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1. Introducció 

 

La  memòria que es presenta explica la recerca portada a terme en diversos centres 
d’educació secundària durant el curs 2009/2010, en el marc de la matèria de 1r de 
batxillerat Ciències per al Món Contemporani (CCMC). 

Tot i així, els instruments dissenyats de lectura crítica i redacció de textos 
argumentatius són útils per les altres matèries de Ciències de la Naturalesa i Socials  
tant per l’Educació Secundària Obligatòria com Batxillerat. 

Els continguts de les CCMC estan pensats per ser desenvolupats a l’aula des d’una 
perspectiva científica i social a la vegada. És a dir, segons la programació d’aquesta 
matèria, cal que l’alumnat reflexioni sobre les implicacions socials de temes com canvi 
climàtic, biotecnologia, nous materials, etc, de tanta actualitat, que molt freqüentment 
són objecte de polèmics debats en els mitjans de comunicació. 

Tal i com diu el  projecte curricular, el gran objectiu de les CCMC seria que l’alumnat  
“adquireixi les competències necessàries per comprendre el món actual, tant en els 
aspectes relacionats amb el seu entorn immediat  i vital, com en aquells de caràcter 
global que governen el funcionament de la natura i el sistema social.”   

Per tal de desenvolupar aquests objectius, les bases d’orientació de lectura crítica i 
elaboració de textos argumentatius, com ha instruments d’autoregulació de 
l’aprenentatge, s’han mostrat molt eficaços ja que promouen la reflexió de l’alumnat i 
per tant la capacitat de prendre decisions davant dels dilemes.. 

A partir dels materials elaborats, les competències més treballades han sigut la 
científica, en el sentit que l’alumnat havia de fer ús dels seus coneixements, adquirits 
al llarg de l’ ESO, per distingir, a partir de la lectura d’articles, les raons que els autors 
fonamentaven amb proves científiques d’allò que només eren indicis o prejudicis. Per 
desenvolupar aquesta capacitat la pràctica de la lectura crítica ha resultat vital.     

També s’ha abordat la competència comunicativa, ensenyant a l’alumnat a 
argumentar de manera crítica i racional. Fomentant el diàleg a traves dels debats a 
l’aula. Durant la recerca hem pogut observar com la pràctica de lectura crítica 
millorava l’elaboració dels textos argumentatius 

La competència en la dimensió social i cívica de la ciència i la tecnologia s’ha tingut en 
compte en tot moment ja que en tots els temes tractats s’han considerat els aspectes 
científics i els de caire social, econòmic i ètics. Concretament, a partir d‘un dels 
dilemes plantejats sobre selecció d’embrions i reproducció assistida (apartat 5.4) hem 
pogut analitzar les opinions de l’alumnat de primer de batxillerat dins l’àmbit bioètic. 
Aquests resultats es van portar al Congres Internacional “La toma de decisiones en el 
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ámbito bioético” organitzat per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona 
el passat mes de novembre.         

La majoria dels materials elaborats per la recerca s’han fet a partir del tema de les 
malalties infeccioses. Més concretament les vacunes: grip A,  VPH, etc. El motiu var 
ser el gran impacte que van tenir en els mitjans de comunicació i la controvèrsia 
suscitada a nivell social durant el curs passat. Vam creure que era un context proper a 
l’alumnat i suficientment motivador per iniciar-los en la lectura crítica i l’elaboració de 
textos argumentatius.  

Pel mateix motiu, també es van treballar a fons els temes de biotecnologia com les 
cèl·lules mare, la reproducció assistida i la selecció d’embrions. També resultava 
interessant analitzar l’efecte de la polèmica en les opinions de l’alumnat.    

Durant aquesta recerca hem observat la gran influència dels mitjans de comunicació, 
sobretot els audiovisuals, en els textos elaborats per l’alumnat de 1r de batxillerat. 
Aquesta influencia sembla que supera la que  pot exercir el propi professorat amb les 
seves explicacions a l’aula. De manera que la lectura crítica esdevé un instrument 
molt potent per reduir el possible efecte negatiu dels mitjans, ajudant a identificar el rol 
de l’autor,  la qualitat i la fiabilitat de les fonts d’informació. 

Tal i com s’ha comentat, les CCMC tracten temes de gran actualitat científica difícils 
d’abordar per persones no expertes, com seria el cas de l’alumnat  i també  el propi 
professorat de secundària. Com podem  identificar proves o posicionar-nos a favor o 
en contra de la vacuna de la grip A o de la selecció d’embrions sense ser experts en 
aquests temes?... És evident que cal recórrer a les autoritats expertes. Però, que fem 
si entre les autoritats expertes també existeixen diverses postures?... Tot i així, caldria 
prendre una decisió, per resoldre el  dilema. 

Una altra vegada la lectura crítica ens pot facilitar la solució al ajudar-nos a visualitzar 
tots els aspectes:  identificar el rol de l’autor, quines són les intencions que hi ha al 
darrera, la credibilitat de les  proves que es donen, les raons ètiques, etc. Una vegada 
presa una postura per un autor o una font en concret, podrem justificar i defensar la 
nostra raó com un argument d’autoritat. 

Veiem que elaborar un argument d’autoritat, no trivial, implica una bona reflexió sobre 
tots els aspectes. També és evident que davant dels temes més controvertits, el 
dilema podria no tenir solució. 
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2. Plantejament del problema. Preguntes de la recer ca.  
Objectius 

 

Tenint en compte els grans objectius que es proposa les Ciències per al Món 
Contemporani. La recomanació que fa el currículum d’abordar simultàniament els 
seus continguts des de la vesant social, científica i tecnològica. La dificultat tant per 
l’alumnat com pel professorat d’abordar temes complexos des del punt de vista 
científic i tecnològic. La repercussió dels mitjans de comunicació en els punts de vista 
dels nostres alumnes i la necessitat d’ensenyar-los  a reflexionar sobre aquests temes 
de manera crítica,  les preguntes que han guiat la nostra recerca han estat: 

Millorarà l’alumnat en la seva capacitat de lectura i anàlisis crític al llarg de les lectures  
sobre la temàtica que tracta les CCMC fent ús de les bases d’orientació pautades per 
practicar la lectura crítica?  

Quins criteris caldria seguir per conèixer el rol de l’autor d’un article? 

Quins criteris caldria seguir per identificar les fonts d’informació més bones? 

A partir de la pràctica a l’aula amb la lectura crítica milloraran les argumentacions 
elaborades per l’alumnat?  matisaran  les seves opinions, donant pro i contra 
arguments? Justificaran les seves raons de manera fonamentada amb proves i 
diferenciant-les de les creences  o prejudicis ?  

Com abordem des de la classe de ciències els continguts i arguments de caire social i 
ètic? 

Quines raons tindran més pes en les seves conclusions inicialment? Com les 
justificaran? Com variarà la qualitat dels raonaments al llarg de la recerca?  

Quin és l’efecte dels mitjans de comunicació en les argumentacions que redacten els 
alumnes?   

Els resultats seran igual per totes les especialitats de batxillerat? 

 

Els objectius específics són: 

- A partir d’una lectura inicial representativa, plantejada en forma de dilema,  
observar quines raons tenen més pes en les argumentacions de l’alumnat per 
resoldre el dilema i com les justifiquen. 

