotografiar un nen 
fent un experiment d’un volcà”?

Gisela Colell
febrer 2023



Lletres 
constel·lades

A l’Espai i el Temps, l’Índia i en Roberto de 6 
anys, tenen una constel·lació en una cartolina 
negra i la busquen en una tablet per escriure’n el 
seu nom.

No és cosa fàcil, el nom de la constel·lació que 
han identificat és un nom constel·lat en si mateix, 
                      M À Q U I N A   N E U M À T I C A.

Els ajudo a escriure’l i me n’adono que identificar 
lletra per lletra és el mateix procés que 
identificar la constel·lació, on està cada estrella, 
cada punt, al cel. Quina cosa més bonica!

Gisela Colell
febrer 2023



El que més sorprèn 
d’aquesta documentació 
són les propostes que es 
poden veure a cada un dels 
ambients.

Són espais en què cada 
aula és un “ambient temàtic” 
composat de diferents 
capses amb propostes sobre 
la temàtica en concret.

Com podem crear 
experiments per a infants 
de 6 a 8 anys, que siguin 
autònoms i que puguin fer-ne 
de diferents a la vegada?

Com podem crear un espai 
matemàtic, un d’art, d’animals, 
el treball de l’hort o el de cos i 
salut amb la mateixa intenció?

Veniu a l’escola Maria Ossó i 
observeu! 

Les propostes









Els espais 
i materials

Com que l’escola implementa 
metodologies híbrides, les 
classes es converteixen 
en “ambients” mitjançant 
uns carros per aula, amb 
safates plenes de propostes 
que els nens i nenes, quan 
entren a l’espai que tenen 
assignat (han escollit a l’inici 
de l’itinerari que dudra 6 
setmanes) agafen i treballen a 
les taules.

Els espais en general estan 
cuidats i hi ha molts elements 
que conviden a estar-s’hi 
a gust, i que denoten una 
activitat d’aprenentatge 
enèrgica.



Els i les
mestres

La creació de propostes tant treballades 
i de temàtiques tant específiques com 
aquestes, adaptades al grup d’edat i pel 
treball autònom, no és cosa fàcil..

I es veu en l’orgull, la passió i la dedicació 
de cada mestre les ganes de dur a terme 
aquestes idees que tant s’han treballat.

Em diuen, “m’agrada fer-los pensar”, 
“als ambients els puc orientar bé cap on 
crec que el seu nivell i interès els permet”, 
“començo posarant-los vídeos sobre el 
cos humà, que són una passada” 
i “els demano que apliquin les 5 paraules 
mentre estiguin slas ambients”:

Respectar, Recollir, Gaudir, 

Apredre, amb Calma



En aquesta escola, hi ha recursos sí, amb la 
gràcia que els saben explotar molt bé, estan 
ben treballats, hi ha una línia clara i els mestres 
penquen molt!

Són un model del que seria la implementació 
de les CAPSES D’APRENENTATGE inter nivells 
i de forma autònoma, malgrat estigui entre 
una línia fina dels ambients i els projectes 
d’aprenentatge.

En tot cas, és sorprenent la concentració, la 
motivació i ganes dels alumnes en aquestes 
estones, si hi hagués una sola frase que 
descrivís l’observació viscuda, seria:

“A l’escola, aprenc 
coses amb felicitat” 

(Rayan, 7 anys)



GRÀCIES!
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