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1.1 Justificació 
 
 
 

Una de les finalitats de l’ensenyament de les ciències a l’escola és, entre altres, 
desenvolupar competències que permetin a l’alumnat seguir modificant i adquirint nous 
coneixements al llarg de la seva vida, i formar persones autònoms capaces d’analitzar 
críticament la informació i aplicar els coneixements adquirits en situacions diverses.  

 
Sovint he pogut comprovar com a docent que l’alumnat mostra dificultats en 

analitzar i comprendre fenòmens de la vida quotidiana, tot i disposar dels models científics 
per entendre’ls. Per aconseguir millorar aquest aspecte cal, en primer lloc, capacitar els nois 
i noies en la lectura autònoma i significativa de textos de diferents fonts no estrictament 
escolars, ja que són els que circulen fora de l’escola i que els permeten establir relacions 
entre el que es parla a dins i fora d’ella i, a més, continuar aprenent al finalitzar els estudis 
obligatoris. 

 
Probablement el gran repte que tenim com a educadors i educadores és que 

l’alumnat faci aquesta transferència dels coneixements apresos a l’aula en contextos i 
situacions diferents. Cal ajudar l’alumnat a fer aquesta transferència per tal d’interpretar i 
comprendre els fenòmens de la natura, l’escola no pot estar desvinculada del món. 
 
 En aquesta línia l'estudi planteja buscar connexions entre allò que s’ensenya a l’aula 
i l’exterior. Aquest estudi se centra, doncs, en el treball amb els nois i noies a partir de 
textos extrets de diferents fonts amb un contingut de ciència implícit. El fet d’ajudar-los a 
llegir i comprendre textos de diverses fonts (diari, articles divulgació científica...) pot ajudar 
a motivar l’aprenentatge, ja que permet a l’alumnat connectar els coneixements que tenen 
(coneixements escolars) a situacions de la vida quotidiana. 

 
Però sovint no és suficient amb llegir i comprendre un text, article, etc., és 

igualment important que l’alumnat sigui capaç de fer una lectura crítica i així destriar les 
fonts d’informació poc fiables de les que sí ho són. És bo ajudar-lo a reflexionar i discutir 
sobre el que es llegeix, com està escrita la informació, si està ben estructurada, si és 
rigorosa, si és verídica, els valors associats... Si volem un ensenyament integral hem 
d’ensenyar a llegir i comprendre des de diferents enfocaments. D’altra banda és fonamental 
ajudar-los a escriure les seves pròpies produccions, que passen per explicar, justificar i 
argumentar els fenòmens que es treballen. I també serà important ensenyar-los a comparar 
i consensuar punts de vista amb d’altres, a autoavaluar-se a autoregular la qualitat de les 
produccions…  

 
 Per això, l'estudi pretén treballar la manera d'interrelacionar la competència 
científica i la comunicativa, però a l’hora també d’altres competències bàsiques.  El nou 
currículum de l’ESO ja inclou aquest treball de les competències bàsiques a l’aula per ajudar 
a formar ciutadans i ciutadanes més preparats per a viure i participar en la societat de la 
qual formen part i, per tant, més capaços d'analitzar críticament la informació i saber 
actuar. L’àrea de ciències, com qualsevol altra àrea pot contribuir enormement a millorar i 
desenvolupar moltes de les competències bàsiques. Sovint, però, la competència 
comunicativa i lingüística queda relegada a l’àrea de llengua, quan, de fet, és la competència 
que més afecta tota la resta d’àrees. 
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 Concretament, l’estudi vol incidir fonamentalment en les competències següents: 
 
- competència científica 

Es pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat per comprendre i interpretar 
textos de contingut científic de diferents fonts (internet, revistes, llibres de 
divulgació científica, diaris...) i disposar de criteris per analitzar-los críticament. 

 
 
- competència comunicativa  lingüística 

Es pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat a fer una lectura crítica dels textos, 
treballant a partir d’analitzar el seu contingut i de emetre opinions argumentades les 
habilitats cognitives: descriure, justificar, argumentar, comparar... els fets i 
fenòmens utilitzant el  llenguatge  de la ciència. 

 
- competència autonomia personal 

Es pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat per autoregular-se, identificant 
criteris d’autoavaluació, i per reflexionar sobre els propis valors i actituds. 

 
- competència d’aprendre a aprendre 

Es pretén que l’alumnat es facin preguntes sobre els textos, per tal que es puguin  
imaginar respostes, a autoregular-les  i a treballar en equip (regles del treball en 
grup) i especialment de reconèixer el plaer d’aprendre i de compartir el saber amb 
els altres. 

 
- competència tractament de la informació i competència digital 

Es pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat per cercar i analitzar críticament 
informació que es troba a internet. 
 

- competència social i ciutadana 
Es pretén que l’alumnat es facin preguntes sobre problemes del seu entorn i globals 
del planeta, així com fomentar les opinions i l’actuació responsable. 
D’altra banda també es pretén desenvolupar el pensament crític de l’alumnat., 
buscant l’objectivitat, el rigor i la racionalitat en els texts llegits i, al mateix temps, 
reconèixer els condicionaments socials en el desenvolupament de la ciència, del 
grau d’incertesa en les afirmacions i de la necessitat d’aplicar el principi de precaució 
a l’hora  de prendre decisions. 
 
 
La idea de treballar textos procedents de fonts diverses a la classe de ciències ve 

determinada bàsicament per dos raons. Per una banda, sovint l’alumnat mostra dificultats a 
l’hora de transferir els coneixements adquirits a l’aula en contextos diferents, i per això 
aquest estudi pretén treballar a la classe de ciències articles apareguts en diaris o en revistes 
de divulgació científica que toquin temes propers als coneixements treballats o que s’estan 
treballant a l’aula. Si volem aconseguir que l’aprenentatge sigui significatiu és imprescindible 
que l’alumnat aprengui a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements 
preexistents, aprengui a aplicar a situacions de la vida quotidiana aspectes que ha treballat 
d’una manera a la classe de ciències. Però tal com diu Marbà et al (2005, 2008): "activar el 
model o models teòrics associats a la lectura d'un text amb contingut científic no és fàcil ja 
que generalment són implícits, cosa que dificulta la seva comprensió i valoració".  
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Cal tenir en compte que, a més de la reconeguda dificultat que té el nostre 
alumnat, en general, a llegir i comprendre textos escrits, quan els textos no són pròpiament 
escolars (llibre de text) aquesta dificultat s’agreuja. Per la qual cosa cal donar estratègies per 
ajudar-los a fer una lectura comprensiva. 

 
 Però com es comentava anteriorment, no és suficient llegir i comprendre un text, 
sinó que es necessari ser capaç de llegir-lo críticament i inferir, per exemple, la credibilitat 
de les dades i arguments que aporta. Des d'aquesta perspectiva, llegir suposa reconèixer que 
el text és un instrument cultural, amb valors i situat en una època històrica. És a dir, que el 
seu autor/a no és una persona neutra, sinó que té uns coneixements, una cultura i unes 
intencions que es plasmen en el text i que el lector/a ha d'arribar a interpretar. Així, en un 
text, fa falta reconèixer la ideologia, l’estatus i grau de certesa dels arguments científics que 
apareixen, i saber diferenciar entre afirmacions, hipòtesis, especulacions, prediccions... 
(Cassany, 2006). 
 
 La societat actual permet un accés fàcil i generalitzat a la informació a través 
d'internet, la qual cosa implica un bombardeig constant de dades. Aquesta abundància 
d’informació a la qual està sotmès l’alumnat és una de les raons perquè és fonamental el 
desenvolupament del pensament crític a les aules. Pensar bé és un prerequist per a ser un 
ciutadà crític en una societat autènticament democràtica. També és una condició necessària 
per a ser capaços d' afrontar competentment les grans quantitats d'informació que són un 
dels segells distintius d'aquesta generació i de manejar les noves tecnologies de la 
informació. Així doncs entenem que el pensament crític és un dels components de la 
competència necessària per poder participar en una societat democràtica i plural, i per 
poder prendre decisions i actuar en relació als problemes del món i de les persones.  
 
 Estar interessat en llegir i a més ser capaç de llegir significativament textos de 
ciències o de divulgació científica sembla fonamental per poder participar en una societat 
en la qual la ciència avança tant (Da Silva i Almeida, 1998; Välijärvi et al, 2002). Així doncs, 
l'escola hauria d'estimular el plaer per la lectura de textos de divulgació científica, a partir de 
facilitar la seva comprensió amb la pràctica conjunta d'inferències, estimulant la capacitat 
crítica, buscant, en definitiva, un apropament progressiu al model de comprensió crítica 
(Cassany, 2006). 
 
 Tal com diu Roca (2005), en els últims anys la tendència a l'escola no ha anat en 
aquesta direcció, ja que, davant la poca motivació i dificultats  de l’alumnat per llegir textos, 
s'ha optat per simplificar al màxim les demandes, plantejant preguntes sobre el text que 
majoritàriament només obliguen a una lectura literal, davant de la posició de molts altres 
autors que consideren fonamental el plantejament de tot tipus de preguntes: literal, 
inferencial, avaluativa i creativa (Wilson i Chalmers, 1988) per ajudar a reflexionar i 
analitzar els textos. 
 
 L'estudi té, doncs, com a finalitat millorar l'aprenentatge de les ciències tot 
treballant unes determinades competències bàsiques a partir de desenvolupar el pensament 
crític de l’alumnat a través de la lectura crítica de textos de diferents fonts. No hem 
d'oblidar, tal com diu Márquez et al (2009), que si llegim ciència i la comprenem estarem 
aprenent ciència, finalitat indiscutible a les nostres classes.  
 
 Hi ha diferents autors i autores que han treballat la lectura de textos de diferents 
fonts com una estratègia d'ensenyament-aprenentatge molt útil per augmentar 
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l'aprenentatge de les ciències (Del Carmen i Jiménez, 1997; Martins et. al., 2004; Márquez i 
Prat, 2005, Marbà et al, 2005, 2008...).  
 
 Aquests estudis mostren que l’alumnat té dificultats en trobar la idea principal d’un 
text ja que no connecta les idees del text amb aquelles idees rellevants de la classe. Tal com 
diu Marbà et al. (2005, 2008), activar el model o models teòrics associats a la lectura d'un 
text no estrictament escolar amb contingut científic no es fàcil, ja que generalment els 
models són implícits, cosa que dificulta la seva comprensió i valoració. Per això és 
important treballar la lectura de textos de diferents fonts en la mateixa classe de ciències, 
per poder ajudar l'alumnat a connectar el seu contingut amb els sabers que donen sentit al 
que es llegeix i aprendre a fer les inferències necessàries.  
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1.2 Pla de treball 
 
 
 
 Per dur a terme aquesta investigació s’han seguit les fases següents: 
 
1. Elaboració del projecte i planificació de la investigació (1r trimestre) 
 S’han seguit quatre fases per estructurar aquesta etapa. En la primera s’ha dut a 
terme una recerca bibliogràfica que ha servit per buscar els antecedents sobre el tema. En la 
segona fase s’ha fet una recerca de textos de diferents fonts amb continguts implícits o 
explícits de currículum de física i química de l’ESO des de 1r a 4t d’ESO. La tercera fase ha 
consistit en la selecció de textos a treballar amb l’alumnat concret sobre el qual s’ha aplicat 
la investigació. Aquesta selecció ha estat molt exhaustiva per tal de garantir que els textos 
siguin d’una dificultat i extensió adequada per a cada nivell i que tenen una relació directa 
amb els continguts que es treballen en el curs. L’última fase ha consistit en seleccionar les 
competències bàsiques a treballar en cada text i a la vegada dissenyar les activitats que 
realitzarà l’alumnat a l’aula.  
 
2. Recollida de dades i anàlisi (2n trimestre) 

En aquesta fase s’ha aplicat la investigació a l’aula i s’han treballat els textos amb les 
seves activitats a grups d’ESO dels dos instituts públics seleccionats. S'han recollit les 
respostes i s’han analitzat en funció de tres barems (pensament crític, barem des de la 
ciència i barem des de la llengua). En el barem de pensament crític s'ha aplicat l'instrument 
d'anàlisi i en els altres barem s'han seguit diferents tècniques (gràfics, taules de comparació, 
i xarxes sistèmiques). 
 
3. Redacció de les conclusions i noves propostes (3r trimestre) 
 A partir de la recerca bibliogràfica duta a terme en la primera etapa del treball i amb 
el resultats obtinguts en l’anàlisi de la segona etapa s’han extret una sèrie de conclusions  
que han servit per contrastar el plantejament del problema que s’ha fet a l’inici. Finalment 
s’han recopilat una sèrie de textos de diferents fonts i activitats per treballar al llarg dels 
quatre cursos de l’ESO en la matèria de física i química. 
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1.3 Problema  
 
 
 
 Com és que l'alumnat no és capaç d'aplicar coneixement adquirits a la classe de 
ciències a problemes de la vida real? Com és que, quan se'ls dóna un text escrit, no 
estrictament escolar, l'alumnat té dificultats per analitzar-lo críticament? Com és que tot i 
disposar dels coneixements científics necessaris, l'alumnat no té les eines per criticar el 
fonament incorrecte d'un article de premsa o de divulgació general? 
 
 Totes aquestes preguntes em van fer plantejar la necessitat de connectar el 
coneixement escolar amb el coneixement del món real tot utilitzant documents diferents 
fonts: articles de diari, revistes, informacions d'internet, etc.   
 
 La pregunta següent que em va sorgir fou: quines competències necessita l'alumnat 
per poder interpretar els textos escrits, ja que si no es desenvolupen i treballen 
determinades competències no és possible arribar a interpretar i criticar textos no escolars. 
 
 Finalment, la pregunta que es pretén desenvolupar en l'estudi relaciona aquests dos 
aspectes (la connexió del món real amb l'escola i la capacitat de llegir, comprendre, analitzar 
i criticar qualsevol text): Quines característiques haurien de tenir les activitats d’aquests 
tipus perquè realment estimulin l’alumnat a llegir, a parlar-ne amb els companys, a 
desenvolupar l’esperit crític, a pensar en quin sentit li serveixen els coneixements científics 
que va aprenent, a escriure les seves idees de manera ben argumentada, etc.? Aprenen tot 
tipus d’alumnes quan s’apliquen aquestes activitats? Què aprenen realment? 
 
 El problema, doncs, es focalitza en la relació d'aquests quatre aspectes: 
  

1. Les competències bàsiques 
2. La transferència de coneixement  
3. El pensament crític 
4. La lectura crítica 

 
 Per això, el plantejament inicial de l'estudi era com aconseguir que a través 
d’activitats que parteixen de la lectura crítica de textos de diferents fonts l’alumnat 
desenvolupés diferents competències, de manera interrelacionada, en el marc de les classes 
de ciències a l’ESO, i a la vegada millorés la comprensió dels fenòmens científics. 
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1. 4. Objectius de la recerca 
 
 
 
1.4.1 Objectiu general 
 
 Dissenyar activitats orientades al desenvolupament de competències que incloguin 
la lectura crítica de textos i articles de diferents fonts (internet, premsa, articles de 
divulgació científica...) on apareguin temes de la vida quotidiana que mantinguin relació 
amb continguts treballats a la classe de ciències, i analitzar què passa quan s’apliquen amb la 
finalitat de comprendre les raons de les dificultats que puguin sorgir i dels aprenentatges de 
l’alumnat.   
 
 
1.4.2 Objectius concrets del projecte 
 

- Seleccionar textos de diferents fonts on es tractin continguts del currículum de 
l’ESO de la matèria de Ciències Experimentals, especialment de Física i Química. 

 
- Dissenyar estratègies de lectura i comprensió per treballar aquests textos. És 

fomentarà el treball cooperatiu per buscar les idees principals a partir de cada 
paràgraf, la contrastació d’aquestes idees i l’elaboració de resums a partir de les 
mateixes. 

 
- Dissenyar activitats per aplicar a l’aula en funció del contingut de cada text i els 

objectius d’aprenentatge. En principi ens plantegem que aquestes activitats  haurien 
de tenir dues parts ben diferenciades: una primera part en la qual l’alumnat haurà de 
fer una anticipació de la informació del text només mirant el títol i les imatges 
(activitat que ens permetrà activar els  coneixements previs i l’anticipació i 
inferència de la informació i a la vegada la millor comprensió del mateix), i una 
segona part, posterior a la lectura comprensiva del text, on a través de diferents 
estratègies i tècniques (la comparació entre les aportacions i opinions dels membres 
dels grups, el treball amb qüestionaris, la lectura de gràfics i taules, l’elaboració i 
aplicació de bases d’orientació, la co- i auto-avaluació…), es promourà la reflexió 
personal sobre les pròpies idees i actuacions. Sempre tenint coma referència el 
treball  de les competències bàsiques: competència científica, comunicativa 
lingüística i audiovisual, competència artística, competència autonomia personal, 
competència d’aprendre a aprendre, competència tractament de la informació i 
competència social i ciutadana. 

 
- Analitzar què passa a l’aplicar dues activitats de lectura crítica a dos grups d’ESO de 

centres diferents. Concretament l'anàlisi es centrarà en identificar: 
 

 a) en quins aspectes del pensament crític l'alumnat mostra unes dificultats 
més grans i quins aspectes del pensament crític es poden  desenvolupar a través 
d'aquestes activitats.  
 b) quines dificultats troba l'alumnat per connectar la ciència escolar a textos 
no estrictament escolars. 
 c) quines dificultats mostra l'alumnat a l'hora d'expressar i organitzar les 
seves idees al llarg de tota l'activitat. 

 



 15 

- Recopilar el material didàctic elaborat amb diferents propostes noves, per tal que 
estiguin a l’abast dels professorat que el vulgui utilitzar (en una pàgina web, al 
CDECT  i en articles en revistes adients).  
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2. Marc teòric 
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 Aquest apartat inclou quatre grans blocs que constitueixen la fonamentació teòrica: 
  
 
 - Introducció 
 En aquest primer apartat definirem el marc de referència des del qual plantegem la 
recerca. Ens situarem en la visió sociocultural de l'aprenentatge i l'ensenyament i dins el 
Model cognitiu de Ciència, plantejat per Giere (1988). 
 
 - El pensament crític 
 En aquest apartat definirem que entenem per pensament crític i perquè és 
important treballar el pensament crític a la classe de ciències. Ens centrarem en la proposta 
de pensament crític de Paul i Elder (2005) que ha estat la base del nostre anàlisi i finalment 
citarem algunes recerques anteriors sobre aquest camp. 
 
 - La literacitat 
 En aquest punt definirem que entenem per literacitat o alfabetització.  Ens 
situarem en el Model Interactiu per explicar el procés lector i descriurem diverses 
estratègies per millorar-lo. Finalment parlarem de literacitat en el marc de la classe de 
ciències, és a dir, literacitat científica i analitzarem quin tipus de text és més adient per 
desenvolupar-la. 
 
 - La lectura crítica 
 En l’última part justificarem la importància del treball de la lectura crítica a classe de 
ciències i descriurem què implica llegir críticament i com fer-ho en les nostres aules. 
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2. 1 Introducció 
 
 
 
2.1.1 La visió sociocultural de l'aprenentatge i l'ensenyament 
 
 
 La recerca es planteja des del marc de les teories socioculturals constructivistes de 
l'aprenentatge. Des d'aquesta perspectiva, es concep l'aprenentatge com una construcció 
personal mediada per la interacció amb altres persones, iguals o més expertes, amb la 
finalitat de la construcció conjunta de coneixement a través de la negociació de significats. 
Així doncs,  l'ensenyament i l'aprenentatge es converteix en una activitat social i 
socialitzadora (enfocament sociocultural derivat de les teories de Vigotski). 
 
 Des d'aquesta perspectiva, es ressalta el paper central que té la comunicació en el 
procés d'ensenyament-aprenentage perquè permet la negociació que porta als pactes.  
L'alumne/a, a través d'aquest procés de comunicació, haurà d'anar construint i reconstruint 
el seu propi coneixement, que no pot ser una pura repetició o reproducció dels continguts 
disciplinars, sinó que ha de ser una reconstrucció de forma personal, segons les 
característiques de cada alumne/a, els esquemes de coneixement de què disposa, el context 
social, les experiències educatives anteriors, les vivències personals, els hàbits adquirits i les 
actituds envers l'aprenentatge.  
 
 Per tant, l'objectiu de l'escola, i concretament de la classe de ciències, serà el de 
crear un ambient en què els alumnes puguin verbalitzar les seves representacions, la qual 
cosa els permetrà contrastar-les amb les dels altres companys i amb les del professor/a. 
Això permetrà que, fruit d'aquest contacte, les representacions de l'alumnat evolucionin i 
afavorirà, alhora, un aprenentatge significatiu. 
 
 El  procés d'ensenyament-aprenentatge es concep com un procés comunicatiu, en 
el qual professorat i alumnat ha d'anar desenvolupant contextos mentals compartits, és a 
dir, formes comunes de conceptualitzar els materials, continguts i, en general, tots els 
elements del procés educatiu.  
 
 El significat no és preexistent, sinó que s'ha d'anar construint  i negociant 
conjuntament entre tots els interlocutors implicats en l'acte mateix de la comunicació. Els 
alumnes posseeixen uns coneixements (majoritàriament implícits), que són fruit de les seves 
experiències personals, les seves vivències (coneixement quotidià). El professor/a posseeix 
uns coneixements (significats) vinculats a un model científic. La finalitat de l'escola ha de 
ser desenvolupar altres maneres de veure els fenòmens i, per tant, la creació de nous 
significats (coneixements) més propers a un model  construït des de la Ciència.  
 
 Una de les diferències més importants entre el pensament quotidià i científic és 
precisament el reconeixement de la capacitat dels humans de canviar les idees i els 
comportaments, d'evolucionar. El coneixement quotidià és molt estable i porta a repetir 
idees i accions, amb molt poca capacitat d'autonomia respecte a la normalitat del grup socio-
cultural al que pertany. En canvi el coneixement científic és la recerca conscient  i racional 
de canvis . I necessita el reconeixement dels altres punts de vista, per poder argumentar els 
nous (Sanmartí i Izquierdo, 1997).Serà, per tant, necessari establir forts ponts metacognitius 
entre les aproximacions al coneixement, és a dir, reconèixer per què es pensa i es fa alguna 
cosa en el context quotidià i quines són les diferències amb el científic, per aconseguir 
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aquest procés cal que els nois i les noies vagin acostant-se progressivament a aquests 
significats, que vagin essent més capaços de participar de manera cooperativa en situacions 
de comunicació en les quals es construeixen els significats cada vegada més pròxims als que 
constitueixen els conceptes de la Ciència (De la Mata, 1993). 
 
Les relacions entre companys de classe ajuda a l'aprenentatge, ja que l'intercanvi, la 
contrastació entre maneres de fer, coneixements o perspectives diferents estimula els 
alumnes per a l'autoanàlisi, és a dir, a prendre consciència dels propis processos 
(metacognició), a contrastar les idees, a examinar la força de les pròpies opinions o preses 
de postura i ser més objectius tot analitzant les diferències entre diverses postures, idees o 
solucions. En aquest procés de construcció de coneixement és molt important que alumnes 
i professors comparteixin metes i objectius en totes les activitats que es realitzen a l'aula, 
per això es tan important comunicar, ja que es aquesta comunicació la que possibilita a 
l'alumnat la representació de la natura i les característiques de l'activitat i de les accions a 
realitzar. 
 
 En la nostra recerca, es treballa la comunicació entre l'alumnat, i alumne-professor 
mitjançant la realització d'activitats dirigides a la lectura crítica de textos. Pensem que a 
través del treball d'aquestes activitats de lectura, els alumnes poden parlar sobre les 
diferents interpretacions o manera de veure els fenòmens, sobre els trets que han 
considerat essencials, sobre els fenòmens descrits,  i a través d'aquesta contrastació anar-se 
apropant a explicacions i models  més propers a la Ciència. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 El Model Cognitiu de Ciència,  
l'activitat científica i la ciència escolar  
 
 
 En els últims trenta anys s'ha produït un important debat que ha modificat 
profundament el concepte de ciència i que té conseqüències molt importants per a la 
didàctica de les ciències. 
 
 La filosofia de la ciència s'havia ocupat tradicionalment de la justificació del 
coneixement científic (empirisme lògic) i no pas per la seva gènesi. En l'actualitat, però, el 
seu interès s'ha centrat en com fan ciència els científics reals: s'ha passat de considerar que 
la ciència és un conjunt protagonitzat i validat de coneixements que expliquen com és el 
món en què vivim, a considerar que la ciència és un tipus d'activitat humana i, per això, 
complexa i difícil de descriure.. En conseqüència han  entrat en crisi tant els models de 
ciència "empiristes" (que consideren que les teories procedeixen per inducció a partir del 
experiments i que, per tant, queden demostrades per ells), com les "racionalistes" (que 
mostren que tot experiment es dissenya i es realitza en un determinat marc teòric, del qual 
es dedueix el resultat experimental). El concepte actual de ciència permet detectar la funció 
d'instrument (artefacte per intervenir, llenguatge per pensar) en l'emergència del 
coneixement, així com la intervenció de diversos sistemes de valors; i pot explicar-se de 
manera similar a altres processos cognitus humans que són estudiats per les Ciències 
Cognitives. Les "teories científiques" poden equiparar-se doncs a "models mentals", 
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esquemes, "frames" amb que totes les persones donen sentit al món i a les seves 
intervencions en ell. (Izquierdo, 2004). 
 
 La ciència seria una activitat cognitiva --una més de les que l'ésser humà es capaç de 
realitzar-- adreçada a la generació de coneixement. Les ciències constitueixen una manera 
de pensar i d'actuar, amb l'objectiu d'interpretar determinats fenòmens i intervenir en ells 
mitjançant un conjunt de coneixements teòrics i pràctics, estructurats. El Model Cognitiu 
de la Ciència (MCC) plantejat per Ronald Giere (1988) es pot utilitzar també per 
comprendre el procés d'aprendre ciències. Giere utilitza un concepte semàntic de Teoria. 
Les teories són les representacions mentals específiques dels científics, el més propi i 
important del coneixement científic. Estan formades per models teòrics i per dominis de fets i 
fenòmens; entre uns i altres s'estableixen relacions de similitud que es desenvolupen gràcies a 
la formulació d'hipòtesis, que són contrastades amb la realitat experimental per poder ser 
acceptades. Els models teòrics poden explicar el món  i preveure el seu comportament 
gràcies a les hipòtesis teòriques que els vinculen als fenòmens (Nersessian, 1992; Giere, 
1988) (veure Izquierdo et al., 1999). 
 
 El model cognitiu de ciència ens permet distingir la ciència dels científics i la ciència 
dels alumnes, ja que ens fa veure que en totes dues el pensament teòric és el més important, 
a la vegada que, en donar flexibilitat al concepte de teoria, permet respectar les diferències 
entre totes dues. Si bé, en tots dos casos és necessari un coneixement dinàmic  (que permet 
actuar). 
 
 Si les ciències són el resultat d'una activitat humana complexa, el seu ensenyament 
no pot ser-ho menys: s'ha de concebre com a activitat i per això ha de tenir la meta, el 
mètode i el camp d'aplicacions adequats al context escolar, connectant amb els valors de 
l'alumnat i amb l'objectiu de l'escola (que és promoure la construcció de coneixements i fer-
los evolucionar) (Sanmartí i Izquierdo, 1997). 
 
 Si les teories són fonamentals  en les ciències i aquestes s'obtenen mitjançant la 
connexió entre un model teòric i un domini de fenòmens, per poder ensenyar teories és 
imprescindible disposar d'un "món" apropiat i intervenir-hi de manera conscient i reflexiva. 
Les teories escolars comencen essent molt globals i poc precises, però s'han d'anar 
desenvolupant i concretant per formar les teories que a poc a poc van donant al món el 
sentit que hi donen els científics. 
 
  Izquierdo adverteix del problema de donar més importància a les afirmacions 
abstractes de la Teoria, per exemple en el cas de la Teoria atòmica química (sobre els 
electrons i els nuclis, els enllaços, les valències, les propietats termodinàmiques i cinètiques) 
que als seus "Models teòrics", es a dir, el conjunt de fenòmens en els que es pot intervenir i 
que mostren el significat que aquestes afirmacions tenen pel químic. Si els fets i els models 
d'una teoria s'adapten mútuament, els fets poden ser explicats mitjançant les entitats que 
caracteritzen el Model Teòric; però això no passa si els fets no corresponen al Model teòric 
o si es desconeixen els fets rellevants (Izquierdo, 2004), és per  tant necessari ensenyar al 
nostre alumnat a utilitzar els models que puguin donar llum a la seva pràctica i avaluar-los 
segons la seva activitat científica. 
 
 
 L'escola té com a objectiu ensenyar a pensar segons models científics i això implica 
reconèixer les diferències i les similituds entre els diferents models. Però, tal com diu 
Sanmartí  i Izquierdo (1997), solament es poden establir ponts quan es coneixen 
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explícitament les diferents interpretacions de la realitat. Aprendre, per tant, requereix tant 
prendre consciència dels propis punts de vista com comprendre els nous, fet que requereix 
un procés de construcció d'uns coneixements que fonamentalment només es duen a terme 
en context escolar. Per tant, és important dissenyar l'ensenyament com un procés a través 
del qual uns models inicials poden anar evolucionant cap a uns altres plantejats des del 
referent de la ciència actual (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Evolució dels aprenentatges dels estudiants des d'una perspectiva holística. Font: Sanmartí i Izquierdo 
(1997). 
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Modelització 
 
 Els models teòrics són part de les teories científiques escolars, junt amb els fets 
interpretats per ells,  són representacions de la realitat que ens permeten explicar-la i 
moure's a través de noves hipòtesis, experiències i solucions a nous problemes. Els models 
teòrics són, doncs, les entitats principals del coneixement científic, sempre que connectin 
els fenòmens i permetin pensar-hi per poder actuar. Els fets científics són conjunts de fets 
del món interpretats gràcies a un model teòric. 
 
 El problema de la química  és que els seus Models Teòrics no són tan "visibles" 
com els de la física (Izquierdo, 2004). Si com fa Giere, es fixés l'atenció en els llibres de 
química, s'agafarien com a Models Teòrics  les explicacions generals per "famílies de 
fenòmens" com el "Àcid-Base o l'"Oxidació-reducció", que a la vegada poden ser models 
d'altres. 
 
 Anomenem "modelització" al procés mitjançant el qual determinats fenòmens es 
converteixen en "exemples" per exemple de Canvi Químic segons un Model que permeti 
representar-se el que està passant a l'intervenir i interpretar les dades que s'obtenen. El 
procés de modelització en la investigació científica i el procés de modelització en 
l'ensenyament de les ciències són molt diferents en alguns aspectes, però coincideixen en 
altres. 
 
 La modelització en ciències forma part del procés de descobriment i de justificació 
de nous coneixements contrastant nous fenòmens amb "models" que tenen sentit en la 
teoria de referència. Ena la pràctica el treball del científic consisteix en avaluar l'adequació 
dels models als fets o fenòmens de la realitat. 
 
 El procés de modelització en l'ensenyament és molt més complex, ja que els 
estudiants o bé no coneixen ni les teories ni les seves aplicacions ni els seus llenguatges o bé 
coneixent el llenguatge de la teoria però no saben aplicar-la. El procés de modelització s'ha 
d'anar desenvolupant a partir de formulació de bones preguntes en la resolució de 
problemes i el treball experimental, de la lectura de bons textos i de l'argumentació a 
l'interpretar els resultats de les intervencions, tot això amb l'objectiu de donar sentit a un 
conjunt de "fets" aparentment diferents entre sí, però que es poden interpretar de manera 
similar mitjançant les entitats pròpies de la teoria que s'aniran introduint a classe (Izquierdo, 
Espinet, Sanmartí, 1999). 
 
 La figura 2 compara ambdós processos. Un expert  (esquerra) contrasta un nou 
fenomen amb un model teòric que ja coneix o que intueix que funcionarà. A partir d'aquest 
model pot fer una previsió del resultat d'una determinada intervenció experimental i si no 
hi ha cap altre model que pugui fer la mateixa previsió, el nou fenomen s'explicarà 
mitjançant les entitats pròpies del model teòric. Un "novell" a d'aprendre a preguntar-se 
sobre quantitats i relacions, a intervenir experimentalment mitjançant nous instruments que 
requereixen noves maneres d'actuar i que prenen sentit en un model que encara no coneix, 
l'alumnat necessita l'ajuda del professor que el guií en la seva activitat científica. El 
professorat pot presentar una sèrie de fets (que s'hauran d0arribar a interpretar de manera 
semblant) i suggerir el model que permetrà establir relacions entre aquests fets (Izquierdo, 
2004). 
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Modelització      Modelització Tèorica 
(maqueta) (mapa)     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Comparació entre el procés de modelització en la ciència i el procés de modelització en 
l'ensenyament (Izquierdo, 2004) 
 
 
 Nosaltres plantegem una ciència escolar que parteix de problemes socials rellevants. 
Aquests problemes reals complexes, es poden abordar de diferents maneres, analitzant-los 
des d'algun o alguns dels punts de vista possibles. Això implica mirar la realitat des d'un 
determinat angle, i reconèixer les variables que poden ser més significatives en relació al 
model sistemic de referència (Sanmartí i Izquierdo, 1997). Per tant, serà necessari ajudar a 
l'alumnat a identificar els fets (fenòmens ) rellevants, per tal de que els puguin relacionar i 
interpretar de manera semblant per esbrinar el model que podrà establir relacions entre 
aquests fets. 
 
 En resum, si volem ajudar al nostre alumnat a modelitzar haurem de tenir en 
compte una sèrie de criteris. Serà fonamental l'elecció de  fenòmens rellevants i relacionar-
lo entre si, tot generant la necessitat d'intervenció entre l'alumnat. Haurem també de donar 
temps a l'alumnat per apropiar-se del problema i per elaborar bones preguntes (Roca, 
2006), ajudar-los a plantejar hipòtesis que donin lloc a bones argumentacions que siguin 
valides per al conjunt de fets i elaborar arguments que justifiquin els resultats de la 
intervenció mitjançant les noves entitats teòriques. Les nostres activitats de lectura han 
estat dissenyades tenint en compte aquests criteris (Izquierdo, 2004). 
 
 

Teoria 

Model Fet 1 

Fet 3 

Fet 2 
Confirma Previsió 

Fet 
Model 
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2.2 El pensament crític 
 
 
 
 L'escola ha de preparar els estudiants per participar a la societat com a ciutadans i 
ciutadanes. La societat actual, amb un accés generalitzat a la informació a través d'Internet i 
amb un bombardeig constant de dades, opinions i consignes, exigeix disposar de noves 
competències. Entre elles destacarem la que es relaciona amb la capacitat de pensar 
críticament i de comprendre i valorar tot tipus de texts als que és té accés i que es 
relacionen amb temàtiques, moltes vegades amb una fonamentació científica, que ens 
afecten directament (canvi climàtic, energies alternatives, grafits, aliments transgènics…). 
 
 Aquesta explosió de la informació a què estan sotmesos l’alumnat és una de les 
raons per les quals autors com Beltrán (1996) i Halpern (1998) han considerat fonamental 
el  desenvolupament del pensament crític a les aules. 
 
 
 
 
2.2.1 Definicions 
 
 
 Hi ha hagut molt debat sobre que és el pensament crític (Kennedy et al., 1991). 
Mentre encara hi ha molt desacord en algunes detalls hi ha un acord considerable en 
considerar el pensament crític com una combinació d’habilitats i disposicions (Ennis, 1986; 
Halone, 1986; Halpern 1989 i Paul, 1989; entre d'altres).  
 
 Una de les més conegudes i acceptades definicions és la d’Ennis (1987). Ennis 
defineix el pensament crític com "pensament raonable i reflexiu que es centra  en decidir 
què creure o fer" (p.10). Pensament crític inclou: “formular hipòtesis, maneres alternatives 
de veure un problema, preguntes, possibles solucions, i plans per investigar alguna cosa”. 
Ennis distingeix entre habilitats que són el component cognitiu (analitzar arguments, jutjar la 
credibilitat  de les fonts, identificar el focus del assumpte, contestar i preguntar aclariments 
i/o  posar en dubte qüestions) i actituds, anomenades disposicions (estar preparat per 
determinar i mantenir el focus en la conclusió o pregunta, estar disposat a tenir en compte 
la situació sencera, preparat per buscar  i donar raons, sensible a estar ben informat, 
disposat a buscar alternatives, i jutjar quan les evidències i raons són insuficients) (Ennis, 
1987, 1991; Kennedy, Fisher i Ennis, 1991). 
 
 En una sèrie de publicacions influents (Ennis, 1962 i 1987; Norris i Ennis, 1990; 
Ennis, 1991 i 1996), Ennis ha anat modificant la seva llista d’habilitats i disposicions en 
funció de la crítica d’altres i a la llum de la seva pròpia experiència del treball de 
disposicions  i habilitats. 
 
 La versió més antiga de 1987 conté 14 disposicions i 12 habilitats (versió extreta de 
Norris i Ennis 1990, pp.12-14). La versió més recent de disposicions de pensament crític 
inclou 9 subdisposicions agrupades en dos disposicions més amples (extreta Ennis 1996, 
pp.368-9).  La versió més recent d'habilitats de pensament crític conté 12 habilitats en 4 
grups (extreta Ennis, 1991). 
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Disposicions (Ennis 1991) 
Les disposicions més rellevants són 
(Ennis 1990): 
1. Buscar una afirmació de la tesis o 
pregunta 
2. Buscar raons 
3. Intentar estar ben informat 
4. Utilitzar i mencionar fonts fiables 
5. Tenir en compte la situació global 
6. Retenir la informació rellevant 
7. Mantenir al cap l'assumpte original o 
més bàsic. 
8. Buscar alternatives. 
9. Tenir la ment oberta. 
10. Canviar posicions quan les raons i 
evidències són insuficients. 
11. Buscar tanta precisió com el tema ho 
permeti. 
12. No confondre el tot amb les parts i 
analitzar-les ordenadament tenint en 
compte la complexitat 
13.Utilitzar habilitats de pensament crític 
pròpies. 
14. Ser sensible als sentiments i 
coneixements dels altres.  
 
 

Disposicions(Ennis 1996) 
Un pensador ideal està disposat a fer el 
següent: 
 1. Tenir cura que les seves creences siguin 
vertaderes i que les seves decisions siguin 
justificades 
Això inclou les següents disposicions: 

A. Buscar alternatives (hipòtesis, 
explicacions, conclusions, plans, fonts), i 
estar obert a elles. 
B. Donar suport a una posició en la 
mesura que es justificada per la 
informació disponible.  
C. Estar ben informat. 
D. Considerar seriosament els punts de 
vista dels altres i els propis. 

2. Representar una posició honesta i clara. 
Això inclou les següents disposicions: 

A. Ser clar respecte el que es diu, escriu 
o comunica, donar la informació amb la 
màxima precisió. 
B. Determinar i mantenir el focus en la 
conclusió o pregunta. 
C. Buscar i oferir raons. 
D. Tenir en compte la situació global. 
E. Ser conscient de les pròpies creences. 

3. Tenir cura de la dignitat de cada persona. 
Això inclou les següents disposicions: 

A. Descobrir i escoltar els punts de vista 
dels altres i les seves raons. 
B. Tenir en compte els sentiments dels 
altres i el nivell de comprensió, evitant 
intimidar o confondre als altres amb el 
seu propi pensament. 
C. Preocupar-se pel benestar dels altres. 

 
Habilitats (Ennis 1990) 
Les habilitat més importants són: 
 
Aclariment elemental 
– Centrar-se en la qüestió 
– Analitzar els arguments 
– Preguntar i contestar qüestions que 
clarifiquin 
 
Suport bàsic 
– Jutjar la credibilitat de les fonts 
– Fer i jutjar les observacions 
 
 
 

Habilitats (Ennis 1996): 
Els pensadors crítics ideals tenen l'habilitat 
de: 
(Els 5 primers ítems inclouen aclariment) 
1. Identificar el focus: l'afirmació, qüestió o 
conclusió. 
2. Analitzar els arguments. 
3. Preguntar i contestar qüestions que 
clarifiquin. 
4. Definir termes, jutjar les definicions i 
cercar els errors. 
5. Identificar afirmacions implícites  
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Inferències 
 
– Fer i jutjar deduccions 
– Fer i jutjar induccions 
– Fer i jutjar judicis de valors 
 
Aclariments avançats 
 
– Definir termes i jutjar les definicions 
– Identificar afirmacions 
 
Estratègies i tàctiques 
 
– Decidir una acció 
– Interaccionar amb els altres 

(Els dos següents inclouen la base per a la 
decisió) 
6. Jutjar la credibilitat de les fonts. 
7. Observar i jutjar (valorar, avaluar) 
informes d'observació 
 
(Els següents tres impliquen inferir) 
8. Deduir i jutjar deduccions. 
9. Induir i jutjar induccions: 

a. per generalitzar, i 
b. per realitzar conclusions 
explicatives 
 (incloent hipòtesis). 

10. Fer i jutjar judicis de valors 
 

 (Les dos següents inclouen suposició i 
integració) 
11. Considerar i raonar les premisses, raons, 
afirmacions, posicions amb les quals estan en 
desacord o dubte. 
– sense permetre que el desacord o dubte 
interfereixi en el seu pensament 
12. Integrar les altres habilitats i disposicions 
en fer i defensar-ne una. 
 

 
 
 Paul i Elder ( 2003, p.4) defineixen el pensament crític de la manera següent: "És un 
procés pel qual el pensador millora la qualitat del seu pensament al apoderar-se de les 
estructures inherents de l’acte de pensar i al sotmetre-les a estàndards intel�lectuals"  
  
 William Huitt considera que el pensament crític és un element important per a l'èxit 
en la vida  (1993). El defineix com  "l'activitat mental disciplinada d’avaluar els arguments o 
proposicions fent judicis que puguin guiar al desenvolupament de creences i la presa de 
decisions.  
 
 Encara que molts autors i autores estan d’acord que el pensament crític implica les 
dues: habilitats i disposicions, en la majoria de recerques es presta més atenció a les 
habilitats de pensament. Per exemple Pascarella and Terenzini (1991, p.118) consideren que 
el pensament crític implica habilitats com: identificar el problema central i suposicions en 
un argument, reconèixer relacions importants, fer inferències correctes d’una dada, deduir 
conclusions de la informació o dada donada, interpretar si les conclusions són justificades 
en base a les dades donades i avaluar evidències i autoritat 
 
 Des del punt de vista de la filosofia, el pensament crític és una primera aproximació 
com la norma de bon pensament, l'aspecte racional del pensament humà, i com la virtut 
necessària d’aproximar-se al món d’una manera raonable (Gibson, 1995; citat per Geert ten 
Dam).  
 
 Els psicòlegs conceptualitzen el pensament crític com l’habilitat més alta i focalitzen 
l’atenció en l’aprenentatge apropiat i el procés d'instrucció (Halpern, 1998; Khun, 1999). 
Halpern (1998) assenyala, a més, que el pensament crític és propositiu, raonat, i dirigit cap a 
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un objectiu, és la classe de pensament implicat en la solució de problemes, formulació 
d’inferències, en el càlcul de probabilitats, i en la presa de decisions. Segons Halpern el 
pensament crític implica avaluació o judici, tant del resultat del pensament com del procés 
(factors que han portat a una bona decisió o el raonament que porta a la conclusió). El 
concepte de pensament crític segons al pedagogia crítica es refereix a la capacitat de 
reconèixer i superar injustícies socials (McLaren, 1994). Encara que compartim el punt de 
vista de la pedagogia crítica, especialment l’èmfasi en ensenyar el pensament crític com un 
objectiu en l'educació per tal de poder transformar la societat (Ten Dam i Volman, 1999). 
En la nostra recerca ens centrarem en el desenvolupament del pensament crític de 
l'alumnat a traves d'activitats dirigides i, per tant, estaríem més a prop del punt de vista de la  
psicologia. 

 Si aprofundim, podem dir que una persona que pensa de forma crítica és aquella 
que, segons Paul (1992), posseeix:  

o Independència mental: posseir disposicions i compromisos per pensar 
autònomament, per pensar per un mateix. 

o Curiositat intel�lectual: tenir disposició per entendre el món.  
o Coratge intel�lectual: tenir consciència de la necessitat de dirigir idees, 

creences i punts de vista, a través dels quals tenim una forta emoció 
negativa.  

o Humilitat intel�lectual: conèixer els límits del nostre propi coneixement.  
o Empatia intel�lectual: tenir consciència de la necessitat d'imaginar, de posar-

se en lloc d'altres per a entendre'ls.  
o Integritat intel�lectual: reconèixer la necessitat de la veritat en les normes 

morals i intel�lectuals implícites en els nostres judicis de conducta o en 
punts de vista d'uns altres.  

o Perseverança intel�lectual: tenir una bona disposició i consciència de la 
necessitat de la veritat i d'un propòsit intel�lectual malgrat les dificultats, 
obstacles i frustracions.  

o Tenir fe en la raó: un augment en les persones en l'adopció de les seves 
pròpies conclusions a través del desenvolupament de les seves facultats 
racionals, la descripció raonable de conclusions, pensar coherent i 
lògicament, persuadir a uns altres mitjançant raons i convertir-se en 
persones raonables malgrat els profunds obstacles de les característiques de 
la ment humana en relació al que sabem 

o Actuar justament: tenir una bona predisposició i consciència de la necessitat 
per tractar tots els punts de vista poc probables. És l'habilitat per raonar 
sense tenir referència dels propis sentiments o interessos, o sentiments o 
interessos dels amics, comunitat o nació. Implica l'adherència a normes 
intel�lectuals sense referència al nostre propi avanç o a l'avanç del grup.  

 
 Per tal de caracteritzar el pensament crític alguns autors tornen al treball de Bloom 
(1956) que inclou habilitats relatives al pensament crític en la seva taxonomia dels objectius 
educatius. Amb base a aquesta taxonomia, es consideren habilitats de pensament d'ordre 
baix aquelles que tenen el focus en el coneixement, comprensió i/o aplicació, mentre que 
es consideren habilitats de pensament d'ordre alt aquelles que tenen habilitats de pensament 
crític com: analitzar, sintetitzar i avaluar. 
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2.2.2 El pensament crític a la classe de ciències 

 

2.2.2.1 Per què és important treballar el pensament crític a classe de ciències? 

 Hi ha una certa disputa sobre si el pensament crític ha de ser comprès com unes 
habilitats generals i disposicions (Ennis, 1989; Paul, 1992; Siegel, 1992) o com habilitats i 
disposicions que varien en les diferents disciplines (McPeck, 1981, 1990). Molts autors 
pensen que encara que el coneixement i les habilitats  són independents, i que la familiaritat 
amb un tema és un rol molt important, hi ha uns principis generals de pensament crític que 
existeixen, que transcendeixen del temes específics i que poden ser àmpliament aplicats a 
qualsevol disciplina (Facione, 1990; Gibson, 1995; Kennedy et al., 1991; Tsui, 1999). Altres 
autores, en canvi, opinen que és important el treball del pensament crític dins de cada 
disciplina. 
 
  Estaríem d'acord amb Brown (1997) quan diu que el pensament crític s'ha de 
desenvolupar en el context d' una disciplina específica, i en relació a situacions o problemes 
de la vida quotidiana. Aquests tenen una funció de motivació, donant sentit a l'aprenentatge 
(Geert, 2004), però molt especialment són importants per promoure el desenvolupament 
del pensament crític (Halpern ,1998; Kennedy et al., 1991). 
 
 Cada vegada que pensem ho fem amb una finalitat dins d'un enfocament o punt de 
vista basat en suposicions que condueixen a implicacions i conseqüències. Utilitzem 
conceptes, idees i teories per interpretar dades, fets i experiències que ens permeten 
respondre preguntes, solucionar problemes i resoldre certs temes.  
 
 Una disciplina no és una col�lecció aïllada de fets. És un sistema de significats 
interrelacionats amb lògica que pressuposa i usa conceptes i eines del pensament crític 
(Elder i Paul, 2003; Paul i Elder, 2004). La biologia, per exemple, és el pensament crític 
aplicant sistemes de vida. Cada disciplina genera una forma de pensament. Cada (disciplina) 
forma de pensament és contextualitzada com a pensament crític . 

 D'altra banda cal considerar que la major part de les habilitats d'indagació científica 
clàssiques, com formular preguntes d'investigació, proposar hipòtesi, plantejar experiments 
o treure conclusions, es classifiquen com habilitats d'ordre superior. En aquest sentit 
l’assignatura de ciències seria un entorn excel�lent per al desenvolupament del pensament 
crític.  

 Donada, per tant, la relació important que existeix entre aprendre a pensar i 
aprendre l'ús de continguts és necessari que el pensament crític sigui  ensenyat dins  d'una 
disciplina de coneixement (Pitchers, 2000). Ensenyar a pensar contribueix a la construcció  
de coneixement científic. En comptes d'enfocar-se en l'aprenentatge repetitiu i en la 
memorització de fets, els estudiants que resolen problemes, discuteixen qüestions 
científiques i duen endavant indagacions s'involucren en un pensament actiu sobre diversos 
temes. Aquest pensament els ajuda a establir connexions entre conceptes i a construir 
representacions mentals. L'aprenentatge es torna més desafiant, interessant i motivador i 
pot desembocar en una comprensió i una retenció millors.  
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 En aquesta línia, diversos currículums recents de tot el món emfatitzen la necessitat 
que en el segle XXI tot l’alumnat aprengui ciències en una forma que els permeti avaluar 
críticament qüestions científiques i tecnològiques innovadores Per poder assolir això, 
l’alumnat necessita una «alfabetització científica» . Entenem que la forma d'aconseguir una 
alfabetització científica i una comprensió profunda és a través de l'aprenentatge per 
indagació, l'argumentació, la presa de decisions i el pensament crític, és a dir, a través dels 
elements dels quals es compon el pensament d'ordre superior (Zohar, 2006). 

 

2.2.2.2 Estratègies per treballar el pensament crític  

 El professorat tenim un paper molt important en el desenvolupament del 
pensament crític del nostre alumnat. Diversos estudis han treballat les característiques 
d'instrucció que milloren el pensament crític. 
 
 En aquesta línia Paul en el seu llibre "Critical thinking: What every person needs to survive 
in a rapidly changing word" (1992, p.303-304) mostra com el professorat pot millorar la 
independència de pensament dels seus estudiants. Per exemple: discutint les idees trobades 
en un text, promovent que parlin de les seves idees i punts de vista, estimulant la discussió 
entre ells sobre els problemes i les seves possibles solucions. 
 