- Promoure la lectura i anàlisi crític entre l’alumnat fent ús de les bases 
d’orientació per tal que identifiquin el rol dels autors i la fiabilitat de les raons 



El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

Ciències per al Món Contemporani (CCMC)   

  

   

9 

que es donen per justificar les seves opinions. Si estan fonamentades en 
proves i/o en altres arguments socials o ètics, o por el contrari, en prejudicis  
i/o opinions poc fonamentats. Dedicant especial atenció, donada la dificultat,  
als criteris per identificar les millors fonts de informació i als raonaments de 
caire social i ètic.  

- Ensenyar a l’alumnat a fer argumentacions reflexives, crítiques i ben raonades  
fent servir les bases d’orientació per resoldre dilemes i tenint en compte els 
resultats de la lectura crítica.  

- Determinar com varia la qualitat de les argumentacions al llarg de la 
investigació en les diferents especialitats de batxillerat. 

- Analitzar l’efecte dels mitjans de comunicació respecte de les opinions de 
l’alumnat en les seves argumentacions. 
   

- Analitzar les dificultats que apareixen en el procés, les característiques de les 
activitats que millor s’adapten als objectius i els mitjans més adequats: articles, 
dilemes, audiovisuals. que afavoreixen les capacitats mencionades.   

 

 

 

3. Marc teòric 

 

3.1 Antecedents 

 

La recerca recollida en aquesta memòria feta durant el curs passat 2009/2010 en el 
marc de la llicencia d’estudis, te com a referent l’experiència del curs anterior 
2008/2009, que expliquem breument a continuació, es va portat a terme dins l’àmbit 
de les CCMC a totes les especialitats de 1r de batxillerat del nostre centre. Era el 
primer curs que s’impartia la matèria i la primera activitat ens van proposar va consistir 
en passar a l’alumnat un qüestionari inicial amb els objectius següents: 

- En relació a la competència científica  i tenint en compte el caràcter innovador 
en els currículums de ciències del concepte d’evidència, ens interessava conèixer si 
els nostres alumnes recordaven les evidencies que sustenten les idees i teories 
estudiades durant l’ ESO. En concret se’ls va preguntar quines són les evidències 
sobre tres aspectes: evidències de que els éssers vius estan formats per cèl·lules, 
sobre l’evolució i la tectònica de plaques.  
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- En relació a la competència social i ciutadana , tenint en compte el caràcter 
sociocientífic dels continguts que es tracten a CCMC ens interessava conèixer si 
l’alumnat era capaç de distingir els raonaments de tipus ètic dels científics i de les 
opinions personals.  

Els resultats dels qüestionaris indicaven que la major part de l’alumnat no recordava o 
no identificava les evidències en els contexts plantejats, relacionats amb continguts 
estudiats durant l’ESO. Les dificultats eren més importants per l’alumnat dels 
batxillerats Social i Humanístic. Fet que posava de manifest la necessitat de treballar 
més les Competències científiques i en concret la de identificar i utilitzar proves i 
evidencies amb l’alumnat de tota l’ESO. També s’observava que aproximadament la 
meitat de l’alumnat tenia problemes per diferenciar evidències científiques de valors 
ètics - socials i opinions personals o prejudicis. Aquest problema era important ja que 
fer bons raonaments implica diferenciar els tres nivells. Tots tres importants per 
abordar els grans problemes actuals. Pensem, per exemple, en el cas de la 
Biotecnologia on diferenciar els tres aspectes és bàsic. El mateix qüestionari es va 
passar en altres centres del Vallès Occidental i els resultats van ser semblants.  

Aquestes dificultats feien que les argumentacions de l’alumnat, en general, fossin poc 
raonades i molt elementals, sense els matisos necessaris que requereixen aquests 
temes amb dimensió científica i social. L’alumnat  tendia a barrejar tots els aspectes. 
Els fonaments que donaven per justificar les seves raons no eren coherents. 

Respecte de les proves científiques que s’explicaven en el text o que apareixien 
representades en forma de taules i gràfics  no eren, en la majoria dels casos, 
identificades e interpretades correctament. Sobre tot en el cas de l’alumnat dels 
batxillerat humanístic i social.      

 Altres activitats posaven de manifest la necessitat de treballar més a fons amb 
l’alumnat les habilitats cognitives en el marc de la competència comunicativa 
lingüística, com la descripció, explicació, justificació, argumentació, tant en textos 
escrits, com en gràfics o imatges, ja que les dificultats de l’alumnat en aquesta 
competència semblen que limiten molt la seva capacitat per identificar les evidències i 
per tant millorar la competència científica. (Jorba et al.,1998) 

Aquesta recerca inicial ens va permetre orientar i justificar els objectius del projecte de 
la llicència, els resultats dels quals expliquem en aquesta memòria.    

 

3.2 L’argumentació en ciències 

 

Durant l’experiència del curs 08/09 vam constatar que les dificultats en la competència 
lingüística de l’alumnat dificultaven també la seva competència científica, 
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especialment per identificar les evidències, i com a conseqüència també es veu 
limitada la seva competència comunicativa per fer argumentacions, escrites o 
dialogades, ben raonades. Considerem que entre aquestes competències existeix una 
estreta relació ja que la competència comunicativa lingüística és a la base de tots els 
aprenentatges.  

El llenguatge ens dóna la capacitat de raonar. Raonar, argumentar és una activitat 
que les persones fem contínuament. Es pot definir com la capacitat de “produir raons 
o argumentacions, establir relacions entre ells i examinar la seva acceptabilitat amb la 
finalitat de modificar el valor epistèmic de la tesi des del punt de vista del destinatari” 
(Jorba et al., 1998).  

En les argumentacions l’aspecte bàsic és la justificació fonamentada (Sardà, 2000). 
En el cas de l’argumentació científica els raonaments han d’estar fonamentats en 
evidències. Segons Gott i Duggan (2002), la ciència es basa de manera absoluta en 
les evidències ja que les teories han d’ajustar-se a la realitat. Per tant, és important 
entendre què és una evidència tant per generar coneixement científic com per aplicar-
lo a la interpretació de situacions de la vida quotidiana. 

 Però que són les evidències en ciències? Per a Gott i Duggan (2002) les dades són 
considerades una evidència  una vegada han estat sotmeses a alguna forma de 
validació de manera que les dades es transformen en un judici global, més general 
que les dades inicials. La validació ha de considerar la qualitat de l’experiment i les  

condicions en les quals es fa. També ha d’incloure la reproductibilitat de l’experiment 
per altres experimentadors i en diferents circumstàncies i potser la possibilitat de 
implementar de manera pràctica els resultats de l’evidència. 

Salvant les distàncies, tot això implica ensenyar als alumnes a treballar com ho fan els 
científics. Per exemple, per comprendre què és una evidència, l’alumnat ha de tenir 
molt clar, prèviament, que significa en una experiència la recollida, l’anàlisi i 
interpretació de les dades en relació a una hipòtesi. També ha de saber triar els 
aparells de mesura més adients, les seves limitacions, el càlcul d’errors, aplicar eines 
matemàtiques, validar els resultats contrastant els resultats amb altres experiències 
fetes en condicions diferents, etc.  

