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1. Annex 1: Entrevistes 

ENTREVISTA 1: Èric (curs: 2n) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si  

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua  

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Del mar. No ho sé 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Cap a les plantes, cap al mar i els rius. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Si. De vapor. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. Alguns grisos i alguns blancs. 

- Com són quan plou?  

- Grisos  

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè quan ja ha fet l’aigua es tornen blancs. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

- No. 

- Has vist mai la neu?  

- Si . 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- D’aigua. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- De, no ho sé. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Que ja no hi ha res. Es converteix amb aigua. 

- has vist mai la boira?  

- Si. 

- què penses que és la boira?  

- Com uns núvols. 

- Com creus que es fa la boira? 

- De vapor. 

- Es queda sempre la boira? 

- A vegades si i a vegades no.  

- Quan creus que hi és? 

- Al matí 

- Com desapareix la boira? 
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- Quan el sol brilla molt. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Sí. Perquè surt de la boira la pluja  

 

ENTREVISTA 2: Lian (curs: 2n) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua 

- D’on creus que ve la pluja?  

- Del cel, dels núvols 

- Com creus que es fa la pluja? 

- Amb vapor. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Al mar i als rius 

- Com hi arriba? 

- Passant pels rius després arriba al mar 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Si. De vapor 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. 

- Com són quan plou?  

- Són grisos 

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè l’aigua es va com vol sortir i es posen de color grisos. 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si  

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- De vapor. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Dels núvols 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Als rius i al mar. Es converteix amb aigua. 

 

- has vist mai la boira?  

- Si  

- què penses que és la boira?  
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- Vapor  

- Com creus que es fa la boira? 

- Amb vapor 

- Es queda sempre la boira?  

- No  

- Com desapareix la boira? 

- Amb el sol 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Si una mica, s’assemblen amb els puntets. (ho dibuixa) Perquè quan cauen es 

fan com unes ratlles com amb la boira. 

 

ENTREVISTA 3: Nerea (curs: 2n) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Com aigua, aigua. 

- D’on creus que ve la pluja?  

- Dels núvols. 

- Com creus que es fa la pluja? 

- NO ho sé 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Als rius 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- De lluny. D’aigua 

- Els núvols són sempre iguals? 

- A vegades molt petits i a vegades molt grans. 

-  Com són quan plou? 

- Grans  

-  Perquè penses que canvien? 

- No ho sé. 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si  

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Aigua i gel. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Perquè si toques la neu es desfà.  

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 
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- Que és com gel 

 

- has vist mai la boira?  

- Si  

- què penses que és la boira?  

- Molt núvols junts  

- Com creus que es fa la boira? 

- No ho sé 

- Es queda sempre la boira? 

- No  

- Com desapareix la boira? 

- A mig matí. Perquè després comença a sortir el sol. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. 

 

 

ENTREVISTA 4: Abril (curs: 2n) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si  

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua  

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Del mar. Agafa aigua els núvols, la fa vapor, s’evapora l’aigua, es formen els 

núvols i cauen en forma de neu o de calamarsa 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- A sota terra 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí, d’aigua. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No.  

- Com són quan plou? 

- Negres, bueno gris-negre 

-  Perquè penses que canvien? 

- Perquè quan estan molt plens d’aigua cau. 
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- Has vist mai la neu?  

- Si  

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Aigua glaçada. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Perquè la pluja és aigua i la neu és aigua glaçada. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- A sota terra també. Amb aigua. 

 

 

- has vist mai la boira?  

- Si  

- què penses que és la boira?  

- La boira és com els núvols, vapor de l’aigua del mar. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Amb els núvols que baixen.  

- Es queda sempre la boira? 

- No  

- Com desapareix la boira? 

- Amb el sol. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Si. Bueno no. No ho sé.  

 

ENTREVISTA 5:  Pau (curs: 2n) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si  

- Què penses que és la pluja? 

- Són com els núvols que xoquen i comença a caure aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Dels núvols, perquè de l’escalfor del sol s’evapora l’aigua i puja cap als núvols el 

vapor. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Va a parar a l’herba que es faci més tova, i la terra, i també que els arbres, 

perquè si no tinguéssim arbres ni aigua. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí, de vapor. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- De vegades no. Perquè a vegades són de formes com dracs i coses. 
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- Com són quan plou?  

- Tots negres. 

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè la pluja fa que vagin canviant de color. Perquè cada cop es va fent més 

gros. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

- Que els la pluja baixa al riu, baixa al mar i després s’evapora. 

- Saps com se’n d’això ? 

- No ho sé, no me’n recordo, ai si cicle de l’aigua . 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si  

- què penses que és la neu?  

- És com, és el mateix però que cau neu. 

- de què creus que està feta? 

- D’aigua 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- D’aigua 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Als rius. 

 

- Has vist mai la boira?  

- Si.  

- què penses que és la boira?  

- Són els núvols que van baixant "hasta" al terra. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Es fa amb els núvols que van baixant i amb vapor. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- Amb el sol. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. 

ENTREVISTA 6: Isona  (curs: 2n) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si, però No es pot veure, bueno l’aigua si, es nota. 

- Què penses que és la pluja? 

- La pluja, aigua. 

- D’on creus que ve la pluja?  
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- Dels núvols.  

- Com creus que es fa la pluja? 

- Dels núvols, doncs s’omplen de vapor i es fan més grossos, xoquen i cau la 

pluja. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Al mar. Al mar, va passant per rius i per boscos perquè si fem un forat a sota 

terra doncs veus, que si el fas molt fondo es veu aigua. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí, al cel. De vapor. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- Bueno alguns són diferents.  

- Com són quan plou? Perquè penses que canvien? 

- No els he vist perquè és que plou. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Es fon molt ràpid. Quan ha nevat, a vegades pedra per la finestra 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Aigua congelada 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Amb l’aigua. La neu és aigua congelada i la pluja és aigua normal. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb l’aigua.  

 

- has vist mai la boira?  

- Si quan és molt fosc. Es nota perquè de lluny no es veu tant. 

- què penses que és la boira?  

- Com núvols però que baixen a baix. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Igual, amb vapor però a baix. 

- Es queda sempre la boira? 

- No, a vegades són núvols a dalt. 

- Com desapareix la boira? 

- Ai que és difícil. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- S’assemblaria més els núvols amb la boira.  
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ENTREVISTA 7:  Joan (curs: 1r) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí, a la primavera. 