 Varis autors defensen que el treball cooperatiu i la discussió en grup augmenta les 
habilitats de pensament crític i les competències, i promouen el ús creixent d'habilitats 
d'ordre superior i estratègies de raonament superior. En general diríem que les 
característiques d'instrucció que milloren el pensament crític majoritàriament acceptades 
són: prestar atenció en el desenvolupament de les creences epistemològiques dels 
estudiants, promoure aprenentatge actiu, estimular interacció entre estudiants i entre els 
estudiants i el professor/a. A més d'aquestes característiques alguns autors insisteixen en la 
importància d'utilitzar problemes de la vida real per raons de motivació. Evidentment, tot 
això haurà de tenir lloc en el context específic de cada matèria ( Ten Dam i Volman, 2004).  
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Elements de raonament  i estàndards intel�lectuals,  
segons Paul i Elder 
 
 
 Paul (2005) considera que hi ha una relació entre ser un bon pensador i un bon 
aprenent. Les habilitats que milloren el pensament són les mateixes habilitats que milloren 
l'aprenentatge. Els pensadors crítics analitzen, valoren i reconstrueixen regularment la 
informació.  
 
 
2.2.3.1 Elements de raonament 
 
 Paul i Elder descriuen vuit “Elements de Raonament” (1997) 
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1. Tot el raonament té un Propòsit. Per entendre alguna proposició, un ha de ser capaç de 
definir clarament el seu Propòsit (per exemple per persuadir, denunciar, etc...). 
 
2. Tot el raonament és un intent de contestar a alguna pregunta o assumpte. 
  
3. Tot el raonament es basa en Suposicions. Un pensador eficaç procura 
identificar clarament les suposicions de l'escriptor/a i determinar si són 
justificables, i com està format el punt de vista de l'autor/a. 
 
4. Tot el raonament es fa des d'algun Punt de Vista. 
 
5. Tot el raonament es basa en Informació. Dades i evidències. El bon pensador procura 
identificar la informació de l’escriptor/a, i assegurar-se que tota la informació utilitzada 
sigui clara, acurada i pertinent a la pregunta a debat.  També avalua si l'escriptor/a ha 
recollit informació suficient. 
 
6. Tot el raonament s'expressa completament, i es forma al voltant de conceptes i idees. Per 
això, és important identificar conceptes clau i explicar-los clarament.  
 
7. Tot el raonament conté Inferències o Interpretacions per les quals 
traiem conclusions i donem significat a les dades. És important inferir només el que 
l'evidència implica. 
 
8. Tot el raonament porta a algun lloc, o té Implicacions i conseqüències. És important  
localitzar les Implicacions i conseqüències que segueixen del raonament, buscant 
implicacions negatives així com positives, considerant totes les conseqüències possibles. 
 
 Quin és el meu propòsit? A quina pregunta estic intentant contestar? Quines dades 
o informació necessito? Quines conclusions o inferències puc fer? Si arribo a aquestes 
conclusions, quines són les implicacions i conseqüències? Quin és el concepte clau (teoria, 
principi, axioma) que estic treballant? Quines suposicions estic fent? Quin és el meu punt 
de vista?  
 
  
2.2.3.2 Estàndards intel�lectuals universals 
 
Els nivells de raonament tot  usant els elements de raonament de Paul I Elder (1997) són: 
 
Claredat Podries explicar-ho detalladament? 

Em podria donar un exemple? 
Podria il�lustrar el que vol? 
La claredat és un estàndard essencial. Si un plantejament és confús no es pot 

 saber si és exacte o rellevant. 
 

Exactitud Com podríem comprovar allò? 
Com podríem esbrinar si allò és veritable? 
Com podríem verificar o analitzar allò? 
 

Precisió    Podria ser més específic? 
Em podria donar més detalls? 
Podria ser més exacte? 
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Rellevància  Quina relació té amb el problema? 

Com afecta això al problema? 
Com ens ajuda amb l'assumpte? 
 
Un plantejament pot ser clar, exacte i precís però irrellevant al tema de la 
pregunta. Per exemple: els estudiants pensen que s’ha de considerar la 
quantitat d’esforç en la qualificació. 
 

Profunditat  Quins factors fan d'això un problema particularment difícil? 
Quines són algunes de les dificultats d’aquesta pregunta? 
Amb quines complicacions hauria que enfrontar-se? 
Un enunciat pot ser clar, precís, exacte i rellevant però poc profund, és a dir, 

 superficial. 
 

Amplada Necessitem mirar això des d’una altra perspectiva? 
Necessitem considerar un altre punt de vista? 
Necessitem mirar això d’altres de maneres? 

 
Lògica  Tot això té sentit junt? 

El seu primer paràgraf encaixa amb l’últim? 
Això que es diu, es desprèn de l’evidència? 

  Les idees combinades es recolzen entre si i tenen sentit (pensament lògic). 
 
Importància   És això el problema més important per considerar? 

És aquesta la idea central on cal focalitzar? 
Quina d’aquestes dades és la més important? 

 
Imparcialitat  Tinc algun interès en aquest tema? 

Represento els punts de visat d’altres justament?  
 
 
 Naturalment, no és suficient en conèixer els estàndards intel�lectuals fonamentals 
sinó que hem d'interioritzar-los. Això significa que com a pensadors/es i aprenents hem de 
desenvolupar l'habilitat per avaluar el pensament per a la seva claredat i exactitud, per a la 
seva precisió i pertinència, per a la seva profunditat i amplada, i per a la seva lògica i 
importància. Els pensadors/es crítics apliquen rutinàriament els estàndards intel�lectuals als 
elements de raonament per desenvolupar les habilitats intel�lectuals essencials. 
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PAUL, R., ELDER, L. (2005). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Dillon Beach, Calif.: Foundation for Critical 
Thinking, from http://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf 
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Elements de pensament: 
 

 
 
                 
 
 
PAUL, R., ELDER, L.(2005). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools, Foundation for 

critical thinking, consultada en la URL http://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf. 

 

 En resum, un pensador/a crític (Paul i Elder, 2005): 
 
* Formula problemes i preguntes vitals, amb claredat i precisió. 
* Acumula i avalua informació rellevant i utilitza idees abstractes per interpretar aquesta 
informació efectivament. 
* Arriba a conclusions i solucions, provant-les amb criteris i estàndards rellevants. 
* Pensa amb una ment oberta dins dels sistemes alterns de pensament; reconeix i avalua, 
segons és necessari, els supòsits, implicacions i conseqüències pràctiques i 
* Pensa solucions a problemes complexos, es comunica efectivament. 
 
 Estaríem, doncs, d'acord amb la definició de Paul i Elder (2003, p.4) "El pensament 
crític és auto-dirigit, auto-disciplinat, auto-regulat i auto-corregit. Suposa sotmetre's a 
rigorosos estàndards d'excel�lència i dominin conscient del seu ús. Implica comunicació 
efectiva i habilitats de solució de problemes i un compromís de superar el egocentrisme i 
socio-centrisme natural de l’ésser humà". 
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2.2.4 Avaluar el pensament crític 
 
 
 Una qüestió important és com mesurar el pensament crític. En la literatura hem 
trobat diferents tipus d'instruments d'avaluació: els tests i els informes.  
 
 Els tests normalment es centren en habilitats de pensament crític, com per exemple 
fer inferències, reconèixer afirmacions, deduccions, interpretacions i avaluació d'arguments. 
En els tests es donen exemples d'argumentació, seguits de qüestions que han de ser 
contestades correctament o incorrectament. Els tests objectius, es centren 
predominantment en la competència dels estudiants d'argumentar de manera conscient i 
racional. El Watson-Galser test1 mesura l'habilitat de les persones de seguir regles en 
diferents formes de raonament.  
 
 Els informes mesuren les habilitats com "ser capaços de reconèixer 
pressuposicions" i "ser capaços de pensar en alternatives". 
  
 Diferents autors i autores manifesten la importància de tests alternatius com assaigs 
i entrevistes informals (Ten Dam i Volman, 2004). 
 
 La nostra proposta consisteix en aplicar els Elements de raonament de Paul i Elder 
i avaluar-los a través de preguntes obertes. 
 
 
 
 
 
2.2.5 Revisió de recerques sobre pensament crític 
 
 
 Existeixen diferents recerques empíriques centrades en els models per promoure el 
pensament crític en l’educació. En aquestes recerques s'ha demostrat que l’actitud del 
professorat té un paper molt important en l’entrenament del pensament crític.  
 
 Són molts els estudis que conclouen que la majoria dels estudiants no tenen 
habilitats prou adequades de pensament i d'aprenentatge. En el nostre país, Muñoz et al 
(2000) trobaren que el 90 % de l’alumnat d'ESO no utilitza el pensament crític ni en el 
col�legi ni en la seva vida diària.  

 Existeixen algunes recerques, especialment a EEUU, que s’han centrat en aplicar les 
habilitats i disposicions de pensament de Ennis, com les de la recerca que aquí es planteja. 
Entre elles destaca la recerca feta pels investigadors Hager; Sleet; Logan i Hooper (2003) en 
un curs universitari a la universitat d'Austràlia i la recerca realitzada per Scanlan (2006), 
Scanlan descriu els procediments utilitzats per un professor de San Diego per millorar les 
habilitats de pensament crític dels seus estudiants de Llengua de secundària (12 anys)  
incorporant els “Elements i nivells de raonament” de Pau i Elder. L’estudi mostra la 
importància d' incorporar els Elements i estàndards de raonament de Paul i Elder  per 
millorar les habilitats dels estudiants, concretament se centrà en: claredat d'escriptura, nivell 

                                                 
1 For example, Watson-Glaser test, CAAP (Collegiate Assesment of Academic Proficiency) Critical Thinking 
module, Cornell Test of Critical Thinking, California Critical-thinking Skills. 
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d'anàlisi, ús de la informació que dóna suport, organització d'idees i precisió de gramàtica i 
sintaxi . 

 Una altra recerca en aquesta línia és la realitzada per Debra Connerly (2006). En el 
seu estudi fet amb alumnat de 9 i 10 anys, Debora demostrà que l’ensenyament  d’habilitats 
de pensament ajuda a la millora del pensament crític fins i tot amb l’alumnat que té 
tendència a utilitzar habilitats de pensament d’ordre superior. 
 
  Malgrat la relació estreta entre pensament crític i construcció del coneixement, els 
estudis mostren que la majoria de facultats universitaris donen molt poca importància al 
treball del pensament crític. Conseqüentment el pensament crític no es considera com 
organitzador central en el disseny de les matèries. Les universitats ensenyen biologia, 
física... però no pensament biològic, físic.... Esperen que els estudiants apliquin els elements 
i estàndards de raonament sense haver-los treballat prèviament (Paul, Elder and Bartell, 
1997). 
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2.3  La literacitat 
 
 
 De d’una perspectiva tradicional, la comprensió lectora es produeix automàticament 
un cop l’aprenent és capaç de descodificar amb precisió i rapidesa. Més moderna i científica 
és la visió que llegir és comprendre. Per comprendre és necessari desenvolupar diverses 
destreses mentals o processos cognitius: anticipar el que dirà un escrit, aportar els 
coneixements previs, fer-ne hipòtesis i verificar-les, elaborar inferències per comprendre el 
que només se suggereix, construir un significat. Anomenem alfabetització o literacitat aquest 
conjunt d'habilitats que ens permet comprendre el significat d'un text.  

 
 
 
2.3.1 Model interactiu 
 
  
 Al llarg dels darrers anys  s’han fet diverses propostes per explicar el procés lector, 
entre aquestes destacarem el model ascendent o bottom up i el descendent o top down. 
 
 El model ascendent suposa que quan llegim processem de manera jeràrquica les 
diferents unitats (lletres, paraules, frases, etc.) i les anem integrant fins que la descodificació 
és completa; aleshores podem entendre el text. El model descendent implica també un 
processament jeràrquic, però a l’inrevés. Se suposa que el coneixement del món i del tema 
del text ens permeten fer anticipacions i entendre el que llegim més fàcilment. Com més 
coneixement previ es té, menys necessitat hi ha de fixar-se acuradament en el text. 
 
 Nosaltres ens centrarem en el model interactiu. El model interactiu considera que 
tant el processament de la informació textual a nivell ascendent com a nivell descendent 
són condicions necessàries però no són suficients per explicar la lectura. Segons aquest 
model el significat no es troba completament en el text ni en el lector, sinó que és fruit de la 
interacció que s’estableix entre ambdós. 
 
 Es considera que al llegir un text el subjecte comença guiat fonamentalment pel 
mateix, processant la informació de manera ascendent. Però en la mesura que aquest procés 
aporta al lector un nucli d’informació, aquest activa un petit número de dades o esquemes 
de coneixement que permeten integrar la informació i ajuden en la comprensió de les frases 
següents. El subjecte construeix, doncs, un model a partir dels esquemes activats pels 
elements inicials del text, model que va essent precisat a mesura que la informació 
inicialment implícita es va fent explicita. A vegades, passa que les expectatives o hipòtesis 
que el subjecte deriva del model format es veuen contradictòries per la informació nova 
que presenta el text, el que obliga al subjecte a revisar les seves hipòtesis i posar en joc 
determinades estratègies per resoldre el seu error de comprensió.  
 
 La teoria dels esquemes explica com la informació continguda en el text s’integra als 
coneixements previs del lector/a i influeixen en el seu procés de comprensió. De manera 
que s’entén la lectura com el procés mitjançant el qual el lector/a tracta de trobar la 
configuració d'esquemes apropiats per explicar el text en qüestió. D'aquesta manera, el 
lector/a assoleix comprendre un text només quan és capaç de trobar en el seu arxiu mental 
(en la seva memòria) la configuració d'esquemes que li permeten explicar el text en forma 
adequada.  
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 El lector/a és un subjecte actiu que utilitza diverses fonts de coneixement per 
obtenir informació del text, de la mateixa manera que reconstrueix el significat del text per 
interpretar-lo d’acord amb els seus propis esquemes conceptuals, a partir de la seva 
representació del  món.  Mentre llegeix, el lector/a processa la informació que prové del 
text i, a partir d’aquesta informació, junt amb els seus coneixements previs, va reconstruint 
les seves estructures de memòria, resultant aquestes cada cop més riques quant a continguts 
temàtics i processos de raonament. Es a dir, la lectura permet modificar les estructures de 
coneixement del subjecte. La lectura es una activitat cognitiva complexa que implica un 
procés actiu de processament de la informació per part del lector/a, qui en l’acte de llegir 
realitza activitats d’anàlisi, síntesi i creació o reconstrucció. El lector/a construeix el 
significat a partir de la informació continguda en el text i dels seus propis coneixements per 
mitjà d’un procés de generació i verificació d’hipòtesis, que li permetran tant la integració 
de la informació com el control de la pròpia comprensió. Cada una d’aquestes dimensions 
del procés inclou components perceptius, cognitius i lingüístics (Alonso Tapia, 1991). 
 
 Aquest model es distancia de les posicions tradicionals quan senyala com a tret 
fonamental que la comprensió d’un text mai depèn únicament del lector/a, sinó que 
implica, sempre, tres elements diferents. 
 

- El lector/a que comprèn. 
- El text a comprendre 
- L’activitat de la qual forma part la comprensió.  

 
 La comprensió del text depèn simultàniament de les dades proporcionades per 
aquest, dels coneixements de diferents tipus que posseeix el lector/a i de les activitats que 
realitza durant la lectura (Alonso-Tapia, 1992). 
 

 Aquests tres elements, a més, ocorren dins un context sociocultural que modela i és 
modelat pel lector/a. El context sociocultural influencia la manera com es llegeixen els 
llibres i el valor que se’ls dóna. 

 En cap moment, però, volem suggerir que el lector/a, l’activitat i el text són 
elements estàtics i independents. Cap d’aquests tres elements pot ser considerat de manera 
aïllada. Al contrari, les capacitats del lector/a sempre les observarem en relació amb un text 
determinat, aquest èxit variarà, també, en funció de l’activitat. Hi ha lectors que 
s’engresquem fàcilment amb un llibre de ficció, d’altres no. Alguns de nosaltres aprenem 
fàcilment del textos, d’altres necessiten rellegir, prendre notes, fer resums. Alguns de 
nosaltres som particularment sensibles a l’estil i l'estètica, d’altres llegim principalment pel 
contingut, etc. 

 
 Alguns textos serviran millor que d’altres per a activitats diferents i l'ús que es faci 
del text dependrà en bona part de les capacitats del lector/a. La interrelació entre el 
lector/a, el text i l’activitat és, a més, dinàmica, canvia amb el pas del temps. En acostar-se a 
un text, el lector/a porta una sèrie de capacitats cognitives, motivacionals, lingüístiques i no 
lingüístiques. Algunes d’aquestes capacitats poden experimentar canvis en el procés de 
lectura. Per exemple, el lector/a pot aprendre dades i fets nous, o pot esdevenir més 
interessat en el tema sobre el qual llegeix. Alguns d’aquests canvis poden esdevenir 
permanents, de manera, posem, que el lector/a serà capaç de passar un examen sobre 
aquella matèria, o iniciarà les lectures següents amb més coneixements i motivació. 
Finalment, el procés de comprensió canvia a mesura que el lector/a madura i es 
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desenvolupa cognitivament, a mesura que adquireix experiència amb textos de major 
complexitat, i a mesura que es beneficia de la instrucció. 

 La instrucció juga un paper clau en el desenvolupament de la competència lectora. 
Una instrucció apropiada tindrà  en compte tant les conseqüències a curt termini, això és, la 
comprensió del text específic sotmès a lectura en un moment determinat, com les 
conseqüències a més llarg termini, és  a dir, el desenvolupament de la competència general.  

 

 

2.3.1.1 El lector 
 Són varis els estudis que han descrit l’ampli registre de capacitats i habilitats que 
posseeixen els bons lectors i lectores. Algunes d’aquestes capacitats són d’origen cognitiu 
com, per exemple, l’atenció, la memòria, la capacitat analítica i crítica, i l’habilitat de 
visualitzar el text i fer inferències a partir d’ell. La motivació, entesa com la capacitat de 
llegir amb un propòsit determinat, l'interès pel tema sobre el qual es llegeix i l’autoimatge 
com a lector/a també influeixen en el rendiment. Els lectors i lectores arriben als texts amb 
varis nivells de coneixement previ referent al vocabulari, el tema i l’àrea, o sigui 
coneixement lingüístic i discursiu. Sens dubte la selecció de capacitats que el lector/a ha 
d’utilitzar depenen del text i de l’activitat que està duent a terme (Llauradó, 2007). 
 
 

 

2.3.1.2 El text 

 Mentre llegim, construïm diferents nivells de representació, tots ells necessaris per 
comprendre el text. Aquests nivells inclouen les paraules del text, les unitats significatives 
que  representen el sentit del text i una representació del model mental que s’ajusta al text. 

 Les característiques del propi text poden determinar a quin grau de comprensió 
arribarem durant el procés de lectura. Alguns dels trets més importants a l’hora de 
determinar el grau de llegibilitat d’un text són la seva estructura, la quantitat d’informació 
necessària per comprendre’l, el volum de lèxic desconegut, els lligams o vincles entre els 
fragments informatius i la quantitat de coneixement previs que són requisit per comprendre 
el text.   

 El text ha de facilitar o, en qualsevol cas permetre,  al lector/a de construir diferents 
nivells de representació que són importants per a la comprensió del text.  

 El text és més assequible al lector/a si reuneix determinats requisits que 
incrementen la llegibilitat i en faciliten la comprensió, segons Cassany (1995): 

 
 “Llegir és conduir la vista pels enfilalls de lletres i copsar-ne el sentit. Si la 
carretera és bona i està ben senyalitzada, com una autopista, llegim amb 
rapidesa i entenem el significat sense problemes. Però si es tracta d’un camí de 
carro, d’un asfalt deteriorat o d’una via sense senyals de trànsit ni marques a 
terra, la lectura esdevé difícil”. 
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2.3.1.3 L'activitat 
 La lectura no es produeix en el buit. Es du a terme amb un propòsit, per assolir 
alguna finalitat. Aquest propòsit o finalitat pot venir imposat des de l’exterior (per exemple 
llegir un text de química per respondre un qüestionari) o haver estat generat internament 
pel propi lector/a (per exemple  llegir les instruccions d’ús d’un nou videojoc). 

 Mentre llegeix, el lector/a competent processa l’activitat tenint present una finalitat 
determinada. Processar un text implica, és clar, descodificar-lo (reconèixer i comprendre les 
paraules que integren el text), però també processos lingüístics i semàntics de més  alt nivell  
com, per exemple, integrar les paraules descodificades en proposicions i unitats 
significatives). Finalment suposa processos d’autorregulació: generar i verificar hipòtesis a 
mesura que avança la lectura, així com detectar problemes de comprensió. 

 

 

2.3.1.4 Tipus de preguntes 

 A partir de la proposta de Wilson i Chalmers-Neubauer (1988), aplicada a la lectura 
de manuals de laboratori de química,  identifiquem quatre nivell de preguntes que 
inclourem en les activitats: 

 

 -Preguntes literals 

 Reconeixement de tot allò que explícitament figura en el text (pròpia de l'àmbit 
escolar). Té com a objectiu localitzar la informació en el text. Les preguntes que promouen 
aquell nivell de lectura són aquelles les respostes de les quals estan en el text i són les que 
comunament trobem en els llibres del text. Són preguntes que es poden contestar sense 
haver entès el text. 

 
 -Preguntes inferencials 

 Tenen com a objectiu ajudar l'alumnat a entendre el significat que hi ha darrera dels 
que està literalment escrit. les preguntes d'aquest nivell ja no tenen les respostes en el text i 
inviten a la reflexió, a utilitzar coneixements científics necessaris per entendre-ho. 
L’alumnat ha de relacionar la informació que acaba de llegir ( el món del paper) amb el que 
ja saben (el seu món i l'exterior). La lectura inferencial o interpretativa és en si mateixa 
"comprensió lectora", ja que és una interacció constant entre el lector/a i el text, es 
manipula la informació del text i es combina amb el que se sap per a treure conclusions.  
 
 -Preguntes avaluatives 

 Té com a objectiu jutjar les evidències i les influencies externes així com regular tot 
el procés lector.  Les preguntes d'aquest nivell promouen que l'alumnat faci una lectura 
crítica, és a dir, qüestioni tant la informació com el seu procés lector.  (Què has fet quan no 
has entès alguna cosa?, Què has après llegint?).  

 En aquest nivell de comprensió el lector després de la lectura, confronta el significat 
del text amb els seus sabers i experiències, després emet un judici  
crític valoratiu i l'expressió d'opinions personals sobre el que es llegeix  
Pot dur-se en un nivell més avançat  i intentar determinar les intencions de  
l'autor/a del text, el que demanda un processament cognitiu més profund de la  
informació. 
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 -Preguntes creatives:  

 Té com a finalitat promoure que l'alumnat utilitzi els seus coneixements per aplicar-
lo a situacions noves. Preguntes que facin que el lector/a vagi més enllà del text.  

 En les activitats més senzilles el lector/a en té prou amb comprendre el que diu el 
text de manera literal. Altres activitats més complexes requereixen que el lector/a sigui 
capaç de fer inferències a partir del text. I finalment les activitats amb major grau de 
dificultat son les que exigeixen que el lector/a sigui capaç de fer una lectura avaluativa i 
creativa del text. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Exemples de preguntes per promoure els diferents nivells de lectura. Font: Sardà, Márquez i 
Sanmartí (2006), a partir d'una adaptació de Wilson i Chalmers-Neubauer (1988) 

 
 

 

2.3.1.5 El context 

 Bona part del conjunt d’activitats lectores tenen lloc a l’escola. Si volem plantejar-
nos com millorar la instrucció dels processos lectors és vital comprendre com aquesta 
instrucció afecta els propòsits i els processos duts a terme pels estudiants. 

 Els nois i noies duen a classe una gran diversitat de capacitats i de idees sobre què 
és la lectura. Aquestes capacitats i idees han estat desenvolupades en el seu entorn domèstic 
i sociocultural. Les aules i les escoles, doncs, reflecteixen el context social i les condicions 
econòmiques dels barris i municipis.  L’escola ha de tenir en compte les pràctiques lletrades 
pròpies del seu alumnat (Llauradó, 2007). 

 
 Entenem doncs que  la lectura és una activitat motivada, orientada a una finalitat, i 
el resultat de la qual depèn, per tant, de la interacció entre les característiques del text i 
l’activitat del lector/a, que al afrontar la lectura té en compte diferents coneixements, 
propòsits i expectatives (Alonso Tapia, 2005). 
 
 Hi ha una qüestió que segons Alonso Tapia també forma part del procés de 
comprensió  però a la qual no s’ha prestat atenció des de la investigació psicològica.  
Aquesta qüestió fa referència no només al grau en què el lector/a arriba a sintetitzar les 
idees que l’autor/a comunica i a construir un model de situació de què parla el text, sinó 
també a identificar la intenció amb la qual l’autor/a diu el que diu. És important identificar 
la intenció de l’autor/a en la mesura en que els textos no s’escriuen per que sí, sinó amb 

* Lectura literal:  Què diu el text? 
* Lectura inferència:  Quines informacions no dóna el text, però necessito saber per 
   entendre’l? 
* Lectura avaluativa.  Quines idees són les més importants? Quines idees noves  
   m’aporta el text? Quina valoració faig de les idees del text? 
* Lectura crítica:  Per què em pot servir aquesta lectura? Són útils les idees que  
  s’exposen per interpretar altres fenòmens? 
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una intenció comunicativa i comprendre-la amb profunditat implica ser capaços de 
identificar i valorar la intenció amb què són escrits (ho veurem extensament en el capítol 
següent). 
 
 Tal com diu Cassany (2006), aprendre a llegir és molt més complex, requereix no 
només desenvolupar aquests processos cognitius, sinó adquirir els coneixements 
sociocultaurals particulars de cada discurs, de cada pràctica concreta de comunicació 
escrita, a la vida real llegim de manera diferent un poema, novel�la, les instruccions de la 
torradora, internet...). A més de fer hipòtesis i inferències, de descodificar les paraules, cal 
conèixer com un autor/a i els seus lectors i lectores utilitzen cada gènere. Per exemple, en 
el cas de llegir una notícia de premsa hem de reconèixer les parts (avantítol, títol, cos), 
l'organització en paràgrafs independents que ordenen les dades de més rellevants a menys... 
Per tant en situarem en l'orientació sociocultural entenent que la lectura i l'escriptura són 
"construccions socials, activitats socialment definides". 

 
 La literacitat comprèn tot allò que s’ha relacionat amb l'ús de l’alfabet: des de la 
correspondència entre so i lletra fins a les capacitats de raonament associades a l’escriptura.  
 La literacitat inclou, doncs: 
 

1. El codi escrit  
2. Els registres discursius  
3. Els rols d’autor/a i lector/a 
4. Les formes de pensament  
5. La identitat i l’estatus com a individu, col�lectiu i comunitat  
6. Els valors i les representacions culturals  

 
 En llegir i escriure no només executem regles ortogràfiques (1) sobre un text (2); 
també adoptem una actitud concreta i un punt de vista com a autors o lectors (3) i utilitzem 
uns estils de pensament  preestablerts (4) per construir unes concepcions concretes sobre 
fets de la realitat (6). A més, el que escrivim o llegim configura la nostra identitat social (5): 
com cadascú es presenta en societat, com és vist  pels altres, com es construeix com a 
individu dins d’un col�lectiu (Cassany, 2005). 
 

 
 
 

2.3.2. Estratègies d'aplicació a l'aula 

 
 L’escola ha d’afavorir que en les situacions de lectura s’ensenyi a l’alumnat 
estratègies per interactuar amb els textos de manera conscient i voluntària per tal que 
puguin de manera cada vegada més autònoma, extreure’n el significat, perquè puguin 
realitzar produccions escrits fruit de la lectura comprensiva dels textos tot avaluant el 
procediment seguit i el resultat de les seves produccions. 
 
 La raó principal per ensenyar estratègies de comprensió és que els nostres 
estudiants es converteixin en lectors i lectores autònoms i eficaços capaços d'enfrontar-se a 
qualsevol text en forma intel�ligent. Ensenyar estratègies de comprensió i d'actuació a l'aula 
contribueix a dotar a l’alumnat dels recursos necessaris per aprendre.  
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 Les  estratègies que pensem que contribueixen a desenvolupar el pensament crític i 
científic a l’hora d’assegurar la comprensió del text són:  
 
 

- La importància d'ensenyar a fer inferències 
- Saber formular hipòtesis i prediccions 
- Fer-se preguntes 
- Tenir en compte les fases del procés lector, el treball cooperatiu, la regulació i 

autoregulació dels aprenentatges i l'ajuda mútua. 
 
 
 
2.3.2.1 Importància de fer inferències 

 Un de les troballes més importants dels investigadors que estudien el procés de 
comprensió lectora és que fer inferències és essencial per a la comprensió (Anderson i 
Pearson, 1984). Les inferències són l'ànima del procés de comprensió i es recomana 
ensenyar als estudiants a fer inferències. 

 D'acord amb Cassany (2006), entenem que una inferència és l'habilitat de 
comprendre algun aspecte determinat del text a partir del significat de la resta. Consisteix a 
superar llacunes que per causes diverses apareixen en el procés de construcció de la 
comprensió. Això ocorre per diverses raons: perquè el lector/a desconeix el significat d'una 
paraula, perquè l'autor/a no ho presenta explícitament, perquè l'escrit té errors tipogràfics, 
perquè s'ha extraviat una part, etc. Els lectors competents aprofiten les pistes contextuals, 
la comprensió assolida i el seu coneixement general per atribuir un significat coherent amb 
el text a la part que desconeix. Per exemple, si desconeix el significat d'una paraula, llegirà 
curosament i tractarà d'inferir el significat de la mateixa en el context.  

 

2.3.2.2 Formulació d'hipòtesi i prediccions 

 Els signes textuals i contextuals permeten al lector/a fer-se una idea sobre el tipus i 
estructura del text. Durant el procés de lectura, el lector/a realitza hipòtesis tant sobre la 
naturalesa i contingut del text com sobre les intencions i propòsits de l’autor/a.  El lector/a 
genera unes expectatives sobre el contingut del text al mateix temps que li permet anticipar 
el tipus d’informació inclosa en ell. Un cop identificada la temàtica i a partir del 
coneixements previs sobre ella, el lector/a pot anticipar els tipus de frases esperades i el seu 
vocabulari.  

 La lectura és un procés en el qual constantment es formulen hipòtesi i després es 
confirma si la predicció que s'ha fet és correcta o no. Fer prediccions és una de les 
estratègies més importants i complexes. És mitjançant la seva comprovació que construïm 
la comprensió. Solé (1994) postula que les prediccions consisteixen a establir hipòtesis 
ajustades i raonables sobre el que va a trobar-se en el text, recolzant-se en la interpretació 
que es va construint del text, els coneixements previs i l'experiència del lector/a. Smith 
(1990) ens diu referent a això: “la predicció consisteix a formular preguntes; la comprensió 
a respondre a aquestes preguntes”. Al llegir, a l'atendre un parlant, al viure cada dia, estem 
constantment formulant-nos preguntes. En la mesura que responem a aquestes 
interrogants, en la mesura que no ens quedem amb cap incertesa, estem comprenent.  
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 Quan ens proposem llegir un text, els elements textuals (del text) i els contextuals 
(del lector/a) activen els nostres esquemes de coneixement i sense proposar-nos-ho 
anticipem aspectes del seu contingut. Formulem hipòtesi i fem prediccions sobre el text 
(Com serà?; Com continuarà?; Quin serà el final?). Les respostes a aquestes preguntes les 
trobem a mesura que anem llegint.  

 Moltes vegades els problemes de comprensió d'un text que tenen els nostres 
estudiants radiquen precisament en una predicció no confirmada que aquests no recorden 
haver fet, però que condiciona la imatge mental del que estan llegint. Les diferències en 
interpretació d'una mateixa història és evidència de com projecten els seus propis 
coneixements i sistemes de valors en la comprensió del text.  

 En ocasions, quan els estudiants s'adonen de l'error no són conscients d'on s'ha 
produït la ruptura i no poden rectificar. Per això si la informació és presentada en el text és 
coherent amb les hipòtesis anticipades, el lector/a les integrarà als seus coneixements per a 
continuar construint significat global del text utilitzant les diverses estratègies. És important 
no passar per alt que fer prediccions motiva els estudiants a llegir i a rellegir, i un diàleg 
intern entre el lector/a i l'escriptor/a.  

 

2.3.2.3 Formulació de preguntes 

 És molt important estimular els estudiants a formular preguntes sobre el text. Un 
lector/a autònom és aquell que assumeix responsabilitat pel seu procés de lectura i no es 
limita a contestar preguntes, sinó també pregunta i es pregunta. Aquesta dinàmica ajuda els 
estudiants a arribar a una major i més profunda comprensió del text. Per això és necessari 
formular preguntes que transcendeixin el literal i que duguin als estudiants als nivells 
superiors del pensament. Aquestes preguntes són les que requereixen que els estudiants 
vagin més enllà de simplement recordar el llegit. 

  Les preguntes que poden suggerir-se sobre un text guarden relació amb les 
hipòtesis que poden generar-se sobre aquest i viceversa. Pot ser útil fer les preguntes a 
partir de les prediccions (i fins i tot al marge d'elles). És summament important establir una 
relació entre les preguntes que es generen i l'objectiu o propòsit de la lectura. Si l'objectiu és 
una comprensió global del text, les preguntes no han d'estar dirigides a detalls. Òbviament, 
una vegada s'ha assolit l'objectiu principal, es poden plantejar altres.  

 La pròpia estructura dels textos i la seva organització ens ofereixen pistes per 
formular i ensenyar als estudiants a formular preguntes sobre el text.  
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2.3.2.4 Procediment lector 
 
 Solé (1994), divideix el procés de la lectura en tres subprocessos a saber: abans de la 
lectura, durant la lectura i després de la lectura.  
 
 Segons l'enfocament interactiu la comprensió és un procés a través del qual el 
lector/a elabora un significat en interacció amb el text. Lector/a i text tenen la mateixa 
importància, encara que aquest model dóna molta importància als coneixements  previs del 
lector/a a l'hora d'enfrontar-se a qualsevol text. D'aquí la importància d'activar-los en la 
fase que Solé anomena prèvia a la lectura.  
 

 

a) Abans de la lectura 
 
 Com tot procés interactiu, primer s'ha de crear les condicions necessàries, en aquest 
cas de caràcter afectiu. 
 
 Un primer pas per possibilitar uns bons nivells de comprensió per part de l'alumnat 
seria fixar-se prèviament els objectius de la lectura i assegurar-se que l'alumnat se'ls 
representa adequadament. La comprensió lectora, però, no depèn només del text, sinó que 
també és important la informació que ja té el lector/a.  Els coneixements que els estudiants 
ja tenen són un dels factors que determinen la seva capacitat d'interpretar el contingut i 
processar la nova informació. És per tant, altament recomanable, ajudar als estudiants a 
activar aquells coneixements sobre el tema que ja tenen emmagatzemats dins la memòria. 
Un cop activats aquests coneixements previs els serà més fàcil establir les connexions 
necessàries entre el que saben i el que han de llegir. 
 
 Una tasca important del professor/a, també previ a la lectura és contextualitzar el 
text i aclarir el significat dels conceptes o expressions que presumiblement els alumnes 
desconeguin, sempre que no es puguin deduir del context. 
 
 Però abans d'abordar la lectura, pròpiament dita, cal incentivar els estudiants a 
formular hipòtesis sobre el contingut.  Els lectors i les lectores experts fan prediccions. Es 
fixen en la forma externa, en l'autor/a, la data, en el destinatari si en té, en el títol, subtítols, 
els canvis de lletra, és a dir en tot allò que pot ajudar a construir-se una representació sobre 
el contingut del text. Per utilitzar totes aquestes pistes és necessari que l'estudiant reconegui 
la tipologia del text que té davant (narració, descripció,...) i en conegui les seves 
característiques principals. És important ajudar a l'alumnat a explicitar aquestes 
informacions  (dir quin tipus de text anem a llegir, quina és la seva estructura, com  
trobarem organitzada la informació...). 
 
 Però perquè el lector/a sigui capaç d’aplicar aquestes estratègies i construir el 
significat del text influeixen dos tipus de coneixements (Alonso-Tapia, 1991, 1997): 
 

- La familiaritat amb el contingut del text . Els lectors i lectores poden afrontar la 
lectura amb coneixement previs  sobre el tema del text, tant a la quantitat com 
en l’organització del mateix. 

- Coneixement de l’estructura textual, es a dir, la manera com els textos estan 
organitzats (Alonso Tapia, 1991; Alonso Tapia, Carriedo i González, 1992; 
Carriedo i Alonso Tapia, 1994, 1995, 1996; Meyer, 1975).  



 45 

 
 Per una banda hi ha l’estructura narrativa i les estructures bàsiques com: expositiu-
descripció i enumeració, classificació, comparació i contrast, seqüència o procediment, 
causa –efecte, problema– solució i argumentació. Normalment en els escrits combinen 
diferents estructures fet que complica la comprensió. 
 
 Per tant en els objectius explícits de l’entrenament de la comprensió lectora ha 
d’estar el d’ensenyar les estructures textuals en el context de cada matèria curricular (ja que 
l’obtenció del significat també depèn de la familiaritat amb els continguts dels texts). 
 
 La motivació amb que llegim és responsable de moltes de les diferències individuals 
que apareixen al llarg del procés de comprensió.  Aquesta motivació depèn de les creences 
que els lectors i lectores tenen respecte l’objectiu que han d’aconseguir en el text.  Hi ha 
alumnes que pensen que l’important és llegir sense equivocar-se i creences respecte al que 
implica comprendre. Molts subjectes pensen que la comprensió s’aconsegueix quan s’entén 
el vocabulari, s’identifica el tema del qual l’autor/a parla i es va aconseguint una coherència 
local -s’entén cada frase encara que no es aconsegueixi una representació integrada de les 
idees del conjunt del text, ni de la situació a què fa referència.  La representació construïda 
suposa una comprensió superficial suficient, potser, per recordar el text, però no una 
comprensió profunda (Alonso Tapia, 2005). 
 
 Solé recomana que quan un inicia una lectura s'acostumi  a contestar les següents 
preguntes: Per que vaig a llegir? (determinar els objectius de la lectura), Que sé del text? 
(activar el coneixement previ), De que tracta el text?, Que em diu la seva estructura? 
(formular hipòtesis i fer  prediccions sobre el text).  
 

 
b) Durant la Lectura  
  
 Com ja hem assenyalat, el procés de construcció del significat es realitza a partir de 
la interacció del lector/a amb el text: una part de la informació l’aporta el text i una altra 
part prové dels coneixements previs que té el lector/a. La lectura posa en pràctica la 
interacció entre text i lector/a i permet verificar les prediccions, que es confirmen o es 
rebutgen en llegir els paràgrafs. En el cas que les hipòtesis no es verifiquin, cal revisar-les i 
fer-ne d’altres. La generació d'hipòtesis ha d’acompanyar-nos durant tot el procés de 
lectura. Si trobem algun concepte difícil o alguna paraula desconeguda intentarem deduir-
ne el significat a traves del context. El lector/a ha d’aprendre a sortejar l’obstacle o falta de 
comprensió momentània i seguir llegint, ja que sovint el mateix text resolt el problema en 
proporcionar noves dades contextuals. Així, actuen els lectors i lectores experts. Quan el 
context no proporciona la resposta esperada és quan s’ha de recórrer a fonts externes de 
consulta: preguntar a un company/a, al docent o consultar el diccionari. 
 
 Un primer pas de veure si la comprensió s’ha produït o no serà la reformulació 
d'allò que hem llegit, en paraules nostres i de manera breu. Serà aquest el moment 
d’identificar els mots o conceptes que ens han semblat difícils i d’intentar clarificar-los a 
partir del context.  
 
 Tan important com identificar les informacions mes rellevants del text és 
comprendre les relacions que s’estableixen entre els diferents fragments d’informació. 
Lluny d’aparèixer explicitades en el text, sovint aquestes relacions han de ser inferides pel 
lector/a. Aquestes inferències són possibles a partir dels indicadors textuals (connectors, 
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signes gràfics...). Alguns mecanismes per ajudar al lector/a a representar-se aquestes 
relacions poden ser: fer-se resums (selecció i de condensació de les idees més importants), 
esquemes (representació gràfica de les idees més importants ), mapa d'idees o respondre a 
preguntes formulades pel docent. Les preguntes formulades pel professor/a són de vital 
importància ja que ajuden a establir inferències i a identificar arguments i idees 
contradictòries. Les preguntes que fa el docent han de tenir com a objectiu els quatre tipus 
o nivells de comprensió: La comprensió literal (el lector/a demostra haver comprès allò 
que el text diu), la comprensió inferencial (el lector/a demostra comprendre allò que el text 
no diu de manera explícita però que li es implícit), la comprensió avaluativa (el lector/a ha 
assimilat la informació) i la comprensió creativa (el lector/a és capaç de generar nous 
interrogants que el guiaran cap a una nova etapa d’aprenentatge). Cal remarcar que no 
sempre és necessari que sigui el professor/a qui faci les preguntes. Hi ha evidència que les 
preguntes formulades pels mateixos alumnes poden ser igualment útils als seus companys i 
companyes. Plantejar-los qüestions del tipus “¿quina pregunta faries per saber si un 
lector/a ha comprés el text?” és un bon exercici si volem que la seva autonomia progressi. 

 
 L’objectiu final d’aquests processos de construcció conjunta del significat d’un text 
és el desenvolupament de la capacitat d’autoregulacio en el lector/a. Es a dir, la capacitat 
no només de desenvolupar un grau acceptable de competència com a lector/a sinó 
d’esdevenir autònom en els processos de detecció de les seves dificultats amb cada nou text 
i de selecció i ús de recursos per superar aquestes dificultats. Per tant en aquesta fase del 
procés lector serà necessari ajudar a l'alumnat a formular hipòtesi i fer prediccions sobre el 
text, aclarir possibles dubtes sobre text , resumir el text , rellegir parts confuses, consultar el 
diccionari i pensar en veu alta per a assegurar la comprensió. 
 
 Les activitats i preguntes realitzades abans i durant la lectura, hauran de consolidar 
la comprensió, de tal manera que sigui més fàcil per l'alumne/a respondre les preguntes o 
activitats realitzades després de la lectura- 
 
 
c) Després de la lectura 
 
 L'objectiu de l’última part del procés lector és realitzar preguntes o activitats que no 
es puguin resoldre directament del text, així demostraran si realment l'han entès. Caldrà 
doncs en aquesta fase que l'alumnat faci resums,  formular i respondre preguntes, 
recomptar i utilitzar organitzadors gràfics. 
 
 L'important és entendre que per a anar dominant les estratègies responsables de la 
comprensió és necessari que els alumnes comprenguin i usin les estratègies assenyalades, ja 
que no cal oblidar que la fi última de tot ensenyament, i també en el cas de la lectura, és que 
els aprenents dominin amb autonomia els continguts que van ser objecte d'instrucció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

2.3.2.5 El treball cooperatiu 
 
 L'organització del treball en grups petits o per parelles facilita la representació dels 
objectius per part de l’alumnat i l'ajuda mútua. Els alumnes més capaços o més experts en 
determinats aprenentatges poden comunicar-se, de vegades més fàcilment que els mateixos 
professors i professores, amb els companys i companyes menys experts ja que els resulta 
més fàcil col�locar-se en el seu lloc i entendre les seves dificultats perquè la distància en 
competències no és tan forta entre iguals i els seus avenços en els aprenentatges són més 
recents. 
 
 Per tant, un dels factors més importants per a l'aprenentatge significatiu de textos 
amb contingut implícit de ciència a l'aula és la creació d'un ambient favorable perquè és 
pugui produir la comunicació necessària per anar construint conjuntament coneixement 
científic. Entenem que l' aprenentatge és el resultat d’una activitat social compartida. Varis 
autors han establert (Dansereau, 1987; Colomer, 2002) que l’alumnat entén més un text i 
reté millor la informació quan el text ha estat analitzat en un grup que quan únicament ha 
estat treballat individualment. Però el treball en grup no només ajuda a la comprensió del 
text, sinó que també millora les habilitats de pensament crític i, per tant, la lectura crítica 
(Paul i Elder, 2005 i Ten Dam i Volman, 2004). 

 
La interacció entre alumnes, estructurada adequadament com fan els mètodes 

d'aprenentatge cooperatiu (Monereo i Duran, 2001) és un  motor d'aprenentatge 
significatiu. A través d'una interacció estructurada pel professor/a l’alumnat s'ofereix ajudes 
pedagògiques en interaccions que permeten l'ajust i la personalització. Tal com diu Isabel 
Gómez et al. (1998) l'organització del treball en grups petits facilita la representació dels 
objectius per part dels alumnes i l'ajuda mútua. 

 
 

2.3.2.6 La lectura cooperativa 
 

 Hi ha diferents estratègies de lectura cooperativa. Una primera possibilitat és dividir 
el text en parts i que cada estudiant llegeixi una d'elles i resumeixi el seu contingut per als 
altres. Altres autors (Kock i Eckstein, 1991), en canvi, plantegen la lectura del text per tots 
els membres del grup però en funció de preguntes diferents i posteriorment l’alumnat posa 
en comú les diverses respostes. Segons aquests autors les quatre preguntes que l'alumnat 
hauria de contestar un cop llegit el text serien: Quina és la idea principal? Quines preguntes 
et suggereix el text? Quines respostes ofereix el text als problemes que planteja? Quines 
preguntes et suggereixen però no contesta el text?. Les quatre preguntes pertanyen a nivells 
de complexitat creixent. 
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2.3.2.7 Ajuda mútua, la co-regulació del pensament i de l'acció 

 
 La comunicació és la que permet la regulació dels processos d'ensenyar i aprendre. 
La col�laboració entre companys i companyes afavoreix també la regulació perquè ajuda a 
prendre consciència dels processos que es porten a terme (Gómez, I et al, 1998). 

 L’alumnat parteix d'uns models interpretatius inicials que poden evolucionar gràcies 
a activitats que afavoreixin l'explicitació dels propis punts de vista i la seva contrastació 
amb els altres (siguin els companys/es o l'ensenyant) i amb la pròpia experiència. 
 
 Els estudiants, a través d'aquest procés continuat de comunicació, reben 
constantment dades. I amb aquesta nova informació i amb la informació que ja coneixen i 
observen, valoren si els interessa o no incorporar les noves dades i les noves formes de 
raonar. Així, doncs, és la comunicació amb els altres la que afavoreix la regulació de 
l'aprenentatge. 
 
 Entenem com autoregulació, aquella dimensió de la regulació en què l'alumnat és 
un agent actiu en el procés d'aprenentatge. Aconseguir que l'alumnat s'autoreguli no és gens 
fàcil. Per desenvolupar aquesta capacitat és important ajudar l'alumnat a ser més autònoms 
i que vagin elaborant un model personal d'acció fomentant la regulació continuada de 
l'aprenentatge. Els nois i noies han d'aprendre a ser part activa en el procés d'aprenentatge, 
a guanyar el control de l'aprenentatge, actuant sobre ells mateixos. 
 
 Però, perquè es produeixi el progrés a nous models, més complexos, més abstractes 
i més d'acord amb la ciència actual, és imprescindible que l'alumne/a autoavaluï les seves 
produccions i el significat que tenen les noves dades, les noves informacions i detecti els 
sues propis errors. Cal prendre consciència que només pot corregir un error aquell que l'ha 
comès, i només pot fer-ho si entén per què l'ha comès. Els experts en algun tema es 
caracteritzen pel fet de saber autoavaluar-se i decidir quins aspectes de les seves 
produccions són més reeixits i quins altres cal millorar. Però aquesta capacitat cal aprendre-
la. Cal promoure estratègies avaluatives que afavoreixin aquest aprenentatge. Una de les 
estratègies avaluatives més útils és l'avaluació entre iguals. Una persona aprèn a reconèixer 
els seus errors quan compara les seves produccions amb altres (Sanmartí, 1988). 
 

 En general el professorat té criteris per avaluar les produccions de l'alumnat però 
sovint aquests criteris són més implícits que explícits, això fa que per la majoria de 
l'alumnat aquests criteris siguin poc evidents. Cal que el professorat promogui activitats a 
l'aula per tal que els estudiants s'apropiïn d'aquests criteris i els apliquin a l'avaluació de les 
seves produccions i de les dels seus companys/companyes.  

 Les activitats estan dissenyades per estimular els estudiants a que portin a terme 
processos d'autorregulació, a partir de comparar les seves idees amb les dels companys i 
companyes, de discutir les raons de les diferències, i de coavaluar les produccions, amb la 
finalitat de suggerir noves reflexions o millores als companys i companyes avaluats.  
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2.3.3 Literacitat científica  
 

 Tradicionalment el professorat de ciència ha tingut poca preocupació pel text. 
Llegir no s’ha vist com una part important de l’educació científica (Wellington i Osborne, 
2001). Malgrat això, la lectura ha estat, i continua essent, un dels recursos més utilitzats a 
classe de ciències. 
 
 La literacitat o alfabetització científica és usada de manera força generalitzada, però 
no sempre amb el mateix sentit. Algunes concepcions fan referència al domini de la ciència 
(DeBoer, 2000) o l’habilitat de pensar científicament (DeBoer, 2000) o usar el coneixement 
o conèixer els riscs o beneficis de la ciència. Poques d’aquestes concepcions fan referència 
al sentit fonamental, llegir i escriure. Llegir i escriure no és solament una eina per 
transmetre la ciència sinó que és una part constitutiva de la ciència i una manera 
d’aprendre-la. 
 
 Per Norris i Phillips (2003) la literacitat o alfabetització és entesa com una 
conjunció de dos aspectes o sentits diferents. En un sentit que anomenem fonamental, 
literacitat significa habilitat per llegir i escriure. En un altre sentit, que anomenem derivat, 
que significa coneixement, aprenentatge i educació. Els dos sentits estan relacionats i 
aquests autors defensen que el fonamental és central per aconseguir la literacitat científica, 
ja que en l’estat actual de la ciència occidental, una persona que no sigui capaç de llegir i 
escriure tindrà serioses limitacions per adquirir i aprofundir coneixements. Així, per a 
aquests autors, estar alfabetitzat científicament implica no només dominar les grans idees 
de les ciències sinó també ser capaç de llegir i escriure ciència. En aquesta línia  Millar i 
Osborne (1998) creuen que "els currículums de ciència han de proporcionar suficient 
coneixement científic per als estudiants per llegir articles de ciències de diaris". 
 