Segons aquests autors l’alumnat també ha de comprendre les relacions entre la 
ciència i els aspectes socials que poden influir en la valoració de les evidències per 
arribar a un judici: credibilitat de les evidències, aspectes pràctics i/o rentables de les 
conseqüències de les evidències, predisposició dels experimentadors, reconeixement 
de les conseqüències, nivell dels experimentadors, paper de l’administració política, 
etc. Tots aquests coneixements han de ser interioritzats  per l’alumnat per tal 
que puguin manejar el concepte d’evidència científi ca eficaçment i són molt 
importants en la nova matèria de Ciències per al Món Contemporani.. 
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Existeix certa controvèrsia amb els conceptes de  proves i evidencies, es a dir,  si 
tenen el mateix significat o no. Així, segons Jiménez Aleixandre (2010), tenen 
significats diferents: Les evidències serien allò que no necessita ser provat mentre 
que les proves es defineixen com a dades de naturalesa empírica o teòrica que 
serveixen per recolzar una conclusió. Per tant és necessari que l’alumnat entengui 
com es generen i es validen les proves científiques.  A efectes pràctics, per 
simplificar, durant la recerca amb l’alumnat no hem fet diferencies amb els dos 
conceptes.  

Els referents anteriors analitzen com es construeixen les evidències, però per saber 
com es reconeixen o identifiquen cal tenir en compte que els alumnes han d’haver 
construït anteriorment els conceptes teòrics vinculats amb elles (Millwood, 2005). Per 
exemple, un alumne de 1r de batxillerat no identificarà en un text escrit o unes 
imatges les evidències de la teoria de la tectònica de plaques si no té uns primers 
coneixements sobre aquesta teoria, però al mateix temps profunditzarà en el seu 
coneixement a partir d’identificar evidències de les hipòtesis que han permès formular-
la o de prediccions que es puguin fer a partir d’ ella. 

 

3.3 L’autoregulació dels aprenentatges i les bases d’orientació  

 

Segons N. Sanmartí (2002) la capacitat d’aprendre està íntimament relacionada amb 
la  capacitat per autoregular l’aprenentatge. Les persones es caracteritzen per 
l’habilitat de planificar la seva activitat manipuladora i mental, en funció de l’objectiu. 
Implica posar al seu servei tots els coneixements que es tenen, buscar altres en la 
cultura existent i construir altres nous. En el transcurs d’aquest procés es avaluat 
constantment la coherència entre allò que es construeix i l’objectiu fixat, i es regulat 
els aspectes valorats com erroni o que no és coherent. 

  Breument podríem dir que l’autoregulació dels aprenentatges té com a finalitat 
aconseguir que els estudiants construeixin el seu propi sistema d’aprenentatge i el 
millorin progressivament. Té com a components fonamentals: 

. L’autoregulació de la representació dels objectius d’aprenentatge. 

. L’autoregulació de l’anticipació i la planificació de l’acció. 

. L’autoregulació de la representació sobre els criteris d’avaluació. 

Segons el primer aspecte per tal que l’alumnat autoreguli el seu procés 
d’aprenentatge és necessari que el professorat a classe comparteixi i  posi en comú 
amb l’alumnat els objectius d’aprenentatge ja que es tracta que l’alumnat faci seus 
aquests objectius. Per exemple, en el cas de les CCMC, cal compartir amb l’alumnat 
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els objectius de lectura i pensament crític per tal de comprendre tant àmpliament com 
sigui possible les diferents maneres d’abordar  els temes actuals que tracta aquesta 
matèria. Igualment caldrà compartir la necessitat d’aprendre a identificar les proves, 
els aspectes ètics dels textos escrits, diferenciant-los dels prejudicis per tal d’aprendre 
a fer argumentacions ben raonades.  

Anticipar i planificar l’acció vol dir preveure els possibles camins a seguir per resoldre 
un problema o elaborar un treball. En funció de les etapes intermèdies i els possibles 
resultats que es poden obtenir es determina el camí a seguir i l’ordre de les 
operacions necessàries per aplicar-lo.  

Molts alumnes no són capaços de planificar el treball que se’ls demana i en 
conseqüència fan les feines sense raonar, amb poca coherència i molt desordre. En 
canvi l’alumnat que es planteja quina és la millor manera de realitzar les feines, que 
necessita saber, que passos ha de seguir, etc, està posant de manifest que ha aprés 
a anticipar i planificar el treball. L’alumnat que tenen aquestes habilitats són 
generalment els que obtenen millors resultats. 

Aquesta capacitat d’anticipar i planificar l’acció per realitzar una feina es pot concretar 
en l’elaboració de bases d’orientació .   En el nostre cas van resultar molt útils tant 
per entrenar a l’alumnat en la lectura crítica com per elaborar textos argumentatius a 
partir d’un dilema. (Cortina et al, 1995) 

Així, segons N. Sanmartí (2002) “una base d’orientació es pot definir com una 
representació de les estratègies possibles i de les operacions necessàries per donar 
resposta a un problema, per realitzar una feina. Aquesta representació inclou tant els 
procediments com les concepcions, i és personal, El professorat pot donar a conèixer 
la seva pròpia representació, però cada alumne la reconstrueix i, per tant, ha de ser 
capaç d’autoregular-la si no és adequada a les finalitats proposades”  

Finalment i breument, cal dir que per que l’alumnat pugui autoregular el seu 
aprenentatge, necessita compartir els criteris d’avaluació amb el professorat. Aquests 
criteris són els indicadors que possibiliten identificar els aspectes més importants 
entre tot el que s’ha dit i fet a l’aula.  

Per dissenyar la base d’orientació per elaborar textos argumentatius s’han tingut en 
compte els estudis de Toulmin (2003) sobre argumentació. 
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Base d’orientació per fer textos argumentatius a pa rtir de la lectura d’un article 
o per resoldre un dilema.  

 

                                                              En conclusió       

                                                                        

                                                 Per tant   NUS ARGUMENTATIU    Però            

                                                                       

                                                                           

                                                               Perquè  

 

 

                                                               Ja què 

                                                  Amb    

 

 

 

 

Idea principal, tesi: afirmació que fa l’autor/a de l’article, que es pren com a punt de  

partida per a demostrar alguna cosa i arribar a una conclusió per convèncer al  

lector .   

Pro argument:  arguments que dona l’autor/a per convèncer als  

lectors a favor de la seva tesi inicial.   

Contra argument: arguments que dona l’autor/a en contra de la seva pròpia tesi  

inicial i que li serveix per matisar-la..   

Justificació: Raons que dona l’autor/a per recolzar les seves argumentacions.  

Conclusió 

Contra argument Pro argument 

Justificar: donar raons 

Fonamentació 

Idea principal, tesi de l’autor/a 

PROVES CIENTÍFIQUES O 

TEORIES 

Idees i fets de les 
Ciències de la Naturalesa 
i  Ciències Socials 

 

D’ALTRES MANERES 

Opinions, indicis , 
arguments ètics, 
polítics,  d’autoritats 
creences,… 
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Fonamentació: L’autor/a estableix la base de les seves raons amb proves  

científiques o teories contrastades.  

Prova científica : Fet, dades, contrastades i validades per la comunitat científica.   

Teoria: conjunt de principis, de regles o d’afirmacions científiques que volen explicar  

un fet o un seguit de fets.  

Conclusió: decisió particular o conseqüència que proposa l’autor/a  després de la  

seva reflexió sobre el tema. 

Els connectors: ja què, per tant, però, doncs, perquè, llavors,...poden tenir diferents  

localitzacions a l’ esquema.   

Altres aspectes:  

Creença : qualsevol cosa que una persona creu, per exemple en les religions. 