- Què penses que és la pluja? 

- La pluja és una cosa que fa que creixin les flors. És la seva vida. Perquè si la 

terra no tingués la pluja tothom moriria. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

-  Dels núvols. Pues xocant amb els núvols. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Quan és al terra, pues, en real no ho sé. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí. Pues de cotó fluix. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No, n’hi ha de grisos, negres i blancs. 

- Com són quan plou?  

- Grisos.  

- Perquè penses que canvien? 

-  Perquè el cel es fica més gris com quan fa sol, que quan fa sol el cel és blau, i 

quan fa una tempesta el cel és gris. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si, quan tenia quatre anys, vam anar en una muntanya a on hi havia neu i 

després vam jugar a fer guerres de boles de neu, amb el meu pare, el meu 

germà i la meva mare. 

- què penses que és la neu?  

- És una cosa per, en un poema diu que és una joguina regalada del cel. 

- de què creus que està feta? 

- En real no ho sé. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Pues no ho sé. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- En glaç. 

 

- Has vist mai la boira?  

- Sí a vegades al dematí, sempre feia boira. 

- Què penses que és la boira?  

- Són núvols que tapen el sol. I a vegades hi ha una pluja que és pixanera i treu 

com gotes d’aigua. 

- Com creus que es fa la boira? 
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- No ho sé. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- Se’n va 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Amb els núvols si, perquè els núvols en real si són blancs o grisos, com que els 

núvols s’ajunten molt quan fa boira, doncs fa boira. 

 

ENTREVISTA 8:  Ferran (curs: 1r) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Doncs, quan plou. 

- D’on creus que ve la pluja?  

- Dels núvols. Els núvols agafen l’aigua del mar i la carreguen un poble. 

- Com creus que es fa la pluja? 

- No ho sé. 

- I aquesta aigua que dius que carreguen, com ho fan els núvols? 

- Doncs em sembla que la xupen i estan una estona aquí que l’aigua va pujant en 

els núvols. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- A la "tuberia". I de les "tuberies" cap a una maquina que la torna a fer neta. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

-  Sí, moltes. D’aire. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- A vegades no. Perquè hi ha formes.  

- Com són quan plou?  

- Són normals, o de forma diferent. 

- Perquè penses que canvien? 

- No ho sé. 

 

- Has vist mai la neu?  

- Moltes. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

-  Doncs la neu es fa d’aigua, es congela i després es fa com neu. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Amb l’aigua. 
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- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- A la. 

 

- has vist mai la boira?  

- La boira, sí. 

- què penses que és la boira?  

-  Són els núvols que es destrueixen i es fan com que estan barrejats i en formes 

petites. 

- Es queda sempre la boira? 

-  No, marxa. 

- Com desapareix la boira? 

-  Doncs potser amb el vent que el fa fora. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

-  Amb el núvol. 

 

ENTREVISTA 9:  Oriol (curs: 1r) 

- Has vist mai la pluja? 

-  Sí 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua que cau del cel, gotes d’aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Amb neu. Perquè quan la neu quan es desfà és aigua. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- AL terra i a la sorra més aviat i al fang.  

- I s’hi queda? 

- No, quan surt el sol, s’absorbeix a la terra. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

-  Sí. D’aigua. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No.  

- Com són quan plou?  

-  Grisos. 

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè quan fa sol són blancs i quan plou són grisos. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

- Que la pluja quan està en un bassal i es glaça es transforma en gel. 
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- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Trossos d’aigua. Aigua. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Que cauen dels núvols totes dos. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- També l’absorbeix la terra. 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí. 

- què penses que és la boira?  

- Com els núvols, però l’únic que tapa més aviat el sol normalment. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Amb núvols. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- El sol la treu. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No.  

 

ENTREVISTA 10: Promise (curs: 1r) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí. 

- Què penses que és la pluja? 

- La pluja és el que fa soroll. El que fa això (dibuixa amb els dits una línia ziga-

zaga). 

(Dibuix: la línia ziga zaga és el que fa soroll, els llamps. La pluja la senyala en el 

núvol que ha dibuixat) 

- D’on creus que ve la pluja?  

- Per els núvols.  

- Com creus que es fa la pluja? 

- Així: (fa onomatopeies dient tittiti tititi i va movent la mà  com si fes gargots 

que van de dalt a baix.) 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- S’asseca per el sol. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 
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- Sí. De boira. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- Sí.  

- Com són quan plou? Perquè penses que canvien? 

- No. El sol es canvia per assecar i els núvols es canvia perquè el sol marxa. 

 

 

- Has vist mai la neu?  

- No. 

- Saps què és? 

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

-  De núvol. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Sí, creu que s’assemblen perquè la pluja, les gotes són neu. És una goteta 

d’aigua i quan cau a terra es converteix en neu. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí. 

- què penses que és la boira?  

- La pluja. Ah els núvols. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Es fa amb núvol. 

- Es queda sempre la boira? 

- Sí. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Sí, perquè la boira, la pluja, fa així (assenyala de salt cap a baix), i la boira quan 

plou i fa vent es converteix en boira. 
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ENTREVISTA 11:  Isona (curs: 1r) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí. 

- Què penses que és la pluja? 

- No ho sé. Quan em començo a mullar és la pluja 

- D’on creus que ve la pluja?  

- Del cel.  

- Com creus que es fa la pluja? 

- D’aigua. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- A terra. Se’n va per les "cluaques".  

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

-  Sí. D’aigua. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. Amb les formes. 

- Com són quan plou? Perquè penses que canvien? 

-  No ho sé. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- Què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- No ho sé 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Que la neu és d’aigua i la pluja també. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb aigua. No ho sé. 

 

- has vist mai la boira?  

- sí 

- què penses que és la boira?  

- NO ho sé. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- No ho sé. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Sí. Que la boira també mulla una mica. 
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ENTREVISTA 12:  Júlia  (curs: 1r) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí.  

- Què penses que és la pluja? 

- Que els núvols tenen ganes de ploure i fan ploure. 

- Com creus que es fa la pluja? 

- D’aigua.  

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Si la roba està penjada i no està sota d’algo, la roba es mulla.  

- I l’aigua dels bassals? 

- S’escampa perquè la trepitgem. 

- Sempre hi és? 