 La literacitat científica és diferent d’altres literacitats a causa dels substantius que 
conté. Però la comprensió, interpretació, anàlisi i les capacitat critiques requerides en un 
text de ciència són les mateixes que les requerides per qualsevol altre text (Norris, 1992). 
Per tant, la literacitat científica comprèn els dos conceptes: eines, comprensió i valors 
generalitzats a tots els textos i coneixement del context de la ciència. Per tant podem 
afirmar que el coneixement específic és important per entendre en general, i llegir en 
particular. Interpretar un text de ciència implica conèixer el vocabulari científic que conté. 
Però el coneixement d'aquest no és suficient per entendre'l. 
 
 Progressivament els mitjans de comunicació s’han considerat un recurs de gran 
potencialitat per promoure l’alfabetització científica (DeBoer, 2000), ja que les ciències es 
poden aprendre com a resultat de la síntesi de les diverses fonts d’informació que tenim al 
nostre abast. Els mitjans de comunicació reflecteixen com la societat percep els resultats de 
la investigació científica, i el seu impacte. Les seves propostes ens situen en problemes reals 
del nostre entorn i ens permeten el contacte continu amb els avenços científics. 
 
 Entenem  la lectura com un procés constructiu. Llegir implica la relació entre 
autor/a, el text i els lectors i lectores del text. Llegir no és conèixer les paraules, no és un 
procés lineal o acumulació de significats, i no és la simple localització de la informació. La 
lectura depèn dels coneixements previs del lector/a. Llegir requereix la construcció activa 
de nous coneixements, contextualitzar i inferir les intencions de l’autor/a (Craig i Yore, 
1996; Yore, Craig i Maguire, 1998). 
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 Llegir significa comprendre, interpretar, analitzar i criticar els texts. Aquest és el 
sentit fonamental de literacitat. Per poder analitzar, interpretar i criticar un text de ciència 
són necessaris coneixements de ciència. Per tal que l’alumnat pugui dur a terme aquest 
procés necessita estratègies de lectura, processos i orientacions. 
 
 El coneixement científic té una dependència essencial en el text i el camí per arribar 
al coneixement científic és a través del text. La ciència no seria possible sense el text. La 
ciència es constituïda pel text i per les nostres connexions amb ell. Sense el text, les 
pràctiques socials que fan possible la ciència no serien possibles (presentació dades, 
comunicació resultats…)(Norris i Phillips, 2003).  
 
 
 
 
2.3.3.1 Llegir a classe de ciències 
 
 Ensenyar a llegir és una tasca que històricament el professorat de ciències ha deixat 
en mans del professorat de llengua, ja que es relaciona amb un bon domini del procés 
lector. Però tal com diu Sanmartí (2003), a partir de l'aprenentatge del procés lector, cada 
disciplina ha d’ensenyar a llegir els seus propis textos. La lectura és un procés complex que 
requereix l’ús de funcions cognitives i metacognitives (Prat, 1998).  
 
 La visió antiga sobre la lectura era la d'una activitat passiva, completament dirigida 
pel text i  amb un procés on el significat ja estava construït (Yore, Craig i Maguire, 1998). 
La nova visió és que la lectura és un procés actiu de construcció de significat a partir del 
text. La lectura és un procés on el lector/a de manera conscient fa interaccionar tres móns 
diferents (Olson, 1994). El món del lector/a format pels seus coneixements, les seves 
creences i les seves emocions, el món de paper que ve definit en el text i el món exterior. 
Això significa que el significat del text no és en el propi text, sinó que cada lector/a ha de 
construir-lo a partir dels seus referents. 
 
  Situats en aquesta nova visió entenem que és imprescindible llegir textos de ciència 
amb contingut implícit de ciència des de la mateixa classe de ciències, ja que haurem 
d'ajudar l'alumnat a connectar aquests tres móns. Si volem que l'alumnat comprengui textos 
amb contingut científic haurem d'ajudar-los a desenvolupar diverses destreses mentals o 
processos cognitius: anticipar el que dirà un escrit, aportar els seus coneixements científics 
previs, fer-ne hipòtesis i verificar-les, elaborar inferències per comprendre el que només se 
suggereix, construir un significat, etc.... Anomenem alfabetització funcional aquest conjunt 
d’habilitats, la capacitat de comprendre el significat d’un text. I denominem analfabet 
funcional qui no pot comprendre la prosa, encara que pugui organitzar-la en veu alta. 
L’orientació sociocultural entén que la lectura i l’escriptura són “construccions socials, 
activitats socialment definides”. Aprendre a llegir requereix no només desenvolupar els 
processos cognitius mencionats, sinó també adquirir els coneixements socioculturals 
particulars de cada discurs, de cada pràctica concreta de comunicació escrita (Cassany, 
2005).  
 
 Hi ha diferents autors i autores que han treballat la lectura a classe de ciències com 
una estratègia d'ensenyament-aprenentatge molt útil per augmentar l'aprenentatge de les 
ciències ( Del Carmen i Jiménez, 1997; Martins et. al., 2004, Márquez i Prat, 2005).  
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 Però el paper de la lectura és fonamental en l'aprenentatge de coneixements 
científics al llarg de tota la vida de les persones. La ciència avança constantment i es 
necessari ensenyar a continuar aprenent. En aquest sentit l'escola ha de desenvolupar 
capacitats que facilitin a l’alumnat continuar estant alfabetitzats científicament en la seva 
edat adulta, i per això és necessari promoure el plaer per la lectura i l'ús d'estratègies 
lectores eficaces (Da Silva et al., 1998 i Martins et.al., 2004). 
 
 
 
2.3.3.2 Textos 
 
Els textos de ciències 
 
 Els textos de ciències són difícils de llegir  i solen actuar més de barrera que de pont 
per facilitar el coneixement a una majoria de l’alumnat. Lemke (1997) diu que l’esforç per 
llegir un text de ciències es similar al de l’adquisició d’una llengua estrangera, d’aquí la 
dificultat  de comprensió per part de l’alumnat. El llenguatge científic té unes 
característiques ben determinades: es precís, rigorós, formal, impersonal. Fins i tot té una 
gramàtica en la qual la funció de verbs i noms és diferent a la del llenguatge quotidià 
(Halliday, 1993). 
 
 El llenguatge científic  té preferència per l'ús de formes impersonals, al contrari del 
que passa en el llenguatge quotidià, que prefereix les formes personals. Les formes 
impersonals són particularment adequades en les descripcions dels experiments, ja que 
centra l’atenció en allò que es fa, «s’escalfa la mescla», no en qui ho fa, «el nostre equip 
d'investigació va escalfar la mescla...» Però en contraposició, el poc ús de les formes 
personals pot tenir un efecte indesitjat: la desaparició de les persones com a agents o actors 
de l’activitat científica 
 
 El llenguatge científic  tendeix a substituir els processos expressats a través de verbs 
per noms. Por exemple, substitueix “l’aigua s’evapora” per “l’evaporació de l’aigua”, és a 
dir, fa una nominalització. Aquesta visió del món en que els processos es converteixen en 
noms i que transforma un món en el qual passen coses en un món en el qual hi ha coses, 
pot ser difícil d'assimilar per alguns alumnes.  
 
 L'ús de temps verbals i expressions nominalitzades dóna lloc a un alt grau 
d’abstracció del llenguatge científic (Lemke, 1997). 
 
 El lector/a només disposa del bagatge del seus coneixements (no sempre 
coincidents amb els que pressuposa l’autor/a) i de la seva habilitat per interpretar i donar 
sentit al desconegut. Difícilment es poden imaginar significats per paraules desconegudes o 
es poden fer hipòtesis sobre el contingut dels texts, ja que les inferències ens poden 
conduir a deduccions equivocades. Més difícil encara és relacionar el contingut d’un text 
amb un model científic si no s'expressa de manera explícita.  
                   
 Aprendre ciències és com aprendre una altra llengua. En alguns aspectes presenta 
més dificultat degut al gran contingut conceptual d’algunes paraules de ciència, com, per 
exemple, energia, treball, potencia. Aquests termes tenen un significat precís en ciència i de 
vegades una definició exacte però un significat molt diferent a la vida diària. L’educació de 
la ciència implica tractar amb paraules familiars, com energia, i donar-los significats nous en 
un nou context.  Aprendre a utilitzar el llenguatge de la ciència és fonamental per aprendre 
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ciència.  Tal com deia Vygotsky (1962) quan un nen/a utilitza paraules ell o ella és ajudat a 
desenvolupar conceptes. El desenvolupament del llenguatge i el desenvolupament 
conceptual estan estretament enllaçats. El pensament requereix llenguatge i el llenguatge 
requereix pensament. Dificultats en el llenguatge causa dificultats en raonar (Byrne et al. 
1994), per tant pensem que si posem més èmfasi en el llenguatge millorarà la qualitat de 
l’ensenyament de la ciència. 
 
 Si volem ensenyar i aprendre un nou llenguatge hem de proporcionar oportunitats 
per practicar el seu ús. Entenem que la comunicació en ciència implica un ampli rang de 
maneres de comunicació (visual, verbal, gràfica, simbòlica). És important treballar totes 
aquestes formes de comunicació a la classe de ciències. El treball de la competència 
lingüística és per tant fonamental a la classe de ciències. Si volem que el nostre alumnat 
adquireixi una bona capacitat de comunicació, tant oral com escrita, hem de potenciar 
situacions que fomentin el desenvolupament d'aquestes habilitats. En la nostra proposta 
considerem tan important l'expressió verbal de fets i fenòmens científics com la seva 
producció escrita. Ja que entenem que a mesura que es llegeix i es parla sobre ciència s'està 
construint coneixement científic. 
 
 
 
Per què treballar textos de diferents fonts a classe de ciències? 
 
 Gran part dels coneixements científics són presentats a l’alumnat a través de textos 
didàctics i en particular del llibre de text (Otero,1989;Otero et al., 2002). La utilització dels 
llibres de text continua sent una de les principals vies de transmissió de la ciència escolar, 
malgrat els intents fets des de les administracions educatives, des dels àmbits d’investigació 
en didàctica de les ciències experimentals o des de col�lectius de professorat, per incorporar 
a la pràctica docent la multiplicitat de recursos disponibles (Jiménez i Perales, 2001). 
 
 Els llibres de text representen el discurs públic acceptat per la comunitat 
d'ensenyats, en ells es recull  de manera consensuada els continguts que es consideren més 
importants perquè l’alumnat sigui capaç d’explicar els fets reals del món. Amb molta 
freqüència aquests texts científics que donem a l’alumnat (llibre de text) donen una visió 
estàtica, impersonal i definitiva de la ciència, provocant una desconnexió entre les 
concepcions i inquietuds personals i els fets i els coneixements que apareixen en els llibres 
(Sutton, 1992). A més apareixen molts conceptes i idees expressats d’una manera 
“comprimida” a través d’un nom o terme (Sanmartí, 2003), ple de significat pels científics 
però de vegades amb poc sentit per un lector/a no expert. Per això pensem que la lectura 
del llibre de text té més sentit com a activitat que finalitza un procés d’ensenyament-
aprenentatge que no inicial. 
 

Partim d’un model sociocultural de l’ensenyament i aprenentatge en el qual es 
considera que: «El coneixement és una construcció fonamentalment social, que es realitza a 
través d’un procés en el qual els models inicials dels individus, holístics i interpretatius 
poden evolucionar gràcies a la interacció social mediada per la comunicació» (Jorba et al., 
2000). 

 
Entenem que en la classe de ciències no podem plantejar-nos la lectura de textos 

com una tasca amb sentit per ell mateixa, ja que un text forma part del conjunt d’activitats 
que es desenvolupen a l’aula. La lectura i l’escriptura de textos han d’estar integrades en el 
conjunt de “l’activitat  científica escolar” que es desenvolupa a l’aula (Izquierdo et al., 1999; 
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Izquierdo i Aliberas, 2005). L’important en la lectura no és la comprensió del text en ell 
mateix, sinó la capacitat de l’alumnat per establir relaciones entre els conceptes que 
s’expressen en aquest text i els coneixements adquirits en altres situacions. El valor és el 
context, el perquè, la finalitat per la qual llegim, allò que ens aporta la lectura, les reflexiones 
a partir dels continguts expressats, les connexions amb altres coneixements i altres texts, els 
suggeriments a partir de la lectura, etc. Un repte que tenim el professorat és ensenyar a 
llegir i a analitzar textos. La lectura és fonamental en l'educació, ja que és una de les claus 
per seguir aprenent. És important saber llegir per exercitar la imaginació i per obtenir 
informació. La lectura ens ajuda a aprendre a pensar, a inventar i a entendre.              
                   
 Però és evident que si hem de preparar els estudiants per ser ciutadans i ciutadanes 
de ple dret haurem de treballar a la classe de ciències altres tipus de texts, especialment 
articles divulgatius i diaris, que són els que tracten de temàtiques actuals i de certa 
rellevància social. Hem de tenir en compte que els texts que podem donar per llegir a 
l’alumnat procedents de diaris, internet o de revistes de divulgació científica, es 
caracteritzen perquè el model de referència que serveix per interpretar els fets dels quals es 
parla és molt implícit i a la majoria dels estudiants els és molt difícil fer la lectura inferencial 
necessària per a la seva comprensió. El problema esdevé en què la distància entre el que 
exposa el text i el que entén el lector/a segueix essent considerable (Márquez, C i Prat, A, 
2005). Creiem que la lectura de textos de diferents fonts també requereix d’un 
aprenentatge, d’un acompanyament per part del professorat, perquè l’esforç de comprensió 
que els suposa no sigui desproporcionat amb la informació que aconsegueixen. L’objectiu 
es que l’alumne/a, a partir dels seus coneixements de ciència, pugui establir ponts que li 
permetin comprendre el text i aprendre a partir de la lectura. 
 
 L’escola hauria d’ajudar els estudiantes a disposar de les estratègies de lectura de 
textos amb les quals es troben  habitualment fora de l’aula, i que promouen l’aprenentatge 
de conceptes científics rellevants. Una de las dificultades més grans de la lectura és 
aprendre a realitzar un diàleg interior: fer-se preguntes i tractar de contestar-les, o anar a 
altres fonts de manera independent. Justament establir aquest diàleg interior significa 
pensar. Per això, és important que l’alumne/a discuteixi amb el docent o amb els companys 
i companyes el text llegit i així l’alumne/a exposi el seu punt de vista (Fierro, J, 2005). 
L'única manera de què l’alumnat comprengui la ciència és practicar i estar exposats a una 
àmplia varietat de texts i experiments.  
 
 En aquesta investigació ens proposem estimular l’alumnat a llegir el diari i articles 
de divulgació científica tot donant-los estratègies de lectura per tal de poder extreure el 
model implícit del text i a la vegada esbrinar les intencions de l'autor/a i validar i analitzar la 
informació. 
 
 Es pretén ajudar l’alumnat a reconèixer les estratègies que afavoreixen el 
desenvolupament de la seva capacitat de raonament argumentatiu (Jiménez-Aleixandre, 
1998), de relació entre conceptes i d’aplicació d’un model teòric a situacions quotidianes o 
del món real. Partirem de la hipòtesi que el tipus d’activitat i, evidentment, de preguntes 
que fem sobre les lectures pot ajudar els estudiants a desenvolupar aquestes estratègies.  
 
 Un estudi realitzar per Sardà, Márquez i Sanmarti (2005) mostra que l’alumnat 
mostra dificultats en trobar la idea principal d’un text ja que no connecta les idees del text 
amb aquelles idees rellevants de la classe de ciències  i que, per tant, utilitza arguments per 
convèncer de l’escala macro dels fenòmens i mai a una escala micro (model). Per tant hem 
d’ajudar l’alumnat a fer la connexió entre els fenòmens descrits i el model de ciència.  Sardà 



 54 

et al (2005) pensen que les preguntes que impliquen una metareflexió poden ajudar a 
prendre consciència de la necessitat de rellegir el text, de relacionar continguts, i de 
autorregular el procés de lectura.  
 
 La participació d'un nou membre a una comunitat implica aconseguir la participació 
activa en  les pràctiques pròpies d’una cultura escrita: llegir diaris, seguir las instruccions 
d'un prospecte de medicaments, donar xerrades científiques, escriure llibres, omplir 
formularis, interpretar diagrames financers, respondre a enquestes i entrevistes, consultar 
blocs, discutir en fòrums, i la llista podria cobrir varies pàgines (Tolchinsky, 1990). El lèxic, 
la construcció sintàctica de las frases, l’organització textual i la disposició gràfica d’una 
notícia de diari difereixen notablement de les d'un prospecte mèdic, una instància o una 
resolució ministerial. Cadascun d'aquests textos compta amb dispositius gràfics propis que 
els caracteritzen i que serveixen, al mateix temps, com a senyals d'identitat i com a pistes 
per a la seva interpretació.  
 
 Hi ha diferents estudis ( Pressley, 2006) que demostren que la diversitat de tipus de 
text, l’autenticitat dels materials i propòsits, apareixen com les característiques d'aula que 
millor contribueixen a la formació d’estudiantes lletrats. És justament en les àrees no 
lingüístiques on hi ha més possibilitats d'utilitzar amb sentit textos autèntics amb diverses 
finalitats. Tal com diu Tolchinsky (1990) quan millor llegeixin i comprenguin els diferents 
materials que consulten millor llegiran i comprendran ciències. 
 
  La nostra proposta no pretén substituir el llibre de text però exigeix que no sigui 
l'únic text utilitzat a classe.. Els  textos escolares faciliten i organitzen el contingut, el 
problema apareix quan aquests són els únics textos que s'utilitzen. 
 
 Un altre recurs que encara no s’ha generalitzat a les aules és l’ús d’internet com a 
instrument bàsic i habitual de treball. La informació s’estructura en xarxes (no linealment 
com en els documents escrits), el lector/a pot seleccionar els itineraris segons les seves 
intencions i interessos. Però el problema principal prové de la quantitat d’informació de tot 
tipus, no seleccionada, no contrastada, que es troba a la xarxa. El lector/a ha de tenir criteri 
per escollir entre diferents opcions, ha de saber interpretar esquemes i imatges de tot tipus, 
capaç de construir coneixement a partir de la informació en qualsevol dels  formats en què 
es presenti. 
 
 Entenem doncs que la lectura es un procés fonamental en l'aprenentatge de les 
ciències, ja que no solament és un dels recursos més utilitzats durant la vida escolar, sinó 
que pot convertir-se en el l’instrument fonamental a partir del qual es pugui seguir aprenent 
al llarg de tota la vida. La lectura de llibres de divulgació científica, articles de revistes 
especialitzades, pàgines d’internet, així com el visonat de documents audiovisuals són les 
vies més comunes d'accés a la constant producció científica de la societat. Per això entenem 
que incorporar aquesta gamma tan àmplia de documents  en la formació dels estudiants 
hauria de ser objectiu de l’ensenyament de les ciències perquè prepararia els lectors i 
lectores del futur, incidiria en la idea de formar subjectes lectors (Da Silva i Almeida, 1998), 
amb interessos per seguir llegint, estudiant, un cop finalitzats els estudis obligatoris. 
Mitjançant la lectura autònoma i significativa d’aquest tipus de texts i documents de 
divulgació, les persones poden arribar al coneixement de nous sabers científics de la 
societat, facilitar la formació d’opinions i la presa de decisions.  
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La lectura segons el projecte PISA 
 
 Les definicions de lectura i de competència lectora han canviat al llarg del temps 
paral�lelament als canvis socials, econòmics i culturals. L'alfabetització ja no és considerada 
simplement com la capacitat per llegir i escriure, sinó que se la considera com un conjunt 
de coneixements, habilitats i estratègies en evolució que las persones desenvolupen al llarg 
de la seva vida. Per tant, la lectura implica la comprensió de texts i la reflexió sobre els 
mateixos.  
 
 El projecte PISA avalua l’habilitat dels estudiants per portar a terme diverses 
tasques lectores. La seva intenció és la de simular els tipus de tasques que apareixen en 
situacions lectores «autèntiques» -o sigui, les de la vida real-. Amb aquesta intenció, 
l'avaluació mesura cinc aspectes de la comprensió d'un text. Els cinc aspectes rellevants en 
el projecte PISA són: 
 
A) Utilitzant fonamentalment la informació continguda en el text 
 
1. Comprensió global: Seleccionar la idea principal implica l’establiment d’una jerarquia 
entre les idees i la selecció de les més generals i predominants. Aquesta tasca indica si 
l’estudiant pot distingir entre las idees clau i els  detalles secundaris o si poden reconèixer el 
resum del tema principal en una frase o epígraf. 
 
2. Obtenció de la informació: En el curs de la vida diària, els lector i lectores necessiten 
sovint un fragment determinat d’informació. Poden tenir la necessitat de buscar un número 
de telèfon, poden voler comprovar l’hora de sortida d’un autobús o un tren, o poden voler 
trobar una dada en particular per recolzar o refutar una afirmació d’una persona. Per 
obtenir informació de forma efectiva, els lectors i lectores han de revisar, buscar, localitzar i 
seleccionar la informació rellevant. En les tasques d’avaluació que requereixen obtenir 
informació, els estudiants han d’identificar els elements essencials d’un missatge: el seu 
caràcter, el moment, la situació, etc. Han de comparar la informació proporcionada en la 
pregunta amb la  informació literal o similar en el text i utilitzar-la per trobar  la nova 
informació que se’ls demana. Aquest procés pot requerir la discriminació entre dos 
fragments similars d’informació.  
 
3. Elaboració d’una interpretació: Aquest aspecte requereix que els lectors i lectores ampliïn 
les seves impressions inicials processant lògicament la informació de tal manera que puguin 
aconseguir una comprensió més completa i específica del que han llegit. 
 
Tasques que s’utilitzen per avaluar aquest procés: la comparació i el contrast d’informació  
integrant dos o més fragments d’informació del text, fent deduccions al voltant de la relació 
entre diferents fonts d’informació i identificant i enumerant les fonts d’evidència amb la 
finalitat de deduir la intenció de l'autor/a. 
 
 
B) Utilitzant coneixement extern al text  
 
4. Reflexió sobre el contingut d’un text: Aquest aspecte requereix que el lector/a relacioni 
la informació que es troba en un text amb coneixements procedents d'altres fonts. Els 
lectors i lectores han de valorar les afirmacions del text tenint en compte el seu propi 
coneixement del món, o bé front a la informació obtinguda d’altres dels textos d’avaluació 
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o la proporcionada explícitament per la pregunta. En molts casos, els lectors i lectores han 
de ser capaços de justificar el seu propi punt de vista. 
 
 Tasques per l’avaluació d’aquest procés són: aportació d’evidències o arguments 
externs al text, l’avaluació de la rellevància de determinats fragments d’informació o 
d’evidència, la realització de comparacions amb regles morals o estètiques (estàndards), la 
identificació d’informació que pugui reforçar els arguments del autor/a i l’avaluació de la 
validesa de les evidències o de la informació proporcionada pel text. 
 
5. Reflexió sobre la forma d’un text: Les tasques d’aquesta categoria requereixen que el 
lector/a es distanciï del text, el consideri objectivament i avaluï la seva qualitat i adequació. 
El coneixement d’ elements com l’estructura textual, el gènere i el to juguen un paper 
important en aquestes tasques. Es demana als estudiants que detectin matisos en el 
llenguatge –per exemple, comprendre la importància de l’elecció d’un adjectiu a la hora de 
matisar una interpretació-. 
 
Les tasques d’avaluació inclouen la determinació de la utilitat d’un text concret per 
aconseguir un propòsit determinat, la valoració de l’ús que fa l’autor/a de determinades 
estructures textuals per aconseguir un objectiu  precís i la identificació o comentari de l’estil 
personal de l’autor/a i dels seus propòsits o actituds. 
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2.4 La lectura crítica 

 
 
 Actualment transmetre informació no és un repte de l’escola, però si ho és 
desenvolupar la capacitat dels joves per trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament, de 
manera que possibiliti la seva presa de decisions fonamentals. Quan com a lectors/es ens 
enfrontem a un  text podem  prendre diferents posicions, però sense dubte la més difícil és 
la posició crítica, en la qual el lector/a ha de portar a terme un procés de negociació entre el 
text i els seus coneixements per poder construir la seva pròpia interpretació.  
 

 En aquesta línia, el projecte PISA prioritza la competència de comprensió lectora, 
definint-la com “la capacitat de comprendre, utilitzar i analitzar textos escrits per a arribar a 
els objectius del lector/a, desenvolupar els seus coneixements i possibilitats i participar en 
la societat” (OECD, 2006). Però tal com indica Cassany (2006), no es tracta només de 
comprendre el text, sinó de situar-lo en el seu context sociocultural i reconèixer com 
l'autor/a utilitza el gènere discursiu i amb quines finalitats ho fa. 

  
 Adquirir una bona competència lectora contribueix a l'alfabetització o, tal com es 
tendeix a nomenar actualment, a la literacitat científica, tenint en compte que estar 
alfabetitzat científicament implica no solament comprendre les grans idees de la ciència 
sinó també ser capaç de parlar, llegir, escriure i problematitzar tot argumentant en funció 
d’aquestes idees. 

 
 Podem accedir a la producció científica a partir de la lectura de tot tipus de textos: 
internet, diaris, llibres de divulgació científica... Per això l'ensenyament de les ciències no 
pot obviar la formació dels estudiants com a lectors d'escrits diferents al llibre de text. 
Aquesta formació passa també per despertar l’interès dels que aprenen per seguir llegint 
sobre ciències un cop finalitzats els estudis, és a dir, per seguir aprenent (Da Silva i 
Almeida, 1998). Llegir no és un simple instrument de transmissió de la ciència, sinó que és 
una part constitutiva de la ciència, una manera de aprendre-la (Norris i Phillips, 2003).  

 
 

 

2.4.1 Què s’entén per llegir críticament? 
 
 Tradicionalment el professorat de ciència ha tingut poca preocupació pel text, i 
llegir no s’ha considerat una part important de l’educació científica (Wellington i Osborne, 
2001). Malgrat això, la lectura ha estat, i continua sent, un dels  recursos més utilitzats en les 
classes de ciències.  
 
 Els estudiants creuen que "llegir és ser capaç de dir les paraules correctament" 
(Baker i Brown, 1984) i, generalment, els textos científics se'ls presenten com una eina per 
emmagatzemar i transmetre coneixement. Se'ls demana que localitzin alguna informació i la 
recordin, i els que són capaços de realitzar aquestes tasques es consideren bons lectors/es 
des d'un punt de vista tradicional i, al mateix temps, bons aprenents. Però aquests mateixos 
alumnes podem tenir dificultats quan se'ls demana que analitzin, sintetitzen, valorin o 
interpretin un text. Es a dir, quan han d' integrar la informació que proporciona el text amb 
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els seus propis coneixements i crear un de nou, una interpretació que vagi més enllà del 
contingut de la lectura en sí, i que tingui en compte les intencions de l'autor/a i el que hi 
havia prèviament en la ment del lector/a (Phillips, 2002).  

 La lectura és un procés constructiu. Llegir implica establir relacions entre l'autor/a, 
el text i el lector/a del text. Llegir no és conèixer les paraules, ni un procés lineal 
d'acumulació de significats, ni una simple localització i repetició de la informació. La lectura 
depèn dels coneixements previs del lector i requereix contextualitzar i inferir les intencions 
de l'autor/a i la construcció activa de nous coneixements (Craig i Yore, 1996; Yore, Craig i 
Maguire, 1998). És crucial reconèixer què hi ha en el text, què pretén l'autor/a i què estava 
en la ment del lector/a abans de llegir. No totes les interpretacions del text són igualment 
bones, encara que normalment pot haver més d'una interpretació vàlida.  

 Quan es troben el món del lector/a, definit com les creences coneixements i 
emocions que aquest té abans de llegir un text (Phillips i Norris, 1999), i el món del paper, 
conceptualitzat com la comprensió del món que ve definida en el text (Olson, 1994), els 
lectors poden posicionar-se epistemològicament de diferents maneres respecte a aquest text 
(Norris i Phillips, 1987):  

- Una primera possibilitat és que adoptin una posició dominant i permetin que les 
seves idees prèvies condicionin la informació del text, forçant un interpretació que 
no sigui consistent amb el seu contingut.  

- Una altra possibilitat és que els lectors/es permetin que el text condicioni les seves 
idees prèvies i facin interpretacions en contra d'elles. 

- Finalment, poden adoptar una postura crítica i iniciar una negociació interactiva 
entre el text i les seves creences o opinions per aconseguir una interpretació sigui el 
més consistent i completa possible i, al mateix temps, que tingui en compte les 
seves idees prèvies i la informació del text. Aquesta és la posició que més interessa 
en aquest treball.  

 Un estudi fet per Phillips i Norris(1999) amb estudiants de secundaria que havien 
fet quatre cursos de ciència demostra que els estudiants no acostumen a integrar bé les 
seves idees prèvies amb la informació del text. La majoria accepten les afirmacions del text i 
implícitament confien en els autors/es i en rares ocasions qüestionen la seva autoritat. Pocs 
estudiants avaluen el contingut del text contrastant-lo amb les seves idees prèvies. Això 
explica que les idees de ciència que tenien abans i després de llegir canviïn molt poc. Per a 
una gran part de l’alumnat el text té un pes més important que les seves pròpies creences o 
el que és el mateix, el món del paper és més important que el món propi.  
 
 Si Olson (1994) té raó quan diu que comprendre la ciència és el resultat de 
comprendre els textos, serà molt important que el professorat aprengui a ajudar els 
estudiants a trobar com establir ponts entre aquests dos móns (i també amb el món de 
l'entorn sociocultural). El coneixement és sempre contextualitzat, i cada lector/a construeix 
la seva interpretació des de la seva comunitat i en funció de la seva cultura. La literacitat 
científica passa no només per recordar el que diuen els textos amb continguts científics 
sinó també per tenir una posició critica davant d’ells. Llegir significa comprendre, 
interpretar, analitzar i criticar els textos. Aquest és el sentit fonamental de literacitat 
(Cassany, 2006). 
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 Aquesta capacitat d'analitzar críticament els textos, les dades, els arguments que 
aporten i de justificar el propi punt de vista requereix el desenvolupament del pensament  
crític, camp en el qual s'està investigant des de diferents perspectives (Ennis, 2001 Paul i 
Elder 2003; Phillips i Norris 1999; Geert 2004). Aquests investigadors coincideixen en què 
per promoure el pensament crític s’ha de prestar atenció al desenvolupament de les 
creences epistemològiques dels estudiants, facilitar un aprenentatge actiu al voltant de 
problemes relacionats amb situacions de la  vida real i estimular interaccions entre els 
estudiants que possibiliten parlar i compartir diferents formes de veure. 
 
 El pensament crític inclou: formular hipòtesis, veure un problema des de punts de 
vista alternatius, plantejar noves preguntes i possibles solucions, i planificar estratègies per 
investigar. Però també el desenvolupament d'un conjunt d'actituds. Ennis i Kennedy et al. 
(1991) distingeixen entre habilitats-analitzar arguments, jutjar la credibilitat de les fonts, 
identificar el focus de l’assumpte, preguntar dubtes i respondre-les o posar  en entredit les 
qüestions -i actituds o disposicions-, estar interessat per plantejar preguntes i per arribar a 
conclusions, estar disposat a tenir en compte la situació globalment i a buscar i donar raons, 
ser sensible a estar ben informat i a buscar alternatives, i tendir a jutjar si les evidències i 
raons aportades són insuficients. 
 
 A mitjan s.XX, es referien a la lectura crítica com un grau de comprensió superior 
que incloïa capacitats tan diverses com fer inferències, distingir els fets de les opinions, 
descobrir la intenció de l'autor/a o fomentar la interpretació personal. En tots els casos es 
pressuposava que el coneixement era natural i neutre i que el discurs era només un 
embolcall transparent i innocu del pensament. Al contrari la teoria contemporània de la 
literacitat sosté concepcions més relativistes i postmodernes. El discurs no posseeix cap 
coneixement en si, sinó que aquest emergeix quan entra en contacte amb els significats que 
aporta cada comunitat a través del lector o lectora. El coneixement és sempre cultural i 
ideològic, local; no hi ha cap realitat absoluta o objectiva que pugui servir de referència. El 
coneixement no és neutre, es basa sempre en les regles discursives d'una comunitat i, en 
conseqüència, és ideològic. Per això avui en dia parlem de literacitat crítica enlloc de lectura 
crítica (Cassany, 2006). Des d'aquesta perspectiva, el lector/a crític examina la informació i 
el coneixement que aporta el text des de la seva perspectiva, el discuteix i proposa 
alternatives (Cassany, 2006). Per construir aquesta interpretació crítica, el lector/a realitza 
inferències pragmàtiques, estratègiques o projectives. Aquestes inferències requereixen 
bastants recursos cognitius, són conscients i no s'apliquen forçosament durant la lectura 
pròpiament dita. Des d'aquesta nova visó entendrem que la comprensió crítica de textos 
comporta assumir que el discurs no reflexa la realitat amb objectivitat, sinó que ofereix una 
mirada particular i contextualizada.  
 
 
 
 

2.4.2 Com ensenyar a llegir críticament  
 

 Per poder analitzar, interpretar i criticar un text de contingut científic es requereix 
haver integrat en la memòria coneixements abstractes i complexos. Al llegir un text trobem 
unes pistes que ens duen a activar un determinat model teòric, a partir de la manera com 
realitzem inferències, ho avaluem i aprenem, establint relacions entre el que coneixem i les 
noves idees. Sense activar un model teòric, o bé la lectura no té sentit, o bé adquireix sentits 
que no possibiliten connectar amb els de l'autor/a. 
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 Per tant, ensenyar a llegir críticament a les classes de ciències passa en primer lloc 
per disposar de saber articular bé en esquemes. L'aprenentatge de la ciència ha de ser una 
mica més que donar respostes condicionades i memoritzar informacions o coneixements 
aïllats. Els estudiants han de poder acostar-se als escrits amb referents científics a partir 
d'un procés interactiu-constructivista (Holliday et al., 1994). 

 Cada disciplina proporciona models de referència –o maneres de mirar- per 
analitzar el problema i sense ells és difícil poder pensar de forma crítica. Moltes vegades, 
per poder interpretar el problema des de la seva complexitat, diferents models que 
provenen de disciplines diferents hauran de dialogar entre sí (Bonil et al., 2004), però només 
es podrà establir aquest diàleg si es connecten, si almenys s'han construït en una primera 
versió general.   

 Però activar el model o models teòrics associats a la lectura d'un text amb contingut 
científic no és fàcil ja que generalment són implícits, cosa que dificulta la seva comprensió i 
valoració (Marbà et al., 2005; 2008). Per això serà important treballar la lectura de textos 
científics en la mateixa classe de ciències, per poder ajudar l'alumnat a connectar el seu 
contingut amb els sabers que donen sentit a allò que es llegeix i aprendre a fer les 
inferències necessàries.  

 Però no és suficient llegir i comprendre un text, sinó que és necessari ésser capaç de 
llegir-lo críticament i inferir, per exemple, la credibilitat de les dades i arguments que aporta. 
Des d'aquesta perspectiva, llegir suposa reconèixer que el text és un instrument cultural, 
amb valors i situat en una època històrica. És a dir, que el seu autor/a no és una persona 
neutra, sinó que té uns coneixements, una cultura i unes intencions que es plasmen en el 
text i que el lector o lectora ha d'arribar a interpretar. Així, en un text cal reconèixer la 
ideologia, l'estatus i el grau de certesa dels arguments científics que apareixen, diferenciant 
entre afirmacions, hipòtesis, especulacions i prediccions (Cassany, 2006).  

 Es considera que l'aprenentatge cooperatiu i la discussió en grup fomenten 
l'augment d'habilitats d'ordre superior, com criticar, analitzar i jutjar, i millorant les 
estratègies de raonament. Paul (1992) propugna que el professorat pugui ajudar l’alumnat a 
treballar la lectura crítica discutint les idees trobades en els texts, promovent que parlin de 
les seves idees i punts de vista, estimulant la discussió entre ells sobre els problemes del text 
i les seves possibles solucions.  

 També es considera important parar esment en les creences epistemològiques dels 
estudiants i en les emocions que desperta el fet de llegir. Els valors, els sentiments i les 
emocions formen part de la lectura i també han de ser objecte d'anàlisi i reflexió. 

  Entenem que llegir  és el resultat d’una activitat social compartida. L’alumnat entén 
millor un text i  la informació quan aquesta s’ha analitzat en grup que quan el text s’ha 
treballat únicament de manera individual (Dansereau, 1987; Colomer, 2002). Les estratègies 
de lectura cooperativa s'han demostrat molt útils tant per estimular el plaer de l’alumnat per 
la lectura, com per fer-ho críticament (Márquez i Prat, 2005; Prat et al., 2007).  

 També es necessari promoure estratègies orientades a la reflexió metacognitiva 
sobre com llegim i a l’autorregulació (Sardà et al., 2006). Aquestes estratègies són bàsiques 
per aprendre a participar críticament en la pròpia comunitat i en les seves pràctiques socials. 
La participació és una altra idea clau associada al pensament crític, i l'escola hauria d'oferir 
oportunitats per observar com es participa, imitar pràctiques i/o generar-les, així com per 
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reflexionar sobre tot això. Un text no es pot analitzar si no s'estableixen relacions entre la 
comunitat de l'autor/a i la del lector/a (Wellington i Osborne, 2001; Marbà et al., 2008) i els 
contextos d'aprenentatge que s'elegeixen s'han d'escollir de manera que possibilitin als 
estudiants prendre decisions i responsabilitzar-se.  
 
 Tots estan situats i, d’una manera o altra, mostren ideologia. No hi ha dades 
absolutament objectives, desvinculades de les persones i de les comunitats. No es pot 
entendre res plenament si no es relaciona amb l’autor/a, amb el lector/a i amb les seves 
comunitats. Suposar o pretendre que un text no té ideologia és una forma d’ideologia: 
reprodueix i accepta l’estat de les coses.  
 
 Situats en aquesta perspectiva i per aconseguir una lectura crítica, ens hem basat en 
la proposta de Bartz. Bartz (2002) proposa l’acrònim CRITIC. La seva intenció és 
proporcionar als estudiants un instrument pas a pas per aplicar el pensament crític a una 
lectura. L’autor va elaborar la següent correspondència: 
 
 C  [Claim?]: Quina és la idea principal que exposa el text?  
 R Rol?]: Qui és l’autor/a? Quin interès té en escriure el text?  
 I [ Information backing the claim?]: Quines evidències dóna el text per  
   justificar allò que diu? És informació pública que pot ser verificada?  
 T  [Test?]: En cas de dubtar del que posa el text, quin test es podria dissenyar 
   per comprovar-ho?  
 I  [Independent test?]: Es pot considerar que allò que s’afirma ja ha estat  
   demostrat i validat a través d’un test independent? 
 C  [Cause proposed?]: L’explicació causal que es dóna, és consistent amb el 
   coneixement científic actual?  
 
 
 
 
 
2.4.3 Trets d'un lector/a crític, segons Paul i Elder  
 
El lector/a crític:  
 

- Reconeix els interessos que mouen l’autor/a a construir el discurs, amb el 
contingut, la forma i el to que li ha donat. 

 
- Identifica la modalitat (actitud, punt de vista) que adopta l’autor/a respecte el que 

diu. Detecta la ironia i el sarcasme, els dobles sentits, la paròdia o l’escarni.  
 
- Reconeix el gènere discursiu emprat: la funció que realitza en la disciplina 

corresponent, l’estructura i l'estil. 
 
- Recupera les connotacions que concorren en les expressions del discurs.  
 
- Distingeix la diversitat de veus convocades o silenciades. El lector/a identifica els 

mots reutilitzats, repetits, replicats o reciclats. Valora l’efecte que causen i els 
matisos que aporta l’autor/a en el nou discurs. 
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- Valora la solidesa, la fiabilitat i la validesa dels arguments, els exemples o les dades. 
Detecta incoherències, imprecisions, errors o contradiccions.  

 
El lector/a crític endevina o aconsegueix dades sobre:  
 
- El lloc, el moment i les circumstàncies de producció del discurs. 
 
- Els discursos previs a l’actual (tema, orientació, context) o les causes i les 

circumstàncies que poden ser l’origen de la construcció del discurs en qüestió. 
 
- El perfil del lector/a al qual s’adreça el discurs.  
 
- La identitat de l’autor/a.  

 
 
 
a) Llegir amb propòsit 

 
 Els lectors i lectores competents no llegeixen a cegues, ho fan amb una finalitat. 
Aquest propòsit, unit amb la naturalesa del que estan llegint, els determina com llegir. 
 
 Quan llegim, transcrivim  les paraules en significats. Prèviament, l'autor ha traduït 
idees i experiències i les ha expressat en paraules. Prenent aquestes mateixes paraules hem 
de transcriure-les novament al significat original proposat per l'autor/a, ajudant-nos amb 
les nostres pròpies idees i experiències. Interpretar amb precisió el significat intencionat 
involucra un conjunt d'actes analítics, avaluatius i creatius. Desafortunadament, poques 
persones tradueixen amb habilitat; poques poden reflectir amb precisió el significat 
intencionat de l'autor/a, doncs projecten en el text la seva pròpia interpretació. Sense 
intenció, distorsionen o violen el significat original escrit pels autors i autores.  
 
 En general, llegim per entendre què volen dir els autors. Però la nostra lectura està 
influïda pel propòsit amb el qual llegim i per la naturalesa del text mateix. Per exemple, si 
estem llegint només per plaer personal, potser no importa si no comprenem completament 
el text, simplement podem gaudir les idees que el text genera en nosaltres. Això està bé, 
sempre que siguem conscients que no comprenem el text amb profunditat.  
 
  Els lectors reflexius llegeixen un llibre de text emprant un esquema mental diferent 
del que utilitzen al llegir un article de diari. La forma com  es llegeix està determinada pel 
què llegim. 
 
 Per tant, per llegir críticament hem de tenir en compte el propòsit amb el qual es fa 
la lectura, la intenció de l'autor/a i la naturalesa del que anem a llegir (Paul i Elder,  2004). 
  
 
 
b) Desenvolupament d'un "Mapa" de coneixement 
  
 Tot coneixement existeix en "sistemes" de significats, compostos per idees 
primàries, secundàries i perifèriques interrelacionades. Podem imaginar la seva 
representació gràfica com una sèrie de cercles que parteixen d'un petit nucli d'idees 
primàries o centrals, envoltat per cercles concèntrics d'idees secundàries, que es mouen cap 
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a fora, fins a arribar a un cercle extern d'idees perifèriques. Les idees primàries, contingudes 
en el nucli, expliquen tant les idees secundàries com les perifèriques. Sempre que llegim per 
a adquirir coneixement, hem d'apropiar-nos, en primera instància, de les idees primàries, 
doncs són la clau per a comprendre totes les altres idees. A més, quan vam assolir una 
comprensió inicial de les idees centrals, podem començar a pensar dintre del sistema com 
un tot. Mentre més aviat comencem a pensar dintre d'un sistema, més ràpid aquest 
adquireix significat per a nosaltres. 
 
 

 
 
Paul, R. i Elder, L. (2004). Lectura crítica. Dillon Beach, CA: Fundación para el Pensamiento crítico, 
www.criticalthinking.org. 

 

 Llegir curosament sobre les idees primàries i secundàries dins d'una disciplina, és 
clau per a entendre-la.  

 Així, per exemple, si s'entenen les idees històriques essencials, es pot començar a 
pensar de manera històrica. Si s'entenen les idees científiques fonamentals, es pot començar 
a pensar científicament. Les idees primàries o centrals són la porta d'entrada a qualsevol 
sistema de coneixement. Són la clau per a aprendre veritablement qualsevol tema o matèria. 
Són fonamentals per a retenir el que aprenem amb la finalitat d'usar-lo al llarg de la nostra 
vida.  
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c) Compromís amb el text 

 La ment reflexiva interactua amb el pensament de l'autor/a i en aquesta interacció, 
la ment del lector/a reconstrueix el pensament de l'autor/a.  

 Segons Paul i Elder (2004)  hi ha cinc nivells de lectura atenta, entenent com a 
lectura atenta l’extracció i interiorització de manera conscient de significats importants 
implícits en un text. El lector/a reflexiu no sempre les utilitza totes, sinó que elegeix entre 
elles segons el propòsit d ela lectura. 
 

• Primer Nivell: Parafrasejar 
Enunciar amb les pròpies paraules el significat de cada frase conforme anem llegint. 
 

• Segon nivell: Explicar la Tesis d'un paràgraf 
Enunciar amb les pròpies paraules en una o dues oracions el punt principal del 
paràgraf, saber donar exemples del significat associat a situacions concretes del món 
real i saber generar metàfores, analogies, il�lustracions de la tesis o supòsit bàsic, per 
connectar-la amb altres significats que ja compren. 
 

• Tercer nivell: Analitzar la lògica del que s'està llegint 
Sempre que llegim, estem llegint el producte del raonament d'un autor/a. Els 
lectors crítics poden identificar els elements de raonament  de Paul i Elder inherents 
en un text per tal de portar la lectura a un nivell superior, fent-se preguntes del 
tipus: Quin és el propòsit de l'autor/a?, Quina pregunta vol contestar l’autor/a?, 
Quina informació utilitza l’autor/a per arribar a les conclusions?, Quines són les 
principals conclusions o inferències de l’autor/a?, Quines són les idees principals 
que guien el pensament de l’autor/a?, Què dóna per suposat l’autor/a?, Que mira 
l’autor/a i com ho veu? Si l’autor/a està en el cert. Quines són algunes de les 
implicacions que hem de reconèixer? 
 

• Quart nivell: Avaluació 
Podem avaluar la qualitat del que llegim aplicant els estàndards intel�lectuals com: 
claredat, precisió, certesa, rellevància, significat, profunditat, amplitud, lògica i 
equitat. Com lectors, necessitem avaluar la qualitat del raonament de l'autor/a i això 
s'assoleix únicament després que puguem expressar de manera precisa i amb les 
nostres pròpies paraules, el què vol dir l'autor/a.  
 

Per avaluar el treball d'un autor/a, s'han de respondre les següents preguntes:  
 
• Enuncia l'autor/a clarament la seva intenció, o el text és d'alguna manera 
confús o poc clar?  
• És encertat l'autor/a en el que diu?  
• És l'autor/a suficientment precís per proveir detalls i especificacions, quan 
aquestes són rellevants?  
• Introdueix l'autor/a material irrellevant i, per tant, divaga o s'allunya del seu 
propòsit?  
• Ens condueix l'autor/a cap a les complexitats importants inherents al tema, o 
està escrivint sobre aquest superficialment? 
• Considera l'autor/a altres punts de vista rellevants o està escrivint amb una 
perspectiva molt estreta?  
• És el text internament consistent o conté contradiccions que no explica? 
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• És significatiu el text, o tracta el tema de manera trivial? 
• Demostra imparcialitat l'autor/a, o solament presenta un costat o enfocament 
de la situació? 
 
 

- Quinqué nivell: Representació 
Parlar en la veu de l'autor/a. Assumir el paper de l'autor/a és la prova màxima de la 
comprensió. Una bona pràctica seria situar l'alumne/a en el rol de l'autor/a, i que 
hagi de respondre preguntes que li fa un company/a com si fos ell. Respondre 
preguntes obliga a pensar dins la lògica del autor/a. La pràctica de parlar en la veu 
de l'autor/a és una bona manera de tenir una experiència personal de si en realitat 
s'ha comprès els significats essencials del text. 

 

 Entenem doncs que llegir críticament a classe de ciències contribueix a la 
construcció del pensament crític i científic, essencial per prepara al nostre alumnat per 
formar part de manera activa en la nostra societat.  Coneixent els trets que ha de tenir un 
lector/a crític serà necessari treballar-los a les nostres aules per ajudar l'alumnat a adquirir-
los poc a poc. És evident que el pensament crític a través de la lectura no s'adquireixi amb 
una sola activitat, per tant,  la lectura crítica de textos no pot ser una activat aïllada en les 
nostres classes, sinó que haurà necessàriament de formar part de la nostra activitat diària si 
pretenem desenvolupar amb eficiència el pensament crític del nostre alumnat.    

 Com hem vist, diferents camps de recerca treballen en línies que conflueixen. La 
lectura de tots aquests treballs i el resum que se n’ha fet en aquest capítol podrien fer 
pensar que tot és massa complex i difícil d’aplicar en les aules “normals”. Tanmateix hem 
pogut comprovar que les idees expressades són potents i poden orientar pràctiques 
innovadores, coherents amb els nous objectius curriculars relacionats amb un ensenyament 
de tipus competencial.  

 Un marc teòric validat per la recerca ajuda a entendre perquè tenen sentit unes 
determinades innovacions i com dur-les a la pràctica de manera que donin lloc a uns 
millors aprenentatges de l’alumnat  (més significatius). Sovint una nova activitat pot aplicar-
se des de les perspectives teòrico-pràctiques “de sempre” i diem que “no funcionen” quan 
de fet, si no canvien els referents teòrics, és difícil que realment canviï la pràctica.  

 Quan es reflexiona sobre el fons de les recerques i idees aportades –evitant perdre’s 
en la quantitat d’informacions, nous conceptes i propostes-, es fa evident una nova manera 
de veure la pràctica educativa, que és potent per generar noves maneres de treballar 
adaptades a cada realitat i, a més, comporta gaudir molt més de la professió. 
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3. Disseny de l’estudi 
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3.1 Justificació i enfocament metodològic  
 
 La recerca s’emmarca dins el paradigma interpretatiu/qualitatiu, amb l'objectiu de 
comprendre i interpretar la realitat educativa. Dins aquest paradigma, la investigació és del 
tipus descriptiu-explicatiu(Del Rincón, 2003). 

 
 Qualsevol investigació basada en aquest mètode parteix dels problemes sorgits en la 
pràctica, en aquest cas, educativa, amb la posterior descripció i reflexió. En el projecte que 
es presenta, el problema ve delimitat pel fet que l’alumnat mostra dificultats en aplicar els 
coneixements apresos a l’aula de ciències en altres contextos de la vida quotidiana, fet que 
els dificulta comprendre els texts i a la vegada despertar l’esperit crític. La intenció de la 
investigació és descriure quin tipus de dificultats mostra l'alumnat per tal de poder explicar-
les i poder arribar a solucionar aquestes mancances a través de l’actuació a l’aula. 
   
 
 
3.2 Disseny de les activitats 
 

La primera fase ha estat la selecció d'articles de diaris o textos de divulgació 
científica amb contingut de ciència implícit directament relacionat amb temes que es 
treballen en el currículum de ciències a l'aula. S'ha seleccionat un text per a cada nivell de 
l’ESO i un per a primer de batxillerat. 
 

