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1. Resum i paraules clau 

La societat espanyola presenta un elevat analfabetisme científic, la qual cosa 

provoca una baixa comprensió i un desconeixement de la importància que té la 

ciència a la societat i, per tant, repercuteix sobre la seva capacitat de presa de 

decisions d’índole científica. Les causes d’aquest analfabetisme són vàries i 

entre elles cal destacar la manca d’una educació científica correcta, la qual 

cosa pot ser deguda, entre altres, a que no s’assoleix la competència científica. 

Aquesta competència inclou l’aprenentatge dels coneixements científics i de la 

forma de treballar dels científics, així com la valoració de la importància social 

de la ciència. En el present treball s’analitza l’aprenentatge de la competència 

científica a les sessions pràctiques mitjançant una recerca bibliogràfica. A més, 

per mitjà d’uns qüestionaris realitzats a alumnes d’ESO i de batxillerat, es posa 

de manifest com els alumnes valoren positivament la ciència però presenten un 

elevat desconeixement dels científics i les investigacions actuals. Front a 

aquests fets, es presenten una sèrie d’activitats i xerrades encaminades a 

millorar l’assoliment de la competència científica a través del foment del treball 

pràctic, de l’interès per la ciència i del coneixement de la ciència actual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: analfabetisme científic; competència científica; treballs pràctics; 

valoració de la ciència 
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2. Introducció 

Avui en dia es requereix un conjunt de bens i productes que deriven de la 

investigació, el desenvolupament i la innovació científiques, de manera que per 

comprendre’ls es requereix un coneixement científic. En aquest sentit, el nivell 

científic dels espanyols és bastant dolent si es considera la importància i l’ús 

reals que fan de la ciència (Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología, 2015). Per exemple, hi ha una elevada ignorància de la raó per la 

qual no es poden prendre antibiòtics quan es té grip i es creu que únicament 

les tomàtigues transgèniques tenen gens. A més, molts dels càrrecs importants 

de poder es troben ocupats per persones amb elevats desconeixements 

científics que, per tant, no entenen la importància que té la ciència pel progrés 

social. Queda clar, doncs, que si la societat tingués un cert coneixement dels 

valors de la ciència, aquesta tindria una major importància i reconeixement.  

Una de les funcions de l’educació és aconseguir una millora i una transformació 

socials que condueixin cap al progrés (Alcántara, 2009). Així, el sistema 

educatiu és una part imprescindible de la societat que necessita la interacció 

contínua amb aquesta i els seus problemes. Per tant, el món educatiu juga un 

paper clau en solucionar el problema de la incultura científica que té la societat.  

Les ciències han sigut treballades al sistema educatiu espanyol des de fa 

dècades. Aquest fet fa pensar que la manca de coneixements científics no es 

deu tant a la falta del tractament de les ciències sinó més aviat a que aquest no 

ha estat adequat. Hi ha varis factors que hi podrien estar implicats, com ara 

poques hores lectives dedicades a l’ensenyament de les ciències, un elevat 

contingut teòric, un baix contingut aplicat, etc.  

Atenent a aquestes consideracions, en el present treball es tractaran dos dels 

factors que contribueixen a que l’aprenentatge de les ciències no sigui del tot 

idoni i es generi una conseqüent incultura científica a la societat. El primer d’ells 

serà la metodologia d’ensenyament de les ciències, especialment pel que fa a 

les sessions pràctiques de l’àrea de biologia i geologia, per a que els alumnes 

aprenguin el que realment és fer ciència. L’altre factor serà la valoració de la 

importància que té la ciència i els científics en la societat.    
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3. Objectius 

El present treball s’ha centrat en el foment de la competència científica als 

alumnes, especialment pel que fa a l’aprenentatge del treball científic i la 

valoració de la ciència, com un element important per la millora de 

l’analfabetisme científic de la societat. Entorn aquesta idea es concreten els 

següents objectius: 

1) Analitzar l’aprenentatge de la competència científica a les sessions 

pràctiques. 

2) Analitzar l’interès i la visió de les ciències d’alumnes de diferents nivells 

de secundària i batxillerat de les Illes Balears mitjançant la realització 

d’uns qüestionaris.  

3) Proposar activitats per tal d’afavorir el correcte aprenentatge de la 

competència científica i, d’aquesta manera, promoure l’interès en la 

ciència i incrementar la valoració del treball científic per part dels 

alumnes i, conseqüentment, del conjunt de la societat. 
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4. Estat de la qüestió 

4.1 L’analfabetisme científic de la societat 

L’alfabetització científica es pot entendre com aquell procés on s’adquireixen 

conceptes i procediments científics, així com també una actitud positiva cap a 

la ciència (Sabariego i Manzanares, 2006). Aquesta actitud es basa en apreciar 

la importància de la ciència i fomentar l’interès cap a les disciplines científiques. 

Així, l’alfabetització científica implica la formació d’una ciutadania capaç 

d’intervenir en la presa de decisions de polítiques científiques adequades, fet 

clau per al progrés de la societat.  

El 2010 es va fer una valoració de l’alfabetització científica dels habitants de 

diferents països de la Unió Europea (Informes técnicos CIEMAT, 2011). Pel 

que fa a l’actitud cap a la ciència, un 29% dels espanyols es considera molt 

interessat en la ciència i un 52% té un interès moderat, valors molts similars als 

de la mitjana europea (30% i 49% respectivament). Malgrat que l’interès per la 

ciència sembla ser alt, els espanyols estan més interessats en altres temes, 

com ara els esports (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 

2015). 

En canvi, un 50% dels espanyols consideren que estan moderadament o 

altament informats dels temes científics, fet que es troba per sota del valor de 

61% de la mitjana europea (Informes técnicos CIEMAT, 2011). De fet, es varen 

realitzar enquestes a ciutadans espanyols adults on es va posar de manifest 

l’elevat desconeixement d’aspectes científics bàsics (Fundación Española para 

la Ciencia y la Tecnología, 2015) (Taula 1). 
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Taula 1. Exemples d’analfabetisme científic dels espanyols (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, 2015).  

 % respostes 

incorrectes 

Els antibiòtics són útils per tractar infeccions víriques 53,5% 

Només les tomàtigues transgèniques tenen gens 45,7% 

Tota la radioactivitat del planeta és produïda pels humans 39,9% 

Els primers humans varen conviure amb els dinosaures 30,5% 

El Sol gira al voltant de la Terra 27,5% 

L’oxigen que respirem no prové de les plantes 19,9% 

 

La societat espanyola actual, doncs, presenta un important analfabetisme 

científic, la qual cosa es pot deure a varis factors entre els quals cal destacar: 

1) La importància relativa que es dona a la cultura científica. Els 

espanyols no donen la mateixa importància a la ciència que a altres disciplines. 

De fet, es tendeix a considerar inculta a una persona que, per exemple, no ha 

llegit les obres de Lope de Vega i Quevedo o que no ha contemplat els quadres 

més destacats de Velázquez. En canvi, no està socialment mal valorat no 

conèixer a Servet, Lavoisier o Newton i les seves aportacions a la ciència 

(Martín-Díaz, 1998). Per tant, no és extrany observar que Santiago Ramón y 

Cajal y Severo Ochoa són mencionats com a científics importants només per 

un 5% i un 2,5% dels espanyols respectivament  (Fundación BBVA, 2012).  

2) La font d’informació científica. Un altre factor per explicar el baix 

coneixement científic dels espanyols radica en que la majoria d’espanyols rep 

informació de temes científics a partir de mitjans no especialitzats (internet, 

televisió, etc.), i només un 13,2% ho fa a partir de fonts especialitzades 

(Informes técnicos CIEMAT, 2011). 

3) Una educació científica inadequada. S’ha vist que l’analfabetisme 

científic és més reduït en les persones que tenen més nivell d’estudis 

(Fundación BBVA, 2012). A la secció següent s’expliquen alguns dels factors 

que contribueixen a què els alumnes no assoleixin un nivell científic adequat. 
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4.1.1 El paper de l’educació en analfabetisme científic de la societat 

L’educació té una contribució molt important en l’assoliment de coneixements 

científics dels ciutadans. És important assenyalar que l’assoliment de la 

competència científica en l’educació no implica únicament la formació 

d’alumnes que en el futur formaran part de l’àmbit científic, sinó que també 

pretén millorar l’alfabetització científica de la ciutadania en general (Ordre 

ECD/65/2015).  

Uns dels factors que influeixen en que l’educació científica no origini una 

alfabetització científica podria radicar en el baix nombre d’hores lectives 

dedicades a les ciències. En el currículum per a l’educació secundària 

obligatòria segons la LOE es dediquen tres hores setmanals a l’ensenyament 

de les ciències de la naturalesa als dos primers cursos d’ESO i quatre hores a 

tercer d’ESO, respectivament. Amb la LOMQE el nombre d’hores setmanals a 

cada nivell es manté, tot i que diversificades en biologia i geologia i en física i 

química. Això suposa que només un 10.4% de les sessions d’assignatures 

obligatòries als tres primers cursos d’ESO es dediquen a l’ensenyament de les 

ciències experimentals. En conseqüència, aquest baix nombre d’hores lectives 

podria suposar un inconvenient per a que els alumnes acabin l’etapa escolar 

amb una forta competència científica que els permeti tenir una visió social per 

la ciència i una alfabetització científica correctes. A més, els alumnes poden 

deixar de fer assignatures de ciències a partir de quart d’ESO, per la qual cosa 

continguts que es troben englobats en aquest darrer curs d’ESO poden no ser 

apresos. Per exemple, els alumnes poden finalitzar la seva educació científica 

sense que mai se’ls hagi ensenyat la genètica, una disciplina molt important 

actualment per a comprendre la importància dels aliments transgènics, la 

clonació, la teràpia gènica o les malalties hereditàries. En canvi, l’aprenentatge 

de disciplines no científiques, com la literatura, la història o la religió, continua 

fins acabar el batxillerat.  

Encara que les lleis educatives donen poca importància a la ciència en termes 

de càrrega horària i aprenentatge bàsic, aquest fet no és probablement l’únic 

inconvenient de que els alumnes no assoleixin correctament la competència 
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científica. La metodologia d’ensenyament, com ara un major ús del treball 

pràctic, s’ha proposat que també juga un paper important en l’educació 

científica dels alumnes. Entre les causes d’aquesta metodologia poc adient cal 

destacar (Solbes i Traves, 2003): 

- La separació entre la teoria i la pràctica. S’ensenyen molts conceptes 

teòrics però menys de procedimentals. De fet, s’ha vist que realitzar 

proves científiques a nivell educatiu contribueix a la formació de 

ciutadans amb una preparació científica correcta (Garrido 2013).   

- El formalisme. És especialment important a física, química i biologia 

molecular, on hi ha un elevat nombre de fórmules i poc treball 

experimental, la qual cosa crea una ciència difícil que només comprenen 

els alumnes més dotats.  

- La descontextualització. La ciència que s’ensenya no és propera a la 

vida quotidiana dels alumnes ni a la societat, fet que provoca una manca 

d’interès i valoració.  

- La manca d’ensenyament del caràcter hipotètic de la ciència i la seva 

construcció col·lectiva en forma de grups científics.  

En conjunt, l’educació científica incorrecta provoca que els alumnes no tinguin 

una alfabetització científica adequada tant en coneixements científics com en 

l’interès i la valoració de la ciència. En les seccions posteriors d’aquest treball 

s’analitzarà la metodologia d’ensenyament de les activitats pràctiques de 

biologia i geologia, així com l’interès i la valoració de les ciències per part dels 

alumnes.    

 

4.2 Anàlisi del treball pràctic a l’àrea de biologia i geologia 

La ciència es basa en la comprensió del món físic, fet que inclou la manera de 

pensar i de treballar dels científics. Per tant, la ciència és al mateix temps una 

activitat cognitiva i una activitat manipulable. Per aquest motiu cal que els 

estudiants aprenguin les maneres de fer, pensar i actuar dels científics (Soler i 

Martí, 2013). Això fa que la realització de pràctiques als centres d’educació 
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sigui una eina molt important pel correcte aprenentatge de les ciències als 

centres d’educació.  

4.2.1 Les competències i els objectius del treball pràctic 

Les competències educatives són aquelles qualitats que permeten a una 

persona respondre davant els problemes que es troba a diferents àmbits 

mitjançant accions actitudinals, procedimentals i conceptuals (Zabala i Arnau, 

2008). A continuació es detallen les competències clau segons l’Ordre 

ECD/65/2015 i com es poden assolir mitjançant sessions pràctiques de biologia 

i geologia: 

 Comunicació lingüística. Es pot fomentar el llenguatge científic a 

través de l’elaboració i la comprensió de textos científics, així com també 

mitjançant l’exposició oral del treball realitzat a les sessions pràctiques. 