Ètica:  moral transcultural, elaborada per la raó, aprofitant l’experiència moral de la 
societat. Segons J. A. Marina (2008), l’ètica es basa en el dret natural de les persones 
definit per l’axioma  basic següent: “Tots els éssers humans, pel fet de ser-ho, 
posseeixen dignitat, i d’aquesta dignitat se’n deriven drets fonamentals”. Així es parla 
dels Drets Humans, Drets bioètics,... 

Un axioma  és una veritat o una afirmació científica que tothom accepta i que no cal 
discutir ni provar.        

Ideologia : La ideologia d’una persona o d’un grup és el conjunt de les idees que 
defensen. Un partit polític pot tenir una ideologia liberal, racista, nacionalista, 
d’esquerres, de dretes, etc 

Política : La política és el conjunt de normes i d’activitats necessàries per al govern 
d’un estat o d’un país.  

Indici : és qualsevol senyal que ens fa veure que una cosa ha passat o que pot 
passar. Ex la febre és un indici de la grip. (Diccionari bàsic de llengua catalana) 
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3.3.1 BASE D’ORIENTACIÓ C.R.I.T.I.C. per analitzar críticament  un article.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Consigna 

1- Quina és la idea principal o tesi que l’autor/a defensa i vol transmetre als 
lectors?     Quines altres idees vol transmetre?    

2- L’escrit es clar i directe o de doble sentit? Hi ha alguna cosa que no entens?   
Quina?  

R- Rol 

1- Com es diu l’autor o autora de l’article?   

2- Quina és la seva professió? Destaca en aquest camp de coneixement? 

I- Idees                                        T- Test                           
1- Pro arguments  

Quines raons dona l’autor/a per justificar les seves idees ? (classifica’ls segons 
com es fonamentin i indica en cada cas si són fiables segons el teu criteri)  

 a) Raons fonamentades per l’autor/a amb proves o te ories científiques: 

Raons 

 

Proves/Teories cient Són fiables? 

b) Altres tipus de raons que dona l’autor o autora per justificar les seves 
idees: opinions personals, creences, arguments d’au toritat, arguments ètics, 
de tipus econòmics, laborals, etc.:         

Raons 

 

Fonamentar d’altres 
maneres 

Són fiables? 

2- Contra arguments 

Quins arguments dona l’autor/a en contra de la seva pròpia tesi inicial, per matisar-
la?  (classifica’ls segons com es fonamentin i indica en cada cas si són fiables 
segons el teu criteri, tal i com has fet a l’apartat anterior)  

I- Informació 

Hi has trobat alguna incoherència, error o contradicció? Quins?    

C- Conclusió  1-A quina/es conclusió/ns arriba l’autor/a a partir de les seves 
argumentacions? 2.T’han convençut totes les seves raons? Quines faries servir  
per fer argumentacions pròpies? Quines no?  
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3.3.2 BASE D’ORIENTACIÓ per elaborar un TEXT ARGUME NTATIU a partir d’un 
DILEMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Una vegada llegit el dilema, quina és, inicialment, la teva idea principal sobre 
aquest tema?   
La meva idea inicial és............................ ............................................................ 
..............................................................................................................................  

2- PRO ARGUMENTS  

Quines raons dones per justificar la teva idea inicial?(classifica’ls segons com les 
fonamentes)  

 a)RAONS QUE FONAMENTES amb PROVES O TEORIES CIENTÍF IQUES 

RAONS 

Perquè.... 

PROVES  O TEORIES científiques 

Ja què... 

b)RAONS QUE  FONAMENTES D’ALTRES MANERES: opinions personals, 
creences, arguments d’autoritat, ètics, de tipus ec onòmic, laboral, etc  

RAONS 

Perquè.... 

FONAMENTAR D’ALTRES MANERES 

Ja què...  

3- CONTRA ARGUMENTS 

Creus que existeixen raons en contra de la teva tesi inicial que caldria tenir en 
compte i que et servirien per matisar-les? Quines? (classifica’ls segons com es 
fonamentin igual que a l’apartat anterior) .....però .......................ja què ................ 

4- Una vegada fetes totes les consideracions, quina  és la teva conclusió final,  
que tu defensaries i voldries transmetre als teus companys per resoldre aquest 
dilema? En conclusió, penso que ,....................................................................... 
.................................................................................................................................. 

5- Redacta el TEXT ARGUMENTATIU  amb tots els ingredients anteriors i fent 
servir els connectors: per tant, però, perquè, ja què,doncs…en conclusió, on 
convingui  

“La meva idea inicial sobre........................ ............................................................ 
..............................................................perquè................(proarguments).... ..........
ja què.........................(justificar amb raon s, proves científiques d’altres)...........  

En conclusió penso que............................. ............................................................ 

 

però.........................(contrarguments)...... ..............................................................
..... 
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3.4 El pensament i la lectura crítica 

 

Quan s’aborden a l’aula els temes actualitat amb implicacions socials i científiques es 
veu la gran influencia que exerceixen els mitjans de comunicació, creadors de 
corrents d’opinió, sobre la gent jove. La gran majoria de l’alumnat tendeix a donar 
crèdit a tot tipus de raons encara que no siguin fonamentades amb proves.    

Daniel Cassany en el seu llibre “Rere les línies”, (2006)  diu que “llegir i escriure no 
són només tasques lingüístiques o processos psicològics. Sinó també pràctiques 
socioculturals. Llegir exigeix descodificar la prosa i recuperar els implícits.... La 
implantació i el desenvolupament de la democràcia reclama una ciutadania que pugui 
endevinar la ideologia que s’amaga en cada text...” 

Així, la lectura i el pensament crític haurien de ser instruments molt potents per 
ensenyar a l’alumnat a discernir entre la gran quantitat de informació que li arriba, ja 
que promouen l’ús dels instruments de la lògica i de la ciència. Impliquen el 
desenvolupament de certa distància emocional e intel·lectual entre una persona i el 
seu interlocutor amb la finalitat d’avaluar la validesa de les seves idees i raons.    

Per dissenyar la base d’orientació de lectura crítica de la pàgina 16 hem partit de 
les idees exposades per Cassany en el llibre mencionat al paràgraf anterior i de la 
proposta de Bartz coneguda com a C.R.I.T.I.C., (Bartz, 2002) que recull les idees dels 
grans autors del pensament i lectura crítica. L’objectiu és que l’alumnat faci la lectura 
crítica i simultàniament, facilitar que puguin extreure la trama argumentativa dels 
articles d’opinió: idea principal, rol de l’autor, pro arguments, contra arguments, raons, 
proves, conclusions, etc.  

En el quadre següent es recullen les habilitats cognitives que l’alumnat practica quan 
fa lectura crítica seguint la base d’orientació.  

3.4.1 Lectura crítica i habilitats cognitives 

Quadre: Base d’Orientació C.R.I.T.I.C. per analitzar articles. (adaptat de Bartz, 2002) 

Lectura crítica Preguntes Habilitats cognitives 

C: Consigna o 

afirmació que 

s’exposa al text 

. Quina és la idea principal o tesi que 

l’autor/a defensa i vol transmetre als 

lectors? 

. L’escrit és clar i directe o de doble sentit? 

. Identificar i comprendre la idea 

principal de l’autor d’un text. 

. Analitzar el grau de complexitat del 

text.  

R:   Rol de l’autor   . Com es diu l’autor o autora de l’article? 