A partir d’aquests textos s'han dissenyat activitats de lectura crítica que, a més dels 
objectius d’aprenentatge propis del tema inclòs en la notícia, tinguin l’objectiu de promoure 
que l'alumnat  millori les seves habilitats de pensament crític. 

 
Les activitats dissenyades han estat les següents: 
 
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 

-Diferentes usos 
para la misma 
agua (El País) 

-¿Google 
contamina? (La 
Vanguardia) 

-El Gobierno deshoja la 
margarita nuclear (La 
Vanguardia) 
 
 
-¿Cúanto mercurio 
ingerimos a diario? 
(Mundo 
científico)/Contaminació 
mortal (Avui)  
 
 
-La roca que convierte el 
CO2 en cuarzo (La 
Vanguardia) 
 
 
-Grafitis a prueba de 
bomba (La Vanguardia) 

-Continúa la 
polémica por los 
bañadores de 
Speedo (El 
Mundo)  
 
 

-El museo más 
ecológico del 
mundo abre sus 
puertas en San 
Francisco (El 
Mundo)  
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3.2.1 Preguntes clau en l'elaboració de les activitats 
 

En totes les activitats s'ha utilitzat un qüestionari-tipus adaptat de Bartz (2002) a partir 
d'aportacions de Paul i Elder (2005), Ennis (1996), Scalan (2006), Cassany (2006), OECD 
(2006) i del grup d’investigació LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) de la UAB (Prat 
et al., 2008).  
 

  Aquest qüestionari pretén que l’alumnat identifiqui les principals afirmacions del 
discurs i els interessos que mouen l’autor/a a construir-lo. Així mateix intenta que l’alumnat 
identifiqui el punt de vista que adopta l’autor/a, valori la solidesa, fiabilitat i evidència dels 
arguments aportats i detecti incoherències, imprecisions, errors i/o contradiccions, com a 
noves formes d’aproximar-se al text. Tot plegat ha de possibilitar l’alumnatde fer una 
lectura significativa i crítica. 
 

 El quadre 12 reprodueix el qüestionari-us aplicat i las capacitats cognitives associades que es 
considera que ajuden a desenvolupar. En funció del contingut del text, del problema que 
planteja i dels objectius de la lectura, les preguntes poden variar, de manera que no cal 
aplicar-lo sempre de la mateixa manera.  

 
 

Qüestionari Exemples de preguntes Habilitats cognitives  

C Consigna, 
afirmació o 
problema que 
s'exposa en el 
text, i el model 
científic 
relacionat 

Quin problema s'exposa en 
el text? Quina és la idea 
principal? 

A qui pot interessar la seva 
lectura? 

Amb quins continguts 
científics pot estar 
relacionat? 

 

Comprendre la idea principal, 
seleccionar la informació bàsica i 
construir una oració nova. 

Reconèixer situacions de la vida 
dotades de contingut científic.  

Pensar en termes de models científics. 

R Rol de  

l’autor/a 

 

Qui ha escrit aquest 
document?  

Per què el deu haver escrit?  

L'autor/a coneix bé el tema?  

Quines suposicions fa 
l’autor/a? Són justificables? 
 

Inferir.  

Identificar el propòsit de l’autor/a. 

Identificar les suposicions que fa 
l’autor/a. 

I Idees  
 

Quines idees o creences 
porten a l'autor/a a escriure 
el text? 

Quines idees exposa?  

Inferir. 

Reconèixer que la ciència no està 
lliure d’ideologia.  

                                                 
2
 Qüestionari C.R.I.T.I.C (adaptat de Bartz, 2002, Paul i Elder (2005), Ennis (1996), Scalan (2006), Cassany 

(2006), OECD (2006) i del grup de investigació LIEC de la UAB (Prat et al., 2008).  
 



 69 

 Identificar el punt de vista de 
l’autor/a 

T Test  Es podria fer una prova o 
experiment per comprovar 
la credibilitat de l'afirmació 
principal? 

Identificar la pregunta a la 
qual dóna resposta l'autor 

 

Aplicar coneixements científics per 
plantejar propostes alternatives 

Formular una pregunta investigable 
científicament. 

Identificar i valorar el tipus de prova 
que aporta l’autor/a. 

 

I Informació 
 
 

Quines dades, fets o 
evidències aporta l’autor/a 
per recolzar  la idea 
principal?  

Són coherents? 

 

Analitzar la informació aportada. 

Valorar la informació a partir dels 
coneixements.  

Argumentar a favor o en contra de les 
evidències, proves experiments 
aportats. 

Jutjar la credibilitat de la font. 

 

C Conclusions Les conclusions estan 
d'acord amb el coneixement  
científic actual que 
coneixes? Per què? 

Capacitat per argumentar 
acords i desacords 
 

Confrontar las conclusions del text 
amb els coneixements científics del 
lector. 

Extraure conclusions basades en 
proves.  

Argumentar acords i desacords.  

Comunicar conclusions vàlides. 

Demostrar la connexió i comprensió 
de fets del món amb  fenòmens 
científics.  

Reflexionar sobre les implicacions 
socials de la ciència. 

 

I Implicacions Capacitat per localitzar 
implicacions i 
conseqüències 

Demostrar la connexió i comprensió 
de fets del món amb  fenòmens 
científics. 

 
 
3.2.1 Qüestionari C.R.I.T.I.C (adaptat de Bartz, 2002, Paul i Elder (2005), Ennis (1996), Scalan (2006), 
Cassany (2006), OECD (2006) i del grup de investigació LIEC de la UAB (Prat et al., 2008).  
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3.2.2 Estratègies didàctiques 
 

En el disseny d’aquestes activitats s’han aplicat diversos tipus d’estratègies didàctiques: 
a) Les tres fases del procés lector. 
b) El treball cooperatiu. 
c) La lectura cooperativa. 
d) Ajuda mútua, la co-regulació del pensament i de l'acció. 

 
 
 
a) Les tres fases del procés lector 
 
 S'han tingut en compte les tres fases del procés lector 

- La fase prèvia (activació d'idees prèvies i formulació d'hipòtesis inicials). 
- Durant la lectura (regulació del procés de lectura). 
- Després de la lectura (avaluació i recerca d'implicacions).  

 
 Quan s'escull un text com a part central d'una activitat d'aprenentatge, abans de la 
lectura pròpiament dita és important compartir amb l'alumnat el seu propòsit, quin és el 
producte final esperat i el procés per arribar a ell, així com les raons de tot això. Sense 
aquest coneixement és difícil que l’alumnat  pugui regular el seu aprenentatge, ja que els és 
impossible trobar sentit a tot allò que se’ls demana que portin a terme (Sanmartí i Jorba, 
1995). 
  
 Les tasques prèvies a la lectura realitzades tenen com finalitat contextualitzar la lectura 
en el conjunt de la seqüència didàctica, introduir l’objectiu del treball a realitzar, explorar les 
representacions inicials sobre el contingut de la lectura i sobre el seu autor/a, i activar 
coneixements previs. Els diferents membres del grup-classe exposen els seus punts de vista, 
es comparen i es discuteixen i regulen sempre que sigui necessari.  
 
 Durant la lectura es promou que el lector identifiqui el problema que planteja, les 
solucions que defensa l’autor/a, les evidències, tot tipus d'arguments que aporta, les 
conclusions i els valors associats al seu contingut. Hem promogut que la lectura es porti a 
terme en el marc de petits grups cooperatius, de manera que els seus membres comparin les 
diferents representacions i les regulin.  
 
 Després de la lectura s’anima l’alumnat a establir relacions entre el llegit i la producció 
final que s’espera d’ells. En general les tasques s’orienten a aprofundir en el rol científic i en 
el rol comunicador. 
 
 Des del rol científic es promou que pensin com es plantejaria el problema un 
científic, com planificaria la recerca de solucions o comprovaria les tesis de l’autor/a o 
autor/a de l'article, quins coneixements es necessiten per poder elaborar la producció final i 
com trobar la informació necessària. 
 
 Des del rol comunicador, es discuteixen les característiques del tipus de text o 
manera comunicativa triat, com planificar la seva realització i els criteris d’avaluació que 
han de possibilitar valorar la qualitat del producte final. Poden ser textos escrits de diferents 
tipus –un article per a la revista de l'escola o altres, una carta al periòdic, un  per a donar a 
conèixer el tema a alumnes d'altres cursos, una participació en debats en fòrums, blocs o 
altres instruments que actualment són de fàcil maneig i gran difusió, etc.  
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 Objectius Accions possibles a fer 

Abans de la 
lectura 

 

Planificació 
de la lectura 

Determinació dels objectius de lectura 
 
-Quin és l’objectiu de lectura? Per què 
llegim aquest text? 
 
 
-Activació coneixements  prèvies tant a 
nivell de coneixements  sobre el tema 
com d’estructura (organització particular 
del text: expositiu, narratiu, argumentatiu 
etc.). 
 

Anticipar, fer prediccions sobre el contingut del 
text. 

 

 

Fer prediccions sobre el propòsit de la lectura a 
classe de ciències, tot ajudant-los a 
contextualitzar el text. 

Durant la 
lectura 

 

Control de la 
comprensió 
de la lectura 

Activitats dirigides a valorar i guiar la 
comprensió del text per part de 
l’alumnat. Aquestes activitats haurien 
d’incloure llegir, escriure, parlar i escoltar. 

 

Formular hipòtesis i fer prediccions 
sobre el text. 

 

 

 

 

Revisar si es compleix la hipòtesis inicial sobre 
el contingut del text per tal d’identificar el 
problema que planteja l’autor/a. 

Ajudar a l’autoegulació del procés , prenent 
consciència d’allò que no s’entén i per què. 
Buscar solucions per resoldre les dificultats 
(rellegir parts confuses, discussió de paraules o 
frases complexes, aclarir possibles dubtes al 
voltant del text....) 

Identificar evidències i tot tipus d'arguments 
que aporta l’autor/a per defensar les seves 
idees. 

Identificar les conclusions i els valors associats 
al seu contingut 

 

Després de la 
lectura 

 

Avaluació de 
la comprensió 
de la lectura 

Conduir l’alumnat a analitzar, sintetitzar i 
crear activitats. 

 

Verificar si s’han assolit els objectius de 
lectura. 

 

Ajudar l’alumnat  a establir relacions entre el 
llegit i la producció final que s’espera d'ells.  

Situar-se en el rol de científic per promoure que 
pensin com es plantejaria el problema un 
científic, com planificaria la recerca de solucions 
o comprovaria les tesis de l'autor/a de l'article, 
quins coneixements es necessiten per poder 
elaborar la producció final i com trobar la 
informació necessària. 

Finalment: elaborar un text argumentatiu per 
comunicar les idees d’aquest rol. 

Fomentar la formulació de noves preguntes.  
 
Reflexionar sobre  les aportacions del text. 
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b) El treball cooperatiu 

 

Entenem que l’aprenentatge és el resultat d’una activitat social compartida. 
Diferents autors han establert (Dansereau,1987; Colomer, 2002) que l’alumnat entén més 
un text i reté millor la informació quan el text ha estat analitzat en un grup que quan 
únicament ha estat treballat individualment.  

 
D'acord amb el model comunicatiu de l'aprenentatge s’han plantejat tant activitats 

en gran grup gestionades pel professor/a com en petit grup. L'aula s'organitza en grups de 
4 alumnes i es combina el treball i la reflexió individual amb la posada en comú en el marc 
del petit grup i, posteriorment, en gran grup. Tal com diu Isabel Gómez et al. (1998) 
l'organització del treball en grups petits facilita la representació dels objectius per part de 
l’alumnat i l'ajuda mútua entre ells. 

 
 

c) La lectura cooperativa 
 

 S'han seguit diverses estratègies de lectura cooperativa, de vegades tots els membres 
del grup llegeixen el text complet però en funció d'una pregunta diferent (Kock i Eckstein, 
1991), i posteriorment posen en comú les diverses respostes. Així un alumne o alumna ho 
pot llegir amb la finalitat d'identificar el problema que es discuteix i l'objectiu amb què 
possiblement l’autor/a va escriure el text, un altre els arguments i evidències que aporta i el 
seu possible interès, un altre els valors associats al problema plantejat, etc.  

 Altres vegades el text es divideix en parts i cada estudiant llegeix una d'elles i 
resumeix el seu contingut per als altres. I altres vegades llegeixen tots alhora, però van 
comparant què entenen i les idees que extreuen. Quan ja tenen experiència en diferents 
formes d'organitzar la lectura, els mateixos alumnes poden escollir el mètode que creuen 
que els funcionarà millor.  

 

d) Ajuda mútua, la co-regulació del pensament i de l'acció 

 
 La comunicació és el que permet la regulació dels processos d'ensenyar i aprendre. 
La col�laboració entre companys i companyes afavoreix també la regulació perquè ajuda a 
prendre consciència dels processos que es porten a terme (Gómez, i et al, 1998). 

 Les activitats estan dissenyades per estimular els  estudiants a que portin a terme 
processos d'autoregulació, a partir de comparar les seves idees amb les dels companys i 
companyes, de discutir les raons de les diferències i de coavaluar les produccions. 

  
 També es discuteixen els criteris d'avaluació de la producció final, tant del contingut 
científic com de les formes d'expressar-lo, i després s'apliquen a l'anàlisi d'altres escrits o 
dels propis. Sempre es parteix d'una reflexió o escrit individual, per poder comparar-lo 
posteriorment amb uns altres. Quan es porten a terme coavaluaciones, la finalitat és, a més, 
suggerir noves reflexions o millores als companys i companyes avaluats.  

 Cada activitat finalitza amb un co-avaluació del text argumentatiu elaborat per cada 
alumne/a. 
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3.3 Mostra 
 

Per obtenir les dades s’han seleccionat dos instituts públics: un IES situat en una 
zona rural (IES Joan Puig i Ferreter, de la Selva del Camp) i l’altre a Barcelona (IES Dr. 
Puigvert, del barri de Sant Andreu a Barcelona).  
 
IES Doctor Puigvert, de Barcelona (el qual anomenarem com a Centre 1) 

 
L'IES Doctor Puigvert va iniciar la seva tasca com a institut l'any 1994. 

Actualment imparteix ESO i batxillerat. Es troba en el barri de Sant Andreu, prop de Santa 
Coloma de Gramanet.  
 
 L’alumnat que ha participat en la recerca feia, el curs 2008-09, 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 
un 1r BTX. Tot l'alumnat és castellanoparlants. A l’ESO hi ha aproximadament un 40% 
d'alumnat nouvingut d'origen molt divers. 
 
 El nivell socio-cultural de l'alumnat és baix, no hi ha cap pare ni mare universitari 
en la mostra analitzada, la majoria no posseeix ni el graduat escolar.  

 

IES Joan Puig i Ferreter, de Tarragona (el qual anomenarem com a Centre 2) 
 

L'IES Joan Puig i Ferreter, de La Selva del Camp, va iniciar la seva tasca com a 
institut l'any 1996-97. Actualment imparteix ESO i batxillerat. 

 
La Selva del Camp és una població de Tarragona, d'uns 5.400 habitants, amb un 

índex   de població nouvinguda del 9%. 
 

 L’alumnat que ha participat en la recerca feia, el curs 2008-2009, 1r, 2n, 3r i 4t 
d’ESO i un 1r BTX. La majoria són catalanoparlants. En total hi ha 24 alumnes nouvinguts 
d'origen diversos: Bolívia, Moldàvia, Argentina, Marroc, Perú, Portugal, Filipinas, Níger, 
Equador, Romania, Ucrania. 
 
 El nivell socio-cultural de l'alumnat és mig-alt, hi ha un percentatge molt elevat de 
pares i mares universitaris, molts amb professions diverses i amb càrrecs de responsabilitat. 
 
 Cal remarcar que en aquest centre es fa una incidència especial en la lectura, hi ha 
un acord de claustre per treballar la comprensió lectora des de totes les àrees i per incloure 
una pregunta de comprensió lectora en tots els exàmens. 

 
 
 Per fer l'estudi s'ha elegit una classe de 3r ESO i un altre de 4t d'ESO de cada 
centre. En el cas del Centre 1 només hi ha una única classe de 4 d'ESO que hagin escollit 
l'optativa de Física i Química, mentre que en el Centre 2 hi havien dos grups, de manera 
que,  a l'atzar, se n'ha escollit un. El nombre d'alumnes de cada grup i centre que han 
participat en la recerca són: 12 alumnes de 3r d'ESO del Centre 1, 12 alumnes de 3r d'ESO 
del Centre 2, 18 alumnes de 4t ESO del Centre 1 i 19 alumnes de 4t d'ESO del Centre 2.  
 
 Quant a la mostra de 3r d'ESO cal dir que els grups són tant reduïts per diferents 
motius. En el Centre 1 treballen l'atenció a la diversitat agrupant l'alumnat en grups reduïts 
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(20-22 alumnes), i en el cas concret de les matèries d'Experimentals, Anglès i Tecnologia 
(com a acord de claustre) dels dos grups de 3r d'ESO es fan tres. Per aquest motiu la ràtio 
es tan baixa en aquestes matèries en totes les hores. En canvi en el Centre 2, el grups són 
més nombrosos, però la professora que va passar l'activitat va preferir realitzar-la en una 
hora de desdoblament. Pel que fa als alumnes de 4t d'ESO, l'alumnat que ha realitzat 
l'activitat és el que ha escollit l'optativa de Física i Química. 
 
 
3.4 Instruments de recollida de dades 
 
 
 L'instrument de recollida de dades ve constituït per les dues activitats que s'han 
passat a classe i que contenen les qüestions que s'han de realitzar abans, durant i després de 
la lectura, així com les respostes obtingudes per part de l'alumnat. 
 
 Concretament s'analitzen dues activitats, una realitzada a 3r d'ESO (Grafitis a prueba 
de bomba)  i l'altra a 4t d'ESO (Continúa la polémica por los bañadores Speedo).  La primera treballa 
aspectes de química i la segona de física. 
 
 Les dades es recullen a partir de les produccions de l’alumnat quan realitza les 
activitats, que inclouran escrits de molts tipus, elaborats tant individualment com en grup.  
 
 Les activitats les passaran i recolliran les mateixies professors/es que imparteixen 
els cursos.  
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3.4.1 Activitat 1 

 
Text: Grafitis a prueba de bomba 
 
Autor: Lluís Sierra 
 
Publicat: La Vanguardia (10/09/07) 

 
 
Text disponible: 
http://www.observatori.org/paula/esfera/recull_premsa/consulta_premsa.php? 
esfera=19&lng=cat&id=1050&arxiu=arxiu_1050.xml 
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Activitat per a l’alumnat    
 
 
 
a) Abans de la lectura 
 
 
1. Qui és l’autor de l’article? De quin diari ha estat extret l’article? 
 
2. Fixeu-vos en el títol i en les imatges i intenteu imaginar de què tracta la notícia. Escriviu 
breument la vostra idea. 
 
3. A qui creieu que va dirigida la notícia? 
 
4. Busqueu la idea principal de cada part. 
 
 A 
 
 B 
 
 C 
 
 D 
 
 E 
 

F 
 

 
 
b) La lectura 

 
Treball individual 
 
 
Respon a les qüestions següents: 
 
5. Quin és el problema que planteja l’autor en aquest article? 

 
6. Per què creus que l’autor escriu aquest article? 
 
7. Et sembla bé que hi hagi grafiteros? Per què? 
 
8. L’autor pensa que hi ha solució a aquest problema? Tu què en penses? Justifica la 
resposta. 
 
9. L’autor de l’article és probablement un periodista. Tu creus que és científic també? Està 
interessat en la ciència? Raona la teva resposta. 
 
10. Com creus que es podrien esborrar les pintades dels vidres? 
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11. Fes un resum del text. 
 
 
 
Treball cooperatiu 
 
12. Imagineu-vos que sou científics i us demanen que llegiu aquest article. Quin serà el 
problema que us plantegeu?  
 
13. Com creieu que sap l’autor que el problema són els àcids barrejats amb el querosè? És 
simplement una hipòtesi o té fonament científic? 
 
14. Per resoldre el problema, quins coneixements us farien falta?  
 
15. Quins passos seguiríeu per resoldre el problema? On buscaríeu la informació? 
 
 Per ajudar a resoldre el problema plantejat seguiu els passos següents: 
 
 a) Escriviu totes les aplicacions del vidre. 
 
 b) A partir d’aquest llistat intenteu trobar les propietats del vidre: 

-  
-  
-  
-  

 
 c) Per què creieu que els vidres tenen aquestes propietats? 

-  
-  
-  

 
 d) Us ajuden aquestes propietats a saber alguna cosa més sobre els vidres? 
 
 e) Els vidres són inerts químicament, per això s’utilitzen com envàs de reactius 
 químics, això significa que l’autor de la noticia s’equivoca? Intenteu buscar una 
 explicació (mireu a internet, als llibres text, etc.). 
 
 f) Finalment escriviu un text argumentatiu per convèncer tothom del motiu pel qual 
 les tintes dels grafiters són tal difícils d’esborrar. 
 
 
16. Amb totes dades, ara ja podeu redactar un text argumentatiu per defensar la vostra idea. 
Feu-ho de manera individual cadascú al seu full o quadern. 
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Com redactar un text argumentatiu 
 
Passos que has de seguir per  elaborar un text argumentatiu, en aquest concret, sobre el 
problema . . . . . . . . . . . . .  
 
- La meva idea és que. . .  
- Les meves raons són . . . .  
- Arguments en contra de la meva idea poden ésser . . .  
- Convenceria algú que no em creu amb . . .  
- L’evidència que donaria per convèncer els altres és . . .  
 
 
 
17. Co-regulació. Corregeix el text del teu company o companya seguint la pauta següent: 
 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries 
per millorar-lo? 

1. El text segueix l’esquema de text argumentatiu 
 

    

2. Deixa clara la seva idea 
 

    

3. Els arguments a favor de la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

4- Els arguments en contra la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

5- L'evidència aportada és irrefutable 
 

    

6- T’ha convençut el seu plantejament 
 

    

Cohesió del text 
7-Els elements textuals (paraules, frases, paràgrafs...) 
es cohesionen entre ells amb enllaços (preposicions, 
conjuncions...) 

    

Coherència del text 
8-Explica de manera clara i ordenada els seus 
arguments 
 

    

9-Per tot el que has dit abans diries que ha escrit un 
bon text argumentatiu 
 

    

10-Les idees científiques exposades en el text són 
correctes 
 

    

11-Ha utilitzat el vocabulari adient (vocabulari 
científic) 
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3.4.2 Activitat 2 

 
Text: Continua la polèmica por los bañadores de Speedo 
 
Autor: EFE 
 
Publicat: El Mundo (9/10/08) 

 
 
Disponible a: 
http://www.observatori.org/paula/esfera/recull_premsa/consulta_ 
premsa.php?esfera=19&lng=cat&id=1050&arxiu=arxiu_1050.xml 
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Activitat per a l'alumnat 

 
a) Abans de la lectura 
 
Treball en grup 
 
 En grups discutiu les qüestions següents. Tots heu d’anotar les respostes al vostre 
full o quadern de classe, malgrat que algunes puguin ser iguals. 
 
1. Sabeu quantes medalles d’or va guanyar el nedador Michael Phelps en els Jocs de 
Pequín? Creieu que en aquests jocs es van batre molts rècords (o més rècords que el que 
era d’esperar? 
 
2. Llegiu el títol i mireu la imatge. De què creieu que va la notícia? 
 
3. Què diríeu del títol? A qui dóna protagonisme la notícia? 
 
4. En quin diari ha estat publicada? Qui l’ha escrit? 
 
5. Per què treballem aquest text a classe de ciències? Amb quins conceptes de ciències 
estarà relacionat? 
 
6. Com creieu que ha de ser un banyador que ajudi a la millora de la velocitat de natació. 
Quines característiques penseu que ha de tenir? 
 
 
 
 
b) La lectura 
 
 
Treball cooperatiu 
 
7. Imagineu-vos que heu de resumir aquest text a un company/a en poques paraules. Com 
ho faríeu? Cada component del grup ha de resumir la notícia en veu alta. Decidiu en quin 
resum esteu més d’acord i escriviu-lo. 
 
8. Per què creieu que l’autor escriu aquest document? (vol fer propaganda del banyador, vol 
treure mèrit als rècords olímpics, vol crear dubtes entre els lectors, vol desprestigiar la 
natació...)  
 
9. Com penseu que es posiciona l’autor de la notícia  respecte aquest tema. Està d'acord 
amb què el rècord depèn del banyador? Escriviu frases del text que us ajudin a veure 
l’opinió de l’autor i justifiqueu la resposta. 
 
10. Quines creences porten a l’autor a escriure aquest text (dopatge, marques comercials...)?
       
11. Creieu que l’autor està prou documentat sobre el tema (coneix el banyador i les seves 
característiques)? 
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12. Comenteu aquestes dues frases d’Erika Villaecija . Què volen dir? 
 

- el bañador nuevo te ayuda a flotar 

- el bañador nuevo beneficia más a la gente grande. 
 
 
c) Després de la lectura 
 
13. A qui li va millor que es publiquin aquests articles (als lectors, a la marca Speedo, a la 
Federació Internacional de natació, a Alain Bernard, als organitzadors de la olimpíada de 
Pequín,  als altres nedadors...)? Justifiqueu la vostra opinió. 
 
14. Per tot el que heu llegit, trobeu que hi ha evidències científiques en el text que 
justifiquin que el banyador Speedo millora la velocitat? Escriviu-les. Diríeu que són 
arguments vàlids des del punt de vista de la ciència? Per què? 
 
15. Penseu com ha de ser un banyador perquè ajudi a  millorar la velocitat  de natació 
(teixit, forma, propietats...). Després aneu a Internet i busqueu informació sobre el 
banyador Speedo. Coincideixen les vostres prediccions? 

 
Informació del grup Informació a Internet del banyador Speedo 

LZR Racer 
 
 
 

 
 

 
 
16. Hi ha altres articles que qüestionen si la raó d’haver millorat el rècord del món no és el 
banyador sinó les característiques de la piscina. La piscina de Pequín té 3m d profunditat, 
en canvi les piscines habituals en tenen 2. Creieu que la profunditat pot ser una altra 
variable a tenir en compte per millora la velocitat? Justifiqueu la resposta. Si convé aneu a 
internet a buscar informació. 
 
17. Escriviu altres variables de la piscina que podrien ajudar a millorar la flotabilitat. 

 
18. Sou membres del comitè olímpic que ha de decidir si utilitzar aquest banyador és o no 
legal. Escriviu un experiment científic que faríeu per demostrar si realment el rècord depèn 
del banyador o no (penseu en totes les variables a controlar: on faríeu l’experiment, com, 
amb qui, si mesuraríeu de nou la llargada de la piscina, qui cronometraria el temps...)  
 
 
 
Treball individual  
    
19. Després de la lectura d’aquest text, que has après? 
 
20. Per la temàtica de què parla, diries que és un text d’interès que aporta alguna cosa en el 
tema de què parla? Explica per què. 
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21. Ets un científic i t’han demanat que investiguis si el banyador Speedo millora la 
flotabilitat i, per tant, la velocitat. Justifica científicament que el banyador sí/no millora la 
velocitat. Escriu un text argumentatiu seguint el guió següent: 
 

La meva idea és que.................... 

Les meves raons són..................... 

Arguments en contra  de la meva idea poden ser....................... 

Convenceria algú que no em creu amb.................... 

L’evidència que donaria per convèncer els altres és.................. 
 
22. Co-regulació. Corregeix el text del teu company seguint la pauta següent.  
 
Redactor/a: ................................................... Avaluador/a................................................ 
 
 

Criteris d’avaluació Sí R No Què aconsellaries per 
millorar-lo? 

1. La idea o idees que es defensen són 
rellevants en relació al problema 
plantejat? 

 

    

2. Les raons o arguments tenen 
fonament científic? 

 

    

3. Tenen en compte els punts de vista 
contraris? 

 

    

4. Dóna evidències que convencen? 

 

    

5. Està escrit d’una manera que 
s’entén? 

 

    

6. El text t’ha convençut 
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4. Anàlisi de dades 
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  L’estudi dut a terme ha consistit en realitzar amb alumnes d’ESO i de batxillerat diferents 
activitats de lectura crítica. De les activitats realitzades se n’han analitzat dues en profunditat: 

• "Grafitis a prueba de bomba" (La Vanguardia), duta a terme a 3r ESO i 
• "Continúa la polémica por los bañadores Speedo" (El Mundo), duta a terme  a 4t ESO 

 
L’anàlisi es divideix en tres subapartats: 

• L’anàlisi del pensament crític 
• L’anàlisi del model científic 
• L’anàlisi de la llengua 

 
 
 
 
 

4.1. Anàlisi del pensament crític 
 
 
4.1.1 Categories d'anàlisi 
   
 A partir dels vuit elements de raonament de Paul i Elder (2005)3 hem extret vuit categories 
diferents d’anàlisi del pensament crític. Aquestes categories tenen relació amb les preguntes 
clau que es tenen en compte a l’hora d’elaborar activitats corresponents a la adaptació del 
qüestionari CRITIC de Bartz (veure taula 3.2.1). 
 
 A cada element de raonament de Paul i Elder li hem assignat una categoria, tot i que hem 
realitzat dues excepcions. En el cas de l'element de raonament que fa referència al Propòsit, li 
hem assignat dues categories, per tal de diferenciar el propòsit de l'autor/a i el de la lectura a 
classe de ciències i per contra hem agrupat en una única categoria els elements referits a les 
idees de l'autor/a, es a dir, suposicions i punt de vista de l'autor/a, ja que considerem millor 
reflectir-ho en una única categoria més global (categoria 4). 
 
 
Elements raonament segons Paul i Elder 
(1997) 

Habilitats cognitives o 
Categories que nosaltres 
assignem a aquests elements en 
funció de la lectura crítica a 
ciències 
 

Qüestionari 
CRITIC 

Tot el raonament s'expressa completament, i es 
forma al voltant de conceptes i idees. Per això, és 
important identificar els conceptes clau i explicar-
los clarament.  
 

Categoria 1 
Identificar els conceptes claus i 
explicar-los clarament  

Consigna 

Tot el raonament té un Propòsit. Per entendre 
alguna proposició, un ha de ser capaç de definir 
clarament el seu Propòsit (per exemple per 
persuadir, denunciar, etc.). 

Categoria 2 
Identificar el propòsit de la lectura 
des de classe de ciències 
 

Consigna 
 
 
 

                                                 
3 Paul, R., Elder, L., (2005). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools, Foundation for critical 
thinking. http://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf, 2006. 
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 Categoria 3  
Identificar el propòsit de l'autor/a 

Rol 

Tot el raonament es basa en Suposicions. Un 
pensador eficaç procura identificar clarament les 
suposicions de l'escriptor i determinar si són 
justificables, i considera com els supòsits donen 
forma o determinen el punt de vista de l'autor/a. 
 

Identificar suposicions que fa 
l'autor/a  
 
 
Categoria 4:  
Identificar les suposicions i el punt 
de vista de l'autor/a 
 

 
Idees 

Tot el raonament es fa des d'algun Punt de Vista o 
perspectiva 
 

Identificar el punt de vista de 
l'autor/a 
 
 
Categoria 4:  
Identificar les suposicions i el punt 
de vista de l'autor/a 
 

Idees 

Tot el raonament és un intent de contestar a 
alguna pregunta o assumpte. 
 

Categoria 5  
Identificar la pregunta a la qual 
dóna resposta l’autor/a 
 

 
Test 

Tot el raonament es basa en Informació, Dades i 
evidències. El bon pensador procura identificar la 
informació de l’escriptor/a, i assegurar-se que tota 
la informació utilitzada sigui clara, acurada i 
pertinent a la pregunta a debat.  També avalua si 
l'escriptor/a ha recollit informació suficient. 
 

Categoria 6  
Identificar i interpretar  dades, 
evidències que dóna el text 
 

 
 
Informació 

Tot el raonament conté Inferències o 
Interpretacions per les quals 
traiem conclusions i donem significat a les dades. 
És important inferir només el que l'evidència 
implica. 
 

Categoria 7 
Treure conclusions inferint a partir 
d’evidències 
 

Conclusions 

Tot el raonament porta a algun lloc, o té 
Implicacions i conseqüències. És important  
localitzar les Implicacions i conseqüències que 
segueixen del raonament, buscant implicacions 
negatives així com positives, considerant totes les 
conseqüències possibles. 
 

Categoria 8  
Localitzar implicacions i 
conseqüències 

 
 
Implicacions 

 
4.1.1  Categories d'anàlisi a partir de Paul i Elder (2005) 
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Les categories les anomenarem tal com indica el quadre 4.1.1.1 
 
Categories 
 

Abreviació 

Categoria 1 
Identificar els conceptes claus i explicar-los clarament 
  

Cat1 

Categoria 2 
Identificar el propòsit de la lectura des de classe de ciències 
 

Cat2 
 

Categoria 3  
Identificar el propòsit de l'autor/a 
 

Cat3 

Categoria 4  
Identificar suposicions i el punt de vista autor/a 
 

Cat4 

Categoria 5  
Identificar la pregunta a la qual dóna resposta l’autor/a 
 

Cat5 

Categoria 6  
Identificar i interpretar  dades, evidències que dóna el text 
 

Cat6 

Categoria 7 
Treure conclusions inferint a partir d’evidències 
 

Cat7 

Categoria 8  
Localitzar implicacions i conseqüències 
 

Cat8 

 
Quadre 4.1.1.1 Abreviació de cada categoria 
 
 
 
4.1.2 Barem de rendiment de les categories 
 
 Per analitzar les respostes de l'alumnat en cada categoria hem elaborat un barem de 
rendiment a partir de la proposta de Paul  i Elder (2005).4 Aquest barem  és una guia de 
puntuació utilitzada per avaluar el desenvolupament d’un alumne/a dins d’un estàndard 
particular, en el nostre cas dins de cada categoria. Aquest barem conté una escala (de l’1 al 
5) junt amb una descripció de les característiques del treball en cada punt de l'escala.  
  
 Paul i Elder (2005) relacionen cada competència del pensament crític amb  
conceptes específics del pensament. Les competències del pensament crític es classifiquen 
en: 

1. competències generals aplicables a tot pensament dins de tots els dominis, temes, 
disciplines i professions. 

2. competències específiques a dominis, temes, disciplines i professions en particular. 

                                                 
4Paul i Elder (2005). Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. Fundación para el Pensamiento Crítico. 
www.criticalthinking.org 
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 Nosaltres ens centrarem en el que Paul i Elder anomenen competències generals de 
pensament crític i concretament en les competències enfocades als elements de raonament, 
que nosaltres hem anomenat categories. Per cada categoria, Paul i Elder defineixen uns 
estàndards, principis, indicadors de rendiment i resultats: 
 

• Els estàndards emmarquen la disposició del pensament crític. 
• Els principis provenen de les suposicions de les quals surten els estàndards. 
• Els indicadors de rendiment emmarquen les capacitats del pensament crític 

que conjuntament formaven la disposició del pensament crític. 
• Els resultats són les accions mesurables o comportaments dels estudiants 

que poden ser directament avaluats pels professors i professores. 
 
 A partir de la proposta d'indicadors i resultats d'aquests autors i aplicant-ho al cas 
concret de lectura crítica hem identificat uns indicadors de rendiment de cada categoria que 
són la base per poder avaluar a cada alumne/a en cada categoria. Entendrem que l'alumnat 
que tingui tots els indicadors de rendiment en una categoria li correspondria el màxim del 
barem. 
 
 
Categoria 1: Identificar conceptes claus i explicar-los clarament  
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat expressa amb les seves  pròpies paraules (de manera clara i precisa) la 
informació més important. 
- L'alumnat identifica les idees i conceptes claus que s’usen. 
- L'alumnat es capaç d’explicar, amb precisió, les implicacions de les paraules clau i  les 
frases que utilitzen. 
- L'alumnat utilitza el llenguatge amb precisió –utilitzant vocabulari adequat i sense “palla”. 
 
Barem de rendiment 
 
1. Citen informació no rellevant o no reelaboren la informació. 
2. Només identifiquen una de les idees o conceptes claus. 
3. Fan referència a més d’una idea o concepte clau. 

 Expressen amb les seves pròpies paraules la informació més important. Identifiquen 
algunes de les idees i conceptes claus que s’usen d’una manera entenedora. Fan 
interaccions entre idees 

 Expressen amb les seves pròpies paraules la informació més important de manera 
entenedora. Identificant totes les idees i conceptes claus que s’usen d’una manera 
entenedora 
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Categoria 2: Identificar propòsit lectura des de classe ciències  
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat explica de manera entenedora (clarament) i amb precisió el propòsit de la 
lectura a classe de ciències. 
- L'alumnat relaciona el text amb conceptes de ciència relacionats. 
 
Barem de rendiment 
 
1. No relacionen el text amb la ciència estudiada o de manera general. 
2. Relacionen el text amb conceptes de ciència no pertinents. 
3. Relacionen el text amb un tema general estudiat sense concretar. 
4. Citen la relació del text amb tots els conceptes de ciència relacionats però no ho 
expliquen de manera entenedora. 
5. Expliquen de manera entenedora la relació del text amb tots els conceptes de ciència 
relacionats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 3: Identificar propòsit autor 
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat explica amb les seves pròpies paraules (clarament i amb precisió) el propòsit 
de l'autor/a. 
 
Barem de rendiment 
 
1. Irrellevant 
2. No es pot inferir del text. 
3. S’intueix però no comunica bé la idea ja sigui per mala redacció, ja sigui perquè 
no concreta. 
4. Comunica bé  el propòsit que creu té l’autor/a. 
5. Informar més crear polèmica  
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Categoria 4: Identificar suposicions i punt de vista autor/a  
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat identifica les suposicions que fa l'autor/a. 
- L'alumnat és capaç de distingir les suposicions que són raonables en context donada la 
situació i les evidències. 
- L'alumnat identifica amb precisió estereotips, perjudicis, tendències i distorsions en el 
pensament de l'autor/a. 
- L'alumnat dóna cabuda empàticament a punts de vista amb els quals no estan d’acord i 
correctament presenten aquests punts de vista. 
 
Barem de rendiment 
 
1. No contesten o irrellevant o no identifiquen punt de vista de l’autor/a. 
2. Fan suposicions no raonables en funció d'evidències i no identifiquen el punt de vista e 
l’autor/a ni justifiquen el punt de vista expressat. 
3. Citen frases textuals del text sense inferir el punt de vista del autor/a. 
4. Fan suposicions raonables, identificant el punt de vista de l'autor/a però no el 
justifiquen. 
5. Fan suposicions raonables i identifiquen i justifiquen  el punt de vista de l’autor/a a 
partir del text. 
 
 
 
Categoria 5: Identificar la pregunta científica a la qual dóna resposta el text 
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat expressa la pregunta en forma de qüestió amb les seves pròpies paraules 
(clarament i amb precisió).  
- L'alumnat formula preguntes fonamentades i importants des de la ciència, distingint les 
preguntes importants de les trivials, les rellevant de les irrellevants. 
- L'alumnat analitza i avalua les diferents variables implicades en el problema. 
 
Barem de rendiment 
 
1. Problemes, preguntes poc coherents o experiment irrellevants. 
2. Es plantegen resoldre el problema o la pregunta sense concrecions o realitzarien 
experiments massa generals. 
3. Es plantegen entendre perquè es produeix el problema,  es pregunten qüestions a les 
que no respon el text o realitzen experiments per entendre el perquè del problema. 
4. Els estudiants formulen preguntes fonamentades i importants des de la ciència, 
analitzant només una de les variables o realitzarien un experiment per comprovar-ho basat 
en una de les variables. 
5. Els estudiants formulen preguntes fonamentades i importants des de la ciència, 
analitzant totes les variables a considerar o realitzarien un experiment per comprovar-ho 
basat en totes les variables. 
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Categoria 6 Identificar  i interpretar dades i evidències que dóna text 
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat distingeix la informació rellevant de  la irrellevant des del punt de vista de la 
ciència. 
- L'alumnat distingeix els següents conceptes relacionats però diferents: fets, informació, 
experiència, investigació, dades i evidencies. 
- L'alumnat treu conclusions recolzades en fets i per un raonament sensat. 
- L'alumnat demostra capacitat per objectivament analitzar i avaluar la informació al 
arribar a conclusions basades en la informació. 
- L'alumnat  identifica evidències i arguments científics en el text. 
 
Barem de rendiment 
 
1.Validen la informació per confiança amb el diari (no jutgen la credibilitat de la font) o 
perquè creuen que l’autor/a s’ha informat. 
 
2. Citen informacions del text amb un raonament  no elaborat i imprecís o bé treuen 
conclusions basades en informacions del text no rellevant i no es refereixen a si són 
evidències o no.  
 
3. Fan referència a si el text dóna evidències o no, o si les informacions que aporta tenen 
validesa científica, sense més explicacions o donant arguments poc elaborats o busquen 
proves per validar la informació del text. 
 
4. Treuen conclusions fonamentades a partir d’informació aportada pel text (fets, dades, 
evidències ...), sense distingir el tipus de font (fet, opinió, argument científic...). 
 
5. Distingeixen entre fets, arguments científics i opinions del text. Treuen conclusions 
tenint en compte la informació de què disposen  i per un raonament sensat demostren 
capacitat per objectivament analitzar i avaluar la informació. 
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Categoria 7: Treure conclusions inferint a partir de evidències 
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat busca un enteniment de les inferències que fa l'autor/a i del grau que aquestes 
inferències són justificables per arribar a les conclusions, per tant, confronta els 
coneixements del text amb els que el lector/a coneix de la ciència actual. 
- L'alumnat mostra capacitat per argumentar acords i desacords amb la informació escrita. 
- L'alumnat raona fins a arribar a conclusions lògiques, després de considerar la informació 
rellevant i important. 
 
Barem de rendiment 
 
1. Els estudiants no confronten els seus coneixements amb els coneixements del text. 
Arriben a conclusions a partir només dels seus coneixements quotidians (no es situen en el 
rol) 
 
2. Els estudiants no confronten els seus coneixements de ciència (món lector) amb els 
coneixements del text. Arriben a conclusions a partir dels seus coneixements. 
 
3. Els estudiants activen el coneixements  de ciència. Confronten aquests amb els 
coneixements del text però  no mostren capacitat per argumentar acords i desacords.  
 
4. Confronten el coneixement del text amb els que el lector/a coneix de la ciència actual i 
implícitament mostren acord o desacord.  
 
5. Confronten el coneixement del text amb els que el lector/a coneix de la ciència actual 
(rol científic) mostrant capacitat per argumentar acords i desacords.   
 
 
 
Categoria 8: Localitzar implicacions i conseqüències científiques que es deriven de 
la noticia 
 
Indicadors de rendiment: 
 
- L'alumnat  identifica les implicacions i conseqüència més  importants del text. 
- L'alumnat considera les implicacions tant negatives com positives. 
- L'alumnat identifica les implicacions de l’ús del  llenguatge en el seu context i reconeixen 
la relació entre el llenguatge utilitzat i els conceptes que es formen  en una situació. 
 
Barem de rendiment 
 
1. Irrellevant.  
2. No busquen implicacions, es centren en els fet. 
3. Es centren en els fets però també connecten amb la ciència de manera poc concreta. 
4. Consideren que el text crea polèmica, obre un nou tema debat. 
5. Identifiquen  implicacions des de la ciència. 
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4.1.3 Anàlisi activitat dels grafits 
 
 La recerca s'ha fet a partir del material recollit en la realització de l'activitat dels 
grafits en els dos centres a estudiar. Anomenarem  Centre 1 a l'IES Doctor Puigvert, de 
Barcelona i Centre 2 a  l'IES Joan Puig i Ferreter, de la Selva del Camp (Tarragona). 
 
 
 
4.1.3.1 Preguntes analitzades 
 
 Les preguntes concretes que s'han analitzat en aquesta activitat es mostren en la 
taula següent taula, especificant a la categoria que pertanyen.  
 

Categories Preguntes 
 

Categoria 1: Identificar 
conceptes claus i explicar-los 
clarament  
 

Quin és el problema que planteja l’autor/a 
d’aquest article?  

Categoria 3: Identificar el 
propòsit de l’autor/a 
 

Per què creus que l’autor/a escriu aquest 
article? 

Categoria 4: Identificar 
suposicions de l’autor/a i el 
punt de vista de l’autor/a 
 

L’autor/a pensa que hi ha solució a aquest 
problema? Tu què penses? 

Categoria 5: Identificar la 
pregunta a la qual dóna resposta 
l’autor/a 
 

Si fóssiu uns científics, quin problema us 
plantejaríeu? 
 

Categoria 6: Identificar i 
interpretar les dades i evidències 
que dóna el text 
 
  

Com creus que sap l’autor/a que el problema 
són els àcids barrejats amb el querosé?  

Categoria 7: Treure conclusions 
a partir de les evidències 
  

Volem escriure un text argumentatiu dirigit al 
diari La Vanguardia per donar la nostra opinió 
sobre el fonament científic de l'article. 
L'autor/a diu que el problema és la barreja de 
tintes amb àcids. Estàs d'acord amb aquesta 
afirmació? 
Tant si es que sí com si no escriu un text 
argumentatiu per convèncer tothom de la teva 
opinió. Escriu un text argumentatiu seguint el 
guió següent: 

La meva idea és que.................... 
Les meves raons són..................... 
Arguments en contra  de la meva idea poden ser...... 
Convenceria algú que no em creu amb.................. 
L’evidència que donaria per convèncer els altres és... 
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4.1.3.2  Preguntes contestades 
 
 En aquesta activitat no hi ha cap pregunta referida al propòsit de la lectura a classe 
de ciències (categoria 2), ni a les implicacions d'aquesta lectura (categoria 9), per la qual cosa 
aquestes dues categories no s'analitzaran en aquesta activitat. 
 
 S'han recollit 24 activitats corresponents als 12 alumnes de cada grup de 3r d’ESO. 
El quadre 4.1.3.2 mostra el número de preguntes contestades (respostes) de cada categoria. 
 
 
Centre 1  
 
Alumnes Cat1 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 

12 12 12 10 12 12 12 
 
 
Centre 2 
 
Alumnes Cat1 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 
12 12 11 10 11 11 10 
 
Quadre 4.1.3.2 Respostes totals a cada categoria 
 
 
 
 
 
4.1.3.3 Anàlisi de cada categoria en funció del barem de rendiment 
 
 Hem puntuat les respostes de l'alumnat en cada categoria seguint el barem plantejat 
en l'apartat 4.1.2.  Els resultats d'aquest anàlisi es presenten en taules que mostren el % de 
respostes en cada barem en les dos centres analitzats. Aquestes dades també es presenten 
en forma de gràfics. Hem expressat els resultats en % ja que en cada Centre el nombre 
d'alumnes és diferent i així es podran comparar els resultats dels dos IES. 
 
 
 
Categoria 1: Consigna 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 1: 
 
1.Validen la informació per confiança amb el diari (no jutgen la credibilitat de la font) o 
perquè creuen que l’autor/a s’ha informat. 
 
2. Citen informacions del text amb un raonament  no elaborat i imprecís o bé treuen 
conclusions basades en informacions del text no rellevant i no es refereixen a si són 
evidències o no.  
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3. Fan referència a si el text dóna evidències o no, o si les informacions que aporta tenen 
validesa científica, sense més explicacions o donant arguments poc elaborats o busquen 
proves per validar la informació del text. 
 
4. Treuen conclusions fonamentades a partir d’informació aportada pel text (fets, dades, 
evidències ...), sense distingir el tipus de font (fet, opinió, argument científic...). 
 
5. Distingeixen entre fets, arguments científics i opinions del text. Treuen conclusions 
tenint en compte la informació de què disposen  i per un raonament sensat demostren 
capacitat per objectivament analitzar i avaluar la informació 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula referida a la 
categoria 1  
 
 

Barem de la 
Cat1 Centre 1 Centre 2 

Total 
general 

1 42 0 21 
2 33 8 21 
3 17 42 29 
4 0 17 8 
5 8 33 21 

Total general 100 100 100 
 
       Taula 4.1.3.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 
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 Gràfic 4.1.3.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 

 
 
 Detectem grans diferències entre les dues mostres. L'alumnat del Centre 1 cita 
majoritàriament informació irrellevant (barem 1) o bé només parla de la dificultat 
d'esborrar els grafits sense més concrecions (barem 2). Només un 16% de l'alumnat  parla 
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de la dificultat de netejar degut a substància-producte-mescla-tintes o àcids, però no fan 
referència al vidre i, per tant, només identifiquen un tret essencial (barem 3). Un 8% té en 
compte les dues variables, àcids i vidres (barem 5). 
 
 L'alumnat del Centre 2 mostra una major facilitat per identificar les idees principals 
d'un text, més d'un 90% de les respostes es situen en la rúbrica de 3 a 5.  Un 42% de 
l'alumnat es situa en el barem 3, un 17% expressen amb les seves pròpies paraules la 
informació més important, identificant algunes de les idees i conceptes claus que s’usen 
d’una manera entenedora, fent interaccions entre idees (Fan referència a la interacció entre 
substància-producte-mescla + vidre) i un 33% expressen amb les seves pròpies paraules 
totes les idees i conceptes claus del text de manera entenedora (barem 5). 
 
 
 
Categoria 3: Identificar el propòsit de l'autor 
 
 A partir del barem de la categoria 3 (apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 3: 
 
1. Irrellevant 
2. No es pot inferir del text. 
3. S’intueix però no comunica bé la idea ja sigui per mala redacció, ja sigui perquè no 
concreta. 
4. Comunica bé  el propòsit que creu té l’autor/a. 
5. Informar més crear polèmica 
 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Cat3 Centre 1    Centre 2 

Total 
general 

1 25 18 22 
2 25 36 30 
3 8 9 9 
4 42 36 39 
5 0 0 0 

Total general 100 100 100 
         
         Taula 4.1.3.3.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 
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Gràfic 4.1.3.3.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 

 
  
 En aquest cas observem poques diferències entre les dues mostres. Cap alumne/a 
detecta que la notícia pretén crear polèmica (barem 5). La gran majoria de l'alumnat pensa 
que l'autor només vol informar. 
 
 Un 50% de l'alumnat dels dos centres dóna informació irrellevant o bé identifica 
com a propòsit informació que no es pot deduir del text (barem 1-2). Per tant, detectem 
una dificultat en la identificació del propòsit de l'autor. 
 
 Hi ha un 42% de l'alumnat del Centre 1 i un 36% de l'alumnat del Centre 2 que 
intueix el propòsit de l'autor  però no comunica bé la idea ja sigui per mala redacció, ja sigui 
perquè no concreta (barem 4). 
 