 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia. Aquesta competència inclou, entre altres aspectes, 

l’aplicació del mètode científic i la valoració de la ciència com a part 

important de la societat. Per tant, a més de conèixer conceptes científics, 

els alumnes han de ser capaços de fer ciència per a poder donar-li un ús 

en diferents contextos de la vida real (Garrido 2013). A més, aprenent la 

forma de treballar dels científics es pot fomentar també la valoració de la 

ciència. 

Una manera de treballar la competència matemàtica és la interpretació 

d’uns resultats, sovint numèrics i en forma de taules i gràfics. 

Tradicionalment, aquests elements s’han treballat únicament a l’àrea de 

matemàtiques, però, al ser indispensables per a la ciència, caldria 

treballar-hi paral·lelament a l’àrea de ciències (Soler i Martí 2013).  

 Competència digital. Es basa en l’ús creatiu, crític i segur de les 

tecnologies de la informació i la comunicació pel treball científic.   

 Aprendre a aprendre. Aquesta competència pot ser treballada a través 

de l’elaboració d’unes conclusions a partir d’uns resultats obtinguts i de 

la motivació per fer ciència. 
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 Competències socials i cíviques. Les sessions pràctiques permeten 

comprendre la importància de la ciència en la societat i la capacitat de 

construir-se opinions amb una base sòlida per a participar en les 

diferents controvèrsies de la societat.   

 Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Si s’engresca als alumnes a 

dissenyar, elaborar i modificar els seus propis projectes es pot treballar 

aquesta competència. 

 Consciència i expressions culturals. Mitjançant la realització de les 

sessions pràctiques els alumnes poden incrementar la seva apreciació 

cap a la ciència i el patrimoni científic actual. 

Tenint en compte la necessitat d’assolir totes aquestes competències, Seré 

(2002) proposa que els objectius de l’ensenyament de les ciències en el seu 

conjunt han de ser els següents: 

a) entendre i saber la teoria, els conceptes, els models i les lleis 

científiques. 

b) realitzar experiències d’aquests coneixements científics i aprendre a 

realitzar noves experiències. 

c) descobrir nous coneixements a partir de la realització de noves 

experiències. 

d) aplicar aquests coneixements i experiències.  

Segons l’autor, els objectius d’entendre i saber són principalment intel·lectuals, 

mentre que els de realitzar i aprendre a realitzar són experiències actives. La 

consecució dels dos tipus d’objectius dóna lloc a la capacitat de descobrir i 

aplicar aquests coneixements científics. És important, doncs, que es realitzin 

experiències pràctiques durant les sessions de biologia i geologia, fet que 

també es fa palès en els objectius de l’anterior currículum LOE i en els de 

l’actual currículum LOMQE. Així, entre els objectius d’aquest darrer currículum 

cal destacar-ne el següent: 

Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les 

ciències, com ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la 

formulació d’hipòtesis, l’elaboració d’estratègies de resolució i de 
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dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració de les 

aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència 

global.  

4.2.2 Metodologia del treball pràctic  

La part pràctica queda ben palesa en els objectius didàctics per a 

l’ensenyament de les ciències. Conseqüentment, la consecució d’aquests 

objectius requereix l’ús d’una metodologia docent adequada. En aquest sentit, 

s’han descrit els següents models per a l’ensenyament de les ciències 

(Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la Universitat de Vic, 

2014): 

a) Aquells que pràcticament negligeixen les sessions al laboratori i es 

fonamenten en activitats basades en adquirir coneixements i 

memoritzar-los. El material curricular de referència és el llibre de text i la 

informació que dóna el professor: fitxes, recursos bibliogràfics, etc.  

b) En altres models, les sessions al laboratori es plantegen com una 

demostració i una adquisició dels coneixements adquirits a les sessions 

teòriques.  

c) En ocasions es proposa als alumnes que resolguin problemes o 

responguin preguntes mitjançant la recerca d’informació. En aquests 

models sovint s’aborden qüestions secundàries als objectius principals 

del tema.  

El currículum de biologia i geologia també recull la importància com a eina 

metodològica dels treballs pràctics: 

Els treballs pràctics i els treballs al laboratori adquireixen una gran 

rellevància en l’ensenyament-aprenentatge de les ciències (experiments 

il·lustratius, exercicis pràctics, experiments per contrastar hipòtesis, 

petites recerques, etc.) i faciliten que els alumnes s’aproximin a la realitat 

del treball científic.  

És important considerar que “la ciència escolar no pot ser com la ciència dels 

científics, però ha de ser ciència” (Departament de Didàctica de les Arts i les 
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Ciències de la Universitat de Vic, 2014). En conseqüència, el que és més 

important no són els resultats obtinguts sinó l’aprenentatge d’uns procediments 

adients i l’obtenció d’una actitud positiva cap a la ciència.  

Caamaño (2004) proposa dividir el treball pràctic en els següents tipus 

d’activitats: 

a) Experiències. Són activitats que tenen com objectiu familiaritzar els 

alumnes amb un determinat fenomen i així facilitar la comprensió 

d’aquest. Exemples d’experiències són la dissecció d’un animal o la 

comprovació de les propietats dels minerals.  

b) Experiments il·lustratius. Es tracta d’activitats destinades a mostrar i 

interpretar un fenomen o una relació entre variables. Per exemple, 

l’observació de bombolles quan es posa peròxid d’hidrogen a una mostra 

biològica.  

c) Exercicis pràctics. Són activitats on els alumnes segueixen passa a 

passa les indicacions donades pel professor. L’objectiu pot ser 

l’aprenentatge de procediments i destreses (com ara el disseny d’una 

clau dicotòmica) o la comprovació d’una teoria (com la reproducció de 

l’experiment de Redi).  

d) Investigacions. Són activitats basades en la resolució de problemes 

mitjançant del disseny i la realització d’un experiment i l’obtenció i 

l’anàlisi d’uns resultats. Aquests problemes poden ser de dos tipus: 

teòrics i pràctics. Les investigacions de problemes teòrics tenen com 

objectiu la comprovació d’una hipòtesi o la determinació de les relacions 

entre variables (per exemple, quin és l’efecte del contingut en nitrogen 

del sòl sobre el creixement de les plantes?). En canvi, les investigacions 

de problemes pràctics pretenen comprendre el procediment de la ciència 

(per exemple, com podem saber quin contingut de nitrogen al sòl és 

òptim pel creixement de les plantes?). Cal definir el grau d’obertura 

d’una investigació, que ve definit per com es planteja el problema, el 
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nombre de mètodes per a solucionar-lo, el grau d’ajuda requerida del 

professor i la diversitat de solucions.  

Jiménez i Martí (2013) destaquen que les investigacions haurien de tenir dos 

objectius: aprendre a investigar i investigar per a comprendre. El primer objectiu 

fa referència a planificar i realitzar accions per obtenir dades que seran 

analitzades per obtenir conclusions. Per la seva banda, el segon objectiu 

implica assolir o reforçar nous coneixements a partir de l’exercici pràctic.  

4.2.3 L’avaluació del treball pràctic  

El treball pràctic cal que sigui avaluat per tal de conèixer el grau d’assoliment 

dels objectius proposats en funció de la metodologia didàctica emprada. A més 

dels objectius, cal avaluar les competències adquirides, com ara l’ús de la 

metodologia científica com a part de la competència científica. De fet, el 

currículum, a més de l’avaluació dels continguts conceptuals, proposa també 

avaluar els continguts procedimentals: 

- Al bloc 1 de primer i tercer d’ESO (Habilitats, despreses i estratègies. 

Metodologia científica) es proposa l’avaluació del treball experimental 

mitjançant criteris típics del mètode científic: ús de vocabulari científic, 

cerca i anàlisi d’informació, elaboració del treball experimental, ús 

d’instruments i descripció i observació dels resultats.  

- Al bloc 7 de primer i tercer d’ESO i al bloc 4 de quart d’ESO (Projecte de 

recerca) els criteris d’avaluació estan més detallats.  

- Integra i aplica les destreses pròpies del mètode científic. 

- Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa. 

- Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per 

elaborar i presentar la recerca. 

- Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa. 

- Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els 

ecosistemes del seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per 

presentar-les i defensar-los a l’aula. 
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- Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i 

coherència, tant oralment com per escrit.  

Malgrat que a nivell de currículum es fomenta la importància d’avaluar objectius 

i competències que deriven del treball pràctic, en un estudi realitzat a alumnes 

de secundària es va veure que les activitats de laboratori no sempre eren 

avaluades, especialment aquelles que eren dissenyades pel propi professor 

(Garrido 2013). Per tant, sembla que encara queda un camí a recórrer per 

acabar de traslladar els criteris d’avaluació proposats al currículum a les aules i 

laboratoris de biologia i geologia.  

 

4.3 Quina és la visió de la ciència en els estudiants de secundària? 

A la prova PISA 2006 es va avaluar la competència científica i també les 

actituds dels alumnes davant les ciències (OCDE, 2006). Es va observar com 

un elevat percentatge dels alumnes espanyols valoraven molt positivament la 

importància de les ciències en l’economia, la societat i el desenvolupament (Gil-

Flores, 2012). Tot i que es veien capaços de fer ciència, els alumnes no 

destacaven la importància que aquesta podia tenir a nivell individual, és a dir, 

no creien que empressin els coneixements científics una vegada haguessin 

finalitzat la seva formació acadèmica.  

Amb l’objectiu de conèixer de primera mà quina és la percepció i l’interès per la 

ciència dels estudiants de les Illes Balears, així com també els seus 

coneixements de ciència actual, s’ha realitzat un estudi mitjançant una sèrie de 

qüestionaris a 157 alumnes dels diferents nivells d’ESO i de batxillerat (veure 

annexes I i II). A més, als alumnes d’ESO se’ls va demanar la seva opinió 

sobre l’aprenentatge a les sessions pràctiques. Gran part dels estudiants 

enquestats eren alumnes de l’IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença) degut a 

que la part pràctica del màster en Formació del Professorat es va dur a terme 

en aquest centre. La resta d’alumnes eren de diferents centres que varen 

assistir a les jornades de Ciència per a Tothom realitzades el passat més de 

maig a la Universitat de les Illes Balears. Els qüestionaris contenien entre deu i 

tretze preguntes, en funció del curs acadèmic.  
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Tenint en compte que la població espanyola adulta té una valoració positiva de 

les ciències (Informes técnicos CIEMAT, 2011), una de les hipòtesi de treball 

inicials era que els alumnes també ho valoressin positivament. En canvi, no 

s’esperava que tinguessin un elevat coneixement de la ciència actual (científics 

i investigacions actuals). Tenint en compte la metodologia de les sessions 

pràctiques descrita en seccions anteriors, era d’esperar que els alumnes d’ESO 

opinessin que aprenen més a les sessions de laboratori que a les d’aula.  

 

 

Figura 1. Grau d’interès científic dels estudiants enquestats.  
 

Com es pot observar a la figura 1, l’interès per les ciències dels estudiants de 

primer i segon d’ESO no és molt elevat, però s’incrementa als darrers cursos 

d’ESO. Òbviament, aquest interès és superior al batxillerat científic i menor al 

batxillerat no científic. Aquesta tendència també es fa palesa en l’interès en la 

ciència que es fa a Mallorca, el qual és superior als alumnes dels darrers 

cursos d’ESO respecte el dels primers cursos i al batxillerat científic respecte el 

no científic. En general, doncs, s’observa com l’interès en les ciències 

s’incrementa a mesura que augmenta el curs d’ESO i és superior al batxillerat 

científic.  
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Figura 2. Importància de la biologia i la geologia pels estudiants enquestats.  

 

Pel que fa a la importància que donen els alumnes a la biologia i a la geologia, 

s’observa que aquesta és molt elevada i similar als dos grups d’ESO i al 

batxillerat científic, i és menor al batxillerat no científic (figura 2). És destacable 

el fet que la importància s’incrementa quan s’opina sobre la investigació en 

nous medicaments i, en menor mesura, sobre la investigació enfront el canvi 

climàtic. El fet de que la importància de la biologia i la geologia en general sigui 

menor que les aplicacions concretes d’aquestes dues ciències suggereix que 

els alumnes tenen un cert desconeixement de les utilitats de la biologia i la 

geologia. En tot cas, és remarcable que la importància que donen a la biologia i 

la geologia, tant a nivell general com a nivell més concret, és superior a l’interès 

que s’observa a la figura 1, la qual cosa indica que els alumnes valoren molt 

positivament les ciències independentment del seu grau d’interès. Aquest fet 

està d’acord amb estudis previs on s’observa com estudiants de diferents 

comunitats autònomes (no inclosa les Illes Balears) valoren molt positivament 

la ciència com a eina per a comprendre el món on vivim i com a part 

fonamental del desenvolupament humà (Gil-Flores 2012).  
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Figura 3. Valoració d’un científic per part dels alumnes de primer i segon d’ESO.  