- No.Quan surt el sol s’asseca. 

- On deu anar? 

- Amb el sol. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí. No ho sé. 

- Els núvols són sempre iguals? Com són quan plou? Perquè penses que 

canvien? 

- Quan donen ganes de ploure es tornen grisos, i quan no dona ganes de ploure 

es poden blancs. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- La neu està feta de gel. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Perquè la neu quan plou, la neu està freda perquè hi toca la pluja. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

-  Amb els núvols. / Amb un bassal. 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí  

- què penses que és la boira?  

-  La boira és perquè es posa a davant i no veiem res. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Dels núvols. 

- Es queda sempre la boira? 

-  No, sempre no. 
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- Com desapareix la boira? 

- Quan fa sol. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No.  

 

ENTREVISTA 13:  Maria (curs: P4) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí.  

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua. 

- D’on creus que ve la pluja?  

- No ho sé. Dels núvols. 

- Com creus que es fa la pluja? 

- Amb aigua. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- A l’aixeta. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí. De cotó. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. 

- Com són quan plou?  

- Negres. 

- Perquè penses que canvien? 

- No ho sé. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

-  Gel. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- D’aigua. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- No ho sé.  

 

- has vist mai la boira?  

- Sí.  

- què penses que és la boira?  

- No ho sé. 
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- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

-  Amb el sol. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. 

 

ENTREVISTA 14:  Júlia (curs: P4) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí. 

- Què penses que és la pluja? 

- Gotes d’aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

-  Dels núvols que estan plens d’aigua. 

- Recullen l’aigua i se la queda. 

- D’on recullen? 

- Dels mars, dels rius o dels llacs. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Es fa bassals i si fa molt fred es glassa, i si surt el sol es desfà. 

- Sempre s’hi queda? 

- No. 

- On diries que se’n va? 

- Als mars. Cauen gotes i van en els rius en els mars i en els llacs. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí, ara. De "algodón". 

- Els núvols són sempre iguals? Com són quan plou?  

- No, quan ve una tempesta són grisos.  

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè estan molt plens. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

- Sí. Que cau dels núvols. 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

-  Aigua que es congela i es fa neu. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

-  La neu amb cotó i la pluja amb aigua. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 
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- En els arbres, en el terra,... / Amb aigua. 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí.  

- què penses que és la boira?  

- Núvols que es desfan i llavors s’escampen per tot arreu. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

-  Amb el sol perquè està fet de foc. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

-  No. 

 

ENTREVISTA 15: Martina (curs: P4) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí. 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Dels núvols. / Quan s’embruten els núvols cau pluja. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Que es queda dintre els bassals. 

- Sempre s’hi queda? 

- No, quan fa sol doncs se’n va. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Si. De cotó. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No.  

- Com són quan plou?  

- Grisos. 

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè l’aigua és grisa i és bruta 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Són boletes de neu. 
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- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

-  No. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb gel. 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí. 

- què penses que és la boira?  

- És fum que tapa totes les cases. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Quan surt fum. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- Quan fa sol. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. 

 

ENTREVISTA 16:  Oriol  (curs: P4) 

- Has vist mai la pluja? 

- Sí. 

- Què penses que és la pluja? 

- Gotes de mar. Perquè surten del mar. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

-  EL sol escalfa molt l’aigua del mar i es converteixen en gotes. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Gel. Perquè refreda molt. 

- Sempre s’hi queda? 

- No. 

- On diries que va l’aigua? 

- A la reixa. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí. D’aire. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. De vegades blancs i de vegades negres. 

- Com són quan plou?  

- Negres. 

- Perquè penses que canvien? 
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- No ho sap. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si. 

- Què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- De gotes d’aigua.  

- Com és que no és igual que la pluja si és d’aigua? 

- Perquè es converteix en blanc. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- EN aigua. /A les reixes. 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí. 

- què penses que és la boira?  

- Núvols.  

- Com creus que es fa la boira? 

- D’aigua. Perquè també surten del mar. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- Amb el vent. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. 

 

ENTREVISTA 17:  Pol (curs: P4) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua que, mira, els núvols a vegades pues van a beure en el mar i també en el 

riu, a on hi hagi aigua. I mira, com que estan tant plens pues cau aigua del cel. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Pues no se´, potser va en unes màquines i que potser va cap a unes "canyaries" 

i després algunes netegen l’aigua que està bruta i potser després ens la podem 

veure. 

- Alguna vegada has vist un núvol?  
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- Si a vegades de negre i a vegades de blancs.  

- De què penses que estan fets? 

- Com de pèls, algo que es poden fer menjar, com poder es pot fer de sucre. Que 

a dintre d’aquests pèls blancs o negres pot ser que hi hagi sucre, o neu, la neu 

es pot fer núvol. Pues la neu és núvol. 

- Com són quan plou?  

- Grisos.  

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè a vegades quan surt el sol surten els blancs, perquè com que els negres, 

... pues el sol es posa quan li dona la gana, i els núvols negres es posen quan és 

l’hivern. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- De glaç. Està feta d’aigua, saps com l’espongeta? Amb el congelador si vols fer 

glaçons. 

- Tu diries que es congela l’aigua abans de baixar en forma de neu? 

- Sí, però la neu cau una mica desfeta, i si hi ha un pati queda tota la sorra 

blanca. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- Es clar, perquè l’aigua és blanca i la neu també. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb aigua. Al terra perquè com que està al terra va a parar al terra. 

 

- has vist mai la boira?  

- si 

- què penses que és la boira? Com creus que es fa la boira? 

- De fred. Són com núvols que toquen al terra. 

- I són freds? 

- Sí , fa una mica de fred, a vegades en fa molt.  

- Es queda sempre la boira? 

- No, quan fa sol no, bueno a vegades sí. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Sí perquè la pluja és blanca i els núvols. 

- Em vols explicar alguna cosa més sobre la pluja, la neu o la boira? 

- T’explico dels cavallers? 
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ENTREVISTA 18:  Ot  (curs: P4) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- De plou. 

- Què vols dir? 

- Que després si plou molt pot nevar. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- D’allà del núvol. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Fem bassals. 

- Sempre s’hi queda? 

- Si 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí. De neu. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- Si.  

- Quan plou també són iguals? 

- Si. 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si. Quan anem a esquiar. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- De núvol i com de rodones. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb neu. 

 

- has vist mai la boira?  