 
 
Categoria 4: Identificar suposicions i punt de vista autor/a 
 
 A partir del barem de la categoria 4 (apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 4: 
 
1. No contesten o irrellevant o no identifiquen punt de vista de l’autor/a. 
2. Fan suposicions no raonables en funció d'evidències i no identifiquen el punt de vista e 
l’autor/a ni justifiquen el punt de vista expressat. 
3. Citen frases textuals del text sense inferir el punt de vista del autor/a. 
4. Fan suposicions raonables, identificant el punt de vista de l'autor/a però no el 
justifiquen. 
5. Fan suposicions raonables i identifiquen i justifiquen  el punt de vista de l’autor/a a 
partir del text. 
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 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la 
Cat4 Centre 1    Centre 2 

Total 
general 

1 30 25 27 
2 40 0 18 
4 10 75 45 
5 20 0 9 

Total general 100 100 100 
 

Taula 4.1.3.3.4: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 4 
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Gràfic 4.1.3.3.4: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 4 

 
  
 L'alumnat del Centre 2 mostra més facilitat per identificar el punt de vista de l'autor, 
situant-se la major part de l'alumnat (un 75%) en l’ítem 4 (identifiquen però no justifiquen  
el punt de vista de l’autor ).  
 
 Un 70% de l'alumnat del Centre 1 no identifica el punt de vista de l'autor, davant 
del 25% del Centre 2 (barems 1-2). 
 
 Cal remarcar que un 20% de l'alumnat de l'IES Doctor Puigvert ha estat capaç 
d'identificar i justificar  el punt de vista de l’autor a partir del text (barem 5). 
 
 
 
Categoria 5: Identificar una  pregunta científica 
 
 A partir del barem de la categoria 5 (apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
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Barem de la categoria 5: 
 
1. Problemes, preguntes poc coherents o experiment irrellevants. 
2. Es plantegen resoldre el problema o la pregunta sense concrecions o realitzarien 
experiments massa generals. 
3. Es plantegen entendre perquè es produeix el problema,  es pregunten qüestions a les que 
no respon el text o realitzen experiments per entendre el perquè del problema. 
4. Els estudiants formulen preguntes fonamentades i importants des de la ciència, analitzant 
només una de les variables o realitzarien un experiment per comprovar-ho basat en una de 
les variables. 
5. Els estudiants formulen preguntes fonamentades i importants des de la ciència, analitzant 
totes les variables a considerar o realitzarien un experiment per comprovar-ho basat en 
totes les variables. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Cat5 Centre 1    Centre 2 

Total 
general 

1 0 27 13 
2 100 36 70 
4 0 27 13 
5 0 9 4 

Total general 100 100 100 
              

Taula 4.1.3.3.5: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 5 
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Gràfic 4.1.3.3.5: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 5 
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 L'alumnat del Centre 2 està molt repartit: un 60% es mou entre els ítems 1-2 i un 
40% entre els ítems 3-4, en canvi l'alumnat de l’IES Puigvert es situa tot en l'item o barem 
2. 
 
 L'alumnat del Centre 1 es planteja resoldre el problema sense concrecions o bé 
pensen en la recerca d'un producte netejador, pensant que es tracta d'un tema de dissolució 
(model erroni)(barem 2). 
 
 Respecte l'alumnat del Centre 2 observem major dispersió en les respostes, alguns 
plantegen problemes poc coherents (27% ), altres es plantegen resoldre el problema sense 
concrecions (36%), alguns es plantegen entendre el problema (27%)  i molt pocs tenen en 
compte la variable “àcid” o la variable “vidre” com a eix fonamental en la formulació de la 
pregunta (9%). 
 
 Cap alumne/a ha tingut en compte les dues variables que afecten en la formulació 
del problema (vidres i àcids) i, per tant, no han sabut plantejat un problema científicament 
investigable (punt 5). 
 
 
 
Categoria 6: Identificar i interpretar dades i evidències que dóna el text 
 
 A partir del barem de la categoria 6 (apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 6: 
 
1.Validen la informació per confiança amb el diari (no jutgen la credibilitat de la font) o 
perquè creuen que l’autor/a s’ha informat. 
 
2. Citen informacions del text amb un raonament  no elaborat i imprecís o bé treuen 
conclusions basades en informacions del text no rellevant i no es refereixen a si són 
evidències o no.  
 
3. Fan referència a si el text dóna evidències o no, o si les informacions que aporta tenen 
validesa científica, sense més explicacions o donant arguments poc elaborats o busquen 
proves per validar la informació del text. 
 
4. Treuen conclusions fonamentades a partir d’informació aportada pel text (fets, dades, 
evidències ...), sense distingir el tipus de font (fet, opinió, argument científic...). 
 
5. Distingeixen entre fets, arguments científics i opinions del text. Treuen conclusions 
tenint en compte la informació de què disposen  i per un raonament sensat demostren 
capacitat per objectivament analitzar i avaluar la informació. 
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Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Cat6 Centre 1 Centre 2 

Total 
general 

1 83 82 83 
2 0 9 4 
3 17 9 13 

Total general 100 100 100 
         

Taula 4.1.3.3.6: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 6 
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Gràfic 4.1.3.3.6: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria6 

 
 
 La gran majoria de l'alumnat està en la categoria 1, és a dir, validen la informació del 
text per confiança amb el diari o bé perquè creuen que l'autor s’ha informat (83% del 
Centre 1 i 82% del Centre 2). 
 
 En el barem 3 només hi ha un alumne/a del Centre 2 que cita informació del text, 
parla de les dificultats de la brigada de neteja per esborrar grafits però no realitza un 
raonament  elaborat. 
 
 En el Centre 1 hi han 2 alumnes que es situen en la categoria 3 i pensen en proves 
per validar la informació del text. Un alumne del Centre 2 es situa també en la categoria 3 i 
explicita que el text no dóna arguments científics ni evidències i que, per tant, l'autor fa una 
hipòtesi. Aquest alumne s'adona que en el text surten opinions diferents però no analitza si 
aquestes opinions tenen validesa científica i, per tant, no extreu conclusions basades en els 
seus coneixements. 
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 Cap alumne/a treu conclusions fonamentades a partir d'informacions del text, 
distingint fets, arguments científics i opinions. Per tant podríem dir que l'alumnat no ha 
estat capaç d'analitzar i avaluar la informació del text (categories 4-5). 
 
 
Categoria 7: Treure conclusions inferint a partir d'evidències 
 
 Aquesta categoria és la més important ja que ens permet validar si l'alumnat ha estat 
capaç de confrontar els coneixements que s’extreuen del text amb els coneixement que 
disposa i que adquirit a la classe de ciències. L'alumnat que ha contraposat aquests dos 
coneixements i que, per tant, ha fet lectura crítica, haurà estat capaç de refutar el fonament 
científic de la notícia, s’ha d’haver adonat que no tots els àcids graven el vidre (tal com diu 
l'autor de la notícia) sinó que només un àcid, l’àcid fluorhídric és capaç de gravar-lo. Cal 
remarcar que per tenir èxit en aquesta última activitat era molt important la tasca del 
professor/a com a guia i foment de la discussió i recerca. 
 
 A partir del barem de la categoria 7(apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 7: 
 
1. Els estudiants no confronten els seus coneixements amb els coneixements del text. 
Arriben a conclusions a partir només dels seus coneixements quotidians (no es situen en el 
rol) 
 
2. Els estudiants no confronten els seus coneixements de ciència (món lector) amb els 
coneixements del text. Arriben a conclusions a partir dels seus coneixements. 
 
3. Els estudiants activen el coneixements  de ciència. Confronten aquests amb els 
coneixements del text però  no mostren capacitat per argumentar acords i desacords.  
 
4. Confronten el coneixement del text amb els que el lector/a coneix de la ciència actual i 
implícitament mostren acord o desacord.  
 
5. Confronten el coneixement del text amb els que el lector/a coneix de la ciència actual 
(rol científic) mostrant capacitat per argumentar acords i desacords.   
 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Cat7 Centre 1     Centre 2 

Total 
general 

1 0 30 14 
2 0 50 23 
3 8 10 9 
4 17 0 9 
5 75 10 45 

Total general 100 100 100 
   Taula 4.1.3.3.7: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 7 
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Gràfic 4.1.3.3.7: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 7 
  
  
 Cal remarcar que les conclusions s'han extret del text argumentatiu que ha escrit 
l'alumnat després de cercar informació. També s’han obtingut dades de la discussió que 
s’ha creat entre ells.  
 
 Un 80 % de l'alumnat del Centre 2 no confronta els seus coneixements amb els 
coneixements del text. Arriben a conclusions a partir només dels seus coneixements 
quotidians o de ciència (barem 1 i 2) i només un 10% activa els coneixements  de ciència, 
però no mostren capacitat per argumentar acords i desacords (barem 3). El 10% restant 
confronta els coneixements implícits en el text amb els que el l’alumne/a coneix de la 
ciència actual (rol científic), mostra capacitat per argumentar acords i desacords (barem 5) i, 
per tant, podríem dir que ha fet lectura crítica. 
 
 L'alumnat del Centre 1 se situa només en els barems del 3 al 5. Cap alumne/a es 
troba en les dues categories més baixes, per tant, tots contrasten el coneixement implícit en  
el text amb el seus coneixements de ciència.  Cal remarcar que un 75% de l'alumnat 
d'aquest Centre ha estat capaç d'argumentar el desacord amb el fonament científic de la 
notícia, el qual han fonamentat a partir de la recerca feta a internet després de qüestionar-se 
el model plantejat per l'autor de la notícia. 
 
 Entenem que la categoria 7 és el resultat del desenvolupament del pensament crític 
de l'alumnat a través del treball de l'activitat. Si l'alumnat s'ha anat plantejat interrogants al 
llarg de l'activitat, que ha anat resolent cooperativament i amb la discussió en gran grup, 
finalment hauria d'arribar a qüestionar el fonament científic de la notícia, confrontant els 
seus coneixements de ciència amb els coneixements del text (Olson, 1994). Aquesta 
categoria, per tant, ens indicarà si l'alumnat ha estat capaç d'arribar a fer lectura crítica de la 
notícia.  
 



 103 

 Cal remarcar que és en aquesta última categoria on detectem més diferències entre 
les dues mostres. Un 92% de l'alumnat del Centre 1 es situa en l'ítem 4 i 5, mostrant 
capacitat per analitzar la informació a partir dels seus coneixements i mostrant 
explícitament o implícitament acord i desacord, mentre que només un 10% de l'alumnat del 
Centre 2 ha estat capaç de situar-se en les categories 4-5. 
 
  
 
4.1.4 Anàlisi de l'activitat del Banyador Speedo 
 
 
4.1.4.1 Preguntes analitzades 
 
 Les preguntes concretes que s'han analitzat en aquesta activitat es mostren en la 
taula 4.2.1, també s'especifica a la categoria que pertanyen. 
 
 
 
 
Categories Preguntes 

Categoria 1: Identificar els 
conceptes claus i explicar-los 
clarament  

Imagineu-vos que heu de resumir aquest text a un 
company/a en poques paraules. Com ho faríeu? 
 
 

Categoria 2: Identificar el propòsit 
de la lectura a classe de ciències 

Per què treballem aquest text a classe de ciències? 
Amb quins conceptes de ciències estarà relacionat? 
 
Com creieu que ha de ser un banyador que ajudi a 
la millora de la velocitat de natació? Quines 
característiques penseu que ha de tenir? 
 

Categoria 3: Identificar el propòsit 
de l'autor/a 

Per què creus que l’autor escriu aquest article? (vol 
fer propaganda del banyador, vol treure mèrits als 
records olímpics, vol crear dubtes entre els lectors i 
lectores...) 
 
 

Categoria 4: Identificar les 
suposicions i el punt de vista  de 
l'autor/a 

Com penseu que es posiciona l’autor de la notícia 
respecte aquest tema? Està d’acord amb què el 
record depèn del banyador? Escriu frases del text 
que t’ajudin a veure l'opinió de l’autor i justifica la 
resposta. 
 
 

Categoria 5: Identificar la pregunta 
científica a la qual vol contestar 
l’autor/a 

Sou membres del comitè olímpic que ha de decidir 
si utilitzar aquest banyador és o no legal. Escriviu 
un experiment científic que faríeu per demostrar si 
realment el record depèn del banyador o no. 
(penseu totes les variables a controlar: on faríeu 
l’experiment, com, amb qui, mesuraríeu de nou la 
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llargada de la piscina, qui cronometraria el temps...)  
 

Categoria 6: Identificar i 
interpretar les dades i evidències 
que dóna el text 
  

Per tot el que heu llegit trobeu que hi ha evidències 
científiques en el text que justifiquin que el 
banyador Speedo millora la velocitat. Escriviu-les. 
Diríeu que són arguments vàlids des del punt de 
vista de la ciència? Per què? 
 

Categoria 7: Treure conclusions a 
partir de les evidències 
  

 Cada component del grup contesta una de les 
següents preguntes (21, 22 i 23). Després d’escriure 
els textos corresponents se les heu d’intercanviar i 
corregir-les. 
 
21 Imagina’t que ets Michael Phelps i estàs fart que 
et diguin que has guanyat tantes medalles perquè 
has utilitzat aquest banyador. Fes una carta al 
director del Mundo explicant el teu punt de vista 
sobre com s’ha donat la informació (intenta buscar 
altres variables per justificar que la millora del 
temps no depèn només del banyador). 
 
Segueix el guió següent: 
 
A l’atenció del Director del Mundo: 
 
- primer t’has de presentar 
- fes una crítica de l’article (poc científic, imparcial...)  
- dóna arguments per justificar que el mèrit és únicament teu  
 
 22. Ets un nedador dels jocs olímpics. Penses que 
és injust que Michael Phelps hagi guanyat tantes 
medalles utilitzant el banyador? Escriu un text 
argumentatiu per explicar que el mèrit és del 
banyador (intenta pensar en les característiques del 
banyador que ajuden a la millor flotabilitat) i que 
això perjudicarà al món de la natació i afavorirà a 
les marques comercials que dissenyaran banyadors 
cada cop més cars i més poc assequibles). Busca a 
internet informació sobre el preu del banyador.  
 
Segueix el següent guió: 
 

La meva idea és que.................... 

Les meves raons són..................... 

Arguments en contra (o a favor?) de la meva idea són..... 

Convenceria algú que no em creu amb.................... 

L’evidència que donaria per convèncer els altres és.......... 
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23. Ets un científic. T’han demanat que investiguis 
si el banyador Speedo millora la flotabilitat i, per 
tant, la velocitat. Justifica científicament que el 
banyador sí/no millora la velocitat. Escriu un text 
argumentatiu seguint el guió següent: 

La meva idea és que.................... 

Les meves raons són..................... 

Arguments en contra (o a favor?) de la meva idea són..... 

Convenceria algú que no em creu amb.................... 

L’evidència que donaria per convèncer els altres és.......... 
 

Categoria 8: Implicacions Per la temàtica de què parla l'article, diries que és un 
text d’interès, que aporta alguna cosa en el tema de 
què parla? Explica per què. 
 
 

 
4.1.4.1 Preguntes analitzades en l'activitat dels grafits 

 
 
 
4.1.4.2  Preguntes contestades 
 
 En aquesta activitat hi han preguntes referides a totes les categories. S'han recollit 
37 activitats corresponents als 18 alumnes de 4t ESO del Centre 1 i als 19 alumnes del 
Centre 2. El quadre 4.1.4.2 mostra el número de preguntes contestades (respostes) en cada 
categoria. 
 
Centre 1  
 
Alumnes Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8 
18 18 18 18 17 14 11 15 15 
 
 
Centre 2 
 
Alumnes Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8 
19 18 19 18 17 14 17 17 18 
 
Quadre 4.1.4.2 
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4.1.4.3 Anàlisi de cada categoria en funció del barem de rendiment 
 
 
Categoria 1: Consigna  
 
 A partir del barem de la categoria 1 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de 
la Cat1 Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 6 17 11 
2 72 11 42 
3 0 28 14 
4 22 22 22 
5 0 22 11 

Total 
general 100 100 100 

 
  Taula 4.1.4.4.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 
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Gràfic 4.1.4.4.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 

 
  
 Igual que en l'activitat dels grafits, l'alumnat del Centre 2 mostra majors habilitats 
per detectar les idees principals d'un text. La majoria de l'alumnat del Centre 1 (72%)  es 
troba en el barem 2, es a dir només són capaços de detectar una de les idees essencials del 
text. Només un 22% de l'alumnat del Centre 1 expressa amb les seves pròpies paraules la 
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informació més important, identifica algunes de les idees i conceptes claus que s’usen d’una 
manera entenedora i fa interaccions entre idees (barem 4). 
 
 Un 44% de l'alumnat del Centre 2 es situa en les categories 4 i 5, es a dir, són 
capaços d'expressar amb les seves pròpies paraules la informació més important (polèmica, 
diferents opinions, propietats del materials com la flotabilitat), identifiquen algunes o totes 
les idees i conceptes claus que s’usen d’una manera entenedora.  
 
 
 
 
Categoria 2: Identificar el propòsit de  la lectura a classe de ciències 
 
 A partir del barem de la categoria 2 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Cat2 Centre 1 Centre 2 

Total 
general 

1 6 26 16 
2 11 26 19 
3 39 0 19 
4 44 42 43 
5 0 5 3 

Total general 100 100 100 
   

Gràfic 4.1.4.4.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 
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Gràfic 4.1.4.4.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 
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 Observem que en el Centre 2 el barem està molt polaritzat. Hi ha un 52% de 
l'alumnat situat en els barems 1 i 2 i un 47 % de l'alumnat situat en el barem 4-5, és a dir, la 
meitat de l'alumnat 1 no relaciona el text amb la ciència estudiada o de manera general o bé 
relaciona el text amb conceptes de ciència no pertinents (barem 1-2) i l'altra meitat és capaç 
de relacionar el text amb tots els conceptes de ciència relacionats però no ho explica de 
manera entenedora.   
 
 En canvi l'alumnat del Centre 1 està més repartit, situant-se majoritàriament en el 
barem 3 i 4, és a dir,  relaciona el text amb un tema general estudiat sense concretar (barem 
3) o cita la relació del text amb tots els conceptes de ciència relacionats però no ho explica 
de manera entenedora, això ens indica que malgrat puguin veure la connexió del text amb la 
ciència l'alumnat tingui dificultats a l'hora de concretar-ho. 
 
 Cal remarcar que un 5% de l'alumnat del Centre 2 és capaç d'explicar de manera 
entenedora la relació del text amb tots els conceptes de ciència relaciona 
 
 
 
 
Categoria 3: Identificar el propòsit de  l'autor/a 
 
 A partir del barem de la categoria 3 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

 Centre     
Barem de 
la Cat3 

IES 
Puigvert IES Selva 

Total 
general 

1 39 22 31 
2 33 17 25 
3 28 28 28 
4 0 33 17 

Total 
general 100 100 100 

   
Taula 4.1.4.4.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 
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Gràfic 4.1.4.4.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 

  
 Cap alumne/a detecta que la notícia pretén crear polèmica (barem 5), l'alumnat 
pensa majoritàriament que l'autor només pretén informar.  
 
 Un 72% de l'alumnat del Centre 1 i un 39% de l'alumnat del Centre 2 dóna 
informació irrellevant o bé identifica com a propòsit informació que no es pot deduir del 
text (barem 1-2). Per tant, detectem una dificultat en la identificació del propòsit de l'autor. 
 
 Un 33% de l'alumnat del Centre 2 intueix el propòsit de l'autor  però no comunica 
bé la idea ja sigui per mala redacció, ja sigui perquè no concreta (barem 4). 
 
 
 
 
Categoria 4: Identificar suposicions que fa l'autor/a i determinar si són justificables 
 
 A partir del barem de la categoria 4 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de rendiment: 
1. No contesten o irrellevant o no identifiquen punt de vista de l’autor/a. 
2. Fan suposicions no raonables en funció d'evidències i no identifiquen el punt de vista e 
l’autor/a ni justifiquen el punt de vista expressat. 
3. Citen frases textuals del text sense inferir el punt de vista del autor/a. 
4. Fan suposicions raonables, identificant el punt de vista de l'autor/a però no el 
justifiquen. 
5. Fan suposicions raonables i identifiquen i justifiquen  el punt de vista de l’autor/a a 
partir del text. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
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Barem de la 
Cat4 Centre 1 Centre 2 

Total 
general 

1 6 0 3 
2 35 29 32 
3 29 24 26 
4 18 12 15 
5 12 35 24 

Total 
general 100 100 100 

   
Taula 4.1.4.4.4: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 4 
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Gràfic 4.1.4.4.4: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria4 

 
 
 Les respostes en els dos centres estan força repartides i es detecten poques 
diferències en les dues mostres, a excepció del barem 5, en el qual hi ha un 35% de 
l'alumnat del Centre 2  que fa  suposicions raonables i identifiquen i justifiquen  el punt de 
vista de l’autor/a a partir del text front el 12 % del Centre 2. 
 En el Centre 2 no hi ha cap alumne/a que no identifiqui el punt de vista de 
l'autor/a (barem 1). 
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Categoria 5: Identificar una  pregunta científica 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de 
la Cat5 Centre 1     Centre 2 

Total 
general 

1 29 0 14 
2 29 29 29 
3 0 21 11 
4 43 7 25 
5 0 43 21 

Total 
general 100 100 100 

   
Taula 4.1.4.4.5: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 5 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 4.1.4.4.5: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 5 
 
 
 Observem que les respostes de l'alumnat estan força repartides, i no es mostren 
grans diferències en els ítems superiors. Un 43% de l'alumnat del Centre 1 es troba en el 
barem 4-5 mentre que un 54% de l'alumnat del Centre 2 es troba també en aquest interval. 
 
 Quant al Centre 1, un 29% de l'alumnat realitza  experiments irrellevants (barem 1) 
i un 29% realitza experiments massa generals sense controlar variables (barem2). El 43 %  
restant realitzaria un experiment per comprovar si realment el record depèn del banyador  i 
es basaria només en una de les variables: banyador i nedador (barem 4).  
 
 Respecte al Centre 2, un 29% es situa en el barem 2, de manera que realitza 
experiments massa generals. Un 21% es situa en el barem 3, són alumnes que es centren en 
entendre el perquè del problema. Un 7% de l'alumnat del Centre 2 es situa en el barem 4, 
és a dir, realitza un experiment per comprovar-ho basat només en una variable. Cal 
remarcar que el 43% de l'alumnat que es situa  en el barem 5 i, per tant, és capaç de 
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realitzar un experiment per comprovar-ho basat en més variables: banyador-nedador i 
condicions de la piscina. 
 
 Observem que les respostes de l'alumnat estan força repartides, tot i que detectem 
una major facilitat en l'alumnat del Centre 2, 71% respostes en el barem 3-5 davant del  
43% en el cas del Centre 1. En aquesta categoria serà complicat esbrinar si les diferències es 
deuen a una manera diferent de treballar a l'aula, o a les diferents capacitats de l'alumnat de 
les mostres analitzades. 
 
 
 
Categoria 6: Identificar i interpretar dades i evidències que dóna el text 
 
 A partir del barem de la categoria 6 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de 
la Cat6 Centre 1    Centre 2 

Total 
general 

2 9 29 21 
3 45 59 54 
4 45 12 25 

Total 
general 100 100 100 

   
Taula 4.1.4.4.6: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 6 
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Gràfic 4.1.4.4.6: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 6 
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 Cap alumne/a de cap dels dos centres valida la informació per confiança amb el 
diari o perquè creu que l'autor s’ha informat (barem 1). 
 
 Hi ha alguns alumnes que citen informacions del text amb un raonament no 
elaborat i imprecís o bé treuen conclusions basades en informacions del text no rellevant i 
no es refereixen a si són evidències o no (barem 2). 
 
 Un 45% de l'alumnat del Centre 1 i un 59% de l'alumnat del Centre 2 es centra en la 
informació del text, i diuen que les informacions que  aporta tenen validesa científica, sense 
més explicacions, o donen arguments poc elaborats (barem 3). 
 
 Cal remarcar que un 45% de l'alumnat del Centre 1 és capaç de treure conclusions 
fonamentades a partir d’informació aportada pel text (fets, dades, evidències...), sense 
distingir el tipus de font sigui fet, opinió o argument científic (barem 4). En canvi, només 
un 12% de l'alumnat del Centre 2 és capaç de fer-ho. Per tant podríem cloure que l'alumnat 
del Centre 1 té una facilitat més gran per treure conclusions a partir de la informació del 
text. 
 Cap remarcar que cap alumne/a  distingeix entre fets, arguments científics i  
opinions del text (barem 5). 
 
 
 
 
Categoria 7: Treure conclusions inferint a partir d'evidències 
 
 Aquesta categoria, tal com hem comentat anteriorment, és la més important ja que 
ens permet validar si l'alumnat ha estat capaç de confrontar els coneixements que 
s’extreuen del text amb els coneixement que disposa i que adquirit a la classe de ciències. 
L'alumnat que ha estat capaç de confrontar els coneixement implícits en el text amb els 
coneixements de física que disposa i que ha adquirit a la classe de ciències haurà estat capaç 
de posicionar-se respecte el text. Aquest alumnat haurà considerat que les persones que 
opinaven que el banyador contribuïa a la millora de la velocitat pensen correctament, essent 
necessari justificar-ho a partir de les propietats del material (lleuger, impermeable, repel�leix 
l’aigua, etc.)  i del seu disseny variable, trets que influeixen en la disminució de la força de 
fregament. 
 
 A partir del barem de la categoria 7 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de 
la Cat7 Centre 1  Centre 2 

Total 
general 

1 13 41 28 
2 0 12 6 
3 13 12 13 
4 27 12 19 
5 47 24 34 

Total 
general 100 100 100 

   
Taula 4.1.4.4.7: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 7 
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Gràfic 4.1.4.4.7: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 7 

 
  
 En aquesta última categoria detectem grans diferències entre les dues mostres. Un 
74% de l'alumnat del Centre 1 es situa en l'ítem 4 i 5, mostra capacitat per analitzar la 
informació a partir dels seus coneixements i mostrant, explícitament o implícitament, acord 
i desacord, mentre que en el cas de l'alumnat del Centre 2 només un  36% es situa en 
aquest barem. 
 
 Només un 13% de l'alumnat del Centre 1 no confronta els seus coneixements amb 
els coneixements del text i arriba a conclusions a partir només dels seus coneixements 
quotidians o científics (barem 1-2 ), davant del 53 % de l'alumnat del Centre 2.  
 
  Un 12% de l'alumnat del Centre 2 i un 13% de l'alumnat del Centre 1 activa els 
coneixements de ciència i confronta aquests amb els coneixements del text, però no mostra 
capacitat per argumentar acords i desacords (barem 3).  
 
 
 
 
Categoria 8: Implicacions 
 
 A partir del barem de la categoria 8 (veure apartat 4.1.2) hem puntuat cada resposta 
de l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
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Barem de la 
Cat 8 Centre 1 Centre 2 

Total 
general 

1 33 22 27 
2 33 50 42 
3 0 11 6 
4 7 6 6 
5 27 11 18 

Total general 100 100 100 
   Taula 4.1.4.4.8: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 8 
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Gràfic 4.1.4.4.8: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 8 

 
 
 En aquesta última categoria observem poques diferències entre les dues mostres. 
Un 66% de l'alumnat del Centre 1 i un 72% del Centre 2 no busca  implicacions sinó que es 
centren en els fets o bé citen informacions irrellevants (barem 1-2). Només un 27% del 
Centre 1 i un 11% del Centre 2 busca implicacions des de la ciència. 
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4.1.5 Interpretació de les dades  
 
 
 De cada activitat (grafits i banyador Speedo) hem representat totes les categories en 
un mateix gràfic. 
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Gràfic 4.1.5.1: % de respostes  en cada categoria en l'activitat dels grafits 
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Gràfic 4.1.5.2: % de respostes  en cada categoria en l'activitat del banyador Speedo 
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 Observem que l'alumnat del Centre 2 té una facilitat més gran per identificar les 
idees principals d'un text (categoria 1) i en conseqüència això els pot ajudar a comprendre 
millor el text i a la vegada ser més capaços d'identificar les suposicions que fa l'autor i el seu 
punt de vista (categoria 4). Malgrat que l'alumnat del Centre 2 es mostra lleugerament 
superior en la categoria 4 pensem que el barem és baix i s'hauria d'incidir més en aquesta 
categoria quan es treballen textos a l'aula. 
 
 Quant a identificar el propòsit de la lectura a classe de ciències, observem que 
l'alumnat del Centre 2 mostra més facilitat per connectar el text amb els coneixements de 
ciència treballats a l'aula, això pot ser causat per la metodologia de classe, ja que es fa molt 
d'incís en la discussió de situacions i problemes reals per treballar els continguts de ciències. 
 
 En el cas de la categoria 3, identificar el propòsit de l'autor/a, detectem un barem 
millor en el cas de l'alumnat del Centre 2, molt poc significatiu en el cas dels grafits i més 
representatiu en el cas del banyador Speedo. A priori, l'alumnat creu que les notícies es 
publiquen únicament per informar i quan se'ls demana que infereixin el propòsit de l'autor 
diuen coses que no es poden inferir del text, com, per exemple, que l'autor vol treure mèrits 
als nedadors olímpics o que vol crear dubtes entre els lectors i lectores. L'alumnat del 
Centre 2 mostra una facilitat més gran per deduir el propòsit de l'autor i justificar-ho 
pertinentment. Així i tot considerem que el barem en els dos centres és baix i, per tant, 
diríem que és una categoria que s'ha de treballar a les classes de ciències, ja que 
majoritàriament l'alumnat pensa que les notícies dels diaris únicament són informatives, 
sense cap tipus de intencionalitat. 
  
 En el cas de la categoria 5 es mostren grans diferències entre les dues activitats, 
pensem que aquestes diferències es deuen a les demandes diferents de cada una de les 
activitats. Mentre que en una de les activitats (la dels grafits) l'alumnat havia de plantejar 
una pregunta científica a investigar, en l'altra (la del banyador Speedo) havia de pensar en 
un experiment per validar si el banyador ajudava a millorar rècords Olímpics. Observem 
que l'alumnat li és més senzill pensar en un experiment que no pas en formular una qüestió 
científicament investigable. En l'activitat dels Grafits les dues mostres tenen dificultats en 
plantejar un problema científic, ja que  només pensen en una de les variables a investigar, 
fet que els condueix a preguntes molt generals i poc investigables científicament. En el cas 
del banyador Speedo l'alumnat del Centre 2 mostra una facilitat més gran per formular 
experiments científics, amb una mitjana superior a 3,5 en contra del Centre 1 que té una 
mitjana una mica superior a 2,5. És possible que la diferència vingui donada per la 
importància que és dóna en el Centre 2 al treball experimental (en aquest institut es 
realitzen moltes pràctiques de laboratori).  
 
 En el cas de la categoria 6 (identificar i analitzar evidències científiques) detectem 
diferències importants en les dues activitats. En l'activitat dels grafits, el barem de les dues 
mostres està entre 1-1,5, és a dir, la gran majoria de l'alumnat valida la informació del text 
per confiança amb el diari o bé perquè creu que l'autor s’ha informat. En el cas de l'activitat 
del banyador Speedo, el barem es situa entre 2,8-3,5 i, per tant, podríem dir que la majoria 
de l'alumnat cita informacions del text i fa referència a si les informacions que aporta tenen 
validesa científica, alguns fins i tot treuen conclusions fonamentades a partir d’informació 
aportada pel text (fets, dades, evidències...), tot i que cap alumne/a és capaç de distingir el 
tipus de font (fet, opinió, argument científic...). Pensem que aquestes diferències entre les 
dues activitats poden ser degudes a la mateixa informació del text. 
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 En el text dels grafits, explícitament, no surt cap argument o informació que 
justifiqui que els grafiters utilitzin àcids, l'única evidència que aporta el text és la dificultat 
d'esborrar-los. Malgrat la falta d'arguments,  tot l'alumnat pensa que l'afirmació de l'autor és 
certa i que, per tant, els grafiters utilitzen tintes barrejades amb àcids  i ho argumenten en 
funció de suposicions no fonamentades, que ells consideren com a evidències.  
 
 En canvi, en el text del banyador Speedo surten frases com (“el bañador nuevo te ayuda 
a flotar” o “beneficia más a la gente grande”) que, malgrat són arguments que dóna la nedadora 
Erika Villaecija, tenen fonament científic, és una de les justificacions per les quals el 
banyador disminueix el fregament i, per tant, augmenta la velocitat. El text, a més, informa 
que el banyador és de neoprè, amb aquesta dada es poden inferir altres propietats del 
material que contribueixen a la disminució del fregament. Cal remarcar que l'única 
evidència  que dóna el text és la gran quantitat de rècords batuts en els últims mesos. Hem 
comprovat que l'alumnat que té el fonament científic clar ("el banyador contribueix a 
disminuir fregament") és capaç de detectar  informacions en el text que confirmin la seva 
idea i argumentar-les, tot i que té dificultats en distingir si són dades, opinions, arguments 
científics o evidències. Alguns alumnes, a partir de saber que el material és neoprè, parlen 
de la seva facilitat de lliscament i de la compressió que fa sobre el cos tot disminuint les 
irregularitats de la pell. Altres alumnes es centren en la flotabilitat per argumentar la 
disminució de la velocitat. Hi ha alguns  alumnes que citen la millora en la flotabilitat com a 
causa de l'augment de la velocitat, però no ho saben argumentar, per tant, pot ser que la 
idea científica no la tinguin clara, és possible que hagin identificat la flotabilitat com a tret 
rellevant  ja que és un dels pocs termes científics en el text. Alguns alumnes justifiquen que 
el banyador Speedo contribueix, i ho utilitzen com a evidència, a batre rècords com a base 
de la seva justificació, per tant, diríem que han sabut identificar una evidència en el text.  
 
 La categoria 7 (conclusions) extreta a partir del text argumentatiu de l'alumnat va 
ser realitzada després de què l'alumnat pensés en el model científic. Va ser útil la base 
d'orientació dissenyada per ajudar l'alumnat a  pensar en el model científic. En el cas del 
text del Grafits a partir de les aplicacions del vidre van poder deduir les seves propietats per 
arribar finalment a la seva estructura. En el text del banyador Speedo havien de pensar en 
les propietats del neoprè i fer una recerca de com estava dissenyat el banyador LZR Racer, 
de Michael Phelps. A partir de la recerca d'informació, l'alumnat anava pensant i 
connectant diferents arguments o idees científiques  i construint el seu propi model. 
 
 Entenem que la categoria 7 és el resultat del desenvolupament del pensament crític 
de l'alumnat a través del treball de tota l'activitat. Si l'alumnat s'ha anat plantejat 
interrogants al llarg de l'activitat, que ha anat resolent cooperativament i amb la discussió en 
gran grup, finalment hauria de ser capaços de fer lectura crítica i, per tant, qüestionar el 
fonament científic de la notícia en el cas del text dels grafits o posicionar-se en el cas del 
banyador Speedo.  
 
 En l'activitat dels grafits, l'alumnat del Centre 1 quan s'adona que hi ha informació 
en el text que no s'ajusta als seus coneixements de ciència, entren en conflicte, discuteixen 
entre ells i amb la professora la informació del text i arriben a contrastar les seves idees de 
ciències (món lector) amb la informació del text (món paper) (Olson, 1994). En aquest 
punt van veure la necessitat d'anar a Internet per comprovar si el problema és que hi ha 
diferents tipus de vidres, amb estructures molt diferents, o el problema és que hi ha àcids 
que tenen propietats molt diferents. Finalment arriben a la conclusió que la informació del 
text no és del tot verídica i, per tant, són capaços de jutjar el fonament científic de la lectura 
i fan lectura crítica, d'aquí que el barem sigui molt alt, al voltant del 5. En canvi l'alumnat 
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del Centre 2, malgrat pensar en el model a partir de les aplicacions del vidre, fer la recerca 
d'informació a Internet i  trobar informació en contra del fonament científic de la notícia, 
no són capaços de fer aquesta lectura crítica i finalment validen la informació del text i 
prioritzen el món del paper. D'aquí que el barem sigui baix, al voltant del 2,5. 
 
 El mateix succeeix en l'activitat del banyador Speedo, l'alumnat del Centre 1 
discuteix el model, pensa en el tipus de banyadors i les seves propietats, fa una recerca a 
internet de manera guiada per contrastar les seves idees amb noves informacions, i després 
discuteixen en gran grup la informació trobada. En el cas de l'alumnat del Centre 2 també 
fan una discussió però només a nivell de petit grup, no de gran grup. L'alumnat del Centre 
1 té també un barem més alt en aquesta activitat i demostren  una capacitat més gran per 
fer lectura crítica i, per tant, per contrastar els seus coneixements de ciència amb els 
coneixements del text. Per tot el que acabem de comentar, direm que el resultats de la 
categoria 7 seran el nostre indicador per saber si l'alumnat ha estat capaç de fer lectura 
crítica.  
 
 Per últim la categoria 8 (implicacions) mostra que l'alumnat té dificultats en buscar 
implicacions o conseqüències científiques de la informació llegida (2,2-2,7). Pensem que 
aquest és una aspecte fonamental a treballar en les nostres aules, ja que aprendre ciència 
implica no només comprendre les grans idees de la ciència, sinó també ser capaç d'analitzar, 
criticar i actuar davant de problemes reals i actuals. 
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4.2 Anàlisi de ciència 
 
 
4.2.1  Categories d'anàlisi  
 

  Després de treballar a l’aula els articles en profunditat, l'alumnat escriu un text 
argumentatiu, de manera que aquest constitueix el producte final de l'activitat. Així doncs, a 
partir de l’anàlisi d’aquest text argumentatiu final s’han extret tres categories diferents d’anàlisi 
de ciència. Aquest text,  a més de permetre'ns valorar si l'alumnat ha fet lectura crítica, ens 
permet detectar si l'alumnat ha estat capaç de citar arguments i contra-arguments des de la 
ciència per validar la seva opinió.  
 
  La categoria 1 (Rellevància dels arguments) ens permetrà detectar si l'alumnat escriu 
arguments fonamentats científicament o bé utilitza arguments col�loquials i, per tant, allunyats 
de la ciència. El mateix passa amb la categoria 2 (Rellevància dels contra-arguments), que ens 
permetrà detectar si l'alumnat escriu contra-arguments fonamentats científicament o bé utilitza 
contra-arguments col�loquials. Per últim, hem seleccionat una altra categoria, la categoria 3 
(evolució de model dels estudiants), en aquesta categoria es vol comprovar si l'activitat ha 
contribuït a millorar l'aprenentatge de la ciència i, per tant, comprovar si l'activitat ha ajudat a 
fer evolucionar els models inicials de l'alumnat a models més propers a la ciència. Per tal de 
poder validar aquesta categoria hem comparat les respostes de dues preguntes realitzades a 
l'inici de l'activitat (abans de la discussió i recerca d'informació) amb el text argumentatiu final 
que ha escrit l’alumnat. 

 
 

Categories d'anàlisi 
 

Descripció 

Categoria 1 de ciència:  
Rellevància dels arguments 

S'analitzaran els tipus d'arguments que dóna 
l'alumnat en la seva producció final (text 
argumentatiu).  
 

Categoria 2 de ciència:  
Rellevància dels contra-
arguments 

S'analitzaran els tipus de contra-arguments que 
dóna l'alumnat en la seva producció final (text 
argumentatiu).  
 

Categoria 3 de ciència:  
Evolució del model dels 
estudiants 

S'identificarà el model inicial dels estudiants, previ 
a la discussió i recerca d'informació, i es 
compararà amb el model final que s'extreu del 
text argumentatiu. 
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4.2.2 Barem de rendiment de les categories 
 
 
 Per analitzar de manera més precisa les respostes de l'alumnat hem elaborat un 
barem de rendiment basat en la proposta de Paul i Elder (2005)5. Igual que en el cas del 
pensament crític hem identificat els indicadors màxims de cada categoria i a partir d'aquests 
hem elaborat l'escala (1-5).  
 
 
 
Categoria 1 ciència: Rellevància dels arguments en el cas del text dels Grafits 
 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat cita arguments científics. 
- L'alumnat explicita el model de canvi químic. 
- L'alumnat verbalitza la reacció de l’àcid fluorhídric amb el vidre i ho justifica en funció de 
les propietats de cada material i la seva interacció (enllaç). 
 
 
 Barem de rendiment 
 
1. No cita arguments. 
2. Cita arguments col�loquials. 
3. Parla implícitament de reacció HF i vidre sense  justificar-ho en funció de les 

propietats (enllaç). 
4. Parla explícitament de reacció HF i vidre  sense justificar-ho en funció de les 

propietats de cada material i la seva interacció (enllaç). 
5. Parla explícitament de reacció HF i vidre  i ho  justifica en funció de les propietats de 

cada material i la seva interacció (enllaç). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Paul i Elder. (2005). Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. Fundación para el Pensamiento 
Crítico. www.criticalthinking.org 
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Categoria 1 ciència: Rellevància dels arguments en el cas del text del Banyador 
Speedo 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat cita arguments científics. 
- L'alumnat explicita l'augment de velocitat gràcies al banyador. 
- L'alumnat relaciona l'augment de velocitat amb el disseny i les propietats del banyador 
Speedo. 
- L'alumnat explicita que el banyador contribueix a augmentar la flotabilitat gràcies al seu 
material (impermeable i lleuger) i al seu disseny (que equilibra la posició cos). 
- L'alumnat identifica la disminució del fregament com l'eix de raonament. 
- L'alumnat és capaç de relacionar l'augment de la flotabilitat amb la disminució del 
fregament. 
 
Barem de rendiment 
 
1. No cita arguments. 
2. Cita arguments col�loquials. 
3. Parla explícitament d'augment de velocitat sense  i ho justifica en funció d'idees 

científiques relacionades o justificacions poc clares. 
4. Parla explícitament d'augment de velocitat i ho justifica en funció només d'una idea 

científica (fregament o flotabilitat). 
5. Parla explícitament d'augment de velocitat i ho justifica en funció de diferents idees 

científiques, i les relaciona (fregament - flotabilitat). 
 
 
 
 
 
Categoria 2 ciència: Rellevància dels contra-arguments  
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat cita arguments en contra de la seva idea. 
- L'alumnat cita arguments per convèncer els altres des de la ciència. 
 
Barem de rendiment 
 
1. No cita arguments en contra la seva idea ni arguments per convèncer. 
2. No cita arguments en contra la seva idea i convenceria altres amb arguments 

irrellevants. 
3. No cita arguments en contra la seva idea i convenceria amb arguments no científics. 
4. No cita arguments en contra la seva idea o cita arguments irrellevants i convenceria 

des de la ciència (experimentació...)  o amb arguments fonamentats. 
5. Mostra capacitat per citar arguments en contra de la seva idea i arguments per 

convèncer des de la ciència. 
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Categoria 3 ciència: Evolució dels models de l'alumnat 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat inicialment es troba en un model i evoluciona a un model més proper a la 
ciència. 
 
Els models inicials es descriuen més endavant en el punt 4.2.3.3 i 4.2.4.3 
 
Barem de rendiment 
 
1. Estava en un model i continua en el mateix (A-A, B-B, C-C, D-D ). 
2. Estava en un model A i evoluciona al B.   
3. Estava en un model A, B i evoluciona a C.   
4. Estava en un model A, B, C i evoluciona a un model D o estava en el D i millora el 

raonament científic. 
5. Estava en el model D  i evoluciona a un model proper al E. 
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4.2.3 Anàlisi activitat dels grafits 
 
 
4.2.3.1 Preguntes analitzades 

 
 Les preguntes concretes que s'han analitzat en aquesta activitat es mostren en la 
taula 4.2.3.1 , s’especifica així mateix a la categoria que pertanyen. 
 
 
Categories Preguntes 

Categoria 1 ciència: 
Rellevància dels arguments 
 

A partir del text argumentatiu final produït per cada 
alumne/a s'analitza l'apartat on diu: 
 
- Les meves raons són.................. 
 

Categoria 2 ciència: 
Rellevància dels contra-arguments 
 

A partir del text argumentatiu de l'alumnat s'analitza 
l'apartat on diu: 
 
- Arguments en contra la meva idea....... 
- Convenceria algú que no em creu......... 
 

Categoria 3 ciència: 
Evolució dels models de l'alumnat 

Per identificar el model inicial de l'alumnat 
s'analitzen dues preguntes realitzades abans de la 
recerca d'informació i de la base d'orientació: 
 
- Quin és el problema que planteja l'autor en aquest 
article? 
- Si fóssiu uns científics. Quin problema us 
plantejaríeu? 
 
 
Per identificar el model final s'analitza el text 
argumentatiu final sencer. 
 

 
4.2.3.1 Preguntes analitzades en les tres categories de la ciència 
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4.2.3.2 Preguntes contestades 
 
 S'han recollit 24 activitats corresponents als 12 alumnes de cada grup de 3r d’ESO. 
El quadre 4.2.3.2 mostra el número de preguntes contestades (respostes) de cada categoria. 
 
Centre 1  
 
Alumnes Cat1 

ciència 
Cat2 

ciència 
Cat3 

ciència 
12 12 12 10 

 
Centre 2 
 
Alumnes Cat1 

ciència 
Cat2 
ciència 

Cat3 
ciència 

12 10 10 10 

 
 
 
4.2.3.3  Anàlisi de cada categoria en funció del barem de rendiment 
 
 Hem puntuat les respostes de l'alumnat en cada categoria i hem seguit el barem 
plantejat en l'apartat 4.2.2.  Els resultats d'aquesta anàlisi es presenten en taules que 
mostren el % de respostes en cada barem en les dos centres analitzats. Aquestes dades 
també es presenten en forma de gràfics. Cal remarcar que, de la mateixa manera que s’ha 
fet en el cas de l'anàlisi de pensament crític i malgrat tenir pocs alumnes, els resultats 
obtinguts es mostren en percentatges (%) per tal de poder comparar les dades de les dues 
mostres en les dues activitats (Grafits i banyador Speedo). 
 
 
 
Categoria 1 ciència: Rellevància dels arguments 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.2.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
Recordem que el barem de la categoria 1 de ciència era: 
 
1. No cita arguments. 
2. Cita arguments col�loquials. 
3. Parla implícitament de reacció HF i vidre sense  justificar-ho en funció de les propietats 
(enllaç). 
4. Parla explícitament de reacció HF i vidre  sense justificar-ho en funció de les propietats 
de cada material i la seva interacció (enllaç). 
5. Parla explícitament de reacció HF i vidre  i ho  justifica en funció de les propietats de 
cada material i la seva interacció (enllaç). 
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 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Categoria 1 
ciència Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 0 20 14 
2 8 10 5 
3 58 60 59 
4 33 10 23 
5 0 0 0 

Total general 100 100 100 
   
  Taula 4.2.3.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de ciència 
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Gràfic 4.2.3.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 
 
 
 Un 91% de l'alumnat del Centre 1 identifica que es tracta d'un problema de canvi 
químic (barem 3-4), un 33% ho explica verbalment (barem 4). En el Centre 2, un 70% 
també dóna arguments relacionats amb el canvi químic però només ho explicita verbalment 
un 10% de l’alumnat. 
 
 No hi ha cap alumne/a del Centre 1 que se situï en la categoria 1 i, en canvi, un 
20% de l'alumnat del Centre 2 se situa en aquesta categoria, no essent capaços de citar cap 
argument. Pocs alumnes donen arguments col�loquials (10% en el cas del Centre 2 i 8% en 
el cas del Centre 1). 
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Categoria 2 ciència: Rellevància dels contra-arguments 
 
 A partir del barem de la categoria 2 (apartat 4.2.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 2 de ciència era: 
 
1. No cita arguments en contra la seva idea ni arguments per convèncer. 
2. No cita arguments en contra la seva idea i convenceria altres amb arguments 

irrellevants. 
3. No cita arguments en contra la seva idea i convenceria amb arguments no científics. 
4. No cita arguments en contra la seva idea o cita arguments irrellevants i convenceria des 

de la ciència (experimentació...)  o amb arguments fonamentats. 
5. Mostra capacitat per citar arguments en contra de la seva idea i arguments per 

convèncer des de la ciència. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la 
Categoria 2 
ciència Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 0 50 23 
2 0 10 5 
3 8 20 14 
4 8 20 14 
5 83 0 45 

Total general 100 100 100 
   
  Taula 4.2.3.3.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de ciència 
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Gràfic 4.2.3.3.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de ciència 
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 Un 83% de l'alumnat del  Centre 1 es troba en la categoria 5, és a dir, mostra 
capacitat per donar arguments en contra la seva idea i arguments per convèncer els altres, 
en canvi cap alumne/a del Centre 2 mostra aquesta capacitat.  
 
 Un 20% de l'alumnat del Centre 2 i un 8% del Centre 1 és capaç de citar arguments 
per convèncer des de la ciència (barem 4). 
 
 Un 20% de l'alumnat del Centre 2 no cita arguments en contra la seva idea i 
convenceria amb arguments no científics, davant del 8% del Centre 1 (barem 3). 
 
 Cap alumne/a del Centre 1 es troba en el barem 1-2, és a dir, tots han estat  capaços 
de citar arguments per convèncer els altres, en canvi en el Centre 1 hi ha un 60% de 
l'alumnat que no és capaç de citar arguments en contra la seva idea ni arguments per 
convèncer o bé cita arguments irrellevants (barem 1-2). 
 
 Cal remarcar que cap alumne/a del Centre 1 ha estat capaç de citar arguments en 
contra de la seva idea, pensem que això pot venir condicionat pel fet que l'alumnat del 
Centre 1 ja havia treballat la pauta de text argumentatiu amb anterioritat. 
 
 
 
 
Categoria 3 de ciència: Evolució dels models de l'alumnat 
 
 Per analitzar si l'activitat ha contribuït al desenvolupament del pensament científic 
de l'alumnat hem d'observar si l'activitat ha ajudat a fer evolucionar els models inicials de 
l'alumnat i els ha fet arribar a la modelització dels fenòmens (Izquierdo, 2004).  
 
 En el cas concret de l'activitat dels grafits, l'alumnat hauria de ser capaç de detectar 
quatre fets o fenòmens rellevants, de manera que la connexió entre aquests fets els hauria 
de permetre arribar al model final de canvi químic. 
 
 Fenòmens o fets rellevants que hauria d'identificar l'alumnat en l'activitat dels 
grafits: 
 

• Fet 1- Els grafits(esprais) sobre vidres (interacció) no es poden esborrar (canvis 
irreversibles). 