 

Es va analitzar quina era la percepció de la figura d’un científic pels alumnes de 

primer i segon d’ESO (figura 3). Principalment, els alumnes creuen que un 

científic és una persona dedicada al descobriment de nous coneixements, per 

la qual cosa ha hagut d’estudiar molt. Aquesta valoració és, per tant, bastant 

correcta i definitòria del que és un científic.  

 

 

Figura 4. Importància de la ciència en un país pels estudiants enquestats.  

 

La importància de que un país tingui un elevat nombre de científics és elevada 

segons els estudiants de tots els nivells (figura 4). No obstant, disminueix la 

valoració sobre la inversió en ciència d’un país per part dels estudiants de 

tercer i quart d’ESO i de batxillerat no científic. Es podria pensar que per a que 

un país tingui un gran equip científic cal que hi hagi una elevada inversió en 

ciència, però no s’acaba de veure reflectit en aquests nivells acadèmics. A més, 
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aquesta opinió és contradictòria amb el fet que es valori molt positivament la 

investigació biomèdica i climàtica (figura 2). Aquestes contradiccions 

possiblement es deguin a la manca d’informació que tenen aquests alumnes 

sobre aquests fets. En canvi, els alumnes de batxillerat científic valoren millor la 

inversió en ciència que el nombre de científics, fet que podria ser degut a una 

millor comprensió d’aquests aspectes.  

 

Figura 5.  Coneixements actuals de ciència per part dels alumnes enquestats.   

 

La majoria d’alumnes desconeixen el nom d’algun científic actual (figura 5). El 

més conegut és el doctor Stephen Hawking, possiblement degut a que aquest 

físic té una elevada repercussió mediàtica. El coneixement és lleugerament 

superior al batxillerat científic, on part dels alumnes coneixen també al científic 

Eduard Punset. Aquest elevat desconeixement dels científics actuals és un 

exemple de l’analfabetisme científic dels alumnes, els quals formen part d’una 

societat amb elevats coneixements de persones que es dediquen a altres 

professions, especialment les relacionades amb els esports i la premsa del cor.  

Pel que fa a la investigació actual, el principal aspecte que s’està estudiant 

segons els alumnes de tercer i quart d’ESO, del batxillerat científic i del 

batxillerat no científic és la cura de malalties. De fet, aquest tema d’investigació 

probablement sigui un dels més mediàtics actualment, raó per la qual pot ser 

més conegut pels alumnes. Altres exemples d’investigació que destaquen són 

les energies alternatives i les teories d’Einstein, aquest darrer possiblement 

perquè setmanes abans de fer els qüestionaris es va comunicar una 

investigació sobre les ones gravitacionals realitzada a la nostra comunitat 
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autònoma (Universitat de les Illes Balears, 2016). En qualsevol cas, és notori el 

fet que la diversitat de coneixement és pobre, ja que si no és té en compte la 

investigació sanitària, en general els alumnes no són capaços d’anomenar cap 

exemple d’investigació actual.  

En global, doncs, els coneixements que tenen els alumnes sobre la ciència 

d’avui en dia és baix, tant pel que fa als científics com a les investigacions. 

Sembla que la principal via d’arribada d’aquesta informació als alumnes és a 

través dels mitjans de comunicació generals els quals, al ser vies de 

comunicació no especialitzada, sovint transmeten una informació parcialment 

errònia.  

 

 

Figura 6. Possibles professions d’un científic segons els estudiants de batxillerat enquestats.    

 

Entre les possibles professions d’un científic, la majoria d’alumnes suggereixen 

professions que tenen un nom similar al dels estudis universitaris necessaris 

per exercir-les, com ara biologia, geologia, física i química. Són menys 

nombrades les professions més concretes, com ara professor o farmacèutic. 

Encara que és d’esperar que els alumnes de batxillerat científic posseeixin més 

informació al respecte, no s’observen diferències notables en aquesta qüestió.  
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Figura 7. Opinió dels alumnes sobre el pensament heliocentrista de la societat.     

 

Als qüestionaris es va demanar l’opinió dels alumnes sobre l’elevada proporció 

d’espanyols que tenen una visió heliocentrista ja que pensen que el Sol gira al 

voltant de la Terra (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2015). 

En general, els alumnes opinen molt negativament envers aquest fet (figura 7). 

Cal destacar que els alumnes de batxillerat inclouen a la manca d’educació 

com una de les principals causes d’aquesta incultura, i molts creuen que alguna 

cosa s’hi ha de fer.  

En resum, aquestes enquestes mostren com els estudiants de secundària i de 

batxillerat valoren la ciència com una disciplina important, independentment del 

seu interès per la ciència, especialment en àrees com la investigació mèdica i 

la lluita contra el canvi climàtic. Aquest fet es veu reflectit també amb una forta 

valoració de la necessitat que hi hagi un elevat nombre de científics i que l’estat 

inverteixi fortament en ciència. Per tant, la valoració de les ciències és molt 

positiva, tot i que hi ha algunes contradiccions entre diferents ítems estudiats. 

És destacable que aquest fet no és paral·lel a un coneixement elevat de la 

ciència actual, tant pel nombre de científic com per les investigacions que es 

duen a terme, i, a més, sembla que aquest coneixement es fonamenta 

principalment en la informació rebuda a través de mitjans de comunicació. 
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Respecte l’analfabetisme científic de la societat, la postura dels alumnes és 

clarament en contra i a favor de fer-hi alguna cosa.  

 

 

Figura 8. Opinió dels alumnes d’ESO sobre l’aprenentatge a les sessions pràctiques.     

 

Els alumnes de secundària opinen també que assoleixen un major coneixement 

a les sessions de laboratori que a les d’aula (figura 8). Mentre que als dos 

primers cursos d’ESO aquest fet es relaciona principalment en que les classes 

al laboratori són més entretingudes, als dos darrers cursos de secundària es té 

en compte la metodologia docent, és a dir, la realització d’experiments. Per 

tant, els alumnes, principals protagonistes del procés d’ensenyament i 

aprenentatge, són els primers que pensen que fomentar les classes de 

laboratori suposa una eina molt important per aprendre els coneixements i la 

competència científics.  
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5. Desenvolupament de la proposta 

Davant l’elevat analfabetisme científic de la societat espanyola (Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología, 2015), el treball pràctic als centres de 

secundària suposa una eina molt útil per assolir la competència científica per 

part dels alumnes (Solbes i Traves, 2003; Garrido, 2013), i, d’aquesta manera, 

formar futurs ciutadans amb un coneixement científic prou sòlid com per 

participar en les controvèrsies de la societat. A més, com s’ha vist als 

qüestionaris realitzats a estudiants de secundària de les Illes Balears, els propis 

alumnes opinen que el seu aprenentatge s’afavoreix a les sessions pràctiques.  

Un correcte aprenentatge de les ciències no només implica adquirir uns 

coneixements i uns procediments científics, sinó que també cal formar alumnes 

que, independent del seu futur professional, tinguin una valoració adequada de 

la ciència. Per a que això sigui possible, els alumnes han de conèixer l’activitat 

científica que es produeix al seu voltant i han de reconèixer la ciència i els 

científics com una part molt important de la societat.  

Per aquests motius, en aquest apartat es proposen una sèrie d’activitats 

pràctiques i xerrades que tenen com a objectius comuns millorar l’aprenentatge 

i la valoració de la ciència. 

 

5.1 Activitat 1. El que pesa més, arriba més aviat a terra? 

GUIA PER L’ALUMNE 

El que pesa més, arriba més aviat a terra? 

Qüestió 1. Disposem de tres objectes: un bolígraf, un guix i un estoig ple.  

a) Pesa’ls amb una balança i anota el seu pes.  

b) Si deixem caure els tres objectes des de la mateixa altura, quin creus que 

serà el primer en arribar a terra? Per quina raó?  

c) Com ho comprovaries? Explica el procediment que faries per a comprovar-

ho.  
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d) Fes la comprovació. Anota tots els resultats que observis. 

e) Quina és ara la teva opinió?  

Qüestió 2. Ja ets tot un científic! Per resoldre l’exercici anterior has fet servir el 

mètode científic. Fes un esquema de tot el procés realitzat indicant les diferents 

etapes del mètode científic: pregunta o problema, hipòtesi, experiment, 

resultats i conclusions.  

Qüestió 3. Anem a reflexionar sobre el que hem fet avui. Contesta a les 

següents preguntes: 

 a) Què has après avui? 

 b) De quina manera ho has après? 

 c) Hi ha alguna cosa que abans no entenies i ara si? 

 d) Hi ha alguna cosa que no has acabat d’entendre bé? 

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Ser capaç d’elaborar una hipòtesi. 

b) Dissenyar i realitzar un experiment per a contrastar una hipòtesi. 

c) Treure conclusions a partir d’experiments.  

Competències 

a) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

Es contribueix en aquesta competència mitjançant l’aplicació del mètode 

científic.  

b) Aprendre a aprendre. Els alumnes han de resoldre per ells mateixos una 

situació problema per mitjà del mètode científic.  

Nivell 1r ESO 



El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat.  

Miquel Sbert Roig 

25 
 

Blocs del currículum treballats 

Bloc 1: Habilitats, destreses i estratègies. Metodologia científica. 

Bloc 7: Projecte de recerca. 

Tipus d’activitat pràctica Es tracta d’una investigació de tipus teòric que 

pretén determinar la relació entre dues variables (pes de l’objecte i temps que 

tarda a caure). Aquesta activitat té un grau d’obertura baix pel que fa a la 

definició del problema i a l’obtenció de solucions, però més obert pel que fa a 

les estratègies de resolució i a l’ajuda del professor.  

Descripció de l’activitat Es tracta d’una activitat senzilla de realitzar a l’aula 

on es descriu una situació i s’aborden una sèrie de qüestions. A la primera 

d’elles inicialment cal pesar tres objectes que clarament tenen un pes molt 

diferent. A continuació s’ha de formular una hipòtesi de quin objecte serà el 

primer en arribar a terra i explicar la raó de que hagi de ser aquest. A 

continuació es demana com es podria fer una demostració, on els alumnes han 

de dir que deixarien caure aquests tres objectes des de la mateixa altura i 

comprovarien quin és el primer en arribar a terra. Inicialment es deixaria als 

alumnes que fessin aquest raonament per si mateixos, però si cal el professor 

pot intervenir i donar pistes. Fins i tot es podria cronometrar el temps que 

tarden a caure els objectes i es podria repetir l’experiència a diferents altures. 

Una vegada vist que els tres objectes tarden el mateix en arribar al terra, els 

alumnes haurien de concloure (si fa falta, amb l’ajuda del professor) que el pes 

d’un objecte no influeix en la seva velocitat de caiguda. 

D’aquesta manera, els alumnes hauran complert amb les diferents etapes de la 

metodologia científica i hauran utilitzat una estratègia científica per a resoldre 

un problema. Potser, però, els alumnes no s’adonin del procés que han 

realitzat, per la qual cosa cal que elaborin un esquema de totes les passes 

realitzades en l’aplicació del mètode científic per a resoldre aquest problema. 

Avaluació Es duria a terme mitjançant un qüestionari d’autoreflexió on es 

comprovaria com s’ha incrementat l’aprenentatge del mètode científic amb 
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aquesta activitat. Les preguntes del qüestionari es troben a la qüestió 3 de la 

fitxa de l’alumne. 

Temporització. Aquesta activitat té una durada d’una sessió. 

 

5.2 Activitat 2. Anem a classificar insectes! 

GUIA PER L’ALUMNE 

Anem a classificar insectes! 

QÜESTIÓ 1. L’enllaç següent condueix a un conegut joc sobre endevinar una 

persona anomenat “Who are you?”.  

http://www.minijuegos.com/juego/who-are-you 

Seleccioneu l’idioma castellà, cliqueu sobre “nueva partida”, trieu el nivell mitjà i 

l’opció de joc curt. Com pots veure, apareix un panell de personatges i tant tu 

com el teu adversari teniu assignat un d’ells, de manera que l’objectiu és 

endevinar quin personatge té el teu adversari abans que ell endevini el teu. 

Fixa’t que per fer-ho hi ha una sèrie de preguntes de si/no que fan referència a 

les característiques dels personatges: sexe, color d’ulls, color dels cabells, etc. 

Abans de triar quina pregunta heu de fer cal que observeu molt detingudament 

com són els personatges a fi de poder-ne descartar un nombre gran tant si la 

resposta es “si” com si és “no”.  