- Si, com avui. 

- què penses que és la boira?  

- No ho sé. 

- Es queda sempre la boira? 

- Si. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- Si, amb la neu. 
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ENTREVISTA 19:  Gerard  (curs: P5) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua de mar que s’evapora. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Del mar. L’aigua va a parar al cel. Quan plou cau aigua del mar. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Aigua. Que després com que surt el sol s’eixuga. Quan torna a ploure passa el 

mateix. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí molts cops. Em sembla que d’aigua. Perquè com que del cel cau aigua, com 

cauria sinó? 

- Els núvols són sempre iguals? Com són quan plou? Perquè penses que 

canvien? 

- A vegades estan a altres llocs. A vegades no són de la mateixa forma. Quan plou 

són negres, buenu grisos-negres. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

- No sé res més sobre la pluja. 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí, molts pocs cops 

- No neva gaire aquí no? 

- Falta només un més perquè s’acabi.  

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- La neu és aigua congelada que em sembla que és la mateixa aigua que surt del 

mar, però congelada. 
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- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Es transforma. L’aigua fa el mateix que ... per regar les plantes. 

 

- has vist mai la boira?  

- Sí. 

- què penses que és la boira? 

- Són núvols que no s’acaben de formar.  

- Com creus que es fa la boira? 

- Es queda sempre la boira? 

- No.  

- Com desapareix la boira? 

- Amb el vent 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No gaire. Perquè la pluja cau aigua i hi ha núvols negres i es veu bé. I la boira, 

no es veu bé, no hi ha núvols negres i no cau aigua. 

ENTREVISTA 20:  Aloma  (curs: P5) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Dels núvols. No ho sé. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Perquè nosaltres no volem que plogui.  

- Que quan plou cau aigua als bassals i ja està, i a vegades també hi és. 

- Tu diries que aquesta aigua desapareix dels bassals? 

- Sí, cap a terra. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Amb cotó de sucre. 

- Els núvols són sempre iguals? Com són quan plou? Perquè penses que 

canvien? 



24 
 

- No. Hi ha dies que són negres i ha dies que són blancs. Quan plou són negres. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Aigua.  

- És aigua com la de la pluja? 

- No. 

- Li passa alguna cosa a aquesta aigua? 

- Que es desfà. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. Perquè la neu és blanca i la pluja és transparent. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Que es converteix en aigua. La llencen. 

- Qui la llença? 

- No ho sé. 

 

- has vist mai la boira?  

- No. 

- Però saps què és la boira? 

- Sí. 

- què penses que és la boira?  

- Vent. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- L’endemà si fa sol pues es canvia. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No.  
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ENTREVISTA 21:  Mar  (curs: P5) 

- Has vist mai la pluja? 

- Si. 

- Què penses que és la pluja? 

- Gotes d’aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Dels núvols. No ho sé.  

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Es fon.  

- Desapareix? 

- Sí. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Si. De cotó fluix. 

- Els núvols són sempre iguals? N’hi ha que són més grans i més petits.  

- Com són quan plou? 

- Grisos. 

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè l’aigua els fa posar grisos. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- Gel.  

- El gel d’on surt? 

- De l’aigua. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- És aigua. A la claveguera.  
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- has vist mai la boira?  

- Sí. 

- què penses que és la boira?  

- No ho sé. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- Amb els núvols.  

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No.  

ENTREVISTA 22:  Aran  (curs: P5) 

- Has vist mai la pluja? 

- sí 

- Què penses que és la pluja? 

- L’aigua que hi ha al terra de la piscina, doncs els núvols l’aspiren i quan la volen 

treure plou. 

- Només és del terra de la piscina? 

- De la piscina, de la platja, del mar, ... 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Amb vapor.  

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

-  

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- Sí. De fum. Perquè quan el fum del foc de la llar de foc quan surt va cap als 

núvols. 

- Els núvols són sempre iguals? Com són quan plou? Perquè penses que 

canvien? 

- Quan no vol ploure blancs, i quan vol ploure grisos. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 
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- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- La neu, aigua freda de la pluja que es congela l’aigua quan cau, i és la neu. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. Perquè la pluja és blava i la neu és blanca. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- És aigua. Es reguen les plantes. 

 

- has vist mai la boira?  

- Si. 

- què penses que és la boira?  

- La boira, és fum.  

- Com creus que es fa la boira? 

- Igual que els núvols, amb fum. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. A vegades no. 

- Com desapareix la boira? 

- Amb el sol.  Perquè el sol té molta escalfor i empeny la boira perquè se’n vagi. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. Perquè la boira són núvols i l’aigua, la pluja, és aigua. 

 

ENTREVISTA 23:  Abril  (curs: P5) 

- Què penses que és la pluja? 

- D’aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Del cel. Dels núvols.  

- Ja porten l’aigua a dintre. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- No ho sé. 
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- Sempre s’hi queda aquesta aigua? 

- No. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- De pluja. Perquè quan plou estan fets de pluja. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. Uns són negres i els altres blancs. 

- Com són quan plou? 

- Negres. 

- Perquè penses que canvien? 

- Perquè uns són blancs i els altres negres. Quan fa sol no són negres. 

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Sí. 

- Què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

-  La neu està feta de gel. 

- I el gel com es fa? 

- Ja la porten els núvols. Però després es fa neu. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. Perquè la pluja és recta i la neu a vegades és rodona. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb aigua.  

 

- has vist mai la boira?  

- Si que l’he vista. 

- què penses que és la boira?  

- Aire. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Amb l’aire que ja està fets als núvols. Ja estan fets d’aire els núvols. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. Només al matí quan ens llevem. 

- Com desapareix la boira? 
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- Que se’n va cap allà. Amb el vent se’n va cap allà. 

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No perquè la pluja plou, i dins és aigua, i la boira és aire. 

 

ENTREVISTA 24:  Oleguer  (curs: P5) 

- Què penses que és la pluja? 

- Aigua. 

- D’on creus que ve la pluja? Com creus que es fa la pluja? 

- Del cel. Agafa aigua del riu.  

- Qui l’agafa l’aigua del riu? 

- El cel. 

- On penses que va la pluja quan és a terra? 

- Res. Desapareix. 

- Alguna vegada has vist un núvol? De què penses que estan fets? 

- D’aire. 

- Els núvols són sempre iguals?  