• Fet 2 - Els grafits contenen àcids. 
• Fet 3 - Els vidres són inerts químicament. 
• Fet 4 - No tots els àcids tenen les mateixes propietats. 

 
    4.2.3.3.3: Fets rellevants de l'activitat dels grafits 
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Model científic del text dels grafits (l'anomenarem Model E)

recombinació d'àtoms
CANVI QUÍMIC

grafits: interacció
del vidre amb l'àcid fluorhíric

Substància2:
Vidre
(SiO2)

Substància 1:
Àcid fluorhídric (HF)

Propietats
-reactivitat...

Propietats
-inerts químicament
menys HF

determinades per determinades per

Estructura interna
(depèn de l’enllaç químic)

Estructura interna
(depèn de l’enllaç químic)

recombinació d'àtoms
CANVI QUÍMIC

grafits: interacció
del vidre amb l'àcid fluorhíric

Substància2:
Vidre
(SiO2)

Substància 1:
Àcid fluorhídric (HF)

Propietats
-reactivitat...

Propietats
-inerts químicament
menys HF

determinades per determinades per

Estructura interna
(depèn de l’enllaç químic)

Estructura interna
(depèn de l’enllaç químic)

 
4.2.3.3.4: Model científic de l'activitat dels grafits. Model E 
 
 
 
 
Models inicials de l'alumnat: 
 

  Per tal d'identificar el model inicial de l'alumnat hem partit de dues preguntes 
plantejades en l'activitat, que corresponen a la categoria 1 i a la categoria 5 de pensament 
crític. Aquestes dues  preguntes són: 
 

- Quin és el problema que planteja l'autor en aquest article? (categoria 1de pensament 
crític) 

 
- Si fóssiu uns científics, quin problema us plantejaríeu? (categoria 5 de pensament 

crític) 
 
 Aquestes preguntes s'han realitzat abans de la discussió del text en gran grup i previ 
a la base d'orientació dissenyada per pensar en el model. 
 
 A través d'aquestes preguntes hem identificat quins fets o fenòmens rellevants 
detecta l'alumnat i amb quins conceptes o idees científiques els relaciona. La primera 
d'aquestes preguntes (Quin és el problema que planteja l'autor en aquest article?) ens 
permet detectar els fenòmens rellevants que detecta l'alumnat, mentre que la segona 
(Imagineu sou científics, quin problema us imagineu?) ens permet detectar si connecten 
aquest fets entre si i o amb idees científiques o conceptes científics pertinents. 
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 A partir de l'anàlisi d'aquestes dues qüestions hem pogut establir els quatre models 
inicials de l'alumnat (A, B, C i D): 
 
 Model A correspondria a l'alumnat que no és capaç d'identificar cap fet rellevant i 
 connecta amb idees científiques errònies. 
 
 Model B correspondria a l'alumnat que identifica un o dos fets rellevants però no 
 és capaç de buscar idees científiques rellevants o pensa en relacions científiques 
 incorrectes.  
 
 Model C: correspondria a l’alumnat que detecta alguns fets rellevants i pensa en un 
 únic concepte de ciència o idea científica relacionada . Aquest alumnat no busca 
 connexions entre els fets. 
 
 
 
 
 
 
 Model D: correspondria a l’alumnat que identifica diferents fets rellevants i busca 
 conceptes o idees científics relacionats en cadascun d'ells, arribant a fer connexions 
 entre els fets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El model que anomenarem Model  E correspondria al plantejat per Izquierdo 
(2004) (veure 4.2.3.3.4). El Model E correspon a l'alumnat que detecta tots els fets rellevants i 
busca, doncs, connexions entre ells.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procés de modelització en l'ensenyament (Izquierdo 2004) 
 
 
 
 

Model 

Canvi 

químic 

Fet1 

Fet2 

Fet1 

Model 

Canvi 

químic 

Fet1 

Fet2 
Fet3 Fet4 

Fet2 
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 En la taula 4.2.3.3.5 es mostra el nombre d'alumnes que es troba en cada model: 
 
Models inicials A B C D E 
Centre 1 2 10 0 0 0 
Centre 2 3 5 2 2 0 
 
Taula 4.2.3.3.5 Número d'alumnes en cada centre per cada model inicial 

 
 L'alumnat de l’IES Puigvert es troba inicialment en els models A i B, de manera que 
mostra més dificultats per detectar fets rellevants.  
 
 
 
Models finals de l'alumnat 
 
 A partir d'aquests models inicials es va detectar que cap alumne/a pensava en el 
Fet3 i el Fet4. La base d'orientació o pauta que es planteja en l'activitat dels grafits (veure 
apartat 6) encamina l'alumnat a pensar en el Fet3, fet que permetrà connectar-lo amb el Fet 
4. 
 
Solucionem el problema 
 
Per resoldre el problema plantejat seguiu els passos següents: 
 
a) Escriviu totes les aplicacions que conegueu del vidre. 
 
b) A partir d’aquest llistat intenteu deduir les principals propietats del vidre. 
 
c) A partir dels vostres coneixements de química, justifiqueu per què creieu que el vidre té 
aquestes propietats. 
 
d) Una de les propietats dels vidres és que són inerts químicament i per això s’utilitzen com 
a envàs de reactius químics, per exemple d’àcids. Si és així, vol dir que l’autor de la notícia 
s’equivoca? Escriviu les paraules-clau que creieu que us poden ajudar per trobar a internet o 
a llibres informació útil per argumentar la vostra opinió.  
 
e) Finalment escriviu individualment un text argumentant el vostre punt de vista sobre el 
contingut de l’article. (En una de les classes, el text a escriure va consistir en una carta al 
Director de La Vanguardia argumentant sobre la validesa d’algunes de les afirmacions) 
 

Quadre 4.2.3.3.6 Activitat “Grafitis a prova de bomba”. Pauta per resoldre el problema 
 
 
 A través d’aquesta activitat, l’alumnat havia de pensar en les aplicacions del vidre i  
elaborar un llistat. A partir d'aquest llistat se'ls demanava que escrivissin les propietats del 
vidre, les quals només es podien explicar per la seva estructura (apartat c). Pensant en 
aplicacions del vidre (concret), arribaren a trobar les propietats més importants i 
específicament havien d’arribar al Fet 3 (els vidres són inerts a la majoria d'agents química). 
Tot l'alumnat comenta que conèixer les propietats del vidre els ajuda a saber alguna cosa 
més sobre els mateixos, però cap verbalitza el tema de l'estructura interna. Per resoldre el 
dubte sobre si el problema pot ser causat pel fet que hi ha vidres amb propietats diferents o 
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a que hi ha àcids que sí que ataquen el vidre es plantegen buscar informació a internet, 
sobretot per saber si realment el problema es deu als “àcids barrejats amb les tintes”, tal 
com diu l’article. Les paraules-clau escollides pels diferents grups per buscar informació van 
ser “àcids sobre vidre”, “composició dels àcids”, “gravat del vidre” i “materials per gravar 
vidre”.  
 
 Per detectar el model final de l'alumnat hem analitzat el text argumentatiu que han 
redactat com a cloenda de l’activitat. 
 
 A partir del barem de la categoria 3 (apartat 4.2.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 3 de ciència: 
 
1. Estava en un model i continua en el mateix (A-A, B-B, C-C, D-D ) 
2. Estava en un model A i evoluciona al B   
3. Estava model A, B i evoluciona a C   
4. Estava model A, B, C i evoluciona a un model D o estava en un model D i millora el 
raonament científic 
5. Estava en el model D  i evoluciona a un model proper a l’E 
 
 
Models 
finals 

A B C D E 

Centre 1 0 0 2 10 0 
Centre 2 2 0 0 8 0 
 
Taula 4.2.3.3.7 Número d'alumnes en cada centre per cada model final 

 
 

Barem de la 
Categoria 3 Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 0 20 9 
2 0 0 0 
3 25 0 14 
4 75 80 77 
5 0 0 0 

Total general 100 100 100 
 
  Taula 4.2.3.3.8: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de ciència 
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Gràfic 4.2.3.3.9: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de ciència 

 
 

 Detectem que cap alumne/a del Centre 1 se situa en el barem 1 i 2 i, per tant, que 
tots han fet una evolució a un model més proper a la ciència. En canvi hi ha un 20% de 
l'alumnat del Centre 2 que després de l'activitat segueix tenint el mateix model científic que 
tenia inicialment (barem 1). 
 
 Hi ha un 25 % de l'alumnat del  Centre 1 que es troba en el model A o B i ha 
evolucionat al C. Aquest alumnat, malgrat que ha avançat en les seves idees de ciència, no 
podem dir que ha arribat a modelitzat, ja que no ha estat capaç de connectar els fers 
rellevants (barem 3). 
 
 Cal remarcar que un 75% de l'alumnat del Centre 1 i un 80% de l'alumnat del 
Centre 2 ha evolucionat fins arribar a un model D i, per tant, podem dir que ha arribat a 
modelitzar, essent capaç de connectar diferents fets rellevants. 
 
 Cap alumne/a se situa en el barem 5, ja que ningú no ha identificat tots els  
fenòmens rellevants o bé els ha identificat però no ho ha verbalitzat en la redacció del seu 
text argumentatiu. 
 
 Cal remarcar que els dos alumnes de cada Centre que no han escrit el text 
argumentatiu final es trobaven inicialment en els models A (2)  i  B (2). 
 
 La majoria de l'alumnat ha estat capaç de detectar que es tractava d'un problema de 
canvi químic i, per tant, ha pogut concloure que l’àcid fluorhídric és l’únic que reacciona 
amb el vidre .  
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4.2.4 Anàlisi de l’activitat del banyador Speedo 
 
 
 
4.2.4.1 Preguntes analitzades 

 
 Les preguntes concretes que s'han analitzat en aquesta activitat es mostren en la 
taula 4.2.4.1, on s’especifica a la categoria a la qual pertanyen. 
 
 
Categories Preguntes 

Categoria 1: Rellevància dels 
arguments 
 

A partir del text argumentatiu final produït per cada 
alumne/a s'analitza l'apartat on diu: 
 
Les meves raons són.................. 
 

Categoria 2: Rellevància dels 
contra-arguments 
 

A partir del text argumentatiu de l'alumnat s'analitza 
l'apartat on diu: 
 
Arguments en contra la meva idea....... 
Convenceria algú que no em creu......... 
 

Categoria 3: Evolució dels models 
de l'alumnat 

Per identificar el model inicial de l'alumnat 
s'analitzen dues preguntes prèvies a la lectura del 
text: 
 
-Per què llegim aquest text a classe de ciències? 
 
-Com creieu que ha de ser un banyador que millora 
la velocitat? 
 
Per identificar el model final s'analitza el text 
argumentatiu final sencer. 
 

4.2.4.1 Preguntes analitzades en la categoria 1 
 
 
 
4.2.4.2  Preguntes contestades 
 
 S'han recollit 37 activitats corresponents als 17  i 18 alumnes de cada grup de 4rt 
d’ESO. El quadre 4.2.4.2 mostra el número de preguntes contestades (respostes) de cada 
categoria. 
 
 
Centre 1  
 
Alumnes Cat1 

ciència 
Cat2 

ciència 
Cat3 

ciència 
18 18 18 15 
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Centre 2 
 
Alumnes Cat1 

ciència 
Cat2 

ciència 
Cat3 

ciència 
19 19 19 17 

 
4.2.4.2 número de preguntes contestades (respostes) de cada categoria. 
 
 
 

 
4.2.4.3  Anàlisi de cada categoria en funció del barem de rendiment 
  
 Hem puntuat les respostes de l'alumnat en cada categoria seguint el barem plantejat 
en l'apartat 4.2.2.  Els resultats d'aquesta anàlisi es presenten en taules que mostren el % de 
respostes en cada barem en els dos centres analitzats. Aquestes dades també es presenten 
en forma de gràfics. Cal remarcar que, de la mateixa manera que s’ha fet en el cas de 
l'anàlisi de pensament crític, malgrat tenir pocs alumnes, es treballa en percentatges per tal 
de poder comparar els resultats de les dues mostres. 
 
 
 
Categoria 1 ciència: Rellevància dels arguments 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.2.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 1 de ciència: 
 
1. No cita arguments. 
2. Cita arguments col�loquials. 
3. Parla explícitament d'augment de velocitat sense  i ho justifica en funció d'idees 

científiques relacionades o justificacions poc clares. 
4. Parla explícitament d'augment de velocitat i ho justifica en funció només d'una idea 

científica (fregament o flotabilitat). 
5. Parla explícitament d'augment de velocitat i ho justifica en funció de diferents idees 

científiques, i les relaciona (fregament - flotabilitat). 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la 
Categoria 1 Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 13 18 16 
2 0 35 19 
3 27 18 22 
4 27 18 22 
5 33 12 22 

Total general 100 100 100 
 

Taula 4.2.4.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 
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Gràfic: 4.2.4.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 

 
  
 Un 60% de l'alumnat del Centre 1 explicita que l'augment de velocitat es causa o bé 
de l'augment de la flotabilitat o bé de la disminució del fregament, i fins i tot un 33% es 
capaç de relacionar aquestes dues idees científiques de manera correcta. En el cas del 
Centre 2, només un 30% associa l'augment de velocitat a una idea científica i només un 
12% connecta aquestes dues idees científiques (flotabilitat i disminució de fregament). 
 
 Un 27% de l'alumnat del Centre 1 i un 18% de l'alumnat del Centre 2 no és capaç 
d'associar cap idea científica que justifiqui l'augment de velocitat. 
 
 Cal remarcar que un 35% de l'alumnat del Centre 2 justifica l'augment de velocitat 
amb arguments col�loquials. Pensem que una possible explicació a aquest fet és que en el 
Centre 2 l'alumnat quan escriu el text argumentatiu se situa en un rol concret, o bé el rol de 
nedador (o rol de Michael Phelps) o bé el rol de científic. Hem detectat que l'alumnat que 
se situa en el rol de nedador o de Michael Phelps tendeix a escriure arguments col�loquials. 
 
 Molt pocs alumnes (13% i 18% respectivament) no citen cap argument. 
 

 
Categoria 2 ciència: Rellevància dels contra-arguments 
 
 A partir del barem de la categoria 2 (apartat 4.2.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Barem de la categoria 2 de ciència: 
 
1. No cita arguments en contra la seva idea ni arguments per convèncer. 
2. No cita arguments en contra la seva idea i convenceri altres amb arguments irrellevants. 
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3. No cita arguments en contra la seva idea i convenceria amb arguments no científics. 
4. No cita arguments en contra la seva idea o cita arguments irrellevants i convenceria des 

de la ciència (experimentació...)  o amb arguments fonamentats. 
5. Mostra capacitat per citar arguments en contra de la seva idea i arguments per 

convèncer des de la ciència. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la 
Categoria 1 Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 27 41 34 
2 0 0 0 
3 13 6 9 
4 33 47 41 
5 27 6 16 

Total general 100 100 100 
 

Taula: 4.2.4.3.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 
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Gràfic: 4.2.4.3.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 

 
 Un 27% de l'alumnat del  Centre 1 es troba en el barem 5, és a dir, mostra capacitat 
per donar arguments en contra i arguments per convèncer els altres, en canvi, només un 
6% de l'alumnat del Centre 1 es troba en aquesta categoria. 
 
 Un 33% de l’alumnat del Centre 1 i un 47 % del Centre 2 es troba en el barem 4, és 
a dir no cita arguments en contra la seva idea o cita arguments irrellevants i convenceria els 
altres des de la ciència (experimentació...) o amb arguments fonamentats. 
 
 Un 13% de l’alumnat del Centre 1 i un 6% del Centre 2 es troba en el barem 3, és a 
dir, no cita arguments en contra i convenceria amb arguments no científics. 
 
 Un 27% de l’alumnat del Centre 1 i un 41% del Centre 2 es troba en el barem 1, és 
a dir,  no mostra capacitat per mostrar arguments en contra ni per convèncer els altres 
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Categoria 3 ciència: Evolució dels models de l'alumnat 
 
 Per analitzar si l'activitat ha contribuït al desenvolupament del pensament científic 
de l'alumnat hem d'observar si l'activitat ha ajudat a fer evolucionar els models inicials de 
l'alumnat, arribant a la modelització dels fenòmens (Izquierdo, 2004).  
 
 En el cas concret de l'activitat del banyador Speedo l'alumnat hauria de ser capaç de 
detectar quatre fets o fenòmens rellevants, la connexió entre aquests fets hauria de 
permetre'ls arribar al model final. 
 
 Fenòmens o fets rellevants que hauria d'identificar l'alumnat en l'activitat dels 
grafits: 
 
 
 
Fet 1. Propietats material: lleuger 
Fet 2. Propietats material: repel�leix l’aigua 
Fet 3. Propietats material: impermeable 
Fet 4. Disseny: comprimeix el cos 
Fet 5. Estabilitza posició del cos 
 
 

4.2.4.3.3: Fets rellevants de l'activitat del banyador Speedo 
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Model científic de l'activitat del banyador Speedo. Model E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Gràfic 4.2.4.3.4: Model científic de l'activitat dels grafits. Model E 

BANYADOR    SPEEDO 

Millores prestacions  causa de: 

 

Redueix la vibració del múscul i de 
la pell a través d'una acurada 

compressió 

 
Estabilitza i manté la posició del cos 

amb panells que potencien la 

aerodinàmica 

Propietats 

material (neoprè i 

poliuterà )  

Disseny del teixit i 

del banyador 

 

-ulta-lleuger 

-impermeable 
(pesa poc tan fora 

com dins de 

l’aigua) 

repeleix l’aigua 

(frega menys amb 
el fluid) 

 

Disminuex la resistència amb l'aigua 

Idea Clau 

 

augmenta l’acceleració 

 

augmenta la velocitat final i  la 

mitjana 

millora la flotació 

 

Equilibra la 

posicó del cos 
(cames més 

horitzontals): 

Ajust anatòmic, 

hidrodinàmica 

 

La flotació millora  perquè hi ha menys volum de 

l'objecte dins l'aigua, sigui perquè està més recte, 
sigui perquè al pesar menys té menys densitat que 

un banyador normal i, per tant, s'enfonsa menys i, 

per tant, l'empenta és més gran 

2a llei Newton: F-Ff = m.a 
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Models inicials de l'alumnat 
 
Model A: correspondria a l'alumnat que no és capaç d'identificar cap fet rellevant. 
 
Model B: correspondria a l'alumnat que identifica un o dos fets rellevants però no és capaç 
de buscar idees científiques relacionades. 
 
Model C: Correspondria a l'alumnat que identifica un o més fets i busca una sola idea 
científica relacionada amb els mateixos (fregament o flotabilitat). 
 
Model D: Correspondria a l'alumnat que identifica més d'un fet i pensa en diferents 
conceptes o idees científiques relacionades (força, fregament, flotabilitat), però no relaciona 
les idees ni els fets entre sí. 
 
Model E: model plantejat per Izquierdo(2006) al qual hauria d'arribar l’alumnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Models finals 

 
 Abans d'escriure el text argumentatiu final, el qual ens permetrà detectar l'evolució 
del model de l'alumnat, els alumnes pensaven en les propietats que hauria de tenir un 
banyador que augmentés la velocitat, discutien entre ells, realitzaven diferents activitats i 
finalment anaven a internet per  contraposar les propietats del banyador Speedo LZR Racer 
amb les que ells havien pensat. Per tant, podem dir que el text argumentatiu final és fruit de 
la reflexió i discussió de les idees científiques del text. 
 
 A partir del barem de la categoria 3 (apartat 4.2.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
Barem de la categoria 3 de ciència: 
 
1. Estava en un model i continua en el mateix (A-A, B-B, C-C, D-D ). 
2. Estava en un model A i evoluciona al B.   
3. Estava en un model A, B i evoluciona a C.   
4. Estava en un model A, B, C i evoluciona a un model D o estava en el D i millora el 

raonament científic. 
5. Estava en el model D  i evoluciona a un model proper al E. 
 
 
 
 
 

Model 

Canvi 

químic 

Fet1 

Fet2 
Fet3 Fet4 
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Models 
finals 

A B C D E 

Centre 1 4 3 11 10 0 
Centre 2 4 5 10 0 0 
 

Taula : 4.2.4.3.5 Número d'alumnes en cada centre per cada model final 

 
 

Barem de la 
Categoria 3 Centre 1   Centre 2 

Total 
general 

1 27 41 34 
2 0 0 0 
3 20 18 19 
4 47 41 44 
5 7 0 3 

Total general 100 100 100 
 

Taula: 4.2.4.3.3.6: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 3 4 5

Speedo Evolució

Centre 1

Centre 2

 
 

Gràfic: : 4.2.4.3.7: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 

 
 
 Hi ha un 27% de l'alumnat del Centre 1 i un 42% del Centre 2 que després de 
l'activitat continua tenint el mateix model científic que tenia inicialment (barem 1). 
 
 Hi ha un 20% de l'alumnat del  Centre 1 i un 18% del Centre 2 que es troba en el 
model A o B i ha evolucionat al C (barem 3). Aquest alumnat ha estat capaç de relacionar 
aquest augment de velocitat amb l'augment de flotabilitat o bé amb la disminució de 
fregament i, per tant, comprèn el fonament científic del banyador. 

  
 El 47 % de l'alumnat del Centre 1 i el 41% de l'alumnat del Centre 2 ha evolucionat 

fins arribar a un model D, és a dir, ha estat capaç de detectar la idea d'augment de 
flotabilitat del banyador i la disminució del fregament del mateix, però no ha justificat la 
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connexió entre les dues idees científiques esmentades: augment flotabilitat i disminució del 
fregament. 

 
 Un 7% de l'alumnat del Centre 1 se situa en el barem 5, essent capaç d'identificar 
els fets rellevats i alhora connectar-los científicament, justificant la relació entre l'augment 
de flotabilitat amb la disminució de la força de fregament. 
 
 
4.2.5 Interpretació de les dades 
 
 De cada activitat (grafits i banyador speedo) hem representat totes les categories en 
un mateix gràfic. 
 
Grafits 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Argumets

Contra-arguments

Evolucio

Activitat dels grafits

Centre 1 Centre 2
 

 
Gràfic 4.2.5.1: % de respostes  en cada categoria en l'activitat dels grafits 

 
 Observem que l'alumnat del Centre 1 es mostra lleugerament superior en totes les 
categories. En la categoria 1(arguments) l'alumnat del Centre 1 (3,5) cita majoritàriament 
arguments científics per argumentar les seves idees. 
 
 En la categoria dels contra-arguments es detecta una diferència més gran. L'alumnat 
del Centre 1 se situa al voltant del 4 i en canvi el del Centre 2 se situa al voltant del 2,5. Un 
aspecte important del pensament científic és ser capaç de buscar arguments per convèncer 
els altres i a la vegada poder predir arguments en contra dels propis. Aquest aspecte s'ha de 
treballar més en el Centre 2. 
 
 Per últim, podem dir que hi ha una evolució dels models científics en els dos 
centres, essent superior aquesta diferència en el Centre 2. 
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Speedo 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Arguments

Contra-arguments

Evolucio

Speedo

Centre 1 Centre 2

Gràfic 4.2.5.2: % de respostes  en cada categoria en l'activitat del banyador Speedo 
 
 
 Observem que l'alumnat del Centre 1 es mostra molt superior en la categoria 1 i 2, 
es a dir en citar arguments i contr-arguments des de la ciència. En canvi l'alumnat del 
Centre 2 es mostra lleugerament superior en l'evolució del model de ciència, tot i que la 
diferència és mínima (3,2 a 3,5). Cal remarcar que en els dos centres es veu clara l'evolució 
del model científic de l'alumnat, essent la mitjana superior a 3,2. 
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4.3 Anàlisi de llengua 
 
 
 
4.3.1  Categories d'anàlisi 

 
Les categories d'anàlisi de la llengua estan basades en la proposta feta per Jorba et al 

(1998). Aquests autors utilitzen cinc criteris d'avaluació per analitzar textos produïts per 
alumnes quan descriuen, justifiquen, expliquen o argumenten. D'aquests cinc criteris n'hem 
seleccionat tres, que són els més rellevants en el nostre cas. Els tres criteris són:  

- L'organització del text 
- El volum de coneixements 
- La precisió del lèxic i de l'escrit en general. 
 

 
Categories d'anàlisi 
 

Descripció 

Categoria 1 de llengua:  
Organització del text 

S'analitzarà si el text s'ha ordenat d'acord amb el 
model de text que pertoca. 
 

Categoria 2 de llengua:  
Volum de coneixements 

S'analitzarà si el volum de coneixements científics 
és adequat.  
 

Categoria 3 de llengua:  
Precisió de lèxic 

S'analitzarà si es fa un ús del lèxic tenint en 
compte aquests principis: 
a) La precisió dels mots d'acord amb la ciència 
b) Ús adequat dels mots que tenen diferent 
significat en llenguatge col�loquial i específic de 
ciències. 
c) Si l'escrit en general està escrit amb precisió. 
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4.3.2 Preguntes analitzades 
 
 
 En aquesta part s'han analitzat tres preguntes diferents amb l'objectiu de detectar 
possibles diferències en l'aspecte lingüístic en diferents moments de l'activitat. La primera 
pregunta correspon al que anomenem Consigna en el Pensament crític, la qual es realitza a 
l’inici de l'activitat, la segona correspon al Test en el Pensament crític, la qual es realitza al 
mig de l'activitat i la tercera correspon a la Conclusió en el Pensament crític, que es realitza 
al final de l'activitat com a cloenda. De cada pregunta hem analitzat les tres categories 
citades anteriorment. 
 
 
 
 
4.3.2.1 Preguntes analitzades en l'activitat dels Grafits 
 
 Les preguntes concretes que s'han analitzat en aquesta activitat es mostren en la 
taula següent, s’especifiquen les categories que s'analitzen i la seva abreviació.  

 
Pregunta Categories Abreviació de les 

categories 
 

Consigna: Quin és el 
problema que planteja 
l’autor/a d’aquest article? 

Categoria 1: Organització 
del text 
 
Categoria 2: Volum de 
coneixements 
 
Categoria 3: Precisió en el 
lèxic 
 
 

Org 1 
 
 
Volum 1 
 
 
Precisió 1 

 
 

Pregunta Categories Abreviació de les 
categories 

 
Test: Si fóssiu uns 
científics, quin 
problema us 
plantejaríeu? 
 

Categoria 1: Organització 
del text 
 
Categoria 2: Volum de 
coneixements 
 
Categoria 3: Precisió en el 
lèxic 
 
 

Org Test 
 
 
Volum Test 
 
 
Precisió Test 
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Pregunta Categories Abreviació de les 
categories 

Conclusió: Volem escriure 
un text argumentatiu dirigit 
al diari La Vanguardia per 
donar la nostra opinió sobre 
el fonament científic de 
l'article. L'autor/a diu que el 
problema és la barreja de 
tintes amb àcids. Estàs 
d'acord amb aquesta 
afirmació? 
 
Tant si es que sí com si no 
escriu un text argumentatiu 
per convèncer tothom de la 
teva opinió.  
 

Categoria 1: Organització 
del text 
 
 
 
Categoria 2: Volum de 
coneixements 
 
 
 
Categoria 3: Precisió en el 
lèxic 
 
 

Org concl 
 
 
 
 
Volum concl 
 
 
 
 
Precisió concl 

 

 
 
 
4.3.2.2 Preguntes analitzades en l'activitat del banyador Speedo 
 
 Les preguntes concretes que s'han analitzat en aquesta activitat es mostren en la 
taula següent, s’especifiquen les categories que s'analitzen i la seva abreviació.  
 
 

Pregunta Categories Abreviació de les 
categories 

Consigna: Imagineu-vos que 
heu de resumir aquest text a 
un company/a en poques 
paraules. Com ho faríeu? 
 
 

Categoria 1: Organització 
del text 
 
Categoria 2: Volum de 
coneixements 
 
Categoria 3: Precisió en el 
lèxic 
 
 

Org 1 
 
 
Volum 1 
 
 
Precisió 1 
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Pregunta Categories Abreviació de les 
categories 

Test: Sou membres del 
comitè olímpic que ha de 
decidir si utilitzar aquest 
banyador és o no legal. 
Escriviu un experiment 
científic que faríeu per 
demostrar si realment el 
record depèn del banyador 
o no (penseu en totes les 
variables a controlar: on 
faríeu l’experiment, com, 
amb qui, si mesuraríeu de 
nou la llargada de la piscina, 
qui cronometraria el 
temps...)  
 

Categoria 1: Organització 
del text 
 
 
 
Categoria 2: Volum de 
coneixements 
 
 
 
Categoria 3: Precisió en el 
lèxic 
 
 

Org Test 
 
 
 
 
Volum Test 
 
 
 
 
Precisió Test 

 
 

Pregunta Categories Abreviació de les 
categories 

Conclusió: Ets un científic. 
T’han demanat que 
investiguis si el banyador 
Speedo millora la flotabilitat 
i, per tant, la velocitat. 
Justifica científicament que 
el banyador sí/no millora la 
velocitat. Escriu un text 
argumentatiu seguint el guió 
de text argumentatiu 
 

Categoria 1: Organització 
del text 
 
Categoria 2: Volum de 
coneixements 
 
Categoria 3: Precisió en el 
lèxic 
 
 

Org concl 
 
 
Volum concl 
 
 
Precisió concl 

 
 
 
 
4.3.2.3 Preguntes contestades 
 
 S'han recollit 24 activitats corresponents als 12 alumnes de cada grup de 3r d’ESO 
en el cas dels grafits i 37 activitats en el cas del banyador Speedo.  
 
 
Activitat dels grafits 
 
Centre 1  
Alumnes Cat1 

llengua 
Cat2 

llengua 
Cat3 

llengua 
12 12 12 12 
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Centre 2 
Alumnes Cat1 

llengua 
Cat2 
llengua 

Cat3 
llengua 

12 12 11 10 

 
 
 
Activitat Speedo 
 
Centre 1  
Alumnes Cat1 Cat2 Cat3 
18 18 11 15 
 
 
Centre 2 
Alumnes Cat1 Cat2 Cat3 
19 18 17 17 
 
  
 
  
4.3.3 Barem de rendiment de les categories 
 
 Per analitzar les respostes de l'alumnat en cada categoria hem elaborat un barem de 
rendiment igual que hem fet en el cas del Pensament Crític i de la ciència. En aquest cas el 
Barem conté una escala (de l’1 al 3) junt amb una descripció de les característiques del 
treball en cada punt de l'escala. En el cas de la primera categoria (organització del text) hem 
elaborat un barem diferent en cada pregunta analitzada, ja que corresponen a demandes 
molt diferents, l' organització que ha de tenir el resum (consigna)  ha de ser diferent a la 
d'un experiment científic (test) o a la d'un text argumentatiu (conclusió). 
 
 
Categoria 1 llengua: Organització del text en la Consigna 
 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat cita el fet i l'argument 
- L'alumnat escriu el fet i l'argument en l'orde adequat 
- L'alumnat utilitza connectors adequats (ja que, perquè) per relacionar fet i argument 
 
Barem de rendiment 
 
1. Directament l’alumnat cita el fet o directament cita l'argument 
2. Cita l'argument i el fet però en ordre incorrecte (primer argument, després fet) 
3. Cita el fet més un connector (ja que, perquè) més l'argument 
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Categoria 1 llengua: Organització del text en el cas del Test 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat formula un problema científic en forma de pregunta 
- L'alumnat té en compte la variable depenent i independent al formular una pregunta 
científica 
- L'alumnat identifica i verbalitza l'objectiu de l'experiment 
- L'alumnat identifica l'objectiu de l'experiment 
- L'alumnat identifica el material necessari per realitzar l'experiment 
- L'alumnat escriu el procediment de l'experiment de manera clara i precisa  
 
Barem de rendiment 
 
1. No formula un problema científic (Grafits)/ No formula un experiment o formula un 
experiment sense seguir un ordre lògic (Speedo) 
2. No formula l'enunciat en forma de pregunta, ni relaciona dues variables (grafits)/ Deixa 
clar l'objectiu de l'experiment però no el procediment o bé cita el procediment i no 
enuncia l'objectiu. 
3. Formula l'enunciat en forma de pregunta relacionant dues variables (Grafits)/ Formula 
l'experiment científic seguint un ordre: objectiu més material més procediment (Speedo) 
 
 
 
 
Categoria 1 llengua: Organització del text 
 
Indicadors de rendiment 
- L'alumnat segueix l’esquema del text argumentatiu plantejat 
- L'alumnat diferencia idees, arguments, contra-arguments i evidències 
 
Barem de rendiment 
1. No segueix l’esquema d'un text argumentatiu 
2. Segueix l’esquema d'un text argumentatiu però es deixa algun pas 
3. Segueix l’esquema d'un text argumentatiu  
 
 
 
 
Categoria 2 llengua: Volum de coneixements 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat només cita la informació rellevant sense afegir palla 
 
Barem de rendiment 
1. Cita informació irrellevant o palla 
2. Cita part de la informació rellevant més palla 
3. Cita tota la informació irrellevant sense palla 
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Categoria 3 llengua: Precisió lèxic (i de l’escrit, en general) 
 
Indicadors de rendiment 
 
- L'alumnat utilitza els noms científics amb precisió 
- L'alumnat utilitza els verbs científics amb precisió 
- L'alumnat escriu un redactat entenedor i correcte 
 
Barem de rendiment 
 
1. Poc precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
2. Mig precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
3. Molt precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
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4.3.4 Anàlisi de l'activitat dels Grafits 
 
 
 
4.3.4.1  Anàlisi de la categoria 1: Organització del text 
 
 
 Hem puntuat les respostes de l'alumnat en cada categoria i hem seguit el barem 
plantejat en l'apartat 4.3.3. Els resultats d'aquesta anàlisi es presenten en taules que mostren 
els percentatges de respostes en cada barem en els dos centres analitzats. Aquestes dades 
també es presenten en forma de gràfics. Cal remarcar que, de la mateixa manera que s’ha 
fet en el cas de l'anàlisi de pensament crític i de la ciència i malgrat tenir pocs alumnes, els 
resultats obtinguts es mostren en percentatges (%) per tal de poder comparar les dades de 
les dues mostres en les dues activitats (Grafits i banyador Speedo). 
 
 
 
Organització del text en la Consigna 
 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 1 en la Consigna era: 
 
1. Directament citen el fet o directament citen l'argument 
2. Citen l'argument i el fet però en ordre incorrecte (primer argument després fet) 
3. Citen el Fet més un connector (ja que, perquè) més l'argument. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
   

 
Barem de la Cat1: Org1 Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

67                              33 
33                              42 
0                                25 

50 
38 
13 

Total general 100                           100 100 
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Taula i gràfic  4.3.4.1.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de llengua(consigna) 

 
  
 

 Cap alumne/a del Centre 1 es troba en la categoria 3, és a dir, l’alumnat connecta el 
fet i l'argument amb un connector. La majoria de l'alumnat del Centre 1 es troba en el 
barem 1 (67%), per tant mostra dificultats en citar el fet succeït i l'argument, només cita un 
dels dos. 
 
 En el Centre 2 les respostes estan més repartides. Un 33% de l'alumnat està en el 
barem 1, un 42% en el barem 2 i un 25% en el barem 3. 

 
 
Organització del text en el Test 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 1 en el Test era: 
1. No formula un problema científic. 
2. No formula l'enunciat en forma de pregunta, ni relaciona dues variables. 
3. Formula l'enunciat en forma de pregunta relacionant dues variables  
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la Cat1: Org test Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

50                              73 
50                              27 
0                                0 

61 
39 
0 

Total general 100                           100 100 
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Taula i gràfic  4.3.4.1.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de llengua(test) 

 
 
 Detectem que tot l'alumnat té dificultats en plantejar una  pregunta científica i 
redactar-la correctament i que, per tant, cap alumne/a es troba en el barem 3, és a dir, no 
identifica la variable depenent i independent. 
 
 L'alumnat o bé no sap formular preguntes científiques (barem 1) o bé les formula 
incorrectament (barem 2). En el Centre 1 la meitat de l'alumnat està en el barem 1 i l'altre 
en el 2. En el Centre 2 la majoria (73%) està en el barem 1. 
 
 
 
Organització del text en el text argumentatiu 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 1 en el Text argumentatiu  era: 
1. No segueix l’esquema d'un text argumentatiu 
2. Segueix l’esquema d’un text argumentatiu però es deixa algun pas. 
3. Segueix l’esquema d’un text argumentatiu 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la Cat1: Org concl Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

8                                20 
75                              50 
17                               30 

14 
64 
23 

Total general 100                           100 100 
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Taula i gràfic  4.3.4.1.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de llengua (conclusió) 
 

 La majoria de l'alumnat dels dos centres es troba en el Barem 2 i per tant segueixen 
la pauta plantejada pel professor/a de text argumentatiu, però es deixen alguns dels passos. 
Pocs alumnes, un 17% en el Centre 1 i un 30% en el Centre 2, escriuen tots els passos. 
 
 
 
 
4.3.4.2  Anàlisi de la categoria 2: Volum de coneixements 
 
 A partir del barem de la categoria 2 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 2 en les tres preguntes a analitzar  era: 
1. Cita informació irrellevant o palla 
2. Cita part de la informació rellevant més palla 
3. Cita tota la informació irrellevant sense palla 
 
 
Volum de coneixements en la Consigna 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent:  
 

Barem de la Cat2: Volum 1 Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

58                              0 
33                              75 
8                                25 

29 
54 
17 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.4.2.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de llengua (Consigna) 

 
 L'alumnat del Centre 1 es situa majoritàriament en el barem 1 (58%) i, per tant, cita 
informació irrellevant o palla. Un 33% es troba en la barem 2, és a dir, cita part de la 
informació rellevant i només un 8% cita tota la informació rellevant. 
 
 En canvi l'alumnat del  Centre 2 es troba majoritàriament (75%) en el barem 2 , i 
per tant, cita part de la informació rellevant. Un 25% es troba en el barem 3 i, per tant, cita 
tota la informació importants. Cal remarcar que cap alumne/a del Centre 2 es troba en el 
barem 1. 

 
 
Volum de coneixements en el Test 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat2: Volum 
test 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

50                              64 
50                              36 
0                                0 

57 
43 
0 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.4.2.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de llengua (Test) 

 
 La meitat de l'alumnat del Centre 1 es troba en el barem 1 i l'altra meitat en el 
barem 2, és a dir, o bé no cita informació rellevant o bé només en cita una part. El mateix 
passa en el Centre 2, on un 64% no cita informació rellevant i un 36 % en cita només una 
part. En aquest cas l'alumnat havia d'activar els coneixements de química rellevants per 
poder formular correctament una pregunta científica. El que hem detectat és que l’alumnat 
es centra en una única variable (vidre) o (àcid) i a partir d'aquesta formula el problema a 
investigar. No tenen en compte tots els fets rellevants a considerar ni intenten connectar 
diferents variables. 

 
 
 

Volum de coneixements en el text argumentatiu final 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat2: Volum 
concl 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

0                                  30 
17                                40 
83                                30 

14 
27 
59 

Total general 100                             100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.4.2.3 % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de llengua (Conclusió) 

 
 Quant al volum de coneixements del text argumentatiu final (conclusió) es detecten 
diferències respecte les altres preguntes analitzades. Mentre que en les preguntes anteriors 
el Centre 2 mostrava un volum més gran de coneixements, en el cas del text argumentatiu 
no ha estat així. La majoria de l'alumnat del Centre 1 quan redacta el text argumentatiu final 
té en compte els coneixements rellevants a connectar i, per tant, majoritàriament se situa en 
el barem 3 (83%), davant del 30% del centre 2. 
 
 
 
 
4.3.4.3 Anàlisi de la categoria 3: Precisió del lèxic i de l'escrit en general 
 
 A partir del barem de la categoria 3 (apartat 4.3.2) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 3 en les tres preguntes a analitzar  era: 
 
1. Poc precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
2. Mig precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
3. Molt precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

Precisió del lèxic i de l'escrit en general en la Consigna 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat2: Precisió 1 Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

83                              67 
17                              25 
0                                8 

75 
21 
4 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.4.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de llengua (Consigna) 

 
 La majoria de  l'alumnat dels dos centres es troba en el barem 1 i, per tant, escriu 
textos poc preciosos en el vocabulari o en el redactat. 
 
 
 
Precisió del lèxic i de l'escrit en el Test 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat3: Precisió 
test 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

50                              55 
17                              45 
33                                0 

52 
30 
17 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.4.3.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de llengua (Test) 

 
 

 Detectem que l'alumnat té dificultats en utilitzar el  lèxic amb precisió quan fotmula 
un pregunta científica, de manera que formula preguntes molt generals i poc investigables. 
Només un 33% de l'alumnat del Centre 1 fa l'esforç per pensar en ternes de ciència i utilitza 
amb precisió el vocabulari a tractar (barem 3), davant del 0% del Centre 2. La majoria de 
l'alumnat es troba en el barem 1-2. 
 
 
Precisió del lèxic i de l'escrit en el Text argumentatiu final 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat3: Precisió 
concl 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

0                                30 
50                              60 
50                               10 

15 
55 
32 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.4.3.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de llengua (Conclusió) 

 
 Cal remarcar que tot l'alumnat escriu amb més precisió el text argumentatiu final, 
situant-se un 70% de l'alumnat del Centre 2 en el barem 2-3 i un 100% de l'alumnat del 
Centre 1.  
 
 
 



 161 

4.3.5 Anàlisi activitat banyador Speedo 

 
 
 
4.3.5.1  Anàlisi de la categoria 1: Organització del text 

 
 Hem puntuat les respostes de l'alumnat en cada categoria seguint el barem plantejat 
en l'apartat 4.3.3  Els resultats d'aquesta anàlisi es presenten en taules que mostren els 
percentatges de respostes en cada barem en els dos centres analitzats. Aquestes dades 
també es presenten en forma de gràfics. Cal remarcar que igual que en el cas de l'anàlisi de 
pensament crític, malgrat tenir pocs alumnes, treballem en % per tal de poder comparar els 
resultats de les dues mostres. 
 
 
 
Organització del text en la Consigna 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 1 en la Consigna era: 
1. Directament citen el fet o directament citen l'argument 
2. Citen l'argument i el fet però en ordre incorrecte (primer argument després fet) 
3. Citen el Fet més un connector (ja que, perquè) més l'argument. 
 
 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la Cat1: Org1 Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

72                             39 
22                             28 
6                               33 

56 
25 
19 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.1.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de llengua (Consigna) 

 
 
 De la mateix manera que passava en el cas dels grafits, l'alumnat del Centre 2 té més 
facilitat per organitzar el text, tot i que en aquest cas la diferència no és tan considerable. La 
majoria de l'alumnat del Centre 1 es troba en el barem 1 (72%), és a dir, directament diu el 
fet succeït o directament diu l'argument, un 22% es situa en el barem 2 i, per tant, no 
elabora frases ben organitzades des del punt de vista de la llengua. Només un 6% de 
l'alumnat del Centre 1 es troba en el barem 3 i connecta correctament el fet i l'argument. 
 
 En el Centre 2 les respostes estan més repartides, un 61% de l'alumnat es troba en 
el barem 2 i 3, és a dir, cita el fet succeït i l'argument, tot i que només un 28% utilitza 
correctament els connectors entre ells.  

 
 
 
Organització del text en el Test 
 
 A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 1 en el Test era: 
1. No formula un experiment o formula un experiment sense seguir un ordre lògic.  
2. Deixa clar l'objectiu de l'experiment però no el procediment o bé cita el procediment i 
no enuncia l'objectiu. 
3.  Formula l'experiment científic seguint un ordre: objectiu+material+procediment  
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Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 
 

Barem de la Cat1: Org test Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

29                               0 
71                              100 
0                                0 

14 
86 
0 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.1.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de llengua (Test) 

 
  
 Cap alumne/a és capaç d’enunciar correctament un experiment científic seguint 
tots els passos (barem 3). La majoria de l'alumnat del Centre 1 (71%) i tot l'alumnat del 
Centre 2 es troba en el barem 2, és a dir, cita directament el procediment sense dir l'objectiu 
de l'experiment o bé diu l'objectiu però no especifica el procediment. 
 
 
 
Organització del text en el Text argumentatiu final 
 
A partir del barem de la categoria 1 (apartat 4.3.2) hem puntuat cada resposta de l'alumnat 
per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 1 en el Text argumentatiu  era: 
1. No segueix l’esquema d'un text argumentatiu 
2. Segueix l’esquema d’un text argumentatiu però es deixa algun pas. 
3. Segueix l’esquema d’un text argumentatiu 
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 Aquestes puntuacions expressades en % es mostren en la taula següent: 
 

Barem de la Cat1: Org concl Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

20                             47 
20                             35 
60                             18 

34 
28 
38 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.1.3 % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 1 de llengua (Conclusió) 

 
 En aquest cas, a diferencia dels grafits, trobem més dispersió en les respostes. 
L'alumnat del Centre 1 mostra més facilitat per seguir l’esquema d’un text argumenetatiu, 
situant-se un 60% en el barem 3, davant del 18% del Centre 2. 
 
 Cal remarcar que un 20% de l'alumnat del Centre 1 i un 47% de l'alumnat del 
Centre 2, malgrat disposar d'una pauta per escriure el text argumentatiu, no l'ha seguit. 
 
 
 
4.3.5.2  Anàlisi de la categoria 2: Volum de coneixements 
 
 A partir del barem de la categoria 2 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 2 en les tres preguntes a analitzar  era: 
1. Cita informació irrellevant o palla 
2. Cita part de la informació rellevant + palla 
3. Cita informació rellevant sense palla 
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Volum de coneixements en la Consigna 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat2: Volum 1 Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

11                             22 
67                             33 
22                             44 

17 
50 
33 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.2.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de llengua (Consigna) 

 
 L'alumnat del Centre 1 es situa majoritàriament en el barem 2 (67%), cita part de la 
informació rellevant però no tota. Les respostes de l'alumnat del Centre 2 es troben força 
repartides.  

 
 
 
Volum de coneixements en el Test 

 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 

 
Barem de la Cat2: Volum 
test 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 

100                            86 
0                                14 

93 
7 
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3 0                                  0 0 
Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.2.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de llengua (Test) 

 
 Pràcticament tot l'alumnat (100% en el Centre 1 i 86% en el Centre 2) es troba en el 
barem 1, és a dir, quan pensen en l'experiment científic no tenen en compte els 
coneixements de física directament implicats i, per tant, no tenen en compte les 
característiques del material: lleuger, impermeable... que afecten la flotabilitat  o 
característiques del disseny que directament afecten al fregament (aerodinàmic...). Només 
un 14% de l'alumnat del Centre 2 té en compte alguns coneixements de física rellevants, i 
se centra o bé en algun aspecte del material o bé del disseny, però no considera diferents 
factors. 
 
 
 
Volum de coneixements en el Text argumentatiu 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 
 

Barem de la Cat2: Volum 
concl 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

20                               41 
53                               47 
27                               12 

31 
50 
19 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.2.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 2 de llengua (Conclusió) 

 
 Les respostes de l'alumnat es troben força repartides, tot i que la meitat de les 
respostes (53%) i (47%) es troben en el Barem 2, és a dir, citen part de la informació 
rellevant. Pocs alumnes citen tota la informació rellevant (barem 3) i, per tant, no detecten 
la relació entre flotabilitat i disminució del fregament. 
 
 
 
 
4.3.5.3 Anàlisi de la categoria 3: Precisió del lèxic i de l'escrit en general 
 
 A partir del barem de la categoria 3 (apartat 4.3.3) hem puntuat cada resposta de 
l'alumnat per tal de poder quantificar el número de respostes en cada barem de l'escala. 
 
Recordem que el barem de la categoria 3 en les tres preguntes a analitzar  era: 
1. Poc precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
2. Mig precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
3. Molt precís en el vocabulari o correcte en el redactat 
 
Precisió del lèxic i de l'escrit en general en la Consigna 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 

 
Barem de la Cat3: Precisió 1 Centre 1               Centre 2 Total general 
1 
2 
3 

28                             39 
67                             11 
6                               50 

33 
39 
28 
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Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.3.1: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de llengua (Consigna) 

 
 
 La majoria de l'alumnat del Centre 1 es troba en el barem 2 (67%), de manera que 
utilitza els substantius amb precisió però no els verbs. L'alumnat del Centre 2 escriu el text 
amb més precisió, situant-se la meitat d'ells en el barem 3. 
  
 
 
Precisió del lèxic i de l'escrit en general en el Test 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 

 
Barem de la Cat3: Precisió 
test 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

62                             71 
8                               20 
31                              0 

67 
19 
15 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.3.2: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de llengua (Test) 

 
 De la mateixa manera que en el cas del grafits, la majoria de l'alumnat es troba en el 
barem 1 (62% del Centre 1 i 71% del Centre 2 ), és a dir, no utilitza el vocabulari amb 
precisió a l'hora d'escriure l'experiment. 
 
 
 
Precisió del lèxic i de l'escrit en general el Text argumentatiu final 
 
 Les puntuacions obtingudes per l’alumnat i expressades en % es mostren en la taula 
següent: 

 
Barem de la Cat3: Precisió 
concl 

Centre 1               Centre 2 Total general 

1 
2 
3 

7                                24 
53                              53 
40                              24 

16 
53 
31 

Total general 100                           100 100 
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Taula  i gràfic 4.3.5.3.3: % de respostes en cada barem i en cada centre respecte la categoria 3 de llengua (Conclusió) 

 
 De la mateixa manera que en el cas dels grafits, en aquest cas la gran majoria de 
l'alumnat es troba en el Barem 2-3 (93% del Centre 1 i 77% del Centre 2) i, per tant, utilitza 
el vocabulari amb més  precisió. 
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4.3.6 Interpretació de les dades 
 
 
 De cada activitat (grafits i banyador Speedo) hem representat les tres categories de 
cada pregunta en un mateix gràfic. 
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Primera pregunta 
 
 En la primera pregunta, que correspon a les categories org 1, volum 1 i precisió 1, 
que fan referència a identificar les idees principals del text (Consigna), detectem que en les 
tres categories el barem  és superior en el Centre 2. Pensem que les diferències a nivell 
d'organització del text, de volum de coneixements i de precisió en l'escrit en el cas de la 
Consigna poden ser causades pel que en aquest centre es treballa molt la comprensió 
lectora des de totes les àrees i, per tant, l'alumnat està més acostumat a identificar els fets 
rellevants i els arguments que dóna el text per justificar-los. 
 
