R E C U L L D E R E C U R S O S E D U C AT I U S : A I R E I C A N V I C L I M À T I C
EDUCACIÓ INFANTIL
Amb aquest document us proposem algun recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Aire i Canvi Climàtic per a que pugueu enviar a les
famílies del vostre alumnat d’Educació Infantil i poder continuar treballant aquest vector des de casa:

1.

Realitzar els experiments de l'aire de l’activitat L’AIRE QUE ENS ENVOLTA (Fitxa adjunta 1).

2.

Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: BUFARÉ I BUFARÉ. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-61-bufare-i-bufare/video/3764290/

3.

FEM SONAR L’AIRE (Fitxa adjunta 2).

4.

Realitzar l’activitat experimental SI QUE EMBRUTA LA CONTAMINACIÓ (Fitxa adjunta 3).

5.

Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: O.T.A. L'EXTRATERRESTRE. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-19-o-t-a-lextraterrestre/video/3699250/

L’aire que ens envolta
Tipologia de l’Activitat: Experimental.

DESCRIPCIÓ:
Activitat a la que a través d’uns senzills experiments els infants
descobreixen les propietats de l’aire.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Comprovar que l’aire és un element que ens envolta.
Descobrir algunes de les propietats de l’aire: força, pes,
massa.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: Però què és l’aire?
En un primer moment és interessant iniciar una conversa amb l’infant tot plantejant diferents
qüestions sobre l’aire: L’aire no es veu, però és pot tocar? El podem agafar?

2. Els experiments de l’aire.
 El guant que s’infla
Posarem un contenidor d’aigua i dues ampolles de plàstic tallades per la seva base.
A una de les ampolles li deixem el tap i a l’altre no. Ara lliguem un guant al coll de
cada ampolla i observem què passa.
Perquè s’infla un guant i l’altre no? Què fa que s’infli el guant? De quina ampolla
és el guant que no s’infla, de la que té el tap o de la que no? Impedeix el tap Què
està fent el tap? Com?
 On és l’aire?
Tindrem una galleda amb aigua i una ampolla. Què hi ha dins de l’ampolla “buida”? Podem omplir
amb aigua una ampolla plena d’aire d’aigua? Com pot entrar l’aigua si hi ha l’aire dins? L’aire de
l’ampolla per on surt?
 Les bombolles
Tindrem un got amb aigua i unes palletes. Què passa si bufem amb les palletes a dins del got d’aigua?
De què estan fetes les bombolles? Podem fer que surtin més i menys bombolles? Com ho fem?
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 L’aire pesa?
Tindrem dues ampolles, una plena d’aigua i l’altre buida, un globus inflat, un globus
desinflat i una bascula. Ara pesem les dues ampolles. Quina ampolla pesa més? La
buida, està buida realment o és plena d’aire? Pesem el globus inflat i desinflat
també.
 La força de l’aire?
Tindrem un globus inflat al que deixarem anar l’aire que té a dins. Què ha passat amb el globus? Què
fa que el globus es mogui i surti volant?

3. Posem paraules als experiments
Per concloure l’activitat recordem amb l’infant els experiments, volem que ens diguin amb les seves
paraules com anomenarien a cadascun dels experiments. (Per exemple, “l’aire que fa que el globus
surti volant”).

Materials necessaris:
Ampolles plàstic, globus, palletes i
galleda amb aigua.
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Fem sonar l’aire
Tipologia de l’Activitat: Taller creatiu.
Durada: 1 hora.

DESCRIPCIÓ:
Es tracta de crear un mòbil sonor amb materials molt senzills.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus.
Potenciar la imaginació i la creativitat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica:

La idea és deixar volar la nostra imaginació i crear un mòbil sonor amb materials molt senzills. És un
element decoratiu i, tot i que no és un instrument, sona bé! Sempre sonarà quan hi hagi una mica de
vent, també podem moure’l nosaltres per exemple bufant més fort.
2. Construcció del mòbil sonor:

Primer començarem decorant un rotllo de paper de vàter; si volem fer el mòbil més llarg es poden
ajuntar dos rotllos (en aquest cas, ajunteu els rotllos amb cinta adhesiva abans de decorar-los).
Decoreu el rotllo pintant-lo, enganxant trossos de papers de colors o boletes petites de paper, ...,
segur que teniu moltes idees per posar en pràctica.
Ara tallarem uns trossos de cordill o de llana de diferents mides. Cordill a cordill, fem un nus ben fort
en un dels extrems i li anem posant pasta de galets fins a completar-lo (la pasta també pot ser de
macarrons; i, si voleu donar-li més de color, la podeu pintar). És important deixar un dels extrems del
cordill lliure de galets per poder enganxar-lo després al mòbil.
És moment d'enganxar els cordills de galets al rotllo de cartró ja decorat. Recomanem donar una
volta sencera al rotllo amb la part de l'extrem del cordill lliure de galets i fer un nus al final.
I ja tenim el nostre mòbil sonor llest per penjar allà on més ens agradi, sempre a prop d'una finestra
per sentir com es mou l'aire que ens envolta.
Materials necessaris:
1 o 2 rotllos de paper de vàter, cordill
o llana, pasta de galets o macarrons,
papers de colors, llapis de colors o
pintures, tisores i pegament.
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Si que embruta la contaminació
Tipologia de l’Activitat: Experimental.

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’un experiment per a que els més petits puguin
visualitzar la qualitat de l’aire del nostre entorn d’un mode molt
senzill.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Fomentar la preocupació per l’aire contaminat
Valorar els ambient nets i lliures de contaminació

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: I què és la contaminació de l’aire?

En un primer moment és interessant iniciar una conversa amb l’infant sobre la contaminació de l’aire
(el fum dels cotxes, de les xemeneies, l’aire que ens envolta, el pols de la terra, ...).
2. El nostre dibuix present

Donarem al nen o nena un tros de cartolina per a que realitzin un dibuix d’allò que més els hi agradi,
però haurà de ser un espai o un element exterior (la casa per fora, un carrer, un bosc, un arbre, etc.).
Un cop finalitzats els dibuixos posarem a sobre de la cartolina uns taps d’ampolles.
I col·locarem els dibuixos amb els taps al aire lliure, protegits de la pluja i del sol. Els deixarem durant
uns dies al lloc escollit, més o menys una setmana
3. El nostre dibuix passats uns dies

Passats els dies recollim els dibuixos. Aixequem els taps dels dibuixos i observem què ha passat: la
part de la cartolina que estava protegida pels taps estarà de color blanc, però què ha passat amb la
resta del dibuix? Què ha canviat de color?.
4. Com volem que sigui la nostre ciutat

Parlem ara de què podem fer per mantenir l’aire de la ciutat on vivim més net.
Es pot ampliar l’activitat pels infants de 1er i 2on de cicle inicial demanant-los que facin un dibuix de
la ciutat que volen, amb un aire ben net, plasmant els elements necessaris per aconseguir-ho (sense
cotxes, amb arbres, etc.).
Materials necessaris:
Cartolina blanca, taps d’ampolles,
llapis.

Activitat adaptada de l’activitat “Qué horror, qué contaminación!” de l’Associació Mundial
d’Educadors Infantils.
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