Intenta endevinar quin és el personatge del teu adversari! Al teu quadern has 

d’anotar quina pregunta realitzes i quins personatges pots descartar a cada 

pas. Fes almenys tres partides.  

 

QÜESTIÓ 2. Fixa’t en els insectes de la següent imatge:  
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Figura 9. Adaptat de: http://es.123rf.com/photo_15298231_conjunto-de-insectos-de-

dibujos-animados-aislado-en-el-fondo-blanco.html 

 

Poseu-vos en parelles, trieu un insecte cada un i intenteu endevinar quin 

personatge té l’altre mitjançant preguntes com les del joc “Who are you?”. 

Anoteu les preguntes que feu i quins insectes podeu descartar a cada pas. 

Jugueu almenys tres vegades.  

 

QÜESTIÓ 3. Ves a l’enllaç següent:  

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/claus/imatges/claus3.swf 

En aquesta plana web practicarem les claus de classificació dicotòmica. 

Aquestes claus permeten classificar un grup d’éssers vius (insectes, plantes, 

etc.) en funció d’algunes característiques que els fan diferents entre si. A cada 

una de les passes d’aquestes claus cal triar entre dues opcions, de manera 

similar al joc “Who are you?”. Així, per exemple, al joc podies descartar entre 

els personatges amb cabells negres i els que no tenen cabells negres; en 

aquesta clau, pots triar entre els animalons que tenen 6 potes i entre els que 

tenen 8 potes. Fixa’t que sempre són 2 possibilitats!  

Segueix les instruccions que t’indiquen i classifica tots els animalons.  
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QÜESTIÓ 4. Imagina que ets un col·leccionista d’insectes i has aconseguit 

reunir tots els insectes que tens sobre la teva taula. Fixa’t que són molt 

diferents entre si. En grups de 2 o 3 persones: 

a) Indiqueu alguns trets que permetin classificar aquests insectes. 

b) Elaboreu una clau de classificació en funció d’aquestes característiques. 

Recordeu que a cada pas d’aquesta clau s’ha de poder diferenciar entre dues 

possibilitats.  

c) Moveu-vos per l’aula! Emprant la clau de classificació elaborada pels altres 

grups, classifiqueu els seus animals.  

d) De totes les claus de classificació que heu emprat, quina consideres que és 

la més adequada? Per què?  

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Entendre el funcionament d’una clau de classificació dicotòmica. 

b) Ser capaç d’elaborar una clau de classificació senzilla.  

c) Usar adequadament el vocabulari científic.  

d) Conèixer les característiques morfològiques dels insectes.  

 Competències 

a) Comunicació lingüística. Es treballarà el llenguatge científic a través de la 

redacció de la clau de classificació.  

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

La realització d’aquesta activitat permetrà conèixer característiques dels 

insectes i l’ús d’una metodologia important com són les claus dicotòmiques. 

c) Competència digital. Es treballarà mitjançant el joc “Who are you?” i el de 

classificar animals invertebrats.  
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d) Aprendre a aprendre. Mitjançant el disseny d’una clau dicotòmica els 

alumnes aprendran el funcionament d’aquests tipus de claus. 

e) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Els alumnes assoliran aquesta 

competència a través del disseny de les seves pròpies claus dicotòmiques. 

Nivell 1r ESO 

Blocs del currículum treballats 

Bloc 1: Habilitats, destreses i estratègies. Metodologia científica. 

Bloc 3: La biodiversitat al planeta Terra. 

Tipus d’activitat pràctica Es tracta d’un exercici pràctic ja que pretén aprendre 

un procediment (construcció de claus dicotòmiques).  

Descripció de l’activitat La primera qüestió d’aquesta activitat es basa en 

jugar a un joc anomenat “Who are you?”, que és la versió digital d’un antic joc 

de taula que s’anomenava “Qui és qui?”. Aquest joc es basa en endevinar quin 

personatge té el rival mitjançant la realització de preguntes de tipus si/no i, en 

funció de la resposta, descartar progressivament personatges fins obtenir-ne un 

únic. Per tant, té un funcionament molt similar al d’una clau de classificació 

dicotòmica ja que a cada passa es descarten una sèrie de possibilitats en 

funció d’una pregunta. En aquest joc, però, no es pot dissenyar la pregunta, 

sinó que es tria una pregunta concreta a partir d’altres ja dissenyades. Per 

aquest motiu, és important realitzar la segona qüestió, basada en què els 

alumnes detectin les característiques diferencials d’aquests insectes i, en base 

a aquestes, formulin les preguntes adients per endevinar quin insecte té el seu 

oponent en el joc. A la tercera qüestió es treballa ja el concepte de clau de 

classificació mitjançant l’ús d’una clau molt simple. És important que, en el 

conjunt d’aquestes tres activitats, els alumnes s’adonin que a cada pas d’una 

clau de classificació s’ha de triar entre dues opcions.  

La quarta qüestió implica el treball amb mostres d’insectes amb grups de dues 

o tres persones. Al laboratori, el professor reparteix a cada grup 

aproximadament 12 mostres d’insectes molt diferents (papallones, mosques, 

cuca molles, etc.), i els alumnes han d’elaborar una clau de classificació 
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senzilla. En primer lloc, han de pensar quines característiques diferencials hi 

pot haver en base a les qüestions anteriors: presència d’ales, nombre d’ales, 

presència d’antenes, etc. Una vegada establertes aquestes característiques, 

s’elaborarà la clau de classificació senzilla. Finalment, els alumnes empraran 

les mostres i la clau de classificació d’un grup per a classificar alguna mostra.  

Avaluació. L’avaluació es duria a terme mitjançant una graella d’observació 

amb escala de valoració numèrica amb una puntuació de 1 a 5.  

 Alumne 1 Alumne x 

Resolució de problemes 

Identifica els trets diferencials entre les mostres   

Descriu correctament aquests trets   

Ordena els trets de més generals a més específics   

Presentació 

Empra un vocabulari adequat   

Usa una ortografia i una gramàtica correctes   

Actitud i treball 

És constant al treballar individualment   

Respecta la feina en parella   

 

Temporització Aquesta activitat està dissenyada per a que sigui realitzada en 

dos dies. El primer dia es poden realitzar les qüestions 1, 2 i 3 a l’aula, i el 

segon dia la qüestió 4 al laboratori.  

Observacions Cal assenyalar que aquesta activitat es pot modificar a fi de 

realitzar-la amb mostres de vegetals en comptes d’insectes.  

 

5.3 Activitat 3. L’hort d’en Joan. 

GUIA PER L’ALUMNE 

L’hort d’en Joan 

En Joan vol sembrar tomatigueres dins cossiols a la terrassa de casa seva. Per 

a saber què cal tenir en compte a l’hora de fer un hort, mira el seu llibre de 

biologia i geologia de l’institut, i llegeix que els principals factors que 

condicionen el creixement de les plantes són les característiques del sòl, la llum 

del Sol i l’aigua. El seu padrí, que fa de pagès, li explica que no ha de passar 
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pena per la llum del Sol ja que a la terrassa d’en Joan hi ha poca ombra. 

També li dona dos sacs de terra del seu hort, ideal pel creixement de les 

tomatigueres. El problema, però, és que el padrí desconeix quanta aigua 

necessita una tomatiguera sembrada a dins un cossiol, encara que les que ell 

té a l’hort les rega tres cops per setmana. 

En Joan decideix fer una prova i sembra tomatigueres dins cossiols. Realitza 

els següents tipus de reg:  

- Tomatigueres que no les rega mai.  

- Tomatigueres que les rega un cop cada 2 setmanes. 

- Tomatigueres que les rega tres cops per setmana. 

Qüestió 1. Quin és l’objectiu d’en Joan? 

Qüestió 2. Formula la hipòtesi: quin dels cossiols d’en Joan creus que 

creixeran millor? 

Qüestió 3. Entre tota la classe anem a dissenyar l’experiment d’en Joan. 

Caldria decidir el següent:  

- Quantes tomatigueres sembrem  

- Quin material ens fa falta i d’on el podem aconseguir 

- On posem els cossiols 

- Quanta aigua emprem 

- Quantes setmanes cal que duri l’experiment  

Qüestió 4. Un fet imprescindible en el disseny de l’experiment és determinar el 

que hem d’observar (el que s’anomena variable depenent). Partint de l’objectiu 

-qüestió 1-, entre tots cal decidir què cal mirar a les tomatigueres durant el 

temps que dura l’experiment.  

Qüestió 5. Ara que ja ho tenim planificat, reuniu-vos en parelles. Cada parella 

haurà de sembrar una tomatiguera a un cossiol. Un cop sembrada la 
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tomatiguera, amb un retolador escrivim al cossiol quin tipus és (el que s’ha de 

regar tres cops per setmana, un cop cada dues setmanes o mai). 

Qüestió 6. Ara cal que organitzem tot l’experiment. Per parelles heu de venir a 

regar les plantes i anotar les observacions. Això ho heu de fer per a TOTES les 

tomatigueres, no només per la que vosaltres vàreu sembrar.  

Qüestió 7. Per anotar les dades de longitud de la tija que mesurarem, així com 

possibles observacions que detectem, cal elaborar una taula de recollida de 

dades. Com la faríeu?   

Qüestió 8. Un cop finalitzat el període de regar les tomatigueres, hem obtingut 

moltes dades! Com tu, els científics es maregen quan veuen tantes dades i, per 

això, construeixen gràfics i taules per a poder-les interpretar correctament. Per 

parelles, elaboreu un gràfic de línies que representi la longitud de la tija en 

funció del dia de l’experiment. Al gràfic, cada una de les plantes ha de tenir un 

color diferent.  

Qüestió 9. Observa el gràfic del creixement de la tija que has obtingut. Quines 

conclusions n’obtens? Discutiu-ho entre tots.  

Qüestió 10. Per parelles, elaboreu un pòster de l’activitat on s’expliqui quin 

experiment s’ha realitzat atenent a les etapes del mètode científic: plantejament 

del problema, elaboració d’una hipòtesi, disseny i realització d’un experiment, 

anàlisi de resultats i obtenció de conclusions. Cal que sigui un pòster atractiu ja 

que ho penjarem a l’aula! 

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Conèixer la importància de l’aigua en la nutrició de les plantes. 

b) Ser capaç de resoldre un problema mitjançant el mètode científic.  

c) Usar adequadament el vocabulari científic.  
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Competències 

a) Comunicació lingüística. S’assolirà a través de la realització d’un pòster.  

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

Es treballaran amb l’ús i la interpretació gràfica de dades numèriques i amb 

l’aplicació del mètode científic.  

c) Aprendre a aprendre. Es pot assolir a través de la resolució d’un problema 

de caire científic.  

d) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Es pot treballar mitjançant la 

motivació dels alumnes a realitzar l’experiment.  

e) Consciència i expressions culturals. Es treballarà a través de l’elaboració 

d’un pòster amb un format estètic adequat.  

Nivell 1r ESO 

Blocs del currículum treballats 

Bloc 1: Habilitats, destreses i estratègies. Metodologia científica. 

Bloc 3: La biodiversitat al planeta Terra. 

Bloc 7: Projecte de recerca. 

Tipus d’activitat pràctica Es tracta d’una investigació de tipus teòric on els 

alumnes han de determinar el període òptim de reg de les tomatigueres. El 

grau d’obertura és tancat pel que fa al plantejament del problema i a les 

soluciones possibles, moderat pel que fa a les estratègies per a resoldre’l i més 

obert pel que fa a l’ajuda del professor. 

Descripció de l’activitat Aquesta activitat suposa una passa més en l’aplicació 

del mètode científic respecte l’activitat 1 ja que es tracta d’un altre exemple 

pràctic d’aplicació d’aquest mètode a partir d’un problema real. Està basada en 

una activitat prèviament dissenyada (Elaboración general de diagnostico, 

2010).  
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En primer lloc cal establir quin és l’objectiu de l’experiment, la qual cosa es pot 

contestar entre tota la classe. El professor, si fa falta, pot conduir el fil de la 

discussió cap a l’objectiu real (determinar cada quan cal regar les tomatigueres 

als cossiols). A la segona qüestió, els alumnes han de formular la hipòtesi. 

Tenint en compte que els grups experimentals ja estan dissenyats en el 

plantejament del problema i que entre ells són molt diferents, és de suposar 

que els alumnes optin per la hipòtesi de que regar les plantes tres cops per 

setmana serà el més òptim pel creixement de les tomatigueres.  