. Quina és la seva professió?Destaca en 

. Valorar la fiabilitat de l’autor com a 

font de informació.  
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aquest camp de coneixement? 

 I:    Idees 

Pro arguments 

Contra arguments 

. Quines raons dona l’autor per justificar 

les seves idees? 

. Quines raons fonamenta  amb proves o 

teories científiques? 

. Quines altres raons dona l’autor/a per 

justificar les seves idees com arguments 

d’autoritat o ètics, prejudicis, creences,…? 

. Reconèixer situacions de la vida 

amb contingut científic.  

. Identificar  les proves de caire 

científic que aporta l’autor. 

. Identificar les raons donades per 

l’autor de caire social i ètic. 

. Inferir, reconèixer i Interpretar els 

prejudicis de l’autor. 

T:    Test . Són fiables totes les raons donades per 

l’autor/a? 

 

. Quins arguments dona l’autor/a en contra 

de la seva pròpia tesi inicial per matisar-

la? 

. Valorar críticament les proves 

donades.   

 

. Inferir els contra arguments 

reconeguts per l’autor. 

 I:    Informació . Hi has trobat alguna incoherència, error o 

contradicció? Quins?  

. Jutjar la credibilitat de la font. 

. Comparar la informació de l’autor 

tel text amb els coneixements propis. 

C:   Conclusions   . A quines conclusions arriba l’autor/a a 

partir de les seves argumentacions? 

. T’han convençut totes les seves raons? 

Quines faries servir per fer 

argumentacions pròpies? Quines no? 

. Quines raons només són indicis o 

sospites? 

. Identificar les conclusions de 

l’autor. 

. Distingir entre la qualitat de les 

diferents raons donades en la 

conclusió. 

. Confrontar les conclusions de 

l’autor amb els coneixements 

científics del lector. 

. Distingir entre certeses i indicis 

. Argumentar a favor o en contra de 

les raons donades per l’autor. 

. Reflexionar sobre les implicacions 

social de la ciència.  
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3.5 L’argumentació a partir dels dilemes científics  i socials 

 

Els dilemes s’han mostrat molt útils per situar a l’alumnat en el context dels temes 
més mediàtics que tracta les CCMC. En el qüestionari que van fer els alumnes al final 
de la recerca per recollir la seva opinió, aquest és un dels aspectes més valorat ja que 
els apropa al problema i els permet considerar altres punts de vista diferents dels 
propis. 

Els dilemes són relats de situacions hipotètiques o reals que presenten un conflicte de 
valors i la necessitat de prendre una decisió per resoldre’l. L’alumnat ha de decidir 
quina és la solució correcta i justificar-la mitjançant un raonament moral. Després de 
la reflexió individual del cas, es fa una posada en comú de les diferents solucions 
aportades i el corresponent debat ( Cortina et al., 1995).  

Els dilemes pretenen crear un conflicte sociocognitiu de valors. Poden ser hipotètics, 
extrets de la literatura, el cinema, etc o reals, estrets de la vida quotidiana, tal i com es 
narren als mitjans de comunicació i en fets quotidians. Solen ser bastant motivadors ja 
que plantegen situacions molt properes. Una condició important és que el professorat 
ha de mantenir la seva imparcialitat.      

La discussió de dilemes morals és un recurs didàctic iniciat pel psicòleg nord-americà  
L. Kohlberg (1997) en la seva teoria del desenvolupament moral. Segons aquest autor 
el judici moral és la solució raonada d’una persona davant d’un dilema, i en el que cal 
distingir el contingut o solució del dilema, de la forma o raonament moral amb el qual 
es justifica.          

Com podem veure en la solució al dilema és molt important la manera d’argumentar  
de l’alumnat: com justifica i fonamenta les seves raons, reflexionant i considerant 
sempre tots els punts de vista. Per aquest motiu la base d’orientació per elaborar 
textos argumentatius de la pàgina17 es va dissenyar amb la finalitat de donar una 
solució ben raonada al dilema plantejat.   

Si observem les dues bases d’orientació, que hem utilitzat en aquesta recerca de 
lectura crítica i elaboració de textos argumentatius veurem que existeix un 
paral·lelisme en el tipus de preguntes formulades. La diferència radica en que amb la 
base d’orientació de lectura crítica l’alumnat fa l’anàlisi del text elaborat per un autor 
mentre que amb l’altra base per elaborar textos argumentatius l’alumnat autoregula el 
propi procés de reflexió mentre  escriu el seu text argumentatiu.  

Per exemple en el primer apartat de la base d’orientació de lectura crítica l’alumnat ha 
de identificar la idea principal o tesi defensada per l‘autor de l’article. En el cas de la  
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base d’orientació per elaborar el text argumentatiu és l’alumnat el que ha de redactar 
la seva idea principal inicial sobre el tema que tracta el dilema.  

Per redactar les seves idees l’alumnat ha de considerar els coneixements científics 
adquirits al llarg de l’ ESO i la informació actual amb els diferents punts de vista. 
Passa el mateix amb els altres apartats: pro arguments, contra arguments, 
conclusions, etc. Per tant podríem dir que en el cas de la lectura crítica l’alumnat fa 
d’observador i analitza el text elaborat per un altre autor, mentre que quan segueix la 
base d’orientació per elaborar un text argumentatiu ell és el protagonista, el que 
redacta el text i per tant està posant a prova els seus coneixements previs i la seva 
capacitat de reflexió i elaboració d’arguments fonamentats amb proves o d’altres 
maneres per arribar a  una conclusió que serà la seva proposta de solució del dilema.  

Aquest paral·lelisme entre les dues bases es va fer a propòsit a l’hora de dissenyar-
les per tal que la de lectura crítica afavorís l’elaboració de textos argumentatius.   

Tenint en compte que el paper de l’alumnat davant de cada base d’orientació és 
diferent, les habilitats que practica també ho són.   

 

3.5.1 Elaboració de textos argumentatius i habilita ts cognitives 

 

Base d’orientació per elaborar un text argumentatiu a partir d’un dilema 

Text argumentatiu Preguntes Habilitats cognitives 

Idea o tesi  Quina és la teva idea o tesi 

inicial sobre aquest tema? 

 

 

Comprendre, seleccionar la 

informació bàsica sobre un tema 

i expressar per escrit les idees 

pròpies al respecte.   

Reflexionar sobre les 

implicacions social de la ciència 

i la tecnologia per resoldre el 

dilema plantejat. 

Proa arguments Quines raons dones per justificar 

la teva idea inicial? 

Classifica’ls segons siguin a) 

proves o teories científiques. 

b) arguments d’autoritat, 

arguments de tipus socials o 

Separar en categories els 

diferents tipus de raons. 

Expressar, donar raons per 

justificar les idees pròpies 

fonamentades en proves o 

teories científiques.  
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ètics,  opinions personals, 

creences, etc.    Expressar, donar raons per 

justificar les idees pròpies 

fonamentades en arguments 

d’autoritat,  arguments de tipus 

social o ètics, opinions 

personals, creences, etc 

 

Contra arguments Creus que existeixen raons en 

contra de la teva tesi inicial que 

caldria tenir en compte i que et 

servirien per matisar-les? 

 Classifica’ls segons siguin a) 

proves o teories científiques. 

b) arguments d’autoritat, 

arguments de tipus socials o 

ètics,  opinions personals, 

creences, etc.    