- No. Diferents. Diferents formes. 

- Com són quan plou? Perquè penses que canvien? 

- Negres.  

- Pots dir-me alguna altra cosa que pensis sobre la pluja? 

 

- Has vist mai la neu?  

- Si  

- què penses que és la neu? de què creus que està feta?  

- De neu. 

- Amb què creus que s’assembla la pluja i la neu? 

- No. Perquè la neu és blanca i l’aigua és blanca. 

- Quan la neu es fon, on penses que va la neu? amb què es converteix? 

- Amb gel.  

- I el gel quan es fon amb què es converteix? 
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- Amb aire. 

 

- has vist mai la boira?  

- Si  

- què penses que és la boira?  

- Vent. 

- Com creus que es fa la boira? 

- Amb el vent. 

- Es queda sempre la boira? 

- No. 

- Com desapareix la boira? 

- Amb el vent.  

- La pluja i la boira creus que s’assemblen? 

- No. Perquè l’aigua és blava i la boira és blanca. 
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2. Annex 2: Buidatge de les entrevistes 

PREGUNTES SOBRE LA PLUJA 

 

PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Què penses que és la pluja? P4  
1. Aigua. 
2. Gotes d’aigua.  
3. Aigua.  
4. Gotes de mar. Perquè surten del mar. 
5. Aigua que, mira, els núvols a vegades pues van a 

beure en el mar i també en el riu, a on hi hagi 
aigua. I mira, com que estan tant plens pues cau 
aigua del cel. 

6. De plou. Que després si plou molt pot nevar. 

P5 
1. Aigua de mar que s’evapora. 
2. Aigua. 
3. Gotes d’aigua. 
4. L’aigua que hi ha al terra de la piscina, doncs els 

núvols l’aspiren i quan la volen treure plou. /del 
terra de la piscina, de la platja, del mar... 

5. D’aigua.  
6. Aigua.  

1r 
1. La pluja és una cosa que fa que creixin les flors. És 

la seva vida. Perquè si la terra no tingués la pluja 
tothom moriria. 

2. Doncs, quan plou. 
3. Aigua que cau del cel, gotes d’aigua.  
4. La pluja és el que fa soroll. El que fa això (dibuixa 

amb els dits una línia ziga-zaga). (es refereix als 
llamps i trons). 

5. Quan em començo a mullar és la pluja. És d’aigua 
6. Que els núvols tenen ganes de ploure i fan ploure. 

2n 
1. Aigua. 
2. Aigua. 
3. Com aigua. 
4. Aigua.  
5. Són com els núvols que xoquen i comença a caure 

aigua. 
6. Aigua. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

D’on creus que ve la pluja?  P4  
1. Dels núvols. 
2. Dels núvols que estan plens d’aigua. 
3. Dels núvols. 
4. – 
5. Aigua que, mira, els núvols a vegades pues van a 

beure en el mar i també en el riu, a on hi hagi 
aigua. I mira, com que estan tant plens pues cau 
aigua del cel. 

6. D’allà del núvol. 

P5 
1. Del mar. L’aigua va a parar al cel.  
2. Dels núvols. 
3. Dels núvols.  
4. Dels núvols. 
5. Del cel. Dels núvols. 
6. Del cel. Agafa aigua del riu.  

1r 
1. Dels núvols. 
2. Dels núvols. 
3. Del cel. 
4. Dels núvols. 
5. Del cel. 
6. Dels núvols. 

2n 
1. Del mar. 
2. Del cel, dels núvols. 
3. Dels núvols. 
4. Del mar.  
5. Dels núvols. 
6. Dels núvols. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Com creus que es fa la pluja? P4  
1. Amb aigua. 
2. Dels núvols que estan plens d’aigua. Recullen 

l’aigua del mar, dels rius, o dels llacs i se la queden. 
3. Quan s’embruten els núvols cau pluja. 
4. EL sol escalfa molt l’aigua del mar i es converteixen 

en gotes. 
5. Aigua que, mira, els núvols a vegades pues van a 

beure en el mar i també en el riu, a on hi hagi 
aigua. I mira, com que estan tant plens pues cau 
aigua del cel. 

6. - 

P5 
1. Del mar. L’aigua va a parar al cel. Quan plou cau 

aigua del mar. 
2. No ho sé. 
3. No ho sé. 
4. Amb vapor. L’aigua que hi ha al terra de la piscina, 

doncs els núvols l’aspiren i quan la volen treure 
plou. 

5. Els núvols ja porten l’aigua a dintre. 
6. El cel agafa aigua del riu. 

1r 
1. Pues xocant amb els núvols.  
2. Els núvols agafen l’aigua del mar i la carreguen un 

poble. Doncs em sembla que la xopen i estan una 
estona aquí que l’aigua va pujant en els núvols.  

3. Amb neu. Perquè quan la neu quan es desfà és 
aigua.  

4. Així: (fa onomatopeies dient tittiti tititi i va movent 
la mà  com si fes gargots que van de dalt a baix.) 

5. D’aigua.  
6. D’aigua. 

2n 
1. No ho sé. 
2. Amb vapor. 
3. No ho sé.  
4. Agafa aigua els núvols, la fa vapor, s’evapora 

l’aigua, es formen els núvols i cauen en forma de 
neu o de calamarsa.  

5. Perquè de l’escalfor del sol s’evapora l’aigua i puja 
cap als núvols el vapor. 

6. Dels núvols, doncs s’omplen de vapor i es fan més 
grossos, xoquen i cau la pluja. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

On penses que va la pluja quan 

és a terra? 

 

P4  1. A l’aixeta. 
2. Es fa bassals i si fa molt fred es glassa, i si surt el sol 

es desfà. I se’n va als mars. Cauen gotes i van en 
els rius en els mars i en els llacs. 

3. Que es queda a dintre dels bassals. Però quan fa 
sol se’n va. 

4. Gel. Perquè refreda molt. L’aigua se’n va a la reixa. 
5. Pues no se´, potser va en unes màquines i que 

potser va cap a unes i després algunes netegen 
l’aigua que està bruta i potser després ens la 
podem veure. 

6. Es fan bassals. (respon que creu que sempre es 
queda l’aigua) 

P5 
1. Aigua. Que després com que surt el sol s’eixuga. 