A continuació es durà a terme el disseny de l’experiment, també a realitzar 

entre tota la classe. Els alumnes tenen una sèrie de pistes sobre el que cal 

decidir: temps total, quantitat d’aigua, material, etc. És important que el 

professor indiqui als alumnes la importància que, per exemple, quan es reguin 

les plantes totes rebin la mateixa quantitat d’aigua a fi de treballar amb una sola 

variable (freqüència de reg). Hi ha la possibilitat afegida de que els alumnes 

elaborin també un pressupost del que pot costar l’experiment. El disseny 

experimental també inclou determinar la variable depenent. Per això es guia als 

alumnes a què tinguin en compte l’objectiu, ja establert anteriorment, i a què 

determinin algun paràmetre que sigui mesurable, com ara la longitud de la tija. 

A més, cal que elaborin unes taules per a l’obtenció de les dades de la longitud 

de la tija en funció del tipus de tomatiguera i del dia de l’experiment.  

Un cop dissenyat l’experiment, aquest pot iniciar-se. Els alumnes s’ajunten per 

parelles i cada una ha de sembrar una tomatiguera i etiquetar-la correctament. 

A continuació cal que els alumnes s’organitzin entre si per a regar i observar les 

tomatigueres. Una possibilitat rau en que tres cops per setmana, durant el 

temps de classe, una parella vagi a regar i anotar la longitud de la tija de les 

tomatigueres. Una vegada obtingudes totes les dades, els alumnes s’han de 

reunir en parelles per analitzar-les; per a això, elaboraran gràfics que 

representin el creixement de les tomatigueres en funció del dies de 

l’experiment. Per a l’elaboració d’aquests gràfics, si escau, el grau d’ajuda del 

professor serà més elevat. Un cop construïts els gràfics, a partir d’aquests 
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s’obtindran les conclusions. Finalment, cal elaborar un pòster on hi apareguin 

totes les passes realitzades del mètode científic.   

En cas que s’obtinguin resultats no esperats (les tomatigueres que es reguen 

amb més freqüència no creixen més que les altres), es podria comentar als 

alumnes que si això fos una investigació científica real es farien servir moltes 

més tomatigueres i que sempre n’hi hauria que tindrien uns resultats 

inesperats. També hi ha la possibilitat de realitzar aquesta activitat 

paral·lelament amb altres grups de primer d’ESO per augmentar les 

possibilitats que almenys a un dels grups s’obtinguin els resultats esperats.  

Avaluació Es duria a terme una avaluació del pòster mitjançant una rúbrica. 

Aspectes Inadequat  Bé  Molt bé 

Estructura La informació no 

s’organitza amb les 

etapes del mètode 

científic (1 punt) 

No tota la informació 

està organitzada 

correctament (2 

punts) 

Tota la informació 

s’organitza 

correctament (3 

punts) 

Contingut Gran part de la 

informació no està 

indicada o és errònia (1 

punt) 

Manca part de la 

informació o és 

errònia (2 punts) 

Tota la informació és 

present i correcta (3 

punts) 

Ús del 

llenguatge  

Hi ha un nombre elevat 

de faltes ortogràfiques i 

gramaticals o no 

s’empra un vocabulari 

científic (0,5 punts) 

Hi ha vàries faltes 

ortogràfiques i 

gramaticals o el 

vocabulari emprat és 

poc científic (1punt) 

Gairebé no hi ha 

faltes ortogràfiques i 

gramaticals i s’empra 

un vocabulari científic 

(1,5 punts) 

Creativitat  La creativitat és molt 

pobre (color, imatges, 

estils, etc.) (0,5 punts) 

La creativitat és 

correcta (color, 

imatges, estils, etc.) 

(1 punt) 

La creativitat és molt 

bona (color, imatges, 

estils, etc.) (1,5 punts) 

 

Temporització. Aquesta pràctica tindria una duració d’aproximadament cinc 

setmanes. A la primera sessió es podria presentar el problema, realitzar les 

qüestions 1 i 2, i començar a explicar l’experiment. A la segona sessió es 
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podrien sembrar les tomatigueres, discutir quin paràmetre mesurar (longitud de 

la tija) i organitzar-se al llarg de l’experiment. Al llarg de les properes quatre 

setmanes, de manera rotatòria una parella d’alumnes hauria de dedicar deu 

minuts de la sessió a regar les plantes i mesurar les longituds de la tija. 

Finalment, es podria dedicar una sessió a la interpretació de les dades i dues 

sessions a l’elaboració del pòster.  

 

5.4 Activitat 4. No deixem que la ciència mori! 

GUIA PER L’ALUMNE 

No deixem que la ciència mori! 

Qüestió 1. Escriu tres aportacions beneficioses que creguis que fa la ciència a 

la societat i tres que creguis que no són beneficioses.  

Qüestió 2. La ciència requereix una gran inversió per part de l’estat a través 

d’un fons anomenat I+D+I (investigació, desenvolupament i innovació). Gràcies 

a la inversió en I+D+I els científics espanyols han fet progressos importants, 

per exemple, en la lluita contra el càncer o en la millora del canvi climàtic. Per 

tant, encara que fer ciència és car, els resultats són molt bons i, a més, 

proporcionen beneficis econòmics a llarg termini. De fet, es diu que per cada 

euro invertit avui en ciència s’acaben obtenint dos euros de benefici.  

Els científics d’Espanya són molt bons, però els encarregats de tenir cura dels 

científics no ho són tant. Així, a diferència d’altres països, la inversió estatal en 

ciència ha disminuït des de l’inici de la crisi econòmica, de manera que els 

científics intenten trobar finançament a través d’altres fonts.  

Llegeix el text de l’enllaç següent i contesta a les preguntes següents: 

http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/ciencia-busca-fondos 

a) Mira el vídeo que surt a l’enllaç i indica la raó per la qual aquests científics 

han decidit fer una coreografia. Què és el mecenatge? Esmenta les raons per 

les quals a Espanya hi ha poc mecenatge.  
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b) ¿Creus que la societat s’hauria de queixar de les retallades que es fan en 

ciència de la mateixa manera que ho fa amb les retallades en educació o en 

sanitat? Expressa la teva opinió de manera raonada. 

c) Indica la teva opinió sobre el fet que pels mitjans de comunicació molt 

poques vegades apareguin els polítics xerrant de ciència i, en canvi, sovint els 

polítics acudeixen als estadis de futbol a veure partits.  

d) Reuniu-vos en grups de quatre persones. Imagineu que sou un grup de 

recerca i necessiteu finançament per a fer la vostra investigació. Com que no 

aconseguiu obtenir finançament públic, heu de pensar algun tipus de 

mecenatge amb el qual pugueu continuar la vostra tasca investigadora. El 

proper dia heu d’exposar la vostra idea durant aproximadament deu minuts 

mitjançant una presentació amb diapositives. 

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Conèixer i valorar la importància de la ciència en la societat. 

b) Tenir un esperit crític sobre la importància que es dóna a la ciència.  

Competències 

a) Competència lingüística. Es basarà en la lectura d’un text sobre la ciència, 

en la redacció d’opinions i en una exposició oral. 

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

Es treballarà la percepció social de la ciència.  

c) Competència digital. S’emprarà un programa de presentacions per a fer una 

exposició oral.  

d) Competència social i cívica. S’assolirà mitjançant la valoració de la ciència 

en la societat.  

Nivell 3r ESO 
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Blocs del currículum treballats 

Aquesta activitat abraça de manera transversal tots els blocs del currículum. 

Tipus d’activitat Es tracta d’una reflexió on els alumnes han d’expressar la 

seva opinió d’una manera raonada.   

Descripció de l’activitat Aquesta activitat pretén que els alumnes coneguin un 

dels problemes principals de la ciència actual com és la manca d’inversió 

estatal. Consta d’una activitat inicial on els alumnes han d’anomenar els 

beneficis i els perjudicis de la ciència per a la societat. Una vegada finalitzada 

aquesta activitat, el professor escriurà les diferents respostes a la pissarra per a 

fer una posta en comú d’aquestes. A continuació s’explicarà als alumnes el 

concepte de I+D+I i es llegirà un article sobre la disminució d’aquests fons en 

els darrers anys i la importància del mecenatge. Els alumnes han de donar la 

seva opinió d’aquest tema mitjançant una sèrie de preguntes relacionades. A la 

darrera pregunta, els alumnes s’han d’organitzar en grups, pensar algun 

exemple de mecenatge amb el qual es podrien obtenir fons per a fer una 

investigació i, finalment, han d’exposar-lo a l’aula. 

Avaluació Es duria a terme una rúbrica per avaluar les preguntes b i c de la 

qüestió 2: 

Aspecte Inadequat  Bé  Molt bé  

Opinió L’opinió és pobre o poc 

fonamentada (1,5 punts) 

L’opinió és sòlida i 

fonamentada (3 

punts) 

L’opinió és molt 

sòlida i fonamentada 

(6 punts) 

Ús del 

llenguatge 

Hi ha un nombre elevat 

de faltes ortogràfiques i/o 

gramaticals (0,5 punts) 

Hi ha vàries faltes 

ortogràfiques i/o 

gramaticals (1 punt) 

Gairebé no hi ha 

faltes ortogràfiques ni 

gramaticals (1,5 puts) 
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La presentació oral seria avaluada mitjançant una rúbrica: 

Aspectes Inadequat  Bé  Molt bé  

Presentació S’abusa de la lectura 

(0.25 punts). 

Es llegeix poc (0.5 

punts). 

No es llegeix (1 punt). 

Temps Ús molt abusiu o 

insuficient del temps 

(0.25 punts). 

S’adequa al temps 

previst perquè 

s’accelera el ritme al 

final (0.5 punts). 

S’adequa 

perfectament al 

temps previst (1 

punt). 

Diapositives Ús excessiu del text, 

poques imatges i un 

format poc atractiu que 

dificulta el seguiment 

(0.25 punts). 

Ús moderat del text i 

les imatges i del 

format que facilita 

correctament el 

seguiment (0.5 

punts). 

Diapositives amb el 

text necessari, amb 

imatges i amb un 

format que facilita 

molt el seguiment (1 

punt). 

Ús del 

llenguatge 

Hi ha un nombre elevat 

de faltes ortogràfiques 

i/o gramaticals (0.25 

punts). 

Hi ha vàries faltes 

ortogràfiques i/o 

gramaticals (0.5 

punts). 

Gairebé no hi ha 

faltes ortogràfiques ni 

gramaticals (1 punt). 

Contingut L’exemple de 

mecenatge no és 

adequat (1 punt). 

L’exemple de 

mecenatge és 

correcte (2 punts). 

L’exemple de 

mecenatge és molt 

interessant (3 punts). 

 

Temporització. La durada d’aquesta activitat seria de tres sessions. A les dues 

primeres es realitzarien totes les qüestions i a la darrera les presentacions. 

Observacions. Aquesta activitat es podria dur a terme conjuntament amb 

l’assignatura de valors ètics, especialment en relació amb els continguts 

especificats al bloc 6 del currículum d’aquesta assignatura (els valors ètics en 

relació a la ciència i a la tecnologia).  
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5.5 Activitat 5. Escena d’un crim: assassí o assassina? 

GUIA PER L’ALUMNE 

Escena d’un crim: assassí o assassina? 

En una habitació la policia ha trobat el cadàver d’un home que havia estat 

assassinat. A devora hi ha la pistola amb la que s’ha comès el crim. La nit 

anterior es va veure a l’home discutint en un bar amb un home i una dona, els 

qual estan en custòdia policial ja que són els principals sospitosos de 

l’assassinat.  

Un dels científics de l’equip forense ha 

obtingut mostres de la pistola que són de 

l’assassí. Aquest científic explica que hi ha 

una possibilitat per a descartar a l’home o a 

la dona mitjançant un anàlisi genètic de les 

proves obtingudes a la pistola. És a dir, amb 

les proves que faci podrà alliberar a l’home 

o a la dona, mentre que l’altre haurà de 

seguir en custodia policial. 

Ara et toca a tu fer d’investigador forense! En aquesta feina és bàsic l’ús del 

mètode científic per a treballar. Recordem en què es basa el mètode científic: 

plantejament del problema, elaboració d’una hipòtesi, disseny i realització d’un 

experiment, anàlisi de resultats i obtenció de conclusions. 

Qüestió 1. En aquest text s’han indicat dues de les etapes del mètode científic. 

Quines són? 

Qüestió 2. La següent passa és l’elaboració d’un experiment per a refutar la 

hipòtesi. Per a fer-ho, cal en primer lloc determinar quin és l’objectiu, és a dir, 

què caldria determinar a les mostres recollides per la policia que pugui ser 

diferent entre els dos sospitosos. Les següents preguntes t’ajudaran a saber-lo: 

a) Quina diferència presenten els homes i les dones a nivell de 

cromosomes? 