 Cal remarcar que en els dos centres la precisió en el cas del text dels Grafits (1,2 - 
1,5) és inferior que en el cas del banyador Speedo (1,7 - 2,3). Pensem que això és així 
perquè el text dels Grafits tracta el tema amb poca precisió, per exemple parla de què els 
grafits pinten els vidres enlloc de dir que reaccionen, en canvi en el text del banyador 
Speedo els termes científics emprats es tracten amb més precisió i, per tant , l'alumnat 
també ha escrit la idea principal amb més precisió, de fet no ha reelaborat amb les seves 
pròpies paraules el text sinó que ha utilitzat el vocabulari de l'autor/a. 

 
 
Segona pregunta 
 
 Quant a la qüestió segona qüestió, que correspon a les categories org test, volum 
test i precisió test, que fan referència a la formulació d'una pregunta científica en el cas dels 
Grafits o formular un experiment científic en el cas del banyador Speedo (Test) detectem 
diferències en les dues activitats. 
 
 En el cas de la categoria 1 (organització del text) la diferència entre les dues 
activitats es bastant important. Mentre que en l'activitat dels Grafits el barem  és baix(1,2-
1,5) en l'activitat del banyador Speedo el barem és superior en les dues mostres (1,8-2,3), 
això pot ser degut a que a l'alumnat li es més senzill l'organització d'un text al explicar un 
procediment (Speedo) que al formular una pregunta científica (Grafits). Pensem que això 
pot ser degut que l'alumnat treballa experiments i guions de laboratori però en canvi no 
està acostumat a plantejar-se preguntes investigables científicament. També hem detectat 
que l'alumnat al plantejar un experiment científic directament explica el procediment sense 
especificar l'objectiu del mateix, cal insistir en la importància de deixar ben definit l'objectiu 
 
 En quanta a la categoria 2 (volum de coneixements) detectem que en les dues 
activitats el barem es baix (inferior a 1,5), l'alumnat cita un experiments sense reflexionar 
prèviament en els continguts de ciència rellevants i el mateix al formular una pregunta 
científica. 
 
 En quant a la categoria 3 (precisió del text) detectem que en els dos casos es baix , 
tot i que lleugerament superior en el Centre 1. El fet de que la precisió sigui baixa pensem 
que té relació amb la manca d'activació de les idees científiques.  
 
 
Tercera pregunta 
 
 Quant a la tercera qüestió, que correspon a les categories org concl, volum concl i 
precisió concl, que fan referència al text argumentatiu final, cal destacar que en el  barem de 
la categoria 1 (organització del text) el resultat és superior a les dues qüestions anteriors 
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(Org1 i org test). Això pot ser causat pel fet que en l'ultima activitat l'alumnat disposava 
d'una pauta per escriure el text, en aquest sentit veiem important tenir una pauta per ajudar 
a l'alumnat a escriure. 
  
 Cal remarcar que en el text argumentatiu final l'alumnat del Centre 1 ha tingut un  
barem molt alt en la categoria 2 i 3 en les dues activitats (volum concl i precisió concl), 
bastant superior al Centre 1. Pensem que això pots ser causat per una manera diferent de 
treballar les activitats en els dos centres. En el Centre 1 l'alumnat està més acostumat al 
treball cooperatiu i el professor/a ha guiat constantment l'activitat. Aquests dos factors 
poden haver ajudat a comprendre millor l'activitat des del punt de vista de la ciència i, per 
tant, a utilitzar un volum de coneixements més gran en el text final. Entenem que si els 
termes es comprenen bé probablement s'utilitzaran amb més precisió. Cal remarcar que en 
l'activitat dels Grafits, el Volum de coneixements té un barem més alt que en la del 
banyador Speedo, pensem que això pot ser causat pel fet que l'activitat del banyador a nivell 
de ciència és més complexa ja que intervenen més fets rellevants a considerar, l'alumnat ha 
pensat en alguns d'ells però no ha connectat tots els possibles. 
 
 Vam comptar el nombre de paraules que escrivien els alumnes en el text 
argumentatiu final i vam detectar que tot l'alumnat del Centre 1 escrivia com a màxim 100 
paraules en els seus textos argumentatiu finals, mentre que en el cas de l'alumnat del Centre 
2 tots escrivien més de 100 paraules, situant-se la mitjana sobre les 200 paraules. Per tant, 
l'extensió dels textos era molt diferent. El fet que l'extensió dels textos del Centre 2 fos 
molt superior a les del Centre 1 s'ha vist que no té connexió amb el volum de coneixements 
emprats, essent superiors els del Centre 1, probablement aquest fet va relacionat amb 
l'aspecte que ja hem comentat anteriorment, al fet que aquest alumnat ha treballat més la 
llengua escrita. 
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5.1 Conclusions respecte al disseny i objectius de les activitats 
 
 
 
 Un primer objectiu de la recerca era seleccionar textos de diferents fonts on es 
tractessin continguts del currículum de l’ESO de la matèria de Ciències Experimentals, 
especialment de Física i Químic en relació a temàtiques rellevants socialment i que 
captessin l’interès de l’alumnat. Pensem que la selecció que s'ha realitzat ha ajudat l'alumnat 
a participar en problemes actuals de la societat i a la vegada a ser conscients de l'avanç de la 
ciència. El fet de discutir sobre nous materials en el disseny dels banyadors o la dificultat 
d'esborrar grafits en superfícies de vidre ha motivat l'alumnat a pensar en termes científics 
per discutir i justificar els problemes. Tal com diuen Da Silva i Almeida (1988),    estar 
interessat en llegir i, a més, ser capaç de llegir significativament textos de ciències o de 
divulgació científica sembla fonamental per poder participar en una societat en la qual la 
ciència avança tant. 

 
 Un altre dels objectius de la recerca era dissenyar activitats de lectura crítica, amb 
estratègies de lectura i comprensió que promoguessin la reflexió personal i la contrastació 
d'idees. Cal remarcar que les diferents estratègies seguides en les activitats (fases del procés 
lector, treball cooperatiu i ajuda mútua i co-regulació del pensament i de l'acció) han estat 
fonamentals per motivar l'alumnat a la realització de les mateixes. Destacaríem 
especialment que el tipus de preguntes plantejades als estudiantes en les activitats, derivades 
del qüestionari C.R.I.T.I.C, i l'organització del treball en petits grups cooperatius, 
possibiliten la implicació de tot tipus d'alumnes i el  seu aprenentatge (Dansereau, 1987; 
Colomer, 2002). L'alumnat ha estat capaç de qüestionar, no només els punts de vista dels 
autores i autores dels articles, sinó també els seus propis, el que els ha portat a  autorregular 
les seves idees. A més, els diferents tipus de preguntes del qüestionari: literal, inferencial, 
avaluativa i creativa (Wilson i Chalmers, 1988) han estat molt útils per ajudar a la 
comprensió dels textos, per tant, estaríem d'acord amb Roca (2005) quan comenta la 
importància de tot tipus de preguntes per ajudar a reflexionar i analitzar textos. 
 
 Valorem que la seqüència de les tasques, proposada en cada activitat, és un altre 
dels aspectes-clau per a un bon funcionament d'aquest tipus d'activitats. És important que 
l'alumnat es plantegi des de l'inici les raons per les quals se'ls proposa realitzar l'activitat i 
què s'espera que al final siguin capaços de produir 

 
 El fet de llegir textos no escolars però de temes quotidians i propers a l'alumnat ha 
motivat l'alumnat a la seva lectura i ha donat sentit a l'aprenentatge (Geert, 2004), tot i  que 
hem detectar moltes dificultats en l'alumnat per transferir els coneixements adquirits a l'aula 
en contextos diferents. La majoria de l'alumnat, a priori, opinava sobre el contingut del 
document a partir de les seves idees prèvies, sense relacionar-lo amb els aprenentatges 
realitzats a la classe de ciències, però al llarg de les activitats, a través de diferents 
orientacions (bases d'orientació, recerca informació...) i de la discussió entre ells, ha estat 
capaços de reconèixer els  coneixements que havien d' activar per interpretar la notícia o 
per proposar soluciones als problemes plantejats. Tal com diu Marbà et al (2005, 2008) 
activar el model o models teòrics associats a la lectura d'un text amb contingut científic no 
és fàcil, ja que generalment són implícits, cosa que dificulta la seva a comprensió i 
valoració.   
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5.2 Conclusions del pensament crític 
 
 
 
  La primera conclusió que es pot extreure d'aquest apartat fa referència a les 
categories de pensament crític realitzades a partir de la proposta d'Elements de raonament 
de Paul i Elder (1997). Les categories han estat molt útils per identificar les habilitats de 
pensament crític de l'alumnat. 
 
 Les respostes de l'alumnat mostren que no és fàcil aplicar un pensament crític a 
l'anàlisi de textos, la majoria dels estudiants, a priori, accepten les informacions del text i 
implícitament confien en  els autors (Phillips i Norris, 1999). 
  
 L 'alumnat del Centre 2 s'ha mostrat superior en la categoria 1 (Identificar les idees 
principals del text) i en la categoria 4 (Identificar les suposicions que fa l'autor i el seu punt 
de vista). Pensem que el fet que tinguin més facilitat en identificar les idees principals del 
text els permet a la vegada ser més capaços d'inferir les suposicions i punt de vista de 
l'autor o autora del text. Les diferències entre les dues mostres poden ser causades per la 
importància que es dóna a la lectura en el Centre 2. En aquest centre, i com a acord de 
claustre, es treballa la comprensió lectora des de totes les àrees, essent una qüestió 
important a avaluar a l'aula, en el treball diari i en els exàmens. En canvi, en el Centre 1, es 
treballa molt poc la lectura i la comprensió lectora en les àrees que no són específicament 
de llengua. 
 
 L'alumnat mostra dificultats en identificar el propòsit de l'autor/a (categoria 3), 
probablement això va associat al fet que la majoria de l'alumnat està convençut que la 
finalitat d'un text és informar  i que aquesta informació és sempre neutre i imparcial, molt 
pocs alumnes detecten que pugui haver una intencionalitat en els escrits. 
 
 Queda també palès en l'estudi que l'alumnat té dificultats en plantejar problemes 
científicament investigables i no tant en pensar en experiments científics a fer. Per exemple, 
en l'activitat dels Grafits (Grafitis a prueba de bomba), quan es demana als estudiants que 
pensin com plantejaria el problema una persona científica, es centren en els productes 
utilitzats per realitzar els grafits amb frases com: Descobrir la composició química dels 'esprais' o 
Estudiar las característiques dels àcids. Cap alumne/a planteja el problema en termes d'investigar 
com interaccionen els àcids amb el vidre. Només es fixen en una de les variables a 
investigar i no en la interacció entre ambdues, i tenen grans dificultades per plantejar 
problemes científicament investigables. En canvi quan han de pensar en un experiment 
científic, una part de l'alumnat sí que connecta les dues variables a tractar. Pensem que és 
necessari incidir més en la formulació de preguntes científiques a la classe de ciències (una 
dimensió que avalua el programa PISA), tot ajudant l'alumnat a pensar en totes les variables 
a tenir en compte. 
 
 Un altre aspecte a destacar és la dificultat de reconèixer evidències (categoria 6) que 
siguin significatives per poder validar la informació que aporta el text, i hem comprovat que 
el reconeixement de les mateixes ve molt condicionat per la informació del text. De l'anàlisi 
de la categoria 6 podríem dir que, si els textos tenen informacions fonamentades 
científicament, l'alumnat que té el model científic clar les identifica, però si els textos no 
tenen  dades, evidències o arguments científics, l'alumnat s'inventa les evidències o fa 
suposicions no fonamentades, ja que a priori confien plenament en què les  afirmacions de 
l'autor/a són certes. Una altre aspecte a destacar és que l'alumnat mostra dificultats en 
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diferenciar dades, opinions, arguments científic i evidències. Pensem que és prioritari ajudar 
l'alumnat a diferenciar les dades, de les opinions, dels arguments científics i de les 
evidències. Per fer-ho serà necessari treballar prèviament cadascun d'aquests aspectes, 
tenint en compte què implica cada un i probablement serà necessari pensar en com 
s'obtenen. La diferenciació d'aquests permetrà l'alumnat fer una lectura més exhaustiva, 
analitzar millor la informació i, per tant, fer la crítica de la mateixa. 
 
 Malgrat que l'alumnat del Centre 2 mostra més habilitats de comprensió lectora, 
hem detectat que s'ha mostrar bastant inferior ena l'hora de treure conclusions a partir 
d'evidències (categoria 7), és a dir, ha tingut problemes en confrontar el coneixement del 
text amb els seus coneixements de ciència i no ha mostrat capacitat per validar o refutar la 
informació del text o senzillament posicionar-se davant d'una informació. 
  
 Entenem que fer lectura crítica implica necessàriament assolir la categoria 7.  Si un 
alumne/a és capaç de detectar evidències i arguments científics en un text, les intencions i 
punt de vista de l'autor/a, la pregunta científica que formula l'autor/a, però no és capaç de 
contraposar els seus coneixements de ciència (món lector) amb els coneixements del text 
(món paper) (Olson, 1994) no podrem dir que ha fet lectura crítica. Per tant, comprendre i 
saber identificar les idees essencials d'un text no implica necessàriament fer lectura crítica. 
Pensem que aquestes diferències en la categoria 7 poden ser causades, per una banda, al fet 
que l'activitat dels grafits en el Centre 2 no ha estat gens dirigida pel professor/a. D'altra 
banda, també pot ser provocada per una manera diferent de treballar la ciència. En el 
Centre 1 es treballa de manera més reflexiva, es fomenta molt la interacció entre alumnes i 
alumne-professora i es potencia el treball cooperatiu i la discussió en grup com a dinàmica 
habitual a l'aula. Tot això contribueix a fomentar la capacitat d'anàlisi i de crítica. En canvi, 
en el Centre 2 s'imparteix un ensenyament més per transmissió. 
 
 Per últim, la categoria 8 (implicacions) mostra que l'alumnat té dificultats en buscar 
implicacions o conseqüències científiques en la informació llegida. Pensem que aquest és 
una aspecte fonamental a treballar en les nostres aules, ja que aprendre ciència implica, no 
només comprendre les grans idees de la ciència, sinó també ser capaç d'analitzar, criticar i 
actuar davant de problemes reals i actuals. 
 
 La recerca a internet d'informacions complementàries ha permès a l'alumnat 
adonar-se de què la informació pot variar en funció de la font i que és necessari validar-les 
a partir de criteris propis, però fonamentats.  
 
 Valorem molt positivament que l'activitat finalitzi amb la realització d'alguna acció 
en la qual els estudiants hagin de comunicar les conclusions a les quals arriben, 
argumentant-les i autoavaluant la seva producció. El fet de parlar o escriure els ajuda a 
reorganitzar i interioritzar les seves idees, tenint en compte el model científic de referència.  
 
 La redacció del text argumentatiu final va permetre detectar més habilitats 
d'expressió escrita a l'alumnat  del Centre 2, però, en canvi, més dificultat d'anàlisi i crítica 
del text, malgrat haguessin trobat arguments que contradeien la informació del mateix. El 
fet que l'alumnat del Centre 1 estigui més acostumat a treballar cooperativament i a discutir 
i contrastar informacions pot haver contribuït al fet de ser capaços de ser més analítics i  
crítics amb  el contingut del text, tot rebatent amb arguments fonamentats el contingut 
científic del mateix 
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 Finalment, direm que estem d'acord amb diferents autors (Paul, 1992, Ten Dam i 
Volman, 2004, Márquez i Prat, 2005 i Prat et al, 2007) quan comenten que hi ha uns sèrie 
de característiques d'instrucció que milloren el pensament crític, com per exemple: 
promoure l'aprenentatge actiu, estimular la interacció entre estudiants i entre estudiants i 
professor/a i la importància d'utilitzar problemes de la vida real per a la motivació. Per tant, 
estaríem d'acord amb Brown (1997) quan comenta que el pensament crític s'ha de 
desenvolupar en el context d'una disciplina específica i en relació a situacions o problemes 
de la vida quotidiana, ja que es a través de la disciplina concreta on el professor/a pot 
donar pautes (bases d'orientació) que serveixin de crossa per anar apropant la ciència 
escolar a la vida quotidiana. A més, el fet de discutir problemes de la vida quotidiana 
contribueix al desenvolupament del pensament crític (Halpern, 1998; Kennedy et al, 1991). 
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5.3 Conclusions des de la ciència aplicada 
 
 
 
 
 L'alumnat del Centre 1 es mostra superior en les tres categories de ciència 
analitzades en l'activitat dels Grafits, en el cas de l'activitat del banyador Speedo també es 
mostra superior en les dues primeres (rellevància dels arguments i dels contra-arguments) i 
s'aprecia poca diferència en la tercera (evolució del model dels estudiants). 
 
 L'alumnat del Centre1 té més tendència a citar arguments científics que l'alumnat 
del Centre 2 que cita majoritàriament arguments col�loquials. El mateix passa en la 
categoria 2, mentre que en Centre 1 l'alumnat mostra facilitat per citar arguments en contra 
les seves idees, l'alumnat del Centre 2, o bé no cita o bé cita contra-arguments col�loquials. 
Detectem que hi ha un percentatge elevat d'alumnes que malgrat citen arguments científics 
ho fan de manera implícita. Una tasca del professor/a ha de ser la d'ajudar a verbalitzar les 
idees i arguments científics per anar construint els seus propis models. 
 
 Tal com diu Sardà (2005) l'alumnat mostra més tendència a argumentar utilitzant 
l’escala macro dels fenòmens enlloc de l' escala micro (model), és per tant necessari ajudar 
l'alumnat a fer la connexió entre els fenòmens descrits i el model de ciència. Pensem que  
les activitats plantejades amb preguntes que impliquen una metareflexió poden ajudar a 
prendre consciència de la necessitat de rellegir el text, de relacionar continguts, i de 
autorregular el procés de lectura, però indiscutiblement el paper del professor/a continua 
essent essencial en aquest camí a modelitzar. 
 
 Quant als arguments i contra-arguments, pensem que les diferències poden ser 
causades al fet que l'alumnat del Centre 1 ja havia treballat amb anterioritat textos 
argumentatius a la classe de ciències, de manera que això demostra que és important aquest 
tipus de treball per construir ciència. 
 
 És important destacar que pràcticament tot l'alumnat ha evolucionat el seu model 
inicial de ciència a models més propers a la ciència actual, tot i que hem detectat gran 
dificultat en identificar tots els fets rellevants que el conduiran a modelitzar. L'alumnat 
identifica ràpidament els fets més evidents, però els costa detectar fets més implícits. Tal 
com diu Izquierdo (2004), si volem ajudar al nostre alumnat a modelitzar els hem d'ajudar a 
identificar els fets rellevants a través de donar-los temps per apropiar-se del problema, per 
elaborar bones preguntes (Roca, 2005) i per plantejar hipòtesis que donin lloc a bones 
argumentacions. Malgrat que les nostres activitats han estat dissenyades tenint en compte 
aquests criteris, cal insistir en el paper fonamental del professor/a com a regulador i 
impulsor d'aquestes estratègies.   
 
 En qualsevol cas, en l'anàlisi de les activitats es veu clar que l'activitat ha ajudat a 
modelitzar, és a dir, a apropar l'alumnat a un model més proper a la ciència, tot i que hi ha 
diferències significatives en les dues mostres. En l'activitat dels Grafits l'evolució del model 
de l'alumnat del Centre 1 ha estat molt superior a la del Centre 2. Pensem que aquestes 
diferencies en els resultats podem ser causades per una manera diferent de treballar  a l'aula. 
En el Centre 2 les activitats no han estat gens dirigides pel professorat, fet contrari al 
Centre 1, on la professora ha tingut un paper fonamental i ha ajudat l'alumnat a establir 
ponts per comprendre i analitzar els textos a través de la discussió en gran grup. Tal com 
comenta Olson (1994), és fonamental el paper del professorat per comprendre la ciència a 
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través dels textos. Estaríem d'acord amb Izquierdo i Sanmarti (2003) quan comenten que 
en el procés de modelització és imprescindible "fer, pensar i escriure" al voltant de fets i 
d'idees que tinguin significat per als alumnes. Així doncs, no té cap sentit aprendre teories 
apreses de memòria sense possibilitat d'utilitzar-les per explicar fenòmens ben diversos i 
per actuar de forma fonamentada científicament. En aquesta línia creiem que les activitats 
aquí dissenyades contribueixen a aquest procés de modelització. Però tal com diuen 
Izquierdo i Sanmarti (2003), el professorat haurà d'acompanyar el llarg procés de 
modelització, que requerirà, sens dubte, canvis en la forma de parlar sobre els fets i sobre 
les idees. 
 
 Podem cloure que les activitats de lectura crítica analitzades han contribuït a 
l'aprenentatge de la ciència, han ajudat a connectar diferents conceptes estudiats a la classe 
de ciències i a aplicar-los a un problema real. És important que treballem en problemes 
reals ja que la ciència del món no ve parcel�lada en temes i és important ajudar l'alumnat a 
connectar diferents continguts.  
 
 En el cas del banyador Speedo, l'alumnat havia de ser capaç de relacionar aspectes 
de cinemàtica amb altres conceptes treballats en dinàmica (Arquímedes, lleis de Newton), 
no oblidem que si volem formar ciutadans i ciutadanes competents per actuar han de saber 
transferir els coneixements de ciència que tenen en contextos diferents. En aquesta mateixa 
línia hi ha diferents autors i autores que han treballat la lectura a classe de ciències com una 
estratègia d'ensenyament-aprenentatge molt útil per augmentar l'aprenentatge de les 
ciències (Martins et. al., 2004, Márquez i Prat, 2005). 
  
 Després de la realització d'aquestes activitats, l'alumnat té més interrogants que 
abans respecte els temes científics estudiats. Al final, van demanar realitzar més tasques 
d'aquest tipus, la qual cosa ens porta a afirmar que es va aconseguir captar el seu interès per 
la lectura de textos d'actualitat i per a la seva anàlisi crítica.  
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5.4 Conclusions des de la Llengua 
 
 
 
 
 A l'hora d'organitzar un text per escriure un resum o per escriure la idea principal 
d'un text, l'alumnat del Centre 2 s'ha mostrat superior al del Centre 1, igualment s'ha 
mostrat més capaç de citar els coneixements importants del text i escriure'ls amb més 
precisió. Probablement això ve condicionat perquè l'alumnat del Centre 2 té un nivell 
sociocultural-lingüístic molt superior i, a més, tal com hem comentat anteriorment, en el 
Centre 2 es treballa la comprensió lectora en totes les àrees.  
 
 També hem detectat que la precisió en el lèxic a l'hora de fer un resum o buscar la 
idea principal són aspectes que depenen del text. En el text del Banyador Speedo, l'alumnat 
utilitza el vocabulari amb més precisió que en el cas del text dels grafits, pensem que si el 
text tracta el tema amb més precisió o rigor científic, l'alumnat quan escriu el resum també 
ho fa amb més precisió, però, si el text utilitza vocabulari quotidià o poc precís, l'alumnat 
actua de la mateixa manera i escriu amb poca precisió. En definitiva, l'alumnat no fa un 
esforç per buscar els termes científicament adients, sinó que utilitza els que troba escrits en 
el text, generalment copia paraules i fragments de manera textual com apareixen al text.  
 
 És important que l'alumnat entengui que el llenguatge científic és un llenguatge 
específic, diferent del que s'utilitza en situacions quotidianes. Tal com diu Sanmartí (1995), 
l'alumnat, amb l'ajuda dels ensenyants, ha de ser capaç de diferenciar els contextos i saber 
en quin pot expressar les idees d'una manera científica i en quin d'una altra (vida 
quotidiana). L'alumnat ha de saber adequar el registre, de la mateixa manera que no utilitza 
el mateix lèxic ni les mateixes expressions quan parla amb els seus amics i amigues (amb els 
col�legues) que amb el professorat o amb algú que no coneix, ha de saber que el registre 
tècnico-científic no és el mateix que el registre col�loquial. 
 
 Quant a la formulació de preguntes científiques o experiments (test) hem detectat 
que en les dues activitats l'alumnat té dificultats en connectar els continguts de ciència 
rellevants i això pot condicionar el fet que també utilitzi el vocabulari amb poca precisió. 
En canvi en l'aspecte d'organització del text es detecten diferències si es tracta de formular 
una pregunta científica (activitat dels Grafits) o explicar un experiment (activitat del 
banyador Speedo). L'alumnat mostra més facilitat en organitzar un text quan explica un 
procediment que quan ha de redactar una pregunta científica, de manera que no té en 
compte en aquest darrer cas la variable dependent i independent essencials en la formulació 
de la mateixa. Pensem que això pot ser causat pel fet que l'alumnat està acostumat a 
treballar experiments i guions de laboratori,  però en canvi no està acostumat a plantejar-se 
preguntes investigables científicament. Tot i que l'alumnat mostra més facilitat per plantejar 
un experiment científic, hem detectat que moltes vegades explica directament el 
procediment sense especificar l'objectiu del mateix, cal insistir, doncs, en la importància de 
deixar ben definit l'objectiu. 
 
 Quant al text argumentatiu final farem diferents reflexions. La primera és que quan 
l'alumnat disposa d'una pauta per escriure (pauta, per exemple, del text argumentatiu) li és 
més fàcil organitzar el text i a la vegada organitzar les seves idees. Creiem que s'ha 
d'aprofitar l'argumentació per parlar del fenomen i del model i així poc a poc l'alumnat 
aprendrà ciències (Izquierdo i Sanmartí, 2003).  
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 L'alumnat del Centre 1, en el Text argumentatiu final, es mostra superior en la 
categoria del volum de coneixements (categoria 2) i en la precisió del lèxic (categoria 3). 
Pensem que això pot tenir la seva explicació en la manera diferent de treballar les activitats 
en els dos centres. En el Centre 1 l'alumnat està més acostumat al treball cooperatiu i el 
professor/a ha guiat constantment l'activitat. Aquests dos factors poden haver ajudat a 
comprendre millor l'activitat des del punt de vista de la ciència i, per tant, a utilitzar un 
volum més gran de coneixements en el text final i a utilitzar un lèxic més precís. Entenem 
que si els termes es comprenen bé probablement s'utilitzaran amb més precisió. Estaríem 
d'acord amb Llorens (1991) i Lemke (1990) quan diuen que els significats que l'alumnat 
atorga a les paraules és molt diferent que la dels ensenyants i que això es deu a una manca 
de comprensió dels conceptes. Per compartir aquests significats no serveix que l'ensenyant 
doni les respostes correctes, ja que sovint aquestes respostes estan desprovistes de 
contingut per a l'alumne/a, el qual no connecta amb cap experiència ni amb cap altra idea. 
Per tant, tal com diu Ausubel, perquè és produeixi un aprenentatge és necessari que la nova 
informació es relacioni d'una manera adequada amb l'estructura cognitiva de cada individu i 
això només serà possible si es discuteixen i comparteixen les idees, per aprendre ciències es 
necessari parlar, escriure i llegir sobre ciències (Izquierdo i Sanmartí, 1998). 
 
 Cal remarcar que, en l'activitat dels Grafits, el volum de coneixements del text 
argumentatiu final té un barem més alt que en la de banyador Speedo. Pensem que això pot 
ser causat pel fet que l'activitat del banyador Speedo, a nivell de ciència, era més complexa 
ja que intervenien més fets rellevants a considerar, i l'alumnat ha pensat en alguns d'ells 
però no ha connectat tots els possibles. 
 
 Un altres aspecte a tenir en compte és la extensió dels textos. És evident que 
l'alumnat que té més facilitat per escriure (Centre 2) produeix textos més llargs. Hem 
comprovat que l'alumnat del Centre 2 quan escriu textos argumentatius ho fa amb una 
extensió entre 100 i 300 paraules, estant la mitjana al voltant de 200. En canvi tot l'alumnat 
del Centre 1 escriu textos més curts, inferiors a 100 paraules. Cal remarcar que aquesta 
extensió més gran en el text no implica la utilització de més volum de coneixements. És 
curiós que l'alumnat del Centre 1 utilitza més volum de coneixements tot i escriure textos 
més curts. Pensem que hi ha una relació amb l'evolució del model de ciència de l'alumnat i 
el volum de coneixement. L'alumnat que ha comprès bé el fonament científic del text escriu 
amb més volum de coneixements i també utilitza el llenguatge amb més precisió (Centre 1). 
Entenem doncs que la precisió en el lèxic va completament relacionada amb la comprensió 
del model o dels fenòmens. A mesura que s'ha anat treballant l'activitat també s'ha anat 
construint el model científic i finalment l'alumnat ha escrit un text argumentatiu utilitzant 
amb més precisió el lèxic, probablement perquè no eren paraules buides de contingut sinó 
que havien estat capaços d'anar construint el concepte. Cal que les expressions i el 
vocabulari específic de la Ciència respongui a una nova manera de veure el món, a través de 
models o teories que fan emergir relacions entre fenòmens. Per tant, el llenguatge científic 
s'aprèn a mesura que es van entenent aquestes maneres científiques de veure els fenòmens  
i de pensar-hi (Izquierdo i Sanmartí, 1998). 
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5.5 Reflexions finals 
 
 
 
 
 Les conclusions més importants que es poden extreure de tot l'anàlisi realitzat és 
que la lectura d'aquests articles ha ajudat l'alumnat a connectar la ciència escolar amb el 
món real, ha ajudat a fer evolucionar els seus models de ciència, a saber utilitzar un lèxic 
més precís i  ha constatar que llegir un text pot resultar una activitat motivadora i 
engrescadora (cosa que, malauradament, és poc freqüent entre el nostre alumnat)  
  
 La seqüència de les tasques proposades és un altre dels aspectes-clau per a un bon 
funcionament d'aquest tipus d'activitats. Destacaríem especialment que el tipus de 
preguntes plantejades als estudiants en les activitats, derivades del qüestionari C.R.I.T.I.C, i 
les estratègies didàctics utilitzades, han resultat elements importants par  ajudar al 
desenvolupament del pensament crític. Creiem que s'haurien de realitzar diferents activitats 
de lectura crítica amb els mateixos alumnes i que al menys en las primeres activitats seria 
necessari ajudar-los (bases de orientacions, taula comparativa...) per tal de què siguin 
capaços de connectar el món que apareix en el text que llegeixen amb el món de la ciència. 
Sorprèn que, malgrat realitzar aquesta lectura de textos extrets de fons de la vida quotidiana 
(diari, internet...) a la classe de Ciències, això no se'ls acut de fer-ho de manera espontània. 
Però quan reconeixen la connexió que els possibilita buscar i trobar informacions 
complementàries i útils per fonamentar millor la seva opinió, llavors se senten molt 
motivats.  
 
 Pensem que la lectura de textos amb contingut científic de diferents fonts té un 
paper fonamental en l'aprenentatge de les ciències, no només per millorar la comprensió de 
fenòmens científics, sinó també per ajudar l'alumnat a desenvolupar una sèrie de capacitats, 
per desenvolupar-se en el món i poder discutir amb arguments científics i amb esperit crític 
problemes de rellevància social. En les classes de ciències s'acostuma a fer èmfasi en els 
processos relacionats amb el treball experimental com, per exemple, observar, plantejar 
hipòtesis, identificar i combinar variables, dissenyar tècniques experimentals, recollir i 
transformar dades, extreure conclusions, etc. En canvi, poques vegades es considera 
fonamental l'ensenyament i aprenentatge d'habilitats relacionades amb l'expressió i la 
comunicació de les idees: descriure, definir, explicar, argumentar (Sanmartí, 1997). Però si 
tenim en compte que  la comunicació és fonamental en el procés d'aprenentatge i en tots 
els àmbits de la vida, és imprescindible treballar a l'aula aquestes habilitats relacionades amb 
l'expressió i la comunicació d'idees (habilitats de comunicació). Malgrat que alguns autors i 
autores opinen que les habilitats cognitivo-lingüístiques (descriure, definir, resumir, 
explicar, justificar, argumentar i demostrar) poden ser aplicades i ensenyades des de 
qualsevol àrea o matèria, nosaltres pensem que l'aprenentatge d'aquestes habilitats ha 
d'estar necessàriament lligat a un coneixement específic, ja que cada àrea de coneixement té 
un context o uns models diferents en els quals és possible desenvolupar les habilitats 
cognitivo-linguístiques concretes. Per exemple, a la classe de ciències l'aprenentatge 
d'aquestes habilitats no pot anar deslligat d'un model de ciència que es vol transmetre. Així 
doncs, quan l'alumnat argumenta o descriu ho fa sempre des d'un model o marc de 
referència, fet que no succeeix en altres àrees de coneixement (Izquierdo i Sanmartí, 1998). 
 
 Entenem que el paper de la lectura és fonamental en l'aprenentatge de 
coneixements científics al llarg de la vida de les persones. La ciència avança constantment i 
és necessari ensenyar a continuar aprenent. En aquest sentit l'escola ha de desenvolupar 
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capacitats que facilitin l’alumnat a continuar estant alfabetitzat científicament en la seva 
edat adulta i, per això, és necessari promoure el plaer per la lectura i l'ús d'estratègies 
lectores eficaces (Da Silva et al., 1998 i Martins et.al., 2004). Pensem que és molt  important 
que a nivell de centre es treballi tant la comprensió lectora com l'anàlisi crítica de la 
informació com a eines fonamentals d'aprenentatge. Aquests dos aspectes són essencials 
per formar ciutadans preparats per a la societat actual. Creiem que a mesura que es treballin 
activitats de lectura crítica el nostre alumnat anirà adquirint aquells trets que ha de tenir un 
lector/a crític (Paul i Elder, 2005), ja que si volem ciutadans i ciutadanes preparats per a la 
societat actual no es tracta només de comprendre un text, sinó de situar-lo en el seu context 
sociocultural i reconèixer com l'autor/a utilitza el gènere discursiu i amb quines finalitats ho 
fa (Cassany, 2006). 

 Però l'aspecte més important a destacar és el paper del professor/a en la realització 
d'aquestes activitats de lectura crítica, malgrat que el disseny de les mateixes en si fomenten 
el pensament crític i científic, fet que ha estat comprovar en les dues activitats, s'ha detectat 
com a fonamental el paper del professor/a com a guia i foment de la discussió a l'aula. 
Aquest aspecte probablement ha estat un del que més ha pogut condicionar les diferències 
entre les dues mostres, tot mostrant l'alumnat del Centre 1 com un alumnat amb més 
capacitat de lectura crítica.  

 En aquests moments en què des de diferents entorns socials i marcs teòrics es 
postula la necessitat d'orientar els currículums cap al desenvolupament de competències en 
l'alumnat, pensem que aquest tipus d'activitats són adequades. No en va es defineix la 
competència científica com la capacitat d'utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i 
obtenir conclusions a partir d'evidències, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions al 
voltant del món natural i dels canvis que l'activitat humana produeix en ell (PISA, 2000). Sense 
oblidar, seguint a Paulo Freire (1978), que no llegim ni comprenem significats neutres; llegim 
discursos del nostre entorn i comprenem dades i informacions que  ens permeten interactuar i modificar la 
nostra vida. 
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6. .oves propostes 
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 En aquest aparat es pot trobar un recull d'activitats de lectura orientades al 
desenvolupament de competències a través de textos de diferents fonts. Algunes d'aquestes 
activitats corresponen a lectura crítica. Les activitats estan classificades per nivells. En cada 
nivell d'ESO s'ha passat durant aquest curs una d'aquestes activitats amb resultats 
satisfactoris i amb gran nivell de motivació per part de l'alumnat. En negreta s'indiquen les 
activitats realitzades en els dos centres durant el curs 2008-2009 i que han estat analitzades 
en aquesta llicència. 
 
 Totes les activitats estan dissenyades per realitzar-se en grups de quatre, de manera 
que sempre es proposa una primera reflexió individual, per posteriorment discutir-ho en el 
grup. En vermell s'indiquen les activitats corresponents a lectura crítica. En algunes 
activitats el text es troba inclòs, en altres es cita la pàgina web on es pot trobar. Tots els 
textos complerts es troben a l'annex. 
 
 
 
 

 6.1 Llistat d' activitats proposades 
 
 
1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1r BTX 
-Diferentes 
usos para la 
misma agua 
(El País) 
 
 
 
 
 
-Volum corona 
rei Hiero II 
(Medida y 
realidad. 
Biblioteca de 
Recursos 
Didácticos 
Alhambra) 
 
 
 
 
 
 

-Escalfa l’abric? 
(revista Cavall 
Fort) 
 
- ¿Google, 
contamina? 
(La 
Vanguardia) 

-El Gobierno deshoja la 
margarita nuclear (La 
Vanguardia) 
 
-Grafitis a prueba 
de bomba (La 
Vanguardia) 
 
 
-Cúanto mercurio 
ingerimos a diario? 
(Mundo científico) 
/Contaminació mortal 
(Avui)  
 
 
-La roca que convierte el 
CO2 en cuarzo (La 
Vanguardia) 

-Continúa la 
polémica por 
los bañadores 
Speedo (El 
Mundo)  

-Museo más 
ecológico 
mundo (El 
Mundo)  
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6.2 Activitats per a 1r d'ESO 
 
 
 
6.2.1  Diferentes usos para la misma agua 
 
 Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements apresos sobre 
contaminació i estalvi de l'aigua a través de la lectura d’un article periodístic titulat Diferentes 
usos para la misma agua (El País, 5/10/08 – l’article es pot trobar a internet-), que fa 
referència a la importància de la reutilització de les aigües grises. 
  
 
Text: Diferentes usos para la misma agua 
 
Autor: Maiol Roger 
 
Publicat: El País (05/10/08) 
 
Disponible: 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Diferentes/usos/misma/agua/elpepiespcat/ 
20080513elpcat_3/Tes 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

1r d’ESO 
 

Continguts Contaminació de l'aigua. Cicle de l' aigua 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text narratiu 
Expressió oral 
Aplicar el coneixements sobre la contaminació de 
l'aigua i la necessitat de la seva reutilització 
Llegir críticament un article periodístic i interessar-se 
per la seva lectura (Cassany, 2006) 
Treballar en grup, cooperativament (Ibáñez, 2003) 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
Social i ciutadana 
 

Material annexat Text complert 
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Activitat per a l’alumnat    
 
a) Abans de la lectura  
 
Treball individual 

 
1. De quin diari està treta la notícia? Qui és l’autor/a? 
 
2. Llegeix el títol i subtítols  i escriu de què creus que anirà la notícia? 

 
3. Per què creus que llegim aquest text a classe de ciències?  
 
4. Diries que és una persona per no malgastar  l'aigua? Per què? 

 
 
Treball en grup (3 o 4 alumnes) 
 
Llegiu l’article i després responeu les preguntes. Tots els membres del grup cal que copieu 
les respostes en el vostre full o quadern de classe.  
 
5. Escriviu la idea principal de cada paràgraf. 
 
Paràgraf 1 
 
Paràgraf 2 
 
Paràgraf 3 
 
Paràgraf 4 
 
Paràgraf 5 
 
Paràgraf 6 
 
Paràgraf 7 
 
Paràgraf 8 
 
 
6. Per què diu el text que el mite del català estalviador s’ha convertit en realitat? 
 
7. Què són les aigües grises? (Discussió amb la classe i la professora) 
 
8. En que consisteix el sistema de reutilització d’aigües grises? 
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b) Després de la lectura 
 
9. Si l'aigua fa un cicle (cicle de l'aigua) per què diem que cada cop n'hi ha menys?  
 
10. Feu un llistat de totes les activitats que feu a casa vostra i en les quals utilitzeu aigua 
potable 
 
11. L'aigua que surt de casa teva es converteix en aigua residual i a través de les canonades 
passa a les clavegueres dels pobles i les ciutats.  
 
 11a. Quins són els llocs de la casa on l'aigua es contamina usant-la? Escriu-los. 
 
 11b. Què suggeriu per contaminar menys l'aigua que surt de casa vostra? 
 
 11c. Feu una llista dels productes de neteja personal que utilitzeu a casa vostra. 
 
 11d. Quines decisions podríeu prendre per utilitzar productes menys 
 contaminats de l'aigua en la vostra neteja personal? 
 
 11e. Escriviu formes de reutilitzar aigua a casa vostra? 
 
 11f. On va a parar l'aigua residual? Què passa si aquesta aigua contaminada s'aboca 
 directament al riu o al mar? 
 
12. Hi ha gent que diu que no és tant important reutilitzar l'aigua, ja que la que llencem o va 
al mar o va a la depuradora i després la poden tornar a utilitzar. Com convenceries aquesta 
gent de la necessitat de reutilizar l’aigua i no malgastar-la? 
 
13. Què has après després de llegir aquest text i fer aquestes activitats? Tindrà repercussions 
en la teva vida diària? 
 
14. Escriu un text per narrar la historia d’una gota de aigua que surt de l'aixeta. El títol de la 
narració pot ser "Sóc una gota que surt de l'aixeta"  
 Recordeu, en primer lloc, l'esquema d'un text narratiu 
 

- Situació inicial 
Descripció de la situació inicial: has d’explicar d'on véns: riu, mar... i per on has 
passat abans de sortir de l'aixeta (depuradora, potabilizadora ) 

- Nus 
Passen coses (s'obre l'aixeta i surts per fer una determinada funció, com 
t'afecta.....) 

- Desenllaç 
Després de realitzar la teva funció, has d’explicar on vas a parar: et reutilizen, 
vas  al clavegueram i després a la depuradora, vas directament al mar...)  
Recorda, sobretot, que has d'intentar no contaminar el medi ambient. 
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15. Activitat de co-regulació del text narratiu 
 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries 
per millorar-lo? 

Situació inicial 
1. Descriu la situació inicial 
el fet que fa canviar la situació 
 

    

Nus 
2. Explica les coses que passen per resoldre la situació 
 

    

Desenllaç 
3. Explica com es resolt la situació 
 

    

Cohesió del text 
4. Els elements textuals (paraules, frases, paràgrafs...) es 
cohesionen entre ells amb enllaços (preposicions, 
conjuncions...) 
 

    

Coherència del text 
5. Explica de manera clara i ordenada els fets 
 

    

6. Per tot el que has dit abans diries que ha escrit un 
bon text narratiu 
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6.2.2  La corona del rei Hieró II 
 
 
 Activitat pensada per treballar el concepte de la densitat a través de la lectura d'un 
text històric titulat La corona del Rei Hieró II (Medida y realidad. Biblioteca de Recursos 
Didácticos Alhambra, 1989) 
 
 
Text: La corona del rei Hieró II 
 
Autor: Juan Carlos Gete-Alonso i Virginio del Barrio 
 
Publicat: Medida y realidad. Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra, 1989. 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

1r d’ESO 
 

Continguts Densitat 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text narratiu 
Expressió oral 
Utilitzar el concepte de propietat característica per 
resoldre un problema. 
Situar-se en un determinat context històric i 
representar-se les dificultats per resoldre el problema 
en aquest context 
Plantejar possibles estratègies a aplicar en la 
resolució del problema tenint en compte els 
coneixements i els instruments coneguts a l’època i 
en el moment actual 
Valorar el paper dels protagonistes per resoldre el 
problema en el seu context històric 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
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Activitat per a l’alumnat 

 
 El rei Hieró II havia encarregat una nova corona d’or a un orfebre donant-li un 
lingot com a matèria prima. Hieró, home pràctic, havia mesurat amb exactitud la massa del 
lingot i mesurat, després, la massa de la corona que va rebre. Les dues mesures eren 
exactament iguals. Bon negoci. 
 
 Però després es va asseure a meditar. Potser l’orfebre havia extret una petita 
quantitat d’or, no massa, i l’havia substituït per una massa igual de coure, molt menys 
valuós. L’al�leacio resultant seguiria conservant l’aspecte d’or pur. Hieró hauria estat estafat. 
 
 La idea que l’enganyessin li agradava tan poc com a qualsevol, però no sabia la 
manera d’esbrinar amb seguretat si l’havien enganyat o no. Era difícil castigar l’orfebre per 
una simple sospita. Què fer? 
 
 
a) Abans de la lectura 
 
Treball cooperatiu 
 
1. Definiu les paraules: orfebre, lingot i al�leació (esbrineu el significat a través del text) 
 
2. Imagineu-vos que sou Hieró II. Hieró II va ser rei de Siracusa, Sicília (ara Itàlia) i sou a 
l’any 275 aC. 
 
- Quins instruments de mesura penseu que hi podien haver en l’època? 
- Com resoldríeu el problema?  
- On buscaríeu ajuda?  
- Escriviu una possible solució pensant en l’època. (Penseu que no podeu fer malbé la 
corona) 
 
3. Ara sou alumnes de 1r ESO a l’any 2009. Com resoldríeu el problema? 
 
4.  Per què llegim aquest text a classe de ciències? 
 
5. Llegiu la continuació de la història i escriviu la idea principal del text 
 
 

Arquímedes va ser cridat a la cort i se li va exposar el problema. Havia 
d’esbrinar si la corona era d’or pur, o si es tractava d’or al qual s’havia afegit 
una petita, però significativa quantitat de coure. 
 
Podríem reconstruir així el raonament d’Arquímedes: si l’orfebre hagués 
substituït part de l’or de la corona per una massa igual d’una altra substància, 
per exemple coure, la massa total de la corona seria la mateixa, però el volum 
seria diferent, ja que una mateixa quantitat de matèries diferents ocupen 
volums diferents. Coneixent el volum ocupat per la corona podria contestar 
a Hieró. El que no sabia era com esbrinar el volum de la corona sense 
transformar-la en un cos geomètric regular. 
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Arquímedes cansat de pensar, va decidir anar als banys públics a 
tranquil�litzar-se. Ens podem imaginar mentalment participant en 
discussions, comentant les últimes notícies... i després submergint-se en una 
banyera massa plena. L’aigua va vessar quan Arquímedes va entrar a la 
banyera. De sobte, es va posar de peu com impulsat per una molla: s’havia 
adonat que el seu cos desplaçava aigua fora de la banyera. El volum d’aigua 
desplaçat havia de ser igual al volum del cos. Per esbrinar el volum de 
qualsevol cosa tan sols feia falta mesurar el volum d’aigua que desplaçava. 
 
Arquímedes no va poder esperar: va saltar de la banyera i, despullat i mullat, 
va sortir al carrer, i va córrer a casa cridant una i altra vegada: “Eureka”, 
“Eureka”. 
 
Va omplir d’aigua un recipient, va posar la corona i va mesurar el volum 
d’aigua desplaçat. Després va fer el mateix amb una massa igual d’or pur. El 
volum desplaçat era diferent. L’or de la corona s’havia mesclat amb un altre 
metall, la qual cosa li donava un volum diferent i feia que la quantitat d’aigua 
que vessava fos diferent. 
 
El rei va ordenar executar l’orfebre. 
 

 
  
6. En aquest text narratiu s’expliquen dues històries. Busqueu quines són i expliqueu els dos 
desenllaços. 
 
7. Segons el text, quin descobriment important fa Arquímedes? 
 
 
 
b) Després de la lectura  
 
Treball cooperatiu 
 
8. Amb quines dificultats es va trobar Arquímedes que ara vosaltres no tindríeu? 
 
9. Per quina expressió pots substituir “Eureka”? 
 
10. Expliqueu a un company que no s’ha llegit el text l’experiment que va fer Arquímedes 
per demostrar que la corona no era d’or. 
 
11. Quina propietat característica que hem estudiat fa referència el text. 
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Treball individual 
 
12. Van executar l’orfebre. Havia enganyat el rei. Escriu un text explicant de manera 
raonada com Arquímedes es va adonar que la corona no era tota d’or. Pots fer una 
narració. 
 
Recorda l'esquema text narratiu: 
 

- Situació inicial 
Descripció de la situació inicial: quin problema tenia el rei a qui va recórrer. 

- Nus 
Passen coses. Algun fet fa pensar que hi haurà una solució 

- Desenllaç 
        Les coses es resolen: escriu de manera raonada el descobriment d’Arquímedes. 
 
13.  Activitat de co-regulació del text narratiu 
 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries per 
millorar-lo? 

Situació inicial 
1. Descriu la situació inicial 
el fet que fa canviar la situació 
 

    

Nus 
2. Explica les coses que passen per resoldre la 
situació 
 

    

Desenllaç 
3. Explica com es resolt la situació 
 

    

Cohesió del text 
4. Els elements textuals (paraules, frases, 
paràgrafs...) es cohesionen entre ells amb enllaços 
(preposicions, conjuncions...) 
 

    

Coherència del text 
5. Explica de manera clara i ordenada els fets 
 

    

6. Per tot el que has dit abans diries que ha escrit 
un bon text narratiu 
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Quant a la ciència: 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Escriu un argument científic per 

explicar que la corona no era d’or 
(pensa en la densitat) 

El text narra un fet 
important per a la ciència. 
Està ben justificada la idea 
que dos masses iguals no 
poden ocupar el mateix 
volum (mira si es parla del 
concepte de densitat o hi ha 
arguments convincents des 
de la ciència). 
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6.3 Activitats per 2n d'ESO 
 
 
 
6.3.1 Escalfa, l'abric? 
 
 
 Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements sobre transferència 
d'energia en un context quotidià a través de la lectura d’un article de la revista juvenil Cavall 
Fort titulat Escalfa, l'abric?, que fa referència a la utilització de l'abric com a aïllant tèrmic. 
 
 
Text: Escalfa, l'abric? 
 
Autor: Xavier Bohigas i Janoher 
 
Publicat: Revista Cavall Fort. Premi Cavall Fort 2004 
 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

2n d'ESO 
 

Continguts Transferència d'energia 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text argumentatiu 
Expressió oral 
Aplicar el coneixements sobre transferència d'energia 
en un context quotidià 
Treballar en grup, cooperativament (Ibáñez, 2003) 
Aprendre a autoregular-se i autoavaluar-se 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
Social i ciutadana 

Material annexat Text complert 
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Activitat per a l’alumnat    
 
 

a) Abans de la lectura 

 
1. Defineix la paraula ABRIC 
 
2. En grups de 4 responeu les següents qüestions: Què és un argument? I una evidència? 
(Posada en comú entre tots) 
 
3. Intenteu respondre a la pregunta que planteja l’autor:  
 

Un abric escalfa? 

 

La meva idea és que....................................................................... 

 

Les meves raons són........................................................................ 

 

Arguments en contra de la meva idea poden ser....................... 

 

Convenceria algú que no em creu amb......................................... 

 

L’evidència que donaria per convèncer els altres és.................. 

 

 
 

b) Durant la lectura 
  

4. Llegiu el text i busqueu la idea principal de cada paràgraf. 
 

a) El cos humà................................... 
 
b) Un ventall ens refresca?................ 
 
c) L’abric escalfa?............................. 
 
d) Experiment 1.................................. 
 
e) Experiment 2.................................. 
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c)  Després de la lectura 
 
5. Torneu a contestar la pregunta inicial.  
 

Un abric escalfa? 