Quan torna a ploure passa el mateix. 
2. Perquè nosaltres no volem que plogui. Quan plou 

cau aigua als bassals i ja està. A vegades també hi 
és. / Desapareix cap al terra. 

3. Es fon. Desapareix.  
4. L’aigua que hi ha al terra de la piscina, doncs els 

núvols l’aspiren i quan la volen treure plou. 
5. Desapareix. 
6. Desapareix.  

1r 1. Quan és al terra, pues, en real no ho sé.  
2. A la. I de les cap a una màquina que la torna a fer 

neta.  
3. AL terra i a la sorra més aviat i al fang. Quan surt el 

sol, s’absorbeix a la terra.  
4. S’asseca per el sol.  
5. A terra. Se’n va per les.  
6. S’escampa perquè la trepitgem. Quan surt el sol 

s’asseca.  

 

2n 1. Cap a les plantes, cap al mar i els rius. 

2. Al mar i als rius.  

3. Als rius. 

4. A sota terra. 

5. Va a parar a l’herba que es faci més tova, i la terra, 
i també que els arbres, perquè si no tinguéssim 
arbres ni aigua. 

6. Al mar. Al mar, va passant per rius i per boscos 
perquè si fem un forat a sota terra doncs veus, que 
si el fas molt fondo es veu aigua. 

 

 



35 
 

PREGUNTES SOBRE ELS NÚVOLS 

 

PREGUNTA CURS RESPOSTA 

De què penses que estan fets els 

núvols? 

 

P4  
1. De cotó. 
2. De cotó. 
3. De cotó. 
4. D’aire. 
5. Com de pèls, algo que es poden fer menjar, com 

poder es pot fer de sucre. Que a dintre d’aquests 
pèls blancs o negres pot ser que hi hagi sucre, o 
neu, la neu es pot fer núvol. Pues la neu és núvol. 

6. De neu. 

 

P5 
1. Em sembla que d’aigua. Perquè com que del cel 

cau aigua, com cauria sinó? 
2. Amb cotó de sucre. 
3. De cotó fluix. 
4. De fum, perquè quan el fum del foc de la llar de foc 

quan surt va cap als núvols. 
5. De pluja. Perquè quan plou estan fets de pluja. 
6. D’aire.  

1r 
1. De cotó fluix. 
2. D’aire.  
3. D’aigua. 
4. De boira.  
5. D’aigua. 
6. No ho sé. 

 

2n 
1. De vapor. 

2. De vapor. 

3. D’aigua. 

4. D’aigua. 

5. De vapor. 

6. De vapor. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Els núvols són sempre iguals? Com 

són quan plou? 

 

P4  
1. Negres. 
2. Quan ve una tempesta són grisos. 
3. Grisos. 
4. De vegades blancs i de vegades negres. Quan plou 

són negres. 
5. A vegades de negre i a vegades de blancs. Quan 

plou són grisos. 
6. (Pensa que sempre són iguals els núvols. I que 

quan plou també sempre són iguals). 

P5 
1. A vegades estan a altres llocs. A vegades no són de 

la mateixa forma. Quan plou són negres, bueno 
grisos-negres. 

2. No. Hi ha dies que són negres i hi ha dies que són 
blancs. Quan plou són negres.  

3. N’hi ha que són més grans i més petits. Quan plou 
són grisos. 

4. Quan no vol ploure blancs i quan vol ploure grisos. 
5. No. Uns són negres i els altres blancs. Quan plou 

són negres. 
6. No, diferents. De diferents formes. Quan plou són 

negres. 

1r 
1. No, n’hi ha de grisos, negres i blancs. Quan plou 

són grisos. 
2. A vegades no. Perquè hi ha formes. Quan plou són 

normals, o de forma diferent. 
3. No. Quan plou són grisos.  
4. Sí. 
5. Amb les formes. No ho sé com són quan plou. 
6. Quan plou són grisos.  

2n 
1. Alguns grisos i alguns blancs. Quan plou són grisos. 
2. Són grisos. 
3. A vegades molt petits i a vegades molt grans. Quan 

plou són grans. 
4. Negres, buenu gris-negre. 
5. De vegades no. Perquè a vegades són de formes 

com dracs i coses. Quan plou són tots negres. 
6. Bueno, alguns són diferents. No els he vist (quan 

plou) perquè és que plou. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Perquè penses que canvien els 

núvols?  

P4  
1. No ho sé. 
2. Perquè estan molt plens. 
3. Perquè l’aigua és grisa i és bruta. 
4. No ho sé. 
5. Perquè a vegades quan surt el sol surten els blancs, 

perquè com que els negres, ... pues el sol es posa 
quan li dona la gana, i els núvols negres es posen 
quan és l’hivern. 

6. – 

 

P5 
1. – 
2. – 
3. Perquè l’aigua els fa posar grisos. 
4. – 
5. Perquè uns són blancs i els altres negres. Quan fa 

sol no són negres. 
6. – 

1r 
1. Perquè el cel es fica més gris com quan fa sol, que 

quan fa sol el cel és blau, i quan fa una tempesta el 
cel és gris. 

2. No ho sé. 
3. Perquè quan fa sol són blancs i quan plou són 

grisos. 
4. El sol es canvia per assecar i els núvols es canvia 

perquè el sol marxa. 
5. No ho sé.  
6. Quan donen ganes de ploure es tornen grisos, i 

quan no dona ganes de ploure es poden blancs. 

2n 
1. Perquè quan ja ha fet l’aigua es tornen blancs. 
2. Perquè l’aigua es va com vol sortir i es posen de 

color grisos. 
3. No ho sé. 
4. Perquè quan estan molt plens d’aigua cau. 
5. Perquè la pluja fa que vagin canviant de color. 

Perquè cada cop es va fent més gros. 
6. - 
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PREGUNTES SOBRE LA NEU 

 

PREGUNTA CURS RESPOSTA 

De què penses que està feta la 

neu? 

P4  
1. De gel. 
2. Aigua que es congela i es fa neu. 
3. Són boletes de neu. 
4. De gotes d’aigua. 
5. De glaç. Està feta d’aigua, Saps com l’espongeta? C 

om en el congelador si vols fer glaçons. La neu cau 
una mica desfeta, i si hi ha un pati queda tota la 
sorra blanca. 