 Reflexionar, re capacitar sobre 

les possibles contradiccions  de 

les pròpies idees expressades. 

Reflexionar i valorar la fiabilitat  

de les opinions i raons 

aportades per altres persones. 

Expressar, donar raons per 

matisar les idees pròpies 

fonamentades en proves o 

teories científiques.  

Expressar, donar raons per 

matisar les idees pròpies 

fonamentades en arguments 

d’autoritat,  arguments de tipus 

social o ètics, opinions 

personals, creences, etc   

Conclusió Una vegada fetes totes les 

consideracions, quina és la teva 

conclusió final, que tu 

defensaries i voldries transmetre 

als teus companys per resoldre 

el dilema? 

Comunicar les idees per escrit i 

oralment (debats). 

Diferenciar els diferents tipus de 

raons, reconeixent la prioritat de 

les proves i les consideracions 

ètiques. 

Valorar totes les raons, pròpies i 

alienes,  i re elaborar les idees 

per arribar a una conclusió 

argumentada.  

Justificar els canvis d’opinió 

(tesi) inicial si es donen.  
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3.6 L’argumentació d’autoritat 

 

Habitualment a les classes de ciències els temes que tractem formen part del nucli 
dur de la ciència: la mecànica de Newton, les teories de l’evolució, la teoria de 
tectònica de plaques, les teories sobre l’estructura de la matèria, etc. En aquest 
context  és relativament fàcil parlar d’evidències i proves ja que els experiments i les 
teories han estats adaptats a la ciència que es fa a l’escola.  

Ben diferent és quan hem de tractar sobre temes d’actualitat científica i social, pels 
quals els experts defensen punts de vista diferents: canvi climàtic, biotecnologia,  
vacunes, nous materials, etc. Temes de tanta actualitat científica que són difícils 
d’abordar per persones no especialitzades com l’alumnat o el mateix professorat de 
secundària. En aquest cas és molt més difícil entendre els continguts científics i la 
tecnologia implicada i per tat identificar les proves a favor i en contra de les diverses 
opinions. En aquesta situació recórrer als experts i a les fonts i les d’informació que 
considerem com a fiables serà vital. Si fem servir aquestes fonts per defensar els 
nostres  raonaments estarem fent una argumentació d’autoritat. 

Per exemple davant del dilema sobre la vacunació de la grip A. Determinar quins són 
els experts que la recomanen. Quins altres discrepen i perquè. Quines fonts ens 
resulten més fiables. Ens fiem del metge de capçalera, del ministeri de sanitat,  del 
grup antivacunes?,,, es difícil donar una resposta, de resoldre el dilema, però 
l’alumnat ha de practicar amb aquest tipus de decisió ajudat pel professorat que ha de 
mantenir un punt de vista tant imparcial com sigui possible. 

Molts autors han elaborat manuals per ensenyar als estudiants com fer ús correcte 
dels arguments d’autoritat: Plantin(1998), Weston(1992),,,, Preparar l’alumnat de 
secundària per fer aquest tipus d’argumentacions no és una feina fàcil però es pot 
afavorir ensenyant-los a citar les fonts d’informació, comparar-les i identificar les més 
vàlides, reconèixer com una font és refutada per un altre de més autoritat, adonar-se 
de la imparcialitat de les fonts, reconèixer la necessitat de cercar-ne més informació 
quan la que tenim és dubtosa, adonar-se de la necessitat de comprovar les fonts,  etc  

 

3.7 Els arguments ètics 

 

La ciència i la tècnica no són èticament neutres ja que a més d’un conjunt de 
coneixements teòrics, és una activitat humana amb finalitats, interessos i 
condicionaments que actua sobre el món. Segons Evandro Agazzi (1996) cal mirar la 
ciència des de dues perspectives: La ciència com a saber i la ciència com a activitat. 
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La ciència com a saber ha de procurar evitar qualsevol tipus de condicionament. Cal 
estar sempre alerta perquè els mecanismes de control de la ciència funcionin bé.  

Tot i així la neutralitat que s’exigeix al coneixement científic no sempre s’assoleix. Així 
la ciència i la tècnica, en tant que activitat humana, ha de ser objecte del judici ètic per 
evitar comportaments i accions negatives per tal d’aconseguir que la ciència estigui al 
servei de la humanitat i del planeta. En aquest sentit el paper de l’ètica consistiria en 
impedir el frau científic, vigilar com es dissenyen i es duen a terme els experiments, 
sobretot els que es fan amb humans o animals o els que podrien suposar un risc 
important per la humanitat. També caldria evitar que els condicionaments de tipus 
econòmic o personal impedeixin realitzar la tasca científica correctament.        

Tal i com ja s’ha dit en diversos moments d’aquesta memòria un dels objectius de la 
recerca ha estat que l’alumnat reconegués a partir de la lectura crítica de textos les 
raons fonamentades en aspectes socials o ètics. També s’ha promogut que els facin 
servir en els textos argumentatius elaborats per ells sense caure en estereotips i 
justificant les seves raons.   

També s’ha promogut la reflexió sobre arguments ètics i valors a través dels dilemes  
com a instruments que generen conflictes sociocognitius segons Kohlberg (1975). Així 
els dilemes serien bons instruments per promoure la reflexió i l’argumentació 
(dialogada o escrita) ja que l’alumnat ha de manifestar la seva opinió per una postura 
concreta o matisada, tenint en compte les raons a favor i en contra i que la resposta 
no és única.    

En els temes més debatuts, com el cas de la reproducció assistida, la selecció 
d’embrions, les cèl·lules mares, etc s’ha tractat que l’alumnat reflexionés sobre el 
conflicte ètic que es planteja entre els  partidaris i els no partidaris en base a creences 
que sempre cal respectar.  

Es podria pensar que parlar d’ètica a classe de ciències podria ser molt ambigu i poc 
concret. En realitat no ho és. Com a exemple podem considerar el cas de la 
biotecnologia. El seu desenvolupament, durant les últimes dècades, ha incrementat la 
importància del judici ètic sobre la ciència. Així, avui en dia existeixen en els hospitals 
comitès de bioètica, formats entre d’altres per professionals de la medecina, que han 
de prendre decisions sobre quines intervencions es poden fer i quines no, tenint en 
compte les lleis que fa pocs anys han estat elaborades pels Parlaments a partir dels 
documents de la Unesco i altres organismes internacionals. Passa el mateix amb els 
laboratoris que treballen amb diners públics o privats on treballen científics amb 
cèl·lules mares, per exemple. Els científics han de tenir molt clar que es pot i que no 
és pot fer. 

Abordar els aspectes ètics a les classes de ciències per formar ciutadans amb 
capacitat de decisió i preparar els futurs professionals serà cada vegada més 
important. En el futur els comitès de bioètica es podrien ampliar a altres àmbits com 
les universitats per decidir quines són les línies de recerca preferent tenint en compte 
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els aspectes científics i també el punt de vista social i ètic. Inclús és podria parlar de 
l’àmbit empresarial: farmacèutiques, energètiques, agroalimentàries, etc. Tenint en 
compte els greus problemes mediambientals del planeta i les dificultats dels països en 
vies de desenvolupament.  