Figura 10. Font: 

http://www.aprender20.es/periodico/n
ode/835 
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b) Si s’analitzés aquesta diferència a les mostres recollides per la policia, 

podríem descartar algun dels dos sospitosos?  

 

Qüestió 3. Ja sabem què és el que cal analitzar a les mostres recollides per la 

policia. Ara bé, no sabem com fer-ho! Cerca per internet algun mètode per a 

visualitzar cromosomes amb el microscopi òptic. 

Qüestió 4. Ara farem la part experimental del mètode científic, però com que 

no tenim accés a les proves de la policia, ho simularem. Uniu-vos en grups de 

tres persones on hi hagi almenys un al·lot i almenys una al·lota. Cada un de 

vosaltres tindrà un rol: l’al·lot farà de l’home sospitós, l’al·lota de la dona 

sospitosa i la tercera persona serà l’investigador. Recordeu que inicialment 

hem de fer un raspat de la mucosa bucal (les parets de la boca) amb un 

bastonet i estendre el que recollim sobre un portaobjectes. Doncs bé, això ho 

haurà de fer l’home i la dona. Un cop tinguin els dos portaobjectes, decidiran 

quin d’ells dos pot ser absolt, i amb un retolador marcaran el portaobjectes. 

Mentre ells dos fan això, l’investigador espera a fora. A continuació, els tres 

components del grup seguiran amb el protocol en ambdós portaobjectes.  

Qüestió 5. Un cop observat al microscopi, l’investigador ha de decidir quin dels 

dos sospitosos pot alliberar, l’home o la dona.  

Qüestió 6. Tota investigació criminal ha d’acabar amb un informe que, en 

aquest cas, el faran els tres components del grup (ja no hi ha investigador ni 

sospitosos). En aquest informe hi ha d’haver especificades les diferents passes 

del mètode científic i com s’han dut a terme.  

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Ser capaç de resoldre un problema mitjançant el mètode científic. 

b) Conèixer que és el corpuscle de Barr. 
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c) Conèixer una aplicació de la ciència com és la investigació criminal.  

d) Usar adequadament el vocabulari científic.  

Competències 

a) Comunicació lingüística. Es treballà mitjançant la redacció d’un informe.  

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

S’assolirà mitjançant la identificació del problema i la hipòtesi a partir d’un 

text, l’establiment de l’objectiu, l’elaboració d’un experiment, l’anàlisi dels 

resultats i l’obtenció de conclusions. 

c) Competència digital. S’assolirà a través de la presentació d’un informe 

realitzat amb un processador de textos.  

d) Aprendre a aprendre. A través de la motivació, els alumnes resoldran per si 

mateixos un problema científic.  

e) Competència social i cívica. S’assolirà mitjançant l’ús d’un exemple de la 

importància aplicada de la ciència en la societat com és la criminologia.  

Nivell 4t ESO 

Blocs del currículum treballats 

Bloc 1. L’evolució de la vida. 

Bloc 4. Projecte de recerca. 

Tipus d’activitat pràctica Es tracta d’una investigació de tipus teòric amb un 

grau d’obertura baix pel que fa al plantejament del problema, a la metodologia 

emprada i al nombre de solucions , però alt respecte al grau d’ajuda del 

professor.  

Descripció de l’activitat Aquesta activitat està enfocada per a què els 

alumnes aprenguin una de les aplicacions pràctiques de la genètica com és la 

investigació criminal. Se’ls presenta un exemple d’un crim on un biòleg forense 

obté mostres d’ADN d’un assassí i ha de determinar si provenen d’un home o 



El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat.  

Miquel Sbert Roig 

43 
 

d’una dona. A partir d’aquí han de seguir totes les passes d’un mètode científic. 

En primer lloc han d’identificar de manera individual al text quin és el problema 

(saber qui és l’assassí) i quines són les hipòtesis (l’home o la dona és 

l’assassí).  

A continuació es planteja als alumnes què caldria determinar a les mostes 

recollides. Se’ls dona dues preguntes a moda de pista per a què arribin a la 

conclusió que, com que els homes i les dones presenten diferències en la 

dotació de cromosomes sexuals, aquest fet és el que es podria analitzar. 

Aleshores, el professor els pot explicar, sinó s’ha fet anteriorment, que un dels 

cromosomes X de les dones s’estructura diferent i al microscopi s’observa 

l’anomenat corpuscle de Barr. D’aquesta manera s’establirà quin és l’objectiu 

de l’anàlisi de l’investigador, determinar la presència o absència de corpuscle 

de Barr a les mostres que s’han recollit a l’escena del crim.  

A continuació els alumnes han de cercar per internet algun mètode per a poder 

observar el corpuscle de Barr. El professor pot ajudar als alumnes orientar-los 

en les seves cerques. Un cop s’hagi determinat el mètode, amb tota la classe 

s’elaborarà el protocol. El professor orientarà als alumnes sobre quines mostres 

són, on s’han de depositar, com es fa la tinció, etc. La determinació en sí es 

farà a partir de mucosa bucal dels alumnes obtingudes amb un raspat amb un 

bastonet que es tenyiran amb orceïna acètica. L’experiment es realitzarà 

mitjançant un simulacre a mode de joc. Els alumnes s’agruparan en grups de 

tres on hi hagi almenys un alumne de cada gènere, i es tindran tres rols: l’home 

sospitós, la dona sospitosa i l’investigador. S’obtindrà mostra dels dos 

sospitosos i entre ells decidiran quin dels dos pot ser absolt del cas, sense que 

l’investigador ho sàpiga. Un cop finalitzat el protocol, l’investigador ha 

d’analitzar els resultats obtinguts i n’ha de treure conclusions, és  a dir, ha de 

decidir si les mostres de la pistola poden pertànyer a l’al·lot o a l’al·lota. 

Finalment, els alumnes han d’elaborar un informe on s’especifiquin les diferents 

passes realitzades per a la solució del problema.  

Avaluació S’analitzaria l’informe mitjançant una rúbrica com la següent:  
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Aspectes Inadequat (0,5 punts) Bé (1,5 punts) Molt bé (2 punts) 

Problema El problema no es 

descriu o es fa de 

manera inadequada. 

El problema està 

descrit però hi ha 

errades lleus. 

Es descriu 

correctament el 

problema. 

Hipòtesi  No es descriu la 

hipòtesi o es fa de 

manera inadequada. 

La hipòtesi està 

descrita però hi ha 

errades lleus. 

La hipòtesi es descriu 

correctament. 

Objectiu No s’especifica quin és 

l’objectiu o no es fa 

correctament. 

S’especifica quin és 

l’objectiu però amb 

errades lleus. 

S’especifica 

correctament quin és 

l’objectiu. 

Experiment El procés experimental 

no es descriu o es fa 

de manera 

inadequada. 

El procés 

experimental està 

descrit però hi ha 

errades lleus. 

El procés 

experimental està 

descrit correctament.  

Resultats i 

conclusions 

No es descriuen els 

resultats i les 

conclusions o es fan de 

manera inadequada. 

Es descriuen els 

resultats i les 

conclusions però 

amb errades lleus. 

Es descriuen 

correctament els 

resultats i les 

conclusions. 

Llenguatge 

científic 

Hi ha un nombre elevat 

de faltes ortogràfiques i 

gramaticals o no 

s’empra un vocabulari 

científic 

Hi ha vàries faltes 

ortogràfiques i 

gramaticals o el 

vocabulari emprat és 

poc científic 

Gairebé no hi ha 

faltes ortogràfiques i 

gramaticals i s’empra 

un vocabulari científic 

 

Temporització. Aquesta activitat tindria una durada de dues sessions. A la 

primera d’elles es plantejaria el problema i s’analitzarien les hipòtesis i els 

objectius. La segona sessió es duria a terme al laboratori ja que es realitzaria 

l’anàlisi de la presència o absència del corpuscle de Barr al simulacre del crim. 

L’informe final seria una tasca per fer a casa.  
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5.6 Xerrada 1. Ens hem d’alimentar així com toca! 

GUIA PER L’ALUMNE 

Ens hem d’alimentar així com toca! 

Actualment, l’obesitat és un dels trastorns més comuns en els països 

desenvolupats. La principal causa de l’obesitat és el tenir un estil de vida poc 

saludable, principalment degut a una alimentació inadequada i a la falta d’una 

activitat física (el que és coneix com a sedentarisme).  

De manera tradicional, les persones de les Illes Balears basaven la seva 

alimentació en la dieta mediterrània, una de les dietes més sanes i equilibrades 

que hi ha, basada en productes típics de les nostres illes. Malgrat això, de cada 

vegada s’està deixant més de banda aquesta dieta i s’adopta una dieta més 

occidental, basada en altres aliments que no proporciona els beneficis de la 

dieta mediterrània.    

Qüestió 1. Cerca per internet en quins aliments està basada la dieta 

mediterrània i els beneficis que aporta sobre la salut.  

Qüestió 2. Ves al següent enllaç i trobaràs un qüestionari que et permet saber 

si els teus hàbits alimentaris s’adeqüen a la dieta mediterrània.  

http://predimed-es.weebly.com/dieta-mediterraacutenea.html 

Contesta’l i anota les respostes incorrectes i els canvis que hauries d’adoptar a 

la teva dieta per a que sigui més semblant a la mediterrània. 

Qüestió 3. Al següent enllaç trobaràs l’opinió d’un expert de la universitat de 

les Illes Balears sobre els hàbits alimentaris dels balears. Llegeix aquest article. 

http://www.arabalears.cat/especial/salut/Menjam-be_0_1587441371.html 

Qüestió 4. A l’enllaç anterior apareix una piràmide alimentària a partir de la 

qual dissenyarem una dieta. En grups de tres persones planifiqueu una dieta 

sana i equilibrada d’una setmana de duració. Useu un processador de textos. 

Per a dissenyar-la teniu en compte les consideracions següents:  
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a) Cada dia inclou el berenar, el dinar (dos plats i unes postres) i el sopar (un 

plat i unes postres). Podeu afegir-hi un berenar a mig matí i un al capvespre. 

b) Heu de tenir en compte la piràmide alimentària anterior. Això significa que, 

per exemple, cada dia hi ha d’haver més de dues racions de verdures i no hi 

pot haver més de tres racions setmanals de patates. 

c) Heu de ser lògics. Per exemple, no poseu que el matí bereneu de peix! 

d) Per a què sigui adequada, l’alimentació equilibrada ha d’anar acompanyada 

per un estil de vida sà: exercici, descans, etc.  

Utilitzeu aquesta base d’orientació per a guiar-vos: 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestió 5. En aquest article apareix un científic, el doctor Josep Tur, 

especialitzat en nutrició humana. Expressa la teva opinió en un màxim de 10 

línies sobre el treball d’aquest investigador, indicant que et sembla el que 

investiga, els beneficis que aporta la seva investigació i si creus que és útil o no 

la feina que fa.  

Qüestió 6. El proper dia ens vendrà a fer una visita un expert en nutrició de la 

Universitat de les Illes Balears. Durant uns 30 minuts, aquesta persona ens 

parlarà de: 

- Quins estudis ha fet per a poder fer aquesta feina. 

1) Identificar quins aliments cal consumir més i quins menys. 

2) Identificar quins aliments es poden consumir a cada àpat i quins 
no (per exemple, no podem dinar de llet).  

3) Repartir els aliments més importants al llarg de tota la setmana. 

4) Repartir els aliments més escassos al llarg de tota la setmana. 

5) Tenir en compte altres aspectes: exercici, descans, etc. 
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- Un experiment que ha fet sobre els efectes perjudicials de les dietes 

riques en greixos, és a dir, un exemple real d’aplicar el mètode científic.  

- La piràmide nutricional de la dieta mediterrània (la pots trobar a l’enllaç 

de la qüestió 3).  

Acabada la seva exposició, aquest expert dedicarà la resta de temps a resoldre 

possibles dubtes que ens hagin sorgit. En el quadre següent trobaràs 

preparades algunes qüestions que també li podeu fer. Entre tots, hem de posar 

almenys cinc preguntes més en aquest banc de preguntes.  

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Aprendre hàbits alimentaris saludables.  

b) Identificar quins són els principals components de la dieta mediterrània. 

c) Saber interpretar piràmides alimentàries. 

d) Ser capaç d’elaborar una dieta sana i equilibrada. 

e) Ser conscient de la investigació científica que es fa a les Illes Balears.  

Competències 

a) Competència lingüística. S’assolirà a través de la lectura i la comprensió de 

textos científics. 