6. De núvol i com de rodones. 

P5 
1. La neu és aigua congelada que em sembla que és la 

mateixa que surt del mar, però congelada. 
2. Aigua. (Diu que no és aigua com la de la pluja). 
3. De gel. (d’on surt el gel?? –de l’aigua-). 
4. La neu, aigua freda de la pluja que es congela 

l’aigua quan cau, i és la neu. 
5. Està feta de gel. Ja la porten els núvols, però 

després es fa neu. 
6. De neu. 

1r 
1. En un poema diu que és una joguina regalada del 

cel. En real no ho sé. 
2. Doncs la neu es fa d’aigua, es congela i després es 

fa com neu. 
3. Trossos d’aigua. 
4. De núvol. (Cal tenir en compte que diu que no l’ha 

vista mai, però que sí que sap què és.) 
5. No ho sé. 
6. La neu està feta de gel.  

2n 
1. D’aigua. 
2. De vapor. 
3. D’aigua i gel. 
4. Aigua glaçada. 
5. D’aigua. 
6. Aigua congelada. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Quan la neu es fon, amb què es 

converteix? I on creus que va? 

P4  
1. No ho se. 
2. Amb aigua. Se’n va als arbres, en el terra, ... 
3. Amb gel. 
4. En aigua. Se’n va a les reixes. 
5. En aigua. Va al terra perquè com que està al terra 

va a parar al terra. 
6. Amb neu. 

P5 
1. Es transforma. L’aigua fa el mateix. Per regar les 

plantes. 
2. Es converteix en aigua. I la llencen. (Li demano qui 

la llença i diu que no ho sap). 
3. És aigua. Se’n va a la claveguera. 
4. És aigua. Es reguen les plantes. 
5. Amb aigua.  
6. Amb gel. El gel quan es fon es converteix en aire.  

1r 
1. En glaç. 
2. A la. 
3. També l’absorbeix la terra. 
4. – 
5. Amb aigua, no ho sé. 
6. Es converteix amb un bassal. Va amb els núvols. 

2n 
1. Que ja no hi ha res. Es converteix en aigua. 
2. Als rius i al mar. Es converteix en aigua. 
3. En gel. 
4. Amb aigua. A sota terra també. 
5. Amb aigua. Als rius. 
6. Amb aigua. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Amb què creus que s’assembla la 

pluja i la neu? 

P4  
1. Amb l’aigua. 
2. La neu amb cotó i la pluja amb aigua. 
3. No s’assembla. 
4. No s’assembla. Perquè l’aigua de la neu es 

converteix en blanc. 
5. L’aigua és blanca i la neu també. 
6. No s’assembla. 

P5 
1. – 
2. No. Perquè la neu és blanca i la pluja transparent. 
3. No s’assemblen. 
4. No. Perquè la pluja és blava i la neu blanca. 
5. No. Perquè la pluja és recta i la neu a vegades és 

rodona. 
6. No, perquè la neu és blanca i l’aigua és blanca. 

(crec que volia dir blava) 

1r 
1. No ho sé. 
2. Amb l’aigua. 
3. Que cauen dels núvols totes dues. 
4. S’assemblen perquè la pluja, les gotes són neu. És 

una goteta d’aigua i quan cau a terra es converteix 
en neu. 

5. Que la neu és d’aigua i la pluja també. 
6. Perquè la neu quan plou, la neu està freda perquè 

hi toca la pluja 

2n 
1. No ho sé. 

2. Dels núvols. 

3. Perquè si toques la neu es desfà.  

4. Perquè la pluja és aigua i la neu és aigua glaçada. 

5. D’aigua. 

6. Amb l’aigua. La neu és aigua congelada i la pluja és 
aigua normal. 
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PREGUNTES SOBRE LA BOIRA 

 

PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Què penses que és la boira? Com 

creus que es fa? 

P4  
1. No ho sé. 
2. Núvols que es desfan i llavors s’escampen per tot 

arreu.  
3. És fum que tapa totes les cases. Es fa quan surt 

fum. 
4. Núvols. Es fa d’aigua perquè també surten del mar. 
5. De fred. Són com núvols que toquen a terra. 
6. No ho sé. 

P5 
1. Són núvols que no s’acaben de formar. 
2. Vent.  
3. No ho sé. 
4. La boira és fum. Igual que els núvols, amb fum. 
5. Aire. Amb l’aire que ja està fets els núvols. Ja estan 

fets d’aire els núvols.  
6. Vent. Es fa amb el vent. 

1r 
1. Són núvols que tapen el sol. I a vegades hi ha una 

pluja que és pixanera i treu com gotes d’aigua.  
2. Són els núvols que es destrueixen i es fan com que 

estan barrejats i en formes petites. 
3. Com els núvols, però l’únic que tapa més aviat el 

sol, normalment. És fa amb els núvols. 
4. La pluja. Ah els núvols. Es fa amb núvols. 
5. No ho sé. 
6. La boira és perquè es posa davant i no veiem res. 

Es fa de núvols. 

2n 
1. Com uns núvols. / De vapor. 
2. Vapor. 
3. Molts núvols junts. 
4. La boira és com els núvols, vapor de l’aigua del 

mar. 
5. Són els núvols que van baixant al terra. Es fa amb 

els núvols que van baixant i amb vapor. 
6. Com núvols però que baixen a baix. Es fa igual, 

però a baix. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

Com desapareix la boira? P4  
1. Amb el sol. 
2. Amb el sol perquè està fet de foc. 
3. Quan fa sol. 
4. Amb el vent. 
5. Quan fa sol. 
6. Sempre es queda la boira. 

P5 
1. Amb el vent. 
2. L’endemà si fa sol pues es canvia. 
3. Amb els núvols. 
4. Amb el sol. Perquè el sol té molta escalfor i 

empeny la boira perquè se’n vagi. 
5. Que se’n va cap allà. Amb el vent se’n va cap allà. 
6. Amb el vent. 

1r 
1. Se’n va. 
2. Doncs potser amb el vent que la fa fora. 
3. El sol la treu. 
4. S’hi queda sempre. 
5. No ho sé. 
6. Quan fa sol. 

2n 
1. Quan el sol brilla molt. 
2. Amb el sol. 
3. A mig matí. Perquè després comença a sortir el sol. 
4. Amb el sol. 
5. Amb el sol. 
6. Ai ! que és difícil. 
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PREGUNTA CURS RESPOSTA 

La pluja i la boira creus que 

s’assemblen? 