És cert que els aspectes ètics són tractats a les classes de Filosofia i Humanitats, 
però l’alumnat no acostuma a fer la transposició d’aquest coneixements a altres 
matèries. Aquest fenomen és general, l’alumnat veu cada matèria com si fos un 
compartiment estanc. Com a exemple més recent tenim l’experiència del Parlament 
Científic Jove, iniciativa europea coordinada per Talència el curs passat sobre 
cèl·lules mares i tests genètics on van participar 15 centres de tota Catalunya. Durant 
la posada en comú que es va fer al Parlament, només ocasionalment algun dels 
comitès va incloure en la seva resolució algun argument ètic ben raonat i documentat. 
La majoria de les referències eren estereotipades. Tot i que, cal dir, que els 
organitzadors van posar a la nostra disposició molta documentació de la Unesco i de 
les normes jurídiques del país, que permetien elaborar argumentacions de caràcter 
ètic ben documentades en les resolucions.  

Pot ser, el problema és més greu i és el professorat de ciències que no ens adonem 
de la importància de tractar aquests coneixements a les nostres classes i que tot 
sembla indicar que han de formar part del currículum de l’alumnat de ciències que en 
el futur seran professionals. La solució podria passar per afavorir la coordinació 
d’aquests continguts entre els seminaris de ciències i els d’humanitats, de manera 
semblant a la coordinació entre el departament de ciències i el de  matemàtiques.   

  

 

4. Metodologia 

 

En aquest apartat es descriu breument els centres i grups on s’ha fet la recerca, la 
mostra d’alumnes, instruments de recollida de dades i el sistema utilitzat per 
organitzar i interpretar els resultats.   

 

4.1 Context  i mostra de la recerca 

 

Les CCMC tenen una dedicació de dues hores setmanals. Només s’imparteix a 1r de 
batxillerat i no està inclosa entre les matèries per preparar les PAU. Aquest fet 
podríem dir que repercuteix negativament en el sentit que part de l’alumnat no li 
reconeix la importància d’altres matèries de ciències amb més pes a les PAU. Si la 
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matèria és impartida a primeres o ultimes hores del matí l’absentisme de l’alumnat 
acostuma a ser important.  

L’aspecte positiu és la oportunitat que ens proporciona aquesta matèria de fer una 
ciència més humanista i que no cal abordar tots els continguts de la programació de 
manera exhaustiva. De fet, no és possible amb les dues hores setmanals. Així, el 
professorat pot dedicar més temps als continguts que segons el seu criteri consideri 
més rellevants per l’alumnat durant el curs.           

La recollida de les dades s’ha fet en tres centres de secundària: 

Un centre d’un barri de Barcelona al qual hem anomenat com a Nº1 en el qual el curs 
passat hi havien quatre grups de 1r de batxillerat. Un grup científic – tecnològic (1CT), 
un grup humanístic – social (1HS) i dos grups artístics (1AR).  

Un centre  de Sant Cugat, anomenat com a Nº 2. En aquest cas la recerca es va fer 
en un grup de 1r de batxillerat humanístic – social (2HS). 

El tercer centre pertany a Badia del Vallès. L’anomenem com a grup Nº 3. En aquest 
centre el curs passat, totes les matèries comunes, entre elles les CCMC, es feien en 
un sol grup mixt (3MX).          

Els dos grups de batxillerat artístic del centre Nº1 estan formats per alumnat molt 
divers. Procedeixen de diferents centres de secundària, públics i privats, de 
Barcelona. S’observa des del principi un sector de l’alumnat amb un bon nivell de 
lectura i capacitat de redacció, mentre que hi ha un altre sector amb un nivell molt 
més baix.       

Els altres grups CT, HS i MX és poden considerar com a grups de característiques   
estàndards. 

Tot el professorat d’aquests grups és molt experimentat en les matèries de ciències. 
En el cas de les Ciències per al Món contemporani, la majoria d’ells és la primera 
vegada que la imparteixen.   

De cada grup s’han seleccionat nou alumnes representatius del conjunt: s’ha tingut en 
compte les diferents capacitats i el sexe.  

 

4.2 Instruments de recollida de dades 

 

Els instruments de recollida de dades principals han estat els textos redactats per 
l’alumnat a partir de les lectures i dels dilemes plantejats com a activitats de classe 
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fent servir les dues bases d’orientació, de lectura crítica i d’elaboració de textos 
argumentatius.  

Així, durant el curs en cada grup es van fer diverses activitats, en algun cas diferents. 
Per aquest motiu i per poder comparar els resultats de cada grup, les dades per fer 
l’anàlisi s’han estret de quatre activitats comunes a tots i realitzades individualment a 
classe. S’han ordenat, seguint la seqüència de la seva realització durant les classes:  

- L’alumini  

- La vacuna de la grip. Vacunes obligatòries a les guarderies?... 

- La vacuna del VPH 

- El bebè medicament. 

Els textos es troben a les pàgines: 34, 44, 54 i 65 respectivament. 

  

4.3 Organització de les dades 

 

Les dades s’han organitzat en taules i gràfics. La quantificació de les dades s’ha fet 
una vegada definides les categories, els indicadors i el barem de rendiment a aplicar 
als textos redactats per l’alumnat. 

Les categories s’han definit en funció dels objectius de la recerca:   

Cat 1: Identificació de les raons i les opinions o prejudicis de l’autor d’un text.  

Cat 2: Ús de proves redactant un text argumentatiu per proposar una solució a un 
dilema. 

Cat 3: Reconeixement i ús de raons fonamentades en aspectes socials o ètics per 
justificar les seves raons. 

Cat 4:  Reconeixement de les fonts d’informació i utilització d’arguments d’autoritat per 
justificar les seves raons. 

Cat 5: Millora de la capacitat d’argumentació i de reflexió a partir del dilema plantejat. 

Cat 6: Millora en la qualitat de les raons emprades en les conclusions. 

 
 



 El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

 Ciències per al Món Contemporani (CCMC)  

 

 

 

28 

4.4 Interpretació de les dades. Categories, indicad ors i barem de 
rendiment 

 

Tal i com s’explica a l’apartat anterior, per fer la interpretació de les dades obtingudes 
i en funció dels objectius de la recerca s’han concretat sis categories, la finalitat de les 
quals és observar l’evolució de l’alumnat en relació a les habilitats cognitives (pàgina 
19 i 21) que practiquen amb les bases d’orientació i seguint la seqüència temporal de 
les activitats realitzades de lectura crítica i d’argumentació en la resolució dels dilemes 
plantejats. 

Amb la primera categoria es tracta d’avaluar la capacitat de lectura crítica de l’alumnat 
a partir dels articles i fent servir la base d’orientació. 

La segona i la tercera categoria ens permet veure si l’alumnat millora la redacció de 
textos argumentatius fent servir proves i no prejudicis, alhora que reconeix i reflexiona 
sobre els possibles conflictes ètics implícits en els dilemes. 

La quarta categoria no estava  prevista inicialment. La van incloure en la recerca ja 
que van veure que en les temes que tracta la matèria Ciències per al Món 
Contemporani tenen molta importància les fonts d’informació, per la seva actualitat 
científica. 

Amb la cinquena categoria s’avalua la qualitat de la reflexió que fa l’alumnat quan 
elabora un text argumentatiu seguin la base d’orientació, ús de pro i contra arguments 
fins arribar a la conclusió del dilema. 

Finalment, la categoria sisena ens permet detectar si en les conclusions de l’alumnat 
cada vegada tenen més pes les proves en lloc dels prejudicis i/o opinions poc 
fonamentades.      