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

Es treballarà a través de la dieta mediterrània i la seva importància per la 

BANC DE PREGUNTES 

1) Com ho puc fer per a ser un investigador? 6)  

2) Què és un projecte d’investigació?  7) 

3) Què és un grup d’investigació?  8) 

4) Perquè cal consumir poca carn vermella? 9) 

5) Perquè és tan important l’oli d’oliva?  10) 
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salut, a través de l’elaboració d’una dieta setmanal i mitjançant la xerrada 

d’un expert en nutrició.  

c) Competència digital. Aquesta competència es treballarà a través de la 

recerca d’informació per internet.   

d) Aprendre a aprendre. S’assolirà a través de l’elaboració d’una dieta 

setmanal.  

e) Competència social i cívica. Es treballarà la importància de la ciència en la 

societat opinant sobre la investigació d’un grup i mitjançant la xerrada de 

l’expert en nutrició. 

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Es treballarà a través de l’elaboració 

d’una dieta setmanal. 

g) Consciència i expressions culturals. S’assolirà a través del coneixement de 

la dieta mediterrània, la qual forma part de la cultura gastronòmica.  

Nivell 3r ESO 

Blocs del currículum treballats 

Bloc 4: Les persones i la salut 

Tipus d’activitat En aquesta activitat s’elaboraria una dieta setmanal a partir 

d’una piràmide alimentària, la qual cosa seria un exercici de tipus pràctic. A 

més, hi hauria una xerrada per part d’un expert en nutrició. 

Descripció de l’activitat. Inicialment, els alumnes han de fer una activitat de 

recerca d’informació sobre la dieta mediterrània. A continuació avaluaran com 

s’adeqüen els seus hàbits alimentaris a la dieta mediterrània mitjançant un 

qüestionari. És important que els alumnes detectin com poden millorar la seva 

alimentació per tal d’afavorir que adoptin uns hàbits alimentaris més 

beneficiosos per la seva salut.  

Seguidament es llegirà un article que inclou una piràmide alimentària. El 

professor explicarà als alumnes com interpretar-la. Seguin les instruccions 
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d’aquesta piràmide, els alumnes, en grups de tres persones, hauran de 

planificar la dieta d’una setmana. D’aquesta manera es potenciarà encara més 

que els alumnes segueixin uns hàbits alimentaris saludables. 

En aquest article apareix també la figura d’un investigador i del seu grup de 

recerca. Per tal de fomentar la valoració de la ciència per part dels alumnes, 

aquests hauran d’expressar la seva opinió sobre el treball d’investigació del 

qual es parla a l’article.  

Per incrementar més aquesta valoració i un cop apresos els beneficis de la 

dieta mediterrània, es convidarà a un investigador expert en nutrició per a què 

faci una petita xerrada als alumnes amb el propòsit que aquests coneguin una 

investigació científica que es fa a les Illes Balears. Seria ideal que aquest 

investigador formés part del mateix grup que el que apareix a l’article per tal 

d’afavorir la motivació dels alumnes. Abans, però, cal preparar als alumnes per 

la xerrada. Una possibilitat rau en que elaborin entre tots un banc de preguntes, 

el qual ja està iniciat i conté una sèrie de preguntes referents a la pròpia feina 

de l’investigador i a la piràmide alimentària. Els dubtes que hagin pogut sorgir 

als alumnes a les activitats anteriors podrien ser aclarits per aquest expert.  

Avaluació S’avaluaria l’elaboració de la dieta (quarta qüestió, 80% de la nota 

de l’activitat) i l’opinió sobre el grup d’investigació (cinquena qüestió, 20% de la 

nota de l’activitat). La quarta qüestió s’avaluaria mitjançant la comprovació que 

s’ha realitzat correctament a través de les consideracions aportades i les 

passes a seguir segons la base d’orientació. Per a la cinquena qüestió 

s’empraria una rúbrica com la que s’empra per a l’activitat 4 del present treball. 

Temporització. Aquesta activitat tindria una durada total de cinc sessions. A la 

primera d’elles els alumnes coneixerien les característiques de la dieta 

mediterrània a través de les tres primeres qüestions. Les dues sessions 

següents es dedicarien a l’elaboració de la dieta setmanal. A la quarta sessió 

es faria la cinquena qüestió i es prepararia la xerrada, la qual tindria lloc a la 

cinquena sessió.  
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Observacions. En aquesta activitat s’empren dues planes web sobre la dieta 

mediterrània destinades a la població adulta en les quals es recomana un 

consum moderat de vi. Caldria matisar als alumes respecte a aquest fet, 

indicant-los que la dieta d’un adolescent i la d’un adult són diferents.  

 

5.6 Xerrada 2. Tenim terratrèmols a les Illes Balears? 

GUIA PER L’ALUMNE 

Tenim terratrèmols a les Illes Balears? 

Ajunteu-vos per parelles i contesteu les següents qüestions: 

Qüestió 1. Creus que vivim en una zona calmada i no podem rebre les 

conseqüències d’un terratrèmol? 

Qüestió 2. Visita la pàgina web de l’Institut Geogràfic Nacional i contesta les 

preguntes següents:  

a) Digues on està localitzat el terratrèmol més intens que hi ha hagut als 

darrers 3, 10 i 30 dies. 

b) Analitza el mapa de terratrèmols dels darrers 30 dies. Per analitzar-ho cal 

indicar a quines zones del nord d’Àfrica i de la Península Ibèrica hi ha més 

terratrèmols, on són més intensos, etc.  

c) Cerca a internet un mapa de les plaques litosfèriques. Per quina raó creus 

que es poden produir terratrèmols al nord d’Àfrica i a la Península Ibèrica? 

d) Cerca a la plana web de l’Institut Geogràfic Nacional els terratrèmols 

localitzats a les nostres illes que hi ha hagut des de que tu vares néixer.  

e) Si ara haguessis de tornar a fer la qüestió 1, què contestaries?   

Qüestió 3. El proper dia tindrem la visita d’un membre del grup de 

Biogeografia, Geodinàmica i Sedimentació de la Mediterrània Occidental 

(BIOGEOMED) de la Universitat de les Illes Balears. Ens parlarà del seu treball 



El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat.  

Miquel Sbert Roig 

51 
 

investigador sobre la geodinàmica al mediterrani i sobre la possibilitat que es 

produeixin terratrèmols a les Illes Balears. Anem a preparar un banc de 

preguntes per a demanar-li.  

 

Qüestió 4. Ara que hem après sobre els terratrèmols de les Illes Balears i de la 

zona que ens envolta, contesta a les preguntes següents: 

a) Abans de començar l’activitat, creies que hi havia terratrèmols a les 

Illes Balears? Què creus ara? 

 b) Quina institució s’encarrega del control dels terratrèmols a Espanya? 

c) Sabies que ens trobem a una zona propera a la col·lisió de dues 

plaques tectòniques? Com es diuen aquestes plaques?  

d) Si avui vespre et desperts i tot comença a tremolar, què hauries de 

fer? 

 e) Hi ha alguna cosa que no has acabat d’entendre bé? 

 

GUIA PEL PROFESSOR 

Objectius  

a) Conèixer l’activitat sísmica de les Illes Balears, del Nord d’Àfrica i de la 

península Ibèrica. 

b) Interpretar mapes sísmics.  

c) Ser conscient de la investigació científica que es fa a les Illes Balears.  

 

BANC DE PREGUNTES 

1) Què hem de fer si hi ha un terratrèmol?   6)  

2) Es destruiria casa meva amb un terratrèmol?   7) 

3) Hi ha llocs de Mallorca més propensos a tenir terratrèmols? 8) 

4) Com funcionen els sismògrafs que veiem per la televisió? 9) 

5) Hi ha algun centre de control de terratrèmols a Balears? 10) 
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Competències 

a) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

Es treballaran conceptes bàsics de geodinàmica. 

b) Competència digital. Aquesta competència s’assolirà a través de la recerca 

d’informació per internet. 

c) Aprendre a aprendre. Aquesta competència es treballarà a través de l’anàlisi 

de mapes de terratrèmols.  

d) Competència social i cívica. Es treballarà la importància de la ciència en la 

societat.  

Nivell 4t ESO 

Blocs del currículum treballats 

Bloc 2. La dinàmica a la Terra.  

Tipus d’activitat En aquesta activitat s’analitzarien mapes i hi hauria una 

xerrada d’un expert en terratrèmols.  

Descripció de l’activitat. Inicialment es demana als alumnes què saben sobre 

els terratrèmols de les Illes Balears i del seu voltant. Es farà una posta en comú 

de les respostes, encara que s’espera que els alumnes no tinguin 

coneixements sobre els fenòmens sísmics del nostre voltant. A continuació han 

d’interpretar un mapa dels darrers terratrèmols que hi ha hagut a les Illes 

Balears, a la península Ibèrica i al nord d’Àfrica. El professor aporta algunes 

pistes per ajudar a la seva interpretació. Aquest mapa també s’ha de comparar 

amb un mapa mundial de les plaques tectòniques amb l’objectiu que els 

alumnes relacionin que els fenòmens sísmics anteriors es deuen al xoc entre la 

placa africana i la placa euroasiàtica. Seguidament s’introduirà als alumnes a 

alguns fenòmens sísmics que han tingut lloc a les Illes Balears al llarg de la 

història. Finalment, amb els nous coneixements adquirits, els alumnes han de 

tornar a contestar la primera pregunta, la qual cosa permetrà que ells mateixos 

s’adonin del que han après.  
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D’aquesta manera s’hauran treballat els fenòmens sísmics de les Illes Balears 

o de zones properes abans de la visita d’un geòleg expert en aquest camp. 

Aquesta persona parlaria de la importància de la detecció de terratrèmols a 

Espanya i el risc de terratrèmols a les Illes Balears. A més, podria presentar el 

seu grup d’investigació i la feina que fan, de manera que els alumnes 

coneixerien una aplicació científica propera a ells. Per a preparar la xerrada, es 

podria elaborar un banc de preguntes, per exemple, sobre com actuar en cas 

d’un terratrèmols, sobre si les Illes Balears són un lloc segur, etc.  

Avaluació Es duria a terme a través d’un qüestionari d’autoreflexió localitzat a 

la qüestió 4.  

Temporització. Aquesta activitat tindria una durada de dues sessions. A la 

primera sessió es durien a terme les dues primeres qüestions i es prepararia la 

xerrada, la qual tindria lloc la segona sessió.   



El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat.  

Miquel Sbert Roig 

54 
 

6. Conclusions 

Del present treball s’extreuen les següents conclusions: 

1. En comparació amb altres països d’Europa, els ciutadans 

espanyols presenten un elevat analfabetisme científic.  

2. La informació recopilada demostra la importància de les sessions 

pràctiques en l’aprenentatge de la competència científica i, 

conseqüentment, en l’alfabetització científica de la societat.  

3. Entre els objectius proposats per l’ensenyament de la biologia i la 

geologia destaca l’adquisició de les habilitats, les destreses i la 

forma de treballar dels científics.  

4. Els alumnes de secundària i de batxillerat de les Illes Balears 

presenten una valoració molt positiva de la ciència, 

independentment de l’interès que hi mostren.  

5. Aquests alumnes, però, mostren un elevat desconeixement de la 

ciència que es fa avui en dia, tant pel que fa als científics com a les 

investigacions.  

6. En resposta als resultats de l’anàlisi, s’han dissenyat una sèrie de 

propostes d’activitats encaminades a la millora de l’aprenentatge 

de la competència científica, especialment pel que fa al mètode 

científic i a la valoració de la ciència. 

7.  Un millor assoliment de la competència científica permetria 

aconseguir una disminució de l’analfabetisme científic de la 

societat.  
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8. Annexes  

8.1 Annex I: Qüestionaris  

Qüestionari 1r i 2n ESO 

Contesta a les preguntes següents. Per favor, és important que siguis sincer!  

NO POSIS EL TEU NOM, mai sabré de qui és aquesta fulla. Per tant, no passis pena en 

equivocar-te!!! 

Ah! I si no saps el que respondre en una pregunta no passa res! Simplement deixa-la en 

blanc! 

1) Quins curs fas? 

Emplena la taula següent: 

 Molt poc Poc Normal Molt Moltíssim 

2) T’agraden les ciències naturals?      

3) T’agradaria saber més de la ciència que es 
fa a Mallorca?      

4) Quina importància tenen la biologia i la 
geologia? 

     5) Creus que és important investigar en nous 
medicaments? 

     6) Creus que és important investigar per fer 
front al canvi climàtic?      

7) Creus que és important que un país tingui 
molts científics? 

      

       

9) Que és un científic per a tu?  Tria dues opcions de les següents. 

a) Una persona que va sempre amb una bata blanca 

b) Una persona que ha estudiat molt 

c) Una persona que fa una professió que és bona per la societat 

d) Una persona rara 

e) Una persona que pot descobrir nous coneixements 
f) Una persona que fa un treball que no està ben valorat 
 

14) Com creus que s’aprèn més, fent classes a l’aula o al laboratori?  

