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Experiment sensorial
1 Objectius generals:

Comprometre's amb la natura;
Estimular el llenguatge;
Estimular la imaginació;
Empatitzar amb la natura;
Desenvolupar la capacitat d'observació;
Desenvolupar la capacitat d'escoltar;
Fer i provar hipòtesis

2 Vocabulari - paraules clau
Naturalesa, sensacions, experiment

3 Habilitats de sostenibilitat desenvolupades
Competència de pensament sistèmic
Competència normativa
Competència d' autoconsciència
Competència de resolució integrada de problemes

4 Pilars de la sostenibilitat inclosos
Sostenibilitat ambiental
Sostenibilitat social

5 Dominis STEAM
Ciència i art

6 Esquema de les metodologies d'ensenyament/activitat
Activitats:
1. De la vista
Prepara una sèrie de fitxes de diferents colors.Proporciona a cada nen o nena una fitxa de
diferent color i desafia’ls o desafia-les a trobar una coincidència a la natura. Avalua quins
colors són els més fàcils i els més difícils de trobar i per què (per exemple, alguns colors són
més fàcils/difícils de trobar durant la tardor).
2. De manipular
Proporciona a petits grups de nens i nenes una ouera de sis i desafieu-los a trobar 6
materials amb diferent tacte  per col·locar-los a cada compartiment.
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3. D’escoltar
Els nens i les nenes se senten tranquil·lament a l'exterior amb la mà oberta. Poden tancar la
mà cada vegada que escoltin un so, capturant així el so. Demanar als nens i a les nenes que
reprodueixin el so que han captat i que el retornin a la natura.
4. D’olfacte
Proporciona a petits grups de nens i nenes una olla amb aigua i un pal i desafieu-los a crear
una fragància utilitzant els materials que trobin, per així inventar una aroma que olori a la
tardor.

Abans de l' experiment
1. Preveure una classe per construir les fitxes de colors.
2. A continuació, demanar a l’alumnat que porti a l’escola les caixes d'ous.
Durant l'experiment:
El professorat els guiarà durant l'activitat, però l’alumnat ha de ser lliure per trobar una
solució a través de la seva imaginació.

7 Resultats d'aprenentatge esperats
- Seguir les instruccions;
- Participar en l'experiment;
- Desenvolupar habilitats motrius fines i gruixudes;
- Desenvolupar els sentits;
- Comprometre's amb la natura.

8 Avaluació
- Avaluació inicial: avaluar què sap l’alumnat sobre els conceptes generals (per exemple, els
sentits);
- Avaluació formativa: avaluar què estan aprenent durant l’experiment;
- Avaluació final: avaluar, mitjançant l'observació sistemàtica, si l’alumnat va assolint les
fites.

9 Equip i materials que s'utilitzaran en la unitat d'aprenentatge
(eines, ingredients , etc.)

Paper, tisores i colors per fer fitxes; caixes d'ous

10 Tipus d' entorn: laboratori, cuina, exterior, etc.
A l'aire lliure i a l’aula
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11 Referències - font:
https://www.ltl.org.uk/resources/sensory-inspiration/
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