P4  
1. No. 
2. No. 
3. No. 
4. No. 
5. Sí, perquè la pluja és blanca i els núvols.  
6. Sí, amb la neu. 

P5 
1. No gaire. Perquè la pluja cau aigua i hi ha núvols 

negres i es veu bé. I la boira, no es veu bé, no hi ha 
núvols negres i no cau aigua.  

2. No. 
3. No. 
4. No. Perquè la boira són núvols i l’aigua, la pluja, és 

aigua. 
5. No, perquè la pluja plou, i dins és aigua, i la boira 

és aire. 
6. No perquè l’aigua és blava i la boira és blanca. 

1r 
1. Amb els núvols sí, perquè els núvols en real si són 

blancs o grisos, com que els núvols s’ajunten molt 
quan fa boira, doncs fa boira. 

2. Amb el núvol. 
3. No. 
4. Sí, perquè la boira, la pluja, fa així (assenyala de 

salt cap a baix), i la boira quan plou i fa vent es 
converteix en boira. 

5. Que la boira també mulla una mica. 
6. No. 

2n 
1. Sí, perquè surt de la boira la pluja. 
2. S’assemblen amb els puntets. Perquè quan cauen 

es fan com unes ratlles com amb la boira. 
3. No. 
4. No ho sé. 
5. No. 
6. S’assemblarien més els núvols amb la boira. 
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3. Annex 3: Xarxa sistèmica 

LLEGENDA EDATS: 
P4  
P5 
1R 
2N 

 
Què penses que és la pluja?   
- Aigua: IIIIIIIIIIIIIIIIIII   
- “De plou”: II 
- És vida: I 
- Una tempesta(llamps i trons): I 
- Els núvols fan ploure: I 
 
D’on creus que ve la pluja?  
- Dels núvols: IIIIIIIIIIIIIIIII 
- Del cel: IIII    (No especifiquen si és dels núvols) 
- Del mar: II 
- No ho sap: I 
 
Com creus que es fa la pluja?  
- Amb aigua: III    (No especifiquen d’on prové l’aigua) 
-Amb neu (quan la neu es desfà és aigua): I 
- L’aigua del mar va a parar al cel: II   (No especifiquen que vagi als núvols) 
- Els núvols ja la porten a dins: I 
- Els núvols recullen l’aigua del mar, dels rius o dels llacs: III  
- Mar, rius aigua: II 
- Riu: I 
- Fa referència al procés d’evaporació o condensació: IIIIII 
- Quan s’embruten els núvols cau pluja: I 
- Els núvols xoquen: II 
- No ho sap: IIIIII 
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On penses que va la pluja quan és al terra? 
- A l’aixeta, la reixa, a les canonades: IIIII 
- El sol l’asseca: IIII 
- Se’n va a sota terra, a terra, a l’herba: IIII 
- Se’n va als mars,rius i llacs: IIII 
- Els núvols l’aspiren: I 
- Parla del procés d’evaporació i condensació: I 
- Desapareix (sense motiu) : III 
- No desapareix:I 
- No ho sap: I 
 

De què penses que estan fets els núvols? 
- De cotó: IIIII 
- De cotó de sucre: II 
- De fum:I 
- De neu: I 
- De boira: I 
- D’aire: III 
- D’aigua – de pluja:IIIIII 
- De vapor: IIII 
- No ho sap: I 

 
Els núvols són sempre iguals? Com són quan plou? 

- Segons la forma: III                 (- Quan plou canvien de forma: I ) 
- Segons el color: IIIIIIIIIIIIIII                              (-Quan plou són negres o grisos:IIIIIIIIIIIIIIIII ) 
- Segons el color i la forma: III            

- Sempre són iguals: II 
- Són diferents: I 
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Perquè penses que canvien els núvols? 
- Estan molt plens, i es fan més grossos: IIII 
- Quan es buiden després de ploure es tornen blancs: I 
- L’aigua s’embruta. Els fa posar grisos: II 
- Varien segons les estacions: I 
- Tornen a fer referència al color del núvol sense donar-ne una explicació: IIII 
-El sol es canvia per poder assecar: I 
- No ho sap: IIIIIIIIIII 

 
De què penses que està feta la neu? 

- De gel: III                                       
- Aigua que es congela: IIIIIIIIII       (Relacionen amb l’aigua de la pluja: II  ) 
- De neu: I 
- D’aigua: IIIII                                    (Diuen que no és aigua de la pluja: I  ) 
- De núvol: II 
- De vapor: I 
- No ho sap: II 

 
Amb què es converteix la neu quan es fon? 
- En aigua: IIIIIIIIIIIIIII    (Es filtra al terra, se’n va a les reixes, : IIIIIIIII ) 
     (Als rius i mars: II ) 
     ( Se’n va als núvols: I  ) 
- En gel: IIII     (diu que el gel es converteix en aire) 
- En neu: I 
- No ho sap: IIII 

 
 
La neu i la pluja creus que s’assembla? 

- Sí: IIIIIIIIIIII    (Tenen en comú l’aigua: IIIIIII ) 
     (Tenen en comú el color blanc: I  ) 
     ( Procedeixen dels núvols: II  ) 
- No: IIIIIIIII    ( Tenen en comú l’aigua, però la diferencien en cada cas: I  ) 
     ( El color és diferent: III   /Forma diferent: I  ) 
- No ho sap: III 
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Què penses que és la boira? 

- Núvols: IIIIIIIIIIIIIIII    (Es fa d’aigua perquè també surten del mar) / (Núvols fets de fum) / (Núvols fets d’aire)  
      (Núvols de vapor: III) 
- Vapor: I 
- Fum: I 
- Vent: II 
- No ho sap: IIII 

 
Com desapareix la boira? 
- Amb el sol: IIIIIIIIIIIII 
- Amb el vent: IIIII 
- Amb els núvols: I 
- Se’n va (no especifica la causa): I 
- No desapareix mai: II 
- No ho sap: II 
 

La pluja i la boira creus que s’assemblen? 
- Sí: IIIIIIII    (Pel color blanc dels núvols: I ) / (Per la composició dels núvols: IIII) / (La pluja fa la boira: I )  
    (Per les formes de les gotetes: I ) 
- No: IIIIIIIIIIIIIII   ( No s’assemblen pel color dels núvols: II  ) / ( Per la composició dels núvols: II) 
- No ho sap: I 

 


