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Mirem el Cel :
Per què els núvols canvien
de color?

La llum
ens ajuda a veure
les partícules de l’aire.

Jugant als bassals...
On va l’aigua
que cau dels núvols?

A dins dels núvols
hi ha cristalls de gel
o gotes d’aigua•

La llum i les partícules
de l’aire canvien
el color dels núvols˚

Hi ha núvols que semblen fils,
altres castells
i altres ovelles.

Cel rogent,
pluja o vent.

Cel gris i negre,
tempesta.

Cel verdós,
calamarsada.
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Cel blau i net,
no hi ha núvols.

G u ia d i d à ctica
“Per què creus que els núvols canvien de color?”
és el nom de l’itinerari d’aprenentatge i títol del conte que teniu al
davant. L’objectiu d’aquest és donar eines i coneixements per aprendre
a llegir i interpretar el cel. Alhora que, iniciar-se a fer prediccions dels
núvols i del temps.
A la nostra escola dediquem un 50% del nostre horari als itineraris
d’aprenentatge. Treballar per itineraris és un mètode de treball
interdisciplinar, l’objectiu del qual és ajudar als nostres alumnes a buscar
solucions i propostes a problemes o reptes interessants i reals, tot
treballant-los globalment des de diferents àrees d’aprenentatge.
Els alumnes aprenen a buscar solucions i aplicar allò que han après en
altres situacions. Alhora se’ls prepara per entendre millor el món i poderhi actuar de manera útil i pràctica, aprenent a usar les eines al seu abast.

Els alumnes treballen cooperativament, assumint responsabilitats i
ajudant a l’altre per assolir un objectiu comú.
Aquest projecte es porta a terme sota la mirada i orientació de les tres
mestres tutores del curs, que ajuden a l’alumnat a dibuixar les línies i pla
de treball i a concretar el focus a investigar.
És un procés d’estudi fonamentat en la metodologia d’investigació i
recerca. S’ha organitzat el procés d’investigació en base a tres blocs:
Els núvols per dins (l’aire, les partícules, els estats de l’aigua), tipologia
de núvols (com podem classificar-los i impacte de l’home) i com podem
interpretar el cel (colors del cel, aparells i tasca del meteoròleg).
De cada bloc es crea un cercle d’aprenentatge on es formulen preguntes,
es fan prediccions i es planifica la investigació.

MIREM EL CEL
Avui anem al pati i ens estirem al terra per observar un tros de cel. Què hi veiem?
Quins colors? Quines formes? Coneixem línies, textures o objectes? A l’aula ho
compartim entre tots.

la llum ens a juda a vere les partícules de l’aire.
Podem veure, moure o atrapar l’aire? L’aire fa olor? Juguem a ser partícules i ens
movem lliurement. Al pati juguem a atrapar l’aire amb bosses.
L’aire pesa? Fa soroll? Nosaltres agafem i traiem aire al respirar.
No el veiem però sabem que hi és.
Gràcies a la llum visualitzem el fum de l’encens i la pols de la catifa del racó de
contes. Per equips representem cada element amb un color diferent.
on va l’aigua que cau dels núvols?
Juguem amb els bassals. D’on ve l’aigua dels bassals? I a on va?
A la rotllana sorgeixen idees molt interessant. L’aigua s’evapora gràcies a l’escalfor
del sol, però no tota, alguna es filtra al terra del parc, de la plaça o del pati.
L’aigua que s’evapora pot venir dels bassals, rius, mars, roba estesa, l’olla que bull,...
D’on més pot venir?

a dins dels núvols hi ha cristalls de gel o gotes d’aigua.
Juguem a ser gotes d’aigua. Representem amb el cos com les partícules de vapor
d’aigua, que es mouen lliurement, al baixar la temperatura es condensen i s’ajunten
formant les gotes d’aigua. A l’aula fem experiments per observar els conceptes
d’evaporació i de condensació de l’aigua.
Responem entre tots les preguntes: Què és un núvol? Com és per dins? Com es
formen? D’on ve l’aigua que cau dels núvols?
la llum i les partícules de l’aire canvien el color dels núvols.
Cada matí baixem al pati i mirem quins núvols hi ha. A l’aula classifiquem els núvols i
anotem quins són els núvols més freqüents al llarg de la setmana.
Cada dia posem la bala de vidre al pot del núvol corresponent. Per fer-ho en fixem
en: quines formes tenen? Quins colors? En què ens fan pensar? Quins noms tenen?
Són núvols alts, mitjos o baixos?

Hi ha núvols que semblen fils, altres castell i altres
ovelles. Els núvols més alts semblen cabells o fils. Aquests estan
formats per cristalls de gel. Els núvols més baixos ens fan ombra i
els veiem de colors més foscos. Aquests estan formats per gotes
d’aigua. A l’aula fem ploure al nostre bosc humit. Què entra i surt
dels núvols? Sempre surt el mateix d’un núvol? Quan s’ajunten
moltes gotes formant-ne de més grans, precipiten en forma de
pluja o neu. Calen partícules de condensació i baixes temperatures.
CEL ROGENT, PLUJA O VENT / cel gris i negre, tempesta. /
cel verdós, calamarsada.
Quins són els colors del cel? Quina informació ens donen
els núvols? Podríem predir el temps que farà mirant el cel
a ull nu? Els núvols canvien de colors segons les partícules
que contenen i la seva alçada.

núvols taronges, quan surt el sol. cel blau i net, no hi
ha núvols. A l’aula volem representar els colors del cel.
Per fer-ho omplim pots amb aigua i aquarel·la i associem les
tonalitats als colors dels núvols. Fem colors de tempesta,
de calamarsa, de vent o de pluja i uns quants de núvols que
no fan ploure.
Comuniquem el que hem après al llarg del procés d’estudi a les nostres famílies.
Amb qui compartim un taller de meteoròlegs.