Una vegada definides les categories, tenint en compte les activitats concretes de 
lectura fetes i els dilemes plantejats es van desenvolupar per cada categoria els 
Indicadors i el barem de rendiment que permeten quantificar el nivell assolit per 
l’alumnat en una escala d’1 a 5 i es poden veure a continuació:    
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4.4.1 Taules de categories, indicadors i barem de r endiment 
 
CAT 1 Indicadores de rendiment Barem de rendiment 
 
Identificació de 
les raons i les 
opinions o 
prejudicis de 
l’autor d’un text.  

 
- L’alumnat identifica les raons 
de l’autor justificades amb 
proves a partir de gràfics, 
taules de dades o d’un text. 
 
- L’alumnat identifica les raons 
de l’autor d’un article 
fonamentades en aspectes de 
tipus social o ètic o arguments 
d’autoritat.  
 
- L’alumnat identifica les 
opinions, prejudicis, creences i 
les raons poc fonamentades  
que surten en el text. 
 
- L’alumnat identifica el rol de 
l’autor o les fonts de informació 
per reconèixer el grau de 
fiabilitat dels arguments 
donats.  
  
 
     

 
1- No identifica cap raó ben 
fonamentada. 
  
2- Identifica alguna raó ben 
fonamentades però es deixa 
moltes altres importants i/o 
reconeix algunes que en realitat 
no ho són.   
 
3-Identifica bastants raons 
justificades amb proves i també  
fonamentades en aspectes de 
tipus social o ètic o arguments 
d’autoritat. No reconeix alguns 
prejudicis importants (1).  
 
4-Identifica moltes raons 
justificades amb proves i també  
fonamentades en aspectes de 
tipus social o ètic o arguments 
d’autoritat i també reconeix 
alguns prejudicis importants (1).  
 
5- Identifica totes les raons 
correctament justificades  
i les diferencia de les opinions i 
raons poc fonamentades. 
Diferencia proves de indicis. 
 
 
…………………………………… 
(1)L’ Alumini:  apartat B 
(1)Article M. Lalanda: 
afirmacions de l’autora sobre 
temes polítics. 
(1) Lectura vacuna VPH 
Afirmacions sobre els efectes 
secundaris de la vacuna sense 
proves. Afirmacions del frau de la 
industria farmacèutica sense 
aportar proves.  
(1)Lectura “Bebè  medicament”  
 Afirmacions sobre problemes 
psicològics futurs i creences 
religioses . 
 
 



 El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

 Ciències per al Món Contemporani (CCMC)  

 

 

 

30 

CAT 2 Indicadores de rendiment Barem de rendiment 
 
Ús de proves  
redactant un 
text 
argumentatiu 
per proposar 
una solució a 
un dilema. 
 
 
 

 
- L’alumnat fa servir proves 
estretes d’un article per 
justificar les seves raons com a 
pro i contra arguments. 
 
- L’alumnat diferencia en el seu 
escrit  les raons justificades 
amb proves dels prejudicis o 
opinions poc fonamentades. 
 
- L’alumnat diferencia  
en el seu escrit les raons 
justificades amb proves d’altres 
raons de tipus social, ètic o 
arguments d’autoritat. 
 
- L’alumnat fa servir proves re 
elaborant el text original. 

 
1- Les seves raons les justifica 
sense proves. a partir d’opinions 
poc formades, prejudicis,  
mediatitzades pels mitjans de 
comunicació o fa servir proves 
però no les reconeix com a tals. 
 
2-Fa servir algunes proves. Hi ha  
molta confusió entre els diferents 
tipus de raons per argumentar. 
També fa servir prejudicis com a 
proves o abusa de l’argumentació 
d’autoritat. 
 
3-. Fa servir bastants proves i 
arguments de tot tipus  amb certa 
confusió i/o copia els arguments 
de l’article de lectura literalment 
sense re elaborar-lo.. 
 
4- Fa servir moltes proves i 
arguments de tot tipus  amb una 
certa confusió. Argumenta amb 
les seves paraules. 
 
5- Fa servir pràcticament totes les 
proves i arguments de tot tipus re 
elaborant el text. Fa explícit 
l’absència de proves en el cas 
dels prejudicis. 
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CAT 3 Indicadores de rendiment Barem de rendiment 
 
Reconeixement  
i ús de raons 
fonamentades 
en aspectes 
socials o ètics 
per justificar les 
seves raons. 
 
 
 
 
 
 

 
- L’alumnat reconeix com a 
èticament incorrecte per les 
generacions futures 
l’exhauriment dels recursos 
naturals i la funció social del 
treball (1) 
 
 - L’alumnat  reconeix el 
conflicte ètic entre els 
partidaris de les vacunes i els 
detractors per la prevenció de 
malalties infeccioses.(2) 
 
- L’alumnat reconeix la 
necessitat de la distribució 
equitativa del pressupost 
sanitari entre tota la 
població.(3) 
     
- L’alumnat reconeix el conflicte 
ètic entre les teràpies gèniques 
i la selecció d’embrions (4)  
 
- L’alumnat fa servir aquests 
raonaments en les seves 
argumentacions escrites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-No reconeix l’argument. No fa 
cap ús d’aquest tipus de raons. 
 
2- Reconeix alguna raó. Fa servir 
en el seu escrit d’ alguna raó 
d’aquest tipus però de manera 
estereotipada, sense justificar 
gaire, amb prejudicis. O abusa de 
l’argument d’autoritat. 
 
3- Reconeix les raons i o 
expressa per escrit de manera 
literal però no diu res del conflicte 
ètic.    
 
4-Reconeix les raons, ho 
expressa per escrit  i reconeix el 
conflicte ètic. 
 
5-Reconeix les raons. Reconeix el 
conflicte ètic o expressa per escrit 
clarament i pren una decisió. 
Aporta altres arguments que no 
surten en el text. 
 
 
 
(1) Activitat de l’alumini. Apartat B 
(2) Act. Les vacunes i les 
guarderies. 
(3) Act. La vacuna VPH 
(4) Act. El bebè  medicament 
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CAT 4 Indicadores de rendiment Barem de rendiment 
 
Reconeixement 
de les fonts de 
informació  i 
utilització   
d’arguments 
d’autoritat per 
justificar les 
seves raons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L’alumnat cita les fonts 
qualificades que surten en el 
text com a argument 
d’autoritat.. 
 
- L’alumnat compara les fonts i 
diferencia les fonts qualificades 
de les que no ho són.  
 
-L’alumnat identifica  el rol de 
l’autor i les intencions que hi ha 
al darrera. 
 
- L’alumnat reconeix com una 
font d’informació és refutada 
per una altre de més autoritat. 
 
- L’alumnat, davant de diverses 
fonts qualificades expressa la 
dificultat de prendre decisions/ 
reconeix que li manca 
informació  o expressa  la 
necessitat  de cercar més 
informació per contrastar les 
fonts.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Reconeix la informació a partir 
de la lectura però no cita les fonts 
ni fa ús de cap argument 
d’autoritat de manera explicita.  
  
2- Fa servir l’argument d’autoritat 
inadequadament (TV, articles, 
YouTube,...) ja que la font és 
qualificada en alguns aspectes 
però en altres no, o fa un ús 
excessiu ometen altres tipus de 
raons importants.  
 
3- Fa servir l’argumentació 
d’autoritat de manera força  
adequada però no identifica ben 
bé el rol de l