 

La meva idea és que.................... 

 

Les meves raons són..................... 

 

Arguments en contra de la meva idea poden ser....................... 

 

Convenceria algú que no em creu amb.................... 

 

L’evidència que donaria per convèncer els altres és.................. 

 
 
 
 
Treball individual 
 
6. Escriu un text argumentatiu a partir de la pauta de la pregunta 4. 
 
7. Torna a definir la paraula ABRIC  
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6.3.2  ¿Google, contamina? (Lectura Crítica) 

 
 Activitat pensada perquè l'alumnat  apliqui els coneixements apresos sobre energia i 
a la vegada faci lectura crítica a través d’un article periodístic titulat ¿Google, contamina? (La 
Vanguardia, 5/10/08 –es troba a internet-), que fa referència a que segons un estudi de la 
universitat de Harvard les recerques a internet contribueixen a l'escalfament global. 

 
 

Text: ¿Google, contamina? 
 
Autor: Maiol Roger 
 
Publicat en: La Vanguardia (05/10/08) 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

2n d'ESO 
 

Continguts Transferència d'energia. Estalvi energètic. Efecte 
hivernacle. 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text argumentatiu tot autoregulant 
els aspectes a millorar 
Expressió oral 
Identificar en un context quotidià el fenomen de la 
dissipació de l’energia en les transferències 
energètiques. 
Aplicar coneixements sobre la calor com a 
transferència d’energia i la seva relació amb la 
variació de temperatura (i la producció de CO2) a la 
interpretació d’un problema 
Llegir críticament una notícia a partir de qüestionar 
la fiablitat de les dades tot contrastant amb altres 
fonts 
Generar propostes de mesures d’estalvi energètic en 
l’ús dels ordinadors. 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
 

Material annexat Text complert 
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Activitat per a l’alumnat   
 

 

a) Abans de la lectura  
 
Treball individual) 

 
1. De quin diari està treta la notícia? Qui és l’autor/a? 
 
2. Llegeix el títol i subtítols i escriu de què creus que anirà la notícia? 

 
3. Escriu els continguts que creus que necessites saber per entendre bé aquesta notícia. 
Tenen a veure amb els que hem estudiat recentment? 
 
4. A partir del que ja saps, respon la pregunta del títol i justifica la resposta.   
 
 
 
Treball en grup (3 o 4 alumnes) 
 
Cadascun dels alumnes heu d'escriure primer la resposta en el vostre full o quadern de 
classe de manera individual. Després compareu les respostes entre els membres del grup i 
introduïu els canvis que considereu convenients en la vostra redacció inicial.  
 
 
b) Lectura de l’article 
 
5. Escriviu  les idees principals del text. 
 
6. A partir de la lectura de l’article, quina seria la vostra resposta a les preguntes següents? 
 
 
Pregunta a respondre a 
partir de la lectura 

1a. redacció individual 2a. redacció després de 
comparar-la amb les dels 
companys/es del grup 

 
6a. Quina és l’afirmació 
inicial que fa l’article? Qui 
diu que ho ha dit? 
 

  

 
6b. Quin és el principal 
argument que dóna l’article 
per avalar aquesta afirmació 
inicial? 
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6c. Quines dades o proves 
aporta l’article  per 
fonamentar l’argument? 
 

  

 
6d. Quins arguments dóna 
Google per contrarestar els 
de la Universitat de 
Harvard? 
  

  
 
 
 
 

 
6e. Quines dades o proves 
aporta Google  per 
fonamentar els seus 
arguments? 

  
 
 
 
 
 

 
6f. A quina conclusió arriba 
l’article? 
 
 

  

 
 
 
c) Després de llegir l’article  
 
Treball individual 
 
7. Anota tot el que no acabes d’entendre del contingut de l’article.  
 
No sé què vol dir: 
 
a) ………. 
 
b)…………. 
 
………. 
(aquí hauria d’haver una posada en comú del fet fins ara) 
 
8. Després de la discussió a l’aula, com respondries als teus dubtes? 
 
Dubte 1.  
 
Dubte 2.  
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9. Per què creus que l’autor escriu aquest article? 
 
10. Quines idees diries que han conduït a l’autor a escriure l’article? (els ciutadans i 
ciutadanes no estan informats sobre les conseqüències de les recerques a internet, Google 
contamina, l'escalfament del planeta és un problema greu, la universitat de Harvard vol fer 
campanya en contra de Google, les universitats es preocupen pels problemes medio-
ambientals...). Busca en el text frases que recolzin la teva idea i comenta-les.  
 
 
 
Treball en petit grup 
 
11. Busqueu a internet informació en dues pàgines diferents sobre quants grams de CO2 
emet cada recerca a Google per tal de confirmar o no les dades de l’article. Anoteu també 
altres arguments que trobeu. 
 
 11a. Per fer la recerca penseu en les paraules clau a escriure per fer la cerca, 
 escriviu-les primer aquí. 
 
 11b. Resultats de la cerca:  
 

Fonts 
 

mg o g de CO2  

Universitat Harvard (article Vanguradia) 7 mg 
Google/(article La Vanguardia)  
Pàgina www.    
Pàgina www.  

 
 11c. Qui ho diu? Escriviu els autors o autores de les pàgines 
 
 11d. Quina de les dades us mereix més credibilitat? En què us fixeu per decidir-ho?  
 
 11e. Altres arguments (a favor o en contra del que afirma Google) trobeu a 
 Internet: 
  a) 
  b) 
  c) 
 
 
12. Quin sistema creieu que contamina més per fer una recerca d’informació: a través 
d’Internet o a través dels sistemes tradicionals? Per què? (Penseu com s’obtenia la 
informació abans: biblioteques, correu postal.... i quina energia es consumia en cada 
procés). 
 
13. Una vegada heu conegut els arguments de la Universitat de Harvard, de Google o 
d’altres, qui us sembla que dóna evidències o proves més convincents? Quines són? 
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14. Creieu que l’autor de l’article es decanta per una o altra opinió? Quins indicis trobeu en 
el text sobre quina és la seva idea?  
 
15. De manera realista, què hauríem de tenir en compte per estalviar energia quan busquem 
informació a través d’Internet?  I quan utilitzem els ordinadors?   
 
 
Treball final (individual) 
 
16. Ets un científic i t'han demanat que argumentis que Google contamina. Utilitza 
arguments del text que hagis trobat a internet. És important que quedi clara la idea de 
perquè contamina Google (d'on obté l'energia dels servidors...). 
 
Per preparar el text pots utilitzar el guió següent:  
 
La meva idea és que... 
 
Les meves raons són... 
 
Arguments en contra la meva idea poden ser... 
 
Convenceria algú que no em creu dient ... 
 
L’evidència que donaria per convèncer d’altres és que... 
 
 
 
17. Co-regulació. Corregeix el text d’un company/a seguint la pauta següent.  
 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries 
per millorar-lo? 

1. El text segueix l’esquema de text argumentatiu 
 

    

2. Deixa clara la seva idea 
 

    

3. Els arguments a favor de la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

4- Els arguments en contra la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

5- L'evidència aportada és irrefutable 
 

    

6- T’ha convençut el seu plantejament 
 

    

Cohesió del text 
7-Els elements textuals (paraules, frases, paràgrafs...) 
es cohesionen entre ells amb enllaços (preposicions, 
conjuncions...) 
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Coherència del text 
8-Explica de manera clara i ordenada els seus 
arguments 
 

    

9-Per tot el que has dit abans diries que ha escrit un 
bon text argumentatiu 
 

    

10-Les idees científiques exposades en el text són 
correctes 
 

    

11-Ha utilitzat el vocabulari adient (vocabulari 
científic) 
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6.4 Activitats per a 3r d'ESO 
 
 
 

6.4.1 El Gobierno deshoja la margarita nuclear (lectura crítica) 

 
 Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements apresos sobre residus 
nuclears i per introduir les energies renovables a través d’un article periodístic titulat El 
Gobierno deshoja la margarita nuclear (La Vanguardia, 20/04/08 –es troba a internet-), on 
diferents estaments parlen del tancament de la central nuclear de Garoña. 

 
Text: El Gobierno deshoja la margarita nuclear 
 
Autora: Rosa M. Bosch 
 
Publicat: La Vanguardia (20/04/08) 
 
Text disponible a: 
http://www.observatori.org/paula/esfera/recull_premsa/consulta_premsa.php? 
esfera=19&lng=cat&id=1050&arxiu=arxiu_1050.xml 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

3r d'ESO 
 

Continguts Energia nuclear.  
Residus radioactius.  
Energies renovables 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text argumentatiu 
Expressió oral 
Adonar-se de la dificultat de prendre decisions 
Saber buscar arguments per defensar una idea. 
Escriure un text argumentatiu  
Treballar en grup, cooperativament  
Aprendre a autoregular-se i autoavaluar--se 
Analitzar alguns processos de generació d’energia 
elèctrica a partir de les seves fonts i de l’impacte en el 
medi 
Identificar avantatges i inconvenients de les diferents 
fonts d’energia 
Tractament de residus nuclears 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
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D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
Social i ciutadana 
 

Material annexat Text complert 
 

 
 

 

Activitat per a l’alumnat   

 
a) Abans de la lectura 
 
Treball individual 
 
 Una central nuclear té una esperança de vida de 40 anys. La central de Santa María 
de Garoña (Burgos) ha demanat al govern continuar operant després d’aquest període. El 
govern ha de prendre una decisió important (tancar la central o bé donar-los un permís 
perquè operi uns anys més)6.  
 
1. Què penses que ha de valorar el govern per prendre aquesta decisió? 
 
2. Et sembla una decisió fàcil de prendre? Justifica la resposta 
 
3. Mira la imatge i llegeix el requadre de la fotografia de l’esquerra, digues què et suggereix. 
 
4. Per què creus que llegim aquest text a classe de ciències? 
 
5. Abans de llegir la notícia fes una predicció d’allò que penses que diran els diferents 
sectors. Escriu els arguments que creus que donarà: 
 El govern: 
 La indústria nuclear: 
 Els ecologistes: 
 
 
 
b) La lectura 
 
Treball en grup 
 
 En grups de quatre responeu a les qüestions següents. Cadascú contesta 
individualment en el seu full o quadern de classe. 
 
6. Escriviu la idea principal de cada paràgraf. Després feu un petit resum 
 

                                                 
6 Aquesta activitat va ser plantejada abans que el govern de l'Estat prengués la decisió del tancament de la 
central. Es podria realitzar igualment i, un cop acabada l'activitat, passar-los l'article del diari on s'explica les 
causes per les quals el govern ha pres aquesta decisió. 
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7. Expliqueu que vol dir el govern quan diu que la decisió depèn de tres punts:  
 

- de l'evolució del mercat de combustibles fòssils...................................... 
- de la cooperació transfronteriza....................................................... 
- de la disponibilitat dels recursos hidràulics.......................................... 

 
9. Per què creieu que l’autora escriu aquest article?   
 
10. Quines suposicions fa l’autora  en aquesta notícia? Diríeu que són justificades? 
 
11. A quina pregunta dóna resposta la notícia? 
 
12. Quines creences porten a l’autora a escriure aquest text? (criticar el govern, conscienciar 
la població de la dificultat de la decisió, qüestionar les centrals nuclears i el seu 
funcionament, defensar els ecologistes, defensar les energies renovables...) 
   
13. Creieu que aquesta decisió s’ha de prendre des del govern? Com ho resoldríeu 
vosaltres? A qui demanaríeu opinió? 
 
14. Subratlleu en el text les opinions de cada sector (ecologistes, govern i indústria nuclear). 
Compareu el que diuen amb el que havíeu escrit abans. Coincideix la vostra predicció? Si 
no és així, què hi ha de diferent? 
 
15. Busqueu en el text arguments o proves científiques a favor de tancar la central. 
Aquestes arguments estan fonamentats des de la ciència? 
 
16. Busqueu en el text arguments o proves científiques per deixar oberta la central. Aquests 
arguments estan fonamentats des de la ciència? 
 
17. Penseu que és certa tota la informació que dóna en el text? Què us fa pensar que podeu 
creure tot el que diu el text (coneixements de l’autora, diari...)? 
  
18. Imagineu-vos que sou el govern i decidiu tancar la central. 
 a) Formuleu el problema que teniu. 
 b) Penseu a qui demanaríeu assessorament. 
 c) Com resoldríeu el problema .    
 
 
 
b) Després de la lectura 
 
19. Penseu que al text li falta alguna informació? Quina? 
 
20. En aquest text, què hi heu après? 
 
21. Quines implicacions o conseqüències creieu que pot tenir aquest article de premsa? 
 
22. Ara torneu a pensar si la decisió de tancar la central és fàcil,  SI o NO?  
Si ha canviat la vostra opinió, escriviu els motius. 
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23. Busqueu a Internat avantatges i inconvenients de les fonts d’energia renovables: eòlica, 
solar i hidroelèctrica i també de l’energia nuclear 
 
 Avantatges Inconvenients 
Energia eòlica  

 
 

 

Energia hidroelèctrica  
 
 
 

 

Energia solar  
 
 
 

 

Energia nuclear 
 
 
 

  

 
 
24.Escriviu arguments a favor i en contra de tancar la central. Cal que tingueu en compte 
aspectes com la seguretat, el cost de l’electricitat, la contaminació, l’efecte hivernacle, les 
fonts d’energia alternatives si es tanca la central etc. Si el grup ho creu convenient podeu 
buscar més informació sobre el tema. 
 
 Argumenta a favor: 
 
 Arguments en contra: 
 
25. Us heu d’implicar. Tancaríeu la central: Sí o No?  
 

• si decidiu tancar la central heu de pensar d’on s’obtindrà l’energia que ara s’obté de 
la central de Burgos. Quina alternativa proposeu? Quins energies renovables podeu 
col�locar en la zona? 

• si decidiu no tancar la central heu de pensar si es garanteix la seguretat del reactor 
amb més de 40 anys i què fareu d’aquí a deu anys.   

 
 Després d’haver pensat en tot això i haver pres una decisió, escriviu de manera 
individual un text augmentatiu per convèncer tothom de què la vostra decisió és la correcta. 
Seguiu la següent pauta per escriure el text. 
 
La meva idea és que... 
Les meves raons són... 
Arguments en contra de la meva idea serien ... 
Convenceria algú que no em creu... 
La evidència que donaria per convèncer els altres és... 
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26. Co-regulació. Corregeix el text del teu company seguint la pauta següent.  
 
 
 
 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries 
per millorar-lo? 

1. El text segueix l’esquema de text argumentatiu 
 

    

2. Deixa clara la seva idea 
 

    

3. Els arguments a favor de la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

4- Els arguments en contra la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

5- L'evidència aportada és irrefutable 
 

    

6- T’ha convençut el seu plantejament 
 

    

Cohesió del text 
7-Els elements textuals (paraules, frases, paràgrafs...) 
es cohesionen entre ells amb enllaços (preposicions, 
conjuncions...) 
 

    

Coherència del text 
8-Explica de manera clara i ordenada els seus 
arguments 
 

    

9-Per tot el que has dit abans diries que ha escrit un 
bon text argumentatiu 
 

    

10-Les idees científiques exposades en el text són 
correctes 
 

    

11-Ha utilitzat el vocabulari adient (vocabulari 
científic) 
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6.4.2 Grafitis a prueba de bomba (lectura crítica) 
 
 
 
 Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements apresos sobre canvi 
químic a l’anàlisi d’un article periodístic titulat Grafitis a prueba de bomba (La Vanguardia, 
10/09/07 –es troba a internet-), que fa referència al problema d’eliminar els grafitis 
dibuixats sobre vidre.  

 
Text: Grafitis a prueba de bomba 
 
Autor: Lluís Sierra 
 
Publicat: La Vanguardia (10/09/07) 
 
 
Text disponible: 
http://www.observatori.org/paula/esfera/recull_premsa/consulta_premsa.php? 
esfera=19&lng=cat&id=1050&arxiu=arxiu_1050.xml 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

3r d'ESO 
 

Continguts Canvi químic 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text narratiu 
Expressió oral 
Aplicar el coneixement sobre les propietats dels 
materials i l’enllaç químic a l'anàlisi d’un problema real i 
la cerca de solucions.  
Llegir críticament un article periodístic i interessar-se per 
la seva lectura (Cassany, 2006) 
Trobar informació a Internet per resoldre un problema 
tot identificant el coneixement teòric que guia la recerca 
Escriure un text argumentatiu fonamentant les raons 
Treballar en grup cooperatiu 
 

Temps aproximat de realització 3 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
 

Material annexat Text complert 
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Activitat per a l’alumnat    
 
 
 
a) Abans de la lectura 
 
1. Qui és l’autor de l’article? De quin diari ha estat extret l’article? 
 
2. Fixeu-vos en el títol i en les imatges i intenteu imaginar de què tracta la notícia. Escriviu 
breument la vostra idea. 
 
3. A qui creieu que va dirigida la notícia? 
 
4. Busqueu la idea principal de cada part. 
 
 A 
 
 B 
 
 C 
 
 D 
 
 E 
 

F 
 

 
 
b) La lectura 

 
Treball individual 
 
 
Respon a les qüestions següents: 
 
5. Quin és el problema que planteja l’autor en aquest article? 

 
6. Per què creus que l’autor escriu aquest article? 
 
7. Et sembla bé que hi hagi grafiteros? Per què? 
 
8. L’autor pensa que hi ha solució a aquest problema? Tu què en penses? Justifica la 
resposta. 
 
9. L’autor de l’article és probablement un periodista. Tu creus que és científic també? Està 
interessat en la ciència? Raona la teva resposta. 
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10. Com creus que es podrien esborrar les pintades dels vidres? 
 
11. Fes un resum del text. 
 
 
 
Treball cooperatiu 
 
12. Imagineu-vos que sou científics i us demanen que llegiu aquest article. Quin serà el 
problema que us plantegeu?  
 
13. Com creieu que sap l’autor que el problema són els àcids barrejats amb el querosè? És 
simplement una hipòtesi o té fonament científic? 
 
14. Per resoldre el problema, quins coneixements us farien falta?  
 
15. Quins passos seguiríeu per resoldre el problema? On buscaríeu la informació? 
 
 Per ajudar a resoldre el problema plantejat seguiu els passos següents: 
 
 a) Escriviu totes les aplicacions del vidre. 
 
 b) A partir d’aquest llistat intenteu trobar les propietats del vidre: 

-  
-  
-  
-  

 
 c) Per què creieu que els vidres tenen aquestes propietats? 

-  
-  
-  

 
 d) Us ajuden aquestes propietats a saber alguna cosa més sobre els vidres? 
 
 e) Els vidres són inerts químicament, per això s’utilitzen com envàs de reactius 
 químics, això significa que l’autor de la noticia s’equivoca? Intenteu buscar una 
 explicació (mireu a internet, als llibres text, etc.). 
 
 f) Finalment escriviu un text argumentatiu per convèncer tothom del motiu pel qual 
 les tintes dels grafiters són tal difícils d’esborrar. 
 
 
16. Amb totes dades, ara ja podeu redactar un text argumentatiu per defensar la vostra idea. 
Feu-ho de manera individual cadascú al seu full o quadern. 
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Com redactar un text argumentatiu 
 
Passos que has de seguir per  elaborar un text argumentatiu, en aquest concret, sobre el 
problema . . . . . . . . . . . . .  
 
- La meva idea és que. . .  
- Les meves raons són . . . .  
- Arguments en contra de la meva idea poden ésser . . .  
- Convenceria algú que no em creu amb . . .  
- L’evidència que donaria per convèncer els altres és . . .  
 
 
 
17. Co-regulació. Corregeix el text del teu company o companya seguint la pauta següent: 
 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries 
per millorar-lo? 

1. El text segueix l’esquema de text argumentatiu 
 

    

2. Deixa clara la seva idea 
 

    

3. Els arguments a favor de la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

4- Els arguments en contra la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

5- L'evidència aportada és irrefutable 
 

    

6- T’ha convençut el seu plantejament 
 

    

Cohesió del text 
7-Els elements textuals (paraules, frases, paràgrafs...) 
es cohesionen entre ells amb enllaços (preposicions, 
conjuncions...) 
 

    

Coherència del text 
8-Explica de manera clara i ordenada els seus 
arguments 
 

    

9-Per tot el que has dit abans diries que ha escrit un 
bon text argumentatiu 
 

    

10-Les idees científiques exposades en el text són 
correctes 
 

    

11-Ha utilitzat el vocabulari adient (vocabulari 
científic) 
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6.4.3 ¿Cúanto mercurio ingerimos a diario? /Contaminació mortal  
(lectura crítica) 
 
 

Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements apresos sobre 

dissolucions i càlcul de concentracions per mitjà de l’anàlisi de dos articles periodístics 

titulats: ¿Cúanto mercurio ingerimos a diario? (Mundo científico) i Contaminació mortal (Avui).  
 
 
TEXT 1: Contaminació mortal 
Autor: Janet Larsen 
Publicat: AVUI (25/09/04) 
Disponible: http://www.unescocat.org/ct/p5/alertes/pdf/set04-1.pdf 
 
TEXT 2: ¿Cuánto mercurio ingerimos a diario? 
Autor: Yves Scianna 
Publicat: Mundo Científico, 222: 78-80 (2001) 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

3r d’ESO 
 

Continguts Dissolucions i concentracions 
 

Habilitats/Objectiu Autorregulació del procés lector 
Cooperar en grups socialment heterogenis 
Anàlisis i interpretació utilitzant informació 
del text i els  coneixements previs 
Expressió oral 
Producció d'un text comparatiu 
Comparar textos amb informació similar, 
però de registre diferent, i contrastar-ne 
l’estil, els recursos, l’estructura, la forma i el 
contingut 
Conèixer i comprendre que són els  metalls 
pesants 
Treballar la concentració en un context real 
Despertar l'esperit crític davant un article de 
premsa i motivar a la recerca d’informació 
per resoldre un problema 
Discriminar informació d’internet 
 

Temps de realització 3 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa 
D'aprendre a aprendre 
Autonomia personal 
 

Material annexat Textos  complerts 
 



 215 

 

Activitat per a l’alumnat  
 

 

 

a) Abans de la lectura 
 
 
 Anem a comparar els dos articles. Fixa’t en les diferències a nivell d’organització de 
la informació: 
 
1. Llegeix el títol de cada article. Que et suggereix cada títol? 
 
2. En funció del títol preveus la intencionalitat de la lectura? (alarmista, pessimista, 
sensacionalista, informativa...) 
 
3. Com està organitzat cada article? 

 
Títol 
Resum 
Notes a peu  de pàgina 

 
 
 
b) Després de la lectura 
 
4. Què és el mercuri capil�lar (article Mundo científica)? Què significa 20 µg/g?  
 
5.Un cop llegits els dos textos escriviu com responen cada un a les següents qüestions: 
 
           
 Contaminació mortal? ¿Cúanto mercurio 

ingerimos a diario? 
Metalls pesants que surten a l’article 
 

  

Font de procedència del mercuri  
 

  

Com arriben aquests metalls a les 
persones 
 

  

Efectes sobre les persones dels metalls 
pesants 
 

  

Quina és la forma més tòxica d’aquest 
metall? 
 

  

Com s’obté el metil mercuri? 
 

  

Segons l’article està  clara la concentració 
de mercuri tòxica per a la salut? 
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Tipus de contaminació que tracta 
 

  

Per què es recomanable no menjar tanta 
tonyina, peix espasa i tauró i, en canvi, sí 
els altres peixos? 
 

  

Què passa a l’hora d’establir mesures per 
aturar el problema? 
 

  

A més dels metalls pesants es parla 
d’altres contaminants? 
 

  

Conclusió de l’article? 
 

  

Et sembla que està ben organitzada la 
informació? Fixa’t en els subtítols. És 
coherent el subtítol amb el que explica 
darrera? 
 

  

Pots buscar més informació a partir de 
l’article (t’adreça a altres fonts pàg. web, 
llibres...) 
 

  

 
 
6. Relaciona cada informació amb els textos. Posa (1) si l’afirmació fa referència a 
Contaminación mortal  i (2) si l’afirmació correspon a Metales pesados... 
 

• Es proposa informar els lectors i lectores ( ) ( ) 
• Es proposa fer pensar els lectors i lectores (  )   (  ) 
• Dóna moltes dades concretes per entendre la situació (  )   (   ) 
• Es basa en estudis científics ( ) (  ) 
• Suggereix solucion s( )  (  ) 
• És alarmista ( )  ( ) 
• Quin dels dos textos pretén reivindicar les energies renovables (  )  (  ) 

 
 
7. Per què és tant difícil parlar de la toxicitat del mercuri sobre les persones (Mira l’article 
de Mundo científico)? 
 
8. Després de llegir els articles amb quina d’aquestes afirmacions estàs més d’acord (escriu 
al costat en quin article et bases per posar-ho): 
 
 a) Metall pesant és un element químic que posseeix un alt pes atòmic comprès entre 
 63,55 (Cu) i 200,59 (Hg). 
 
 b) Metall pesant és un metall  que ens segons quin medi pot formar una espècie 
 contaminat. 
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9. Discutiu si les següents afirmacions són certes. Després ho posarem en comú 
 

a) Tots els metalls pesants es troben presents en els medis aquàtics (l’aigua 
químicament pura no existeix a la naturalesa), encara que les seves concentracions 
(en absència de contaminació) són molt baixes. 

b) Els éssers vius necessiten (en petites concentracions) molts dels metalls pesants per 
funcionar adequadament. Exemples de metalls requerits en l’organisme inclouen:  
cobalt, coure, ferro, manganès, molibdè, vanadi, estronci i zinc. 

c) Metall pesant és un metall tòxic a causa de les seves característiques essencials. 
 
10. Després de llegir els articles, estàs preocupat pel contingut de mercuri que ingerim a 
diari i vols contrastar la informació de l’article del Mundo científico? 
 

10.1 Busca a internet la quantitat màxima de mercuri que pot haver en  
productes alimentaris, concretament en el peix. Abans d’anar internet  
pensa les paraules o frases  clau que has d’escriure: 

  - 
  - 
  - 
 

10.2 Escriu tres pàgines que comentin la concentració de mercuri permesa en el 
peix. 
Quines són aquestes pàgines? 
 

- Donen el mateix valor de concentració? 
- Quina pàgina web et mereix més credibilitat? Per què? 

 
10.3  Escriu la concentració màxima  que pot haver en el peix, segons la teva font, i 
escriu el nom de la font. 

 
11. Amb tot el que saps ara defineix què és segons tu un metall pesant i què és la 
contaminació per metalls pesants 
 
  Metall pesant: 
 
  Contaminació per metalls pesants: 
 
12.Quin és el tret essencial en què et fixes per parlar de contaminació per metalls pesants? 
  
13. Busca un altre títol per l’article Contaminación mortal que sigui més coherent amb el 
contingut de la lectura. 
 
14. Segons l’article Contaminació mortal, la font principal de contaminació per mercuri són les 
centrals tèrmiques de carbó.  
 

14.1 Està justificada aquesta afirmació? 
14.2 Creus que és certa? Si penses que no, quina diries que és la principal font de 

 contaminació? 
14.3 Què faries per esbrinar-ho? 
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15. Després de llegir aquests dos textos, t’han sortit dubtes o noves preguntes que abans no 
tenies. Escriu-los: 
 
 Preguntes respecte l’article Contaminación mortal: 

- 
- 
- 

 
Preguntes sobre l’article ¿Cuánto mercurio ingerimos a diario? 

- 
- 
- 

 
16. En grup, escriviu un text que compari els dos articles (estil, tractament de la 
informació...). 
 
 Fixeu-vos com ho heu de fer per redactar un text comparatiu: 
 
- Cada component del grup ha d'elegir una d'aquestes propietats o característiques del text: 

a) Tipus de contaminació i contaminants i conclusions a les  
quals arriba cada article. 
b) Fonamentació dels arguments, en què es basa per fer les seves  
afirmacions (pensa en els arguments que dóna cada article per parlar de  
contaminació). 
c) Coherència entre el títol i el contingut que després tracta. 
d) Rigor científic amb la qual es dóna la informació. 

 
 Un cop cada component ha elegit un d'aquests trets o propietats ha de comparar els 
dos article en funció d'aquest trets seguint els tres passos següents: 
 

1. Justifica aquesta elecció del tret essencial. 
 
2. Contraposa les propietats en funció del tret essencial. 
 
3. Arriba a una conclusió. 

 
 Finalment entre tots redacteu el text final: 
 
Text final: 
 
Comparant els dos articles observem: 
 
- Pel que fa al tipus de contaminació que es tracta... 
 
- Pel que fa a la fonamentació... 
 
- Pel que fa a la coherència... 
 
- Pel que fa al rigor científic... 
 
Per tant podem concloure que: 
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17. Quin dels dos articles et sembla que té més credibilitat? Per què? 
 
18. Una vegada escrit el vostre text comparatiu, passeu-lo a un altre grup per tal de fer-ne la 
valoració. Coavaluació del text comparatiu escrit.  
 
Diferents parts 
del text  

Estarà ben fets si en el 
text... 

Comentaris Valoració 
5- molt ben fet 
4- bastant ben fet 
3- mitjanament fet 
2- bastant incomplet 
1- mal fet 

1-La comparació 
basada en la  
fonamentació dels 
arguments 

Ha justificat l’elecció del 
tret essencial 
 
Descriu tots els arguments 
que dóna l’article per 
parlar de contaminació 
(article 1) 
 
 
 
Descriu tots els arguments 
per parlar de contaminació 
(article 2) 
 
 
 
Contraposa els arguments 
dels dos textos en funció 
del tret essencial (la 
fonamentació) 

  

2- Comparació 
basada en els  tipus 
de contaminació 
que tracta  
 
 

Ha justificat l’elecció del 
tret essencial 
 
Descriu tots els tipus de 
contaminació i la seva font 
(article 1) 
 
 
Descriu tots els tipus de 
contaminació (article 2) 
 
Contraposa els tipus de 
contaminació dels dos 
textos 
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Compara les conclusions 
dels dos articles 
 
 
 

3- 
Comparació basada 
en la coherència 
entre el títol i el 
contingut que 
després tracta 
 

Ha justificat l’elecció del 
tret essencial 
 
Descriu la relació entre el 
títol i el contingut (article 
1): coherència 
 
 
Descriu la relació entre el 
títol i el contingut (article 
2) 
 
Contraposa la coherència 
dels dos articles 
 

  

4- Comparació 
basada en el rigor 
científic amb què 
es dóna la 
informació 

Ha justificat l’elecció del 
tret essencial 
 
Descriu el rigor científic de 
l’article 1 
 
Descriu el rigor científic de 
l’article 2 
 
Contraposa els dos articles 
en funció del rigor científic 

 
 

  

Conclusions a les 
quals arriben  

Les conclusions 
contemplen les propietats 
del text 
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6.4.4 La roca que convierte el CO2 en cuarzo 
 
 
 Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements apresos sobre canvi 
químic i roques i minerals a l’anàlisi d’un article periodístic titulat La roca que convierte el CO2 
en cuarzo (El País, 24/11/08) que fa referència a la peridotita com a possible solució a 
l’escalfament global.  

 

Text: La roca que convierte el CO2 en cuarzo 
 
Autor: Javier Sampedro 
 
Publicat: El País (24/11/08) 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

3r d'ESO 
 

Continguts Roques i minerals, canvi químic 
 

Habilitats/Objectius Lectura crítica 
Autorregulació del procés lector 
Cooperar en grups socialment heterogenis 
Anàlisis i interpretació utilitzant la informació del text i els 
coneixements previs sobre reaccions químiques i minerals i 
roques 
Producció de un text argumentatiu 
Expressió oral 
Lectura cooperativa 
Identificar i analitzar reacciones químiques 
 

Temps de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa 
Aprendre a aprendre 
Autonomia personal 
 

Material annexat Text complert 
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Activitat per a l’alumnat  
 
 
a) Abans de la lectura 
 
Treball en grup 
 
 En grups discutiu les següents qüestions. Tots heu d’anotar la resposta en el vostre 
full o quadern de classe malgrat que algunes respostes puguin ser iguals. 
 
1. Llegiu el títol i mireu la imatge. De què creieu que va la notícia? 
 
2.  En quin diari ha estat publicat?. Qui l’ha escrit? 
 
3. Per què treballem aquest text a classe de ciències? Amb quins conceptes de ciències 
estarà relacionat? 
 
4. Escriviu el que sabeu sobre el quars. 
 
5. Observa la reacció de la imatge superior: CO2 + peridotita---> roca calcària+ marbre. 
Comenteu-la entre vosaltres. Podeu deduir quin element químic conté la peridotita? Diríeu 
que falta algun producte en aquesta reacció? 
 
6. Us preocupa el tema del CO2 a l'atmosfera? Discutiu-ho entre vosaltres. 
 
 
 
b) Lectura del text 
 
7. Llegiu el text.  Organitzeu-vos en grups de quatre i torneu a llegir l'article amb la finalitat 
de respondre una de les tasques següents: 
 

a. Escriviu la informació que surt en el text sobre la Peridotita (Què és? On es 
troba?  Què li passa en contacte amb  el CO2? Quina reacció es produeix? )(paràgraf 
1, 2) 

 
 b. El problema de la reacció de la peridotita amb el CO2 és que el procés de 
 formació de la roca és de milers d'anys. Descriviu la tècnica que plantegen els 
 investigadors Peter Kelemen i Juerg Matter per accelerar el procés de formació de la 
 roca. Comenteu avantatges i inconvenients de la mateixa (paràgraf 3, 4, 5) 
 
 

Avantatges Inconvenients 
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 c. Descriviu les dues tècniques que planteja l'autor per transportar el CO2 cap a les 
 roques i comenteu els avantatges i els inconvenients de cada una (paràgraf 7, 8 i 9). 
 

Avantatges de les canonades Inconvenients de les canonades 
 
 
 
 
 

 

 
 

Avantatges de la injecció d'aigua marina 
en la roca 

 

Inconvenients de la injecció aigua  
marina en la roca 

 
 
 
 
 
 

 

 
 d. Escriviu tota la informació que surt a l'article sobre Oman: situació, fonts 
 d'obtenció d’energia, riquesa, companyia petrolera més important... 
 
 
c) Després de la lectura 
 
8. Busqueu a Internet la composició de les roques i minerals següents i les seves 
característiques:  
 
 a) Peridotita 
 b) Quars 
 c) Marbre 
 d) Roca calcària 
 
9. Després de la recerca d' informació. Penseu que el text respon al títol del La roca que 
convierte el CO2 en cuarzo? 
 
10. Segons l'autor de la notícia la reacció de la peridotita amb el CO2 forma roca calcària i 
marbre (CO2  + peridotita--> roca calcària + marbre). Penseu que és correcte? Què diríeu 
que falta? 
 
11. Per tot el que heu llegit, trobeu evidències científiques en el text que justifiquin que la 
peridotita d'Oman seria suficient per absorbir una vuitena part de les emissions totals tal 
com indica el subtítol? Per què? 
 
12. Pot ser la peridotita el final dels problemes derivats de l’escalfament global (excés de 
CO2 a l’atmosfera)? Escriviu arguments a favor i en contra (rellegiu la informació del text).  
Abans d'escriure el text argumentatiu, entre tots els components del grup heu de discutir les 
qüestions següents: 
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- Serà factible transportar el CO2 a través de canonades fins als dipòsits dels 
Balcans? 

- El govern d'Oman estarà d'acord amb la instal�lació de canonades? 
- Pot resoldre el problema de l’escalfament de països com Espanya? 
- La notícia està ben justificada científicament? 
- Faltaria més informació? 

 
 
Treball individual 
 
Escriviu  un text argumentatiu seguint l' esquema següent: 

La meva idea es que... 

Les meves raons són... 

Arguments en contra  la meva idea poden  ser... 

Convenceria algú que no em creu amb... 

L' evidència que donaria per convèncer els altres és... 

 

 
13.  Activitat de co-regulació del text argumentatiu 
 
Redactor/a: ................................................... Avaluador/a................................................ 
 
Criteris d’avaluació Sí R No Què 

aconsellaries 
per millorar-lo? 

1. El text segueix l’esquema de text argumentatiu 
 

    

2. Deixa clara la seva idea 
 

    

3. Els arguments a favor de la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

4- Els arguments en contra la seva idea són 
demostrables o només són suposicions 
 

    

5- L'evidència aportada és irrefutable 
 

    

6- T’ha convençut el seu plantejament 
 

    

Cohesió del text 
7-Els elements textuals (paraules, frases, paràgrafs...) 
es cohesionen entre ells amb enllaços (preposicions, 
conjuncions...) 
 

    

Coherència del text 
8-Explica de manera clara i ordenada els seus 
arguments 
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9-Per tot el que has dit abans diries que ha escrit un 
bon text argumentatiu 
 

    

10-Les idees científiques exposades en el text són 
correctes 
 

    

11-Ha utilitzat el vocabulari adient (vocabulari 
científic) 
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6.4 Activitats per a 4t d'ESO 
 
 
 

6.4.1 Continúa la polémica por los bañadores de Speedo 

 

 
 Activitat pensada perquè l'alumnat apliqui els coneixements apresos sobre 
cinemàtica i dinàmica a través d’un article periodístic titulat Continúa la polémica por los 
bañadores de Speedo (El Mundo, 09/10/08 –es troba a internet-), on surten diferents opinions 
sobre el banyador de la marca Speedo LZR  Racer.7 

 
Text: Continua la polèmica por los bañadores de Speedo 
 
Autor: EFE 
 
Publicat: El Mundo (9/10/08) 
 
Disponible a: 
http://www.observatori.org/paula/esfera/recull_premsa/consulta_ 
premsa.php?esfera=19&lng=cat&id=1050&arxiu=arxiu_1050.xml 
 
Etapa/curs Educació Secundària Obligatòria 

4t d'ESO 
 

Continguts Cinemàtica i dinàmica (segona la llei de Newton, 
fregament, principi d’Arquímides, propietats 
materials) 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text argumentatiu 
Expressió oral 
Adonar-se de la dificultat de prendre decisions 
Saber buscar arguments per defensar una idea. 
Escriure un text argumentatiu  
Treballar en grup, cooperativament  
Aprendre a autoregular-se i autoavaluar-se 
Analitzar alguns processos de generació d’energia 
elèctrica a partir de les seves fonts i de l’impacte en 
el medi 
Identificar avantatges i inconvenients de les 
diferents fonts d’energia 
Tractament de residus nuclears 

                                                 
7 Aquesta activitat va ser plantejada abans que la FINA (Federació Internacional de Natació) prengués la 
decisió de prohibir els banyadors de cos sencer impermeables. Es podria realitzar igualment i, un cop acabada 
l'activitat, passar-los l'article del diari on s'explica les causes per les quals la FINA ha pres aquesta decisió i 
mirar si coincideixen amb les seves prediccions. 
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Promoure la lectura crítica i el pensament crític 
Detectar les variables que afecten a la flotabilitat.  
Identificar la força de fregament com un obstacle 
que redueix la velocitat 
Treballar el concepte de velocitat contextualitzat 
Qüestionar-se la informació des de l’òptica de la 
ciència 
Buscar estratègies per resoldre un problema 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
Social i ciutadana 
 

Material annexat Text complert 
 

 
 
 
Activitat per a l'alumnat 

 
a) Abans de la lectura 
 
Treball en grup 
 
 En grups discutiu les qüestions següents. Tots heu d’anotar les respostes al vostre 
full o quadern de classe, malgrat que algunes puguin ser iguals. 
 
1. Sabeu quantes medalles d’or va guanyar el nedador Michael Phelps en els Jocs de 
Pequín? Creieu que en aquests jocs es van batre molts rècords (o més rècords que el que 
era d’esperar? 
 
2. Llegiu el títol i mireu la imatge. De què creieu que va la notícia? 
 
3. Què diríeu del títol? A qui dóna protagonisme la notícia? 
 
4. En quin diari ha estat publicada? Qui l’ha escrit? 
 
5. Per què treballem aquest text a classe de ciències? Amb quins conceptes de ciències 
estarà relacionat? 
 
6. Com creieu que ha de ser un banyador que ajudi a la millora de la velocitat de natació. 
Quines característiques penseu que ha de tenir? 
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b) La lectura 
 
 
Treball cooperatiu 
 
7. Imagineu-vos que heu de resumir aquest text a un company/a en poques paraules. Com 
ho faríeu? Cada component del grup ha de resumir la notícia en veu alta. Decidiu en quin 
resum esteu més d’acord i escriviu-lo. 
 
8. Per què creieu que l’autor escriu aquest document? (vol fer propaganda del banyador, vol 
treure mèrit als rècords olímpics, vol crear dubtes entre els lectors, vol desprestigiar la 
natació...)  
 
9. Com penseu que es posiciona l’autor de la notícia  respecte aquest tema. Està d'acord 
amb què el rècord depèn del banyador? Escriviu frases del text que us ajudin a veure 
l’opinió de l’autor i justifiqueu la resposta. 
 
10. Quines creences porten a l’autor a escriure aquest text (dopatge, marques comercials...)?
       
11. Creieu que l’autor està prou documentat sobre el tema (coneix el banyador i les seves 
característiques)? 
 
12. Comenteu aquestes dues frases d’Erika Villaecija . Què volen dir? 
 

- el bañador nuevo te ayuda a flotar 

- el bañador nuevo beneficia más a la gente grande. 
 
 
c) Després de la lectura 
 
13. A qui li va millor que es publiquin aquests articles (als lectors, a la marca Speedo, a la 
Federació Internacional de natació, a Alain Bernard, als organitzadors de la olimpíada de 
Pequín,  als altres nedadors...)? Justifiqueu la vostra opinió. 
 
14. Per tot el que heu llegit, trobeu que hi ha evidències científiques en el text que 
justifiquin que el banyador Speedo millora la velocitat? Escriviu-les. Diríeu que són 
arguments vàlids des del punt de vista de la ciència? Per què? 
 
15. Penseu com ha de ser un banyador perquè ajudi a  millorar la velocitat  de natació 
(teixit, forma, propietats...). Després aneu a Internet i busqueu informació sobre el 
banyador Speedo. Coincideixen les vostres prediccions? 

 
Informació del grup Informació a Internet del banyador Speedo 

LZR Racer 
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16. Hi ha altres articles que qüestionen si la raó d’haver millorat el rècord del món no és el 
banyador sinó les característiques de la piscina. La piscina de Pequín té 3m de profunditat, 
en canvi les piscines habituals en tenen 2. Creieu que la profunditat pot ser una altra 
variable a tenir en compte per millora la velocitat? Justifiqueu la resposta. Si convé aneu a 
internet a buscar informació. 
 
17. Escriviu altres variables de la piscina que podrien ajudar a millorar la flotabilitat. 

 
18. Sou membres del comitè olímpic que ha de decidir si utilitzar aquest banyador és o no 
legal. Escriviu un experiment científic que faríeu per demostrar si realment el rècord depèn 
del banyador o no (penseu en totes les variables a controlar: on faríeu l’experiment, com, 
amb qui, si mesuraríeu de nou la llargada de la piscina, qui cronometraria el temps...)  
 
 
 
Treball individual  
    
19. Després de la lectura d’aquest text, que has après? 
 
20. Per la temàtica de què parla, diries que és un text d’interès que aporta alguna cosa en el 
tema de què parla? Explica per què. 
 
21. Ets un científic i t’han demanat que investiguis si el banyador Speedo millora la 
flotabilitat i, per tant, la velocitat. Justifica científicament que el banyador sí/no millora la 
velocitat. Escriu un text argumentatiu seguint el guió següent: 
 

La meva idea és que.................... 

Les meves raons són..................... 

Arguments en contra  de la meva idea poden ser....................... 

Convenceria algú que no em creu amb.................... 

L’evidència que donaria per convèncer els altres és.................. 
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22. Co-regulació. Corregeix el text del teu company seguint la pauta següent.  
 
Redactor/a: ................................................... Avaluador/a................................................ 
 

Criteris d’avaluació Sí R No Què aconsellaries per 
millorar-lo? 

1. La idea o idees que es defensen són 
rellevants en relació al problema 
plantejat? 

 

    

2. Les raons o arguments tenen 
fonament científic? 

 

    

3. Tenen en compte els punts de vista 
contraris? 

    

4. Dóna evidències que convencen? 

 

    

5. Està escrit d’una manera que 
s’entén? 

 

    

6. El text t’ha convençut 
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6.5 Activitats per a 1r de Batxillerat 
   
 
 
6.5.1 El museo más ecológico del mundo abre sus puertas en San 
Francisco 
 
 
 Activitat pensada perquè l'alumnat  apliqui els coneixements apresos sobre energies 
renovables a l’anàlisi d’un article periodístic titulat El museo más ecológico del mundo abre sus 
puertas en San Francisco (El Mundo, 29/09/08) que fa referència a la inauguració de la nova 
seu de L'Acadèmia de les ciències a Califòrnia, que es considera el museu més ecològic del 
món. 
 
Text: El museo más ecológico del mundo abre sus puertas en San Francisco 
 
Autor: EFE 
 
Publicat: El Mundo (29/09/08) 
 
Etapa/curs 1r de Batxillerat 

 
Continguts Energies renovables.  

Teoria creacionista i de l'evolució 
 

Habilitats/Objectius Autorregulació del procés lector 
Producció d' un text narratiu 
Expressió oral 
Fonts d’energia renovables 
Adonar-se de diferents maneres d’estalviar energia 
Adonar-se de fonts energia renovables 
Promoure la lectura crítica 
Pensar en materials i tipus de contaminació 
 

Temps aproximat de realització 2 sessions 
 

Competència Científica 
Comunicativa lingüística 
Autonomia personal 
D'aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i competència digital 
Social i ciutadana 
 

material annexat Text complert 
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Activitat per a l’alumnat    
 
 
a) Abans de la lectura  
 
 
Treball individual 
 
1. Qui és l’autor? Diari? 
 
2. Llegeix el títol i mira la imatge. De què creus que tracta la notícia? 
 
3. A què es refereix el títol quan diu “ecològic”?  
 
4. Et pots imaginar com és el disseny d’un edifici “ecològic”: (pensa en l’aïllament de les 
finestres, el reciclatge de l’aigua, les fonts d’obtenció d’energia elèctrica, els materials, els 
residus...)? 
 
5. Per què treballem aquest text a classe? 
 
 
 
b) La lectura 
 
 
Treball en grup 
 
 Llegiu l’article i en grups de 4 penseu les preguntes següents. Cada membre ha 
d’escriure les respostes al seu full o quadern de classe, malgrat que moltes siguin iguals. 
 
6. Feu un breu resum del text. 
 
7. Després de llegir l’article definiríeu d’una altra manera que amb el terme “ecològic”?  
 
8. Busqueu en el text proves científiques o arguments que justifiquin que el museu és 
“ecològic”. 
 
9. Amb els arguments que heu escrit abans, us sembla que és suficient per justificar que és 
el museu més “ecològic” del món? Queda clar d’on obté tota l’energia elèctrica per 
funcionar? Justifiqueu la resposta. 
 
10. Què faríeu per comprovar si aquest és el museu més “ecològic” del món?. A més de 
l’energia, en quins altres paràmetres d’ecoeficiència creus que us hauríeu de fixar? 
 
11. Llegiu el següent paràgraf i contesteu les preguntes: 

 
Para la Academia de las Ciencias de California, la evolución es “el concepto central de la biología”. 
Sorprendentemente, un 38% de los estadounidenses preferirían que en las escuelas se explicara la teoría 
creacionista y no la evolución, según una encuesta de 2005. 
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11.1 Sabeu explicar què és la teoria creacionista? I la de l’evolució? 
(discussió entre tots) 

 
11.2 Per què creieu que l’autor comenta les preferències dels nord-americans? 
Quines idees  o creences creieu que té l'autor? 

 
12. L’ús de vegetació en les teulades té molts avantatges i alguns inconvenients. Escriviu els 
que sabeu busqueu més informació a Internet. 
 
 

 Avantatges Inconvenients 
Quant a contaminació: 
 

 

  

Quant a l’estètica: 
 

 

  

Quant a l’economia: 
 

 
 
 

 

 
 
13. Quines suposicions diríeu que fa l’autor en aquest article? Són justificables aquestes 
suposicions? 
 
14. Per què creieu que l’autor escriu aquest text? (vol informar de la inauguració, conèixer 
les repercussions, informar d’avenços en el camp de la ciència, explicar noves maneres 
d’obtenir energia...). 
 
15.Aquest mateix article ha estat publicat a la premsa americana. L’article és força similar 
però no surten els tres últims paràgrafs. Per què creus que no? 
 
 
c) Després de la lectura  
 
16. Amb la lectura d’aquest article, que heu après? 
 
17. Coneixeu altres edificis “ecològics”? Busqueu a internet informació sobre La Fundació 
Catalana d’Esplais a Sant Cosme. Escriviu perquè és un edifici sostenible. 
 
18. Busqueu a Internet més informació sobre L’Acadèmia de les Ciències de Califòrnia 
(EEUU). Quines fonts d’energia renovables utilitza? Com pot el clima condicionar la 
construcció de l’edifici? 
 
19. Quines implicacions creieu que pot tenir aquest aquesta notícia? 
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Treball individual 
 
20. Escriu un text argumentant que expliqui perquè és important la construcció d’edificis 
sostenibles a Barcelona i com s’haurien de dissenyar. 
 
Seguiu el guió següent:  
 
La meva idea és que... 
Les meves raons són... 
Arguments en contra la meva idea poden ser... (preu, dificultat d’obtenir energia, les fonts 
renovables, altres...) 
Convenceria algú que no em creu dient... (explica d’on obtindríeu l’energia elèctrica per 
funcionar...) 
L’evidència que donaria per convèncer d’altres és que.... 
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8.1 Textos per a 1r d'ESO 
   
8.1.1 Diferentes usos para la misma agua 
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8.2  Textos per a 2n d'ESO 
 
 
8.2.1 Escalfa, l'abric? 
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8.2.2  ¿Google, contamina? 
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8.3 Textos per a 3r d'ESO 
 
 
8.3.1 El Gobierno deshoja la margarita nuclear 
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8.3.2 Grafitis a prueba de bomba 
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8.3.3 ¿Cuánto mercurio ingerimos a diario?/ Contaminació mortal 
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8.3.4 La roca que convierte el CO2 en cuarzo  
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8.4 Textos per a 4t d'ESO 
 
 
8.4.1 Continúa la polémica por los bañadores de Speedo 
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8.5 Textos per a 1r de Batxillerat 
 
 
 
8.5.1 El Múseo más ecológico del Mundo   
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