15) Si penses que és al laboratori, digues el perquè.  
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Qüestionari 3r i 4t ESO 

Contesta a les preguntes següents. Per favor, és important que siguis sincer!  

NO POSIS EL TEU NOM, mai sabré de qui és aquesta fulla. Per tant, no passis pena en 

equivocar-te!!! 

Ah! I si no saps el que respondre en una pregunta no passa res! Simplement deixa-la en 

blanc! 

1) Quins curs fas? 

Emplena la taula següent: 

 Molt poc Poc Normal Molt Moltíssim 

2) T’agraden les ciències naturals?      

3) T’agradaria saber més de la ciència que es 
fa a Mallorca?      

4) Quina importància tenen la biologia i la 
geologia? 

     5) Creus que és important investigar en nous 
medicaments? 

     6) Creus que és important investigar per fer 
front al canvi climàtic?      

7) Creus que és important que un país tingui 
molts científics? 

     8) Com d’important ha de ser la inversió en 
ciència d’un país?      

 

      10) Saps algun científic important d’avui en dia? 

 

11) Saps algun exemple d’investigació que s’estigui realitzant avui en dia? 

 

13) Aproximadament un 21% dels espanyols creu que el Sol gira al voltant de la Terra i no a 

l’inrevés Que n’opines?  

 

 

14) Com creus que s’aprèn més, fent classes a l’aula o al laboratori?  

15) Si penses que és al laboratori, digues el perquè.  
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Qüestionari batxillerat 

Contesta a les preguntes següents. Per favor, és important que siguis sincer!  

NO POSIS EL TEU NOM, mai sabré de qui és aquesta fulla. Per tant, no passis pena en 

equivocar-te!!! 

Ah! I si no saps el que respondre en una pregunta no passa res! Simplement deixa-la en 

blanc! 

1) Quins curs fas? 

Emplena la taula següent: 

 Molt poc Poc Normal Molt Moltíssim 

2) T’agraden les ciències naturals?      

3) T’agradaria saber més de la ciència que es 
fa a Mallorca?      

4) Quina importància tenen la biologia i la 
geologia? 

     5) Creus que és important investigar en nous 
medicaments? 

     6) Creus que és important investigar per fer 
front al canvi climàtic?      

7) Creus que és important que un país tingui 
molts científics? 

     8) Com d’important ha de ser la inversió en 
ciència d’un país?      

 

      10) Saps algun científic important d’avui en dia? 

 

11) Saps algun exemple d’investigació que s’estigui realitzant avui en dia? 

 

12) Digues 5 possibles professions d’un científic.  

 

13) Aproximadament un 21% dels espanyols creu que el Sol gira al voltant de la Terra i no a 

l’inrevés Que n’opines?  
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8.2 Annex II. Explotació dels qüestionaris 

Els qüestionaris es varen dur a terme a alumnes dels diferents nivells d’ESO i 

de batxillerat. Gran part d’aquests alumnes formaven part de l’IES Guillem Cifre 

de Colonya (Pollença) ja que la part pràctica del màster en Formació del 

Professorat es va realitzar en aquest centre i, per tant, hi havia una elevada 

facilitat per a realitzar les enquestes. La resta d’alumnes formaven part d’altres 

centres de Mallorca que varen assistir a les jornades de Ciència per a Tothom 

realitzades a la Universitat de les Illes Balears el 5 i el 6 de maig de 2016.  

L’objectiu principal d’aquests qüestionaris era analitzar la valoració i l’interès 

per la ciència dels estudiants, així com el seus coneixements sobre la ciència 

actual. A més, als alumnes d’ESO es va valorar la seva opinió sobre 

l’aprenentatge de les ciències al laboratori. 

Es varen dividir els alumnes en quatre grups en funció del seus estudis. Així, hi 

havia un grup format per primer i segon d’ESO, un format per tercer i quart 

d’ESO, un dels dos cursos de batxillerat científic i un dels de batxillerat no 

científic. D’aquesta manera es podia analitzar com és l’evolució del pensament 

científic dels estudiants a mesura que avancen en la seva trajectòria 

acadèmica.  A la taula 4 es detallen el nombre d’alumnes enquestats en funció 

del seu centre de procedència i del seu curs acadèmic. Cal destacar que el 

nombre total d‘alumnes no és elevat, per la qual cosa la mostra no és prou 

significativa però si és representativa i se’n poden treure conclusions.  

 
Taula 2. Nombre d’alumnes enquestats en funció del centre i del seu nivell d'estudis 

 IES Guillem Cifre de Colonya Altres centres Total 

Primer i segon d’ESO 20 31 52 

Tercer i quart d’ESO 16 43 59 

Batxillerat científic 28 0 28 

Batxillerat no científic 18 0 18 

 

Les hipòtesis prèvies es basaven en que els alumnes tindrien una valoració 

elevada de les ciències, independentment del seu interès. No obstant, els seus 
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coneixements de la ciència d’avui en dia serien pobres. Pel que fa a les 

sessions pràctiques, els alumnes d’ESO opinarien que aquestes sessions 

ofereixen un major aprenentatge que les sessions ordinàries a l’aula, 

principalment degut al canvi de metodologia.  

Les preguntes dels qüestionaris es poden agrupar en tres categories: 

a) Interès preguntes 2 i 3. 

b) Valoració preguntes 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 13. 

c) Coneixements preguntes 10, 11 i 12. 

d) Opinió sobre les sessions pràctiques preguntes 14 i 15. 

Els qüestionaris consten de preguntes tancades i de preguntes obertes. Les 

tancades s’han valorat calculant el percentatge de respostes de les diferents 

opcions, mentre que les tancades s’han concretat diferents ítems a tenir en 

compte en funció de cada pregunta.  

Malgrat que en principi cada pregunta del qüestionari donarà informació per si 

mateixa sobre l’interès, la valoració o els coneixements de la ciència, cal tenir 

en compte que algunes respostes es poden relacionar entre si. A continuació 

es detallen les preguntes i la informació que es vol obtenir, així com les 

possibles relacions entre les preguntes. Sinó s’indica el contrari, les preguntes 

s’han realitzat a tots els nivells d’ESO i de batxillerat.  

 

Pregunta 1. Quin curs fas? Pregunta tancada. 

L’objectiu d’aquesta pregunta és iniciar el qüestionari amb una resposta fàcil 

que permeti a l’alumne enquestat tranquil·litzar-se i adaptar-se al qüestionari.  
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Pregunta 2. T’agraden les ciències? A triar entre cinc nivells diferents.  

Amb aquesta pregunta es pretén valorar quin és l’interès per les ciències que 

tenen els estudiants, fet que cal tenir en compte per a valorar diferents 

preguntes posteriors d’aquests qüestionaris.  

Pregunta 3. T’agradaria saber més sobre la ciència que es fa a Mallorca? 

A triar entre cinc nivells diferents.  

Aquesta pregunta valora l’interès en la ciència propera als alumnes i permet 

comparar l’interès general per les ciències (pregunta 2) amb la que es fa a 

Mallorca.  

Pregunta 4. Quina importància tenen la biologia i la geologia? A triar entre 

cinc nivells diferents.  

L’objectiu d’aquesta pregunta és saber la importància que tenen aquestes dues 

disciplines científiques pels estudiants. Aquesta pregunta pot donar informació 

sobre la importància que es dona a la ciència per part d’estudiants poc 

interessats en ella (pregunta 2).  

Pregunta 5. Creus que és important investigar en nous medicaments? A 

triar entre cinc nivells diferents.  

Pregunta 6. Creus que és important investigar per fer front al canvi 

climàtic? A triar entre cinc nivells diferents.  

Les preguntes 5 i 6 són preguntes amb un nivell de concreció major que la 4. 

És d’esperar que els alumnes valorin molt positivament dues aplicacions de la 

ciència com són la investigació biomèdica i la climàtica, dos temes molt 

importants avui en dia. Per tant, aquesta pregunta permetrà observar si la 

importància que donen a la biologia i a la geologia (pregunta 4) es fonamenta 

en els seus coneixements d’aplicacions reals d’aquestes dues ciències.  

Pregunta 7. Creus que és important que un país tingui molts científics? A 

triar entre cinc nivells diferents.  
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Pregunta 8. Com d’important ha de ser la inversió en ciència d’un país? A 

triar entre cinc nivells diferents. Realitzada a 3r i 4t d’ESO i a batxillerat.  

Aquestes dues preguntes també permeten analitzar si la importància que 

donen els alumnes a les ciències (pregunta 4) es veu reflectida sobre aquests 

dos indicadors de com es valora estatalment la ciència. En aquest cas, no 

s’espera una similitud de respostes entre aquestes dues preguntes i la 4 ja que 

són preguntes de nivell cognitiu més elevat. Per aquest motiu, la pregunta 8 no 

va ser realitzada a primer i segon d’ESO.  

Pregunta 9. Què és un científic per a tu? Realitzada a 1r i 2n d’ESO. Les 

opcions a triar eren: 

a) Una persona que va sempre amb una bata blanca. 

b) Una persona que ha estudiat molt. 

c) Una persona que fa una professió que és bona per la societat. 

d) Una persona rara. 

e) Una persona que pot descobrir nous coneixements. 

f) Una persona que fa un treball que no està ben valorat.  

Aquest pregunta pretén saber si l’alumnat té un coneixement del que és una 

persona que treballa en l’àmbit científic. Les opcions a contestar més 

esperades són la b i la e ja que són les més òbvies.  

Pregunta 10. Saps algun científic important d’avui en dia? Pregunta oberta. 

Realitzada a 3r i 4t d’ESO i al batxillerat.  

Pregunta 11. Saps algun exemple d’investigació que s’estigui realitzant 

avui en dia? Pregunta oberta. Realitzada a 3r i 4t d’ESO i al batxillerat.  

Aquestes dues preguntes permetran analitzar el coneixement per part dels 

alumnes de la ciència que es fa actualment. S’espera que els científics i les 

investigacions més conegudes siguin les que els alumnes coneguin a través 

dels mitjans de comunicació ja que els coneixements de ciència actual no estan 

molt destacats al currículum.  
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Pregunta 12. Digues cinc possibles professions d’un científic. Pregunta 

oberta. Realitzada al batxillerat.  

L’estudi de les professions científiques conegudes per part dels alumnes 

permetrà analitzar si es coneixen professions generals (biòleg, geòleg, etc.) o si 

els alumnes són capaços d’anomenar professions més específiques.  

Pregunta 13. Aproximadament un 21% dels espanyols creu que el Sol gira 

al voltant de la Terra i no a l’inrevés Que n’opines? Pregunta oberta. 

Realitzada a 3r i 4t d’ESO i al batxillerat.  

Els alumnes són informats d’una dada que reflecteix clarament la incultura 

científica de la societat i han d’opinar sobre aquesta. Així, es podrà conèixer si 

els alumnes valoren la necessitar de saber coneixements bàsics de ciències 

amb independència de l’ocupació que s’ocupi.  

Pregunta 14. Com creus que s’aprèn més, fent classes a l’aula o al 

laboratori? Pregunta tancada. Realitzada a tots els nivells d’ESO.  

Pregunta 15. Si penses que és al laboratori, digues el perquè. Pregunta 

oberta. Realitzada a tots els nivells d’ESO.  

Aquestes preguntes permetran saber l’opinió dels alumnes sobre si el seu 

aprenentatge de les ciències és més profitós a les sessions pràctiques i els 

motius que ells creuen per a que això es doni. S’espera que la gran majoria 

d’alumnes responguin favorablement a les sessions de laboratori principalment 

per un motiu de diversió.  

 

A continuació es detallen les concrecions dels nivells de les respostes obertes. 

Pregunta 10. Es calcularan les freqüències relatives per a cada científic.  

Pregunta 11. Es calcularan les freqüències relatives per a cada investigació. 

S’agruparan en la categoria d’investigació en la cura de malalties diferents tipus 

de resposta: investigació del càncer, recerca de nous medicaments,  etc.  
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Pregunta 12. Es calcularan les freqüències relatives per a cada professió. 

Algunes professions s’agruparan. Per exemple, la categoria de metge inclourà 

cirurgià, ginecòleg, etc.  

Pregunta 13. S’agruparan les respostes en diferents categories. Així, la 

categoria decebedor inclourà totes aquelles respostes que tinguin una opinió 

negativa d’aquest fet sense incloure cap causa ni comparar-ho amb altres 

aspectes.   

Pregunta 15. Les respostes s’agruparan en diferents categories en funció del 

motiu que indiquin per un major aprofitament de les sessions pràctiques.  


