
 

EXEMPLE DE PREGUNTES 
OBERTES PELS DIFERENTS 
AMBIENTS D’APRENENTATGE 
Us posem diferents exemples de preguntes obertes per diferents ambients sobre les quals 

podreu adaptar a les activitats i materials usats específicament i que us poden servir de base 

per a posteriors qüestionaments. La classificació no exclou que utilitzeu preguntes d’altres 

ambients, us recomanem que us elaboreu una llista personal amb les preguntes que vulgueu 

treballar-vos en cada moment. Per tal d’anar interioritzant-les i incorporar-les a la vostra 

manera de treballar, és preferible utilitzar-ne 4 o 5 i que siguin aquelles que us ressonin a 

vosaltres de manera més natural. Tot el que sigui molt forçat no ho integrareu.  

Per tant això és una guia, però és molt important que la personalitzeu.  

 

AMBIENT EMOCIONAL 

• Com estàs? 

• Com et fa sentir això? 

• Com et sembla que em sento jo (o el teu company/a)? Per què? 

• Quines emocions coneixes?  

• Què et fa sentir trist/content/enfadat?  

• Com saps que estàs trist/content/enfadat? 

• Com saps si algú està trist/content/enfadat? 

• Què fas quan estàs trist/content/enfadat? 

 

AMBIENT D’AUTOCONEIXEMENT 

• On tens X (determinada part del cos)?  

• I el meu/la meva X on és? 

• És igual el teu/la teva X que la meva?  

• En què s’assembla?  

• En què es diferencia? 

• Qui és aquest/a? 

• Quines diferencies té respecte a tu? I a mi? 

• En què s’assembla a tu? I a mi? 

  



 

AMBIENT DE MOVIMENT 

• Com has fet això (saltar, reptar, escalar,...)? 

• Quina/es part/s del teu cos has fet servir per fer-ho? 

• Què vols aconseguir? 

• Com ho faràs per aconseguir-ho? 

• Quines opcions tens? 

• Què passaria si fessis aquest moviment enlloc d’aquest? 

• Quina dificultat tens per fer això?  

• Com podries resoldre-ho? 

 

AMBIENT LÒGIC I MATEMÀTIC 

• Què estàs fent? 

• Què ha passat amb el què has fet? 

• Què vols fer?  

• Quines opcions tens? 

• Quin és més gran/petit/llarg/curt? Per què? 

• On n’hi ha més/menys? Per què? 

• Quin està més lluny/a prop? Per què? 

• Quants n’hi ha? 

• Com pots fer que creixi/s’allargui? 

• Què passaria si treus aquesta peça?  

• I si n’hi poses una altra? 

• Per què s’assemblen aquestes peces? 

• En què són diferents? 

 

AMBIENT CIENTÍFIC 

• Què està passant? Què ha passat? 

• Quines característiques té això? 

• Què pot passar si hi poses aigua/sorra/un altre element? 

• Per què flota/s’enfonsa/es trenca/canvia de forma/etc.? 

• Què pot passar si fas servir aquesta eina? 

• Com es comportarà aquest objecte amb aquest element? 

• Quin dels objectes que hi ha anirà més ràpid/flotarà/es trencarà/etc.? Per què? 

• Com ho pots fer perquè passi això? 

• Què hauries de canviar o fer diferent perquè passi això? 

  



 

 

AMBIENT EXTERIOR 

• Per què hi ha (o no) núvols? 

• D’on surt la pluja? 

• Com creixen les plantes? 

• Què mengen les formigues? On viuen? 

• Què passa quan fa fred/calor? 

• Per què fa fred/calor? 

• Què passa quan arrenquem una fulla a una planta? 

• Quins canvis veus que hi ha al jardí respecte ahir? 

• Quins objectes o elements fan ombra? 

• Com és l’ombra? 

• Pots crear tu sol/a una ombra?  

• Com ho faràs? 

 

 

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC 

• Què fas? 

• Qui ets? 

• Qui són els teus companys/es? 

• Per què fas això? 

• Quina acció va primer? 

• Què t’agrada de fer això? 

• Ho podries fer diferent? 

• Per què ha passat això? 

• Ho podries dir o fer diferent? 

 

AMBIENT MUSICAL 

• Com sona? 

• Com et fa sentir? Per què? 

• Hi ha alguna altra manera de fer sonar aquest instrument? 

• Quin instrument podria acompanyar aquest altre? 

• Què és el silenci? 

• Per on o d’on surt el so? 

• A què et recorda aquest so? 

• Tot sona o fa soroll?  

• On és el silenci? 

  



 

AMBIENT PLÀSTIC 

• Què ha passat quan has fet servir aquesta eina? 

• Què passa si barreges aquests colors? 

• Què és això? 

• Hi pots afegir alguna altra cosa? 

• Com estan els elements que has representat? 

• Podries representar-ho d’una altra manera? 

• Què et fan sentir aquests colors? 

• Per què has triat aquests colors? 

 

AMBIENT LITERARI 

• Què li passa a aquest personatge? 

• Per què se sent així? 

• Per què li ha passat això? 

• Com podria continuar/acabar aquest conte? 

• Què passaria si al personatge li passés X? 

• Si tu fossis el personatge, què faries? 

• Què t’agradaria què passés? Per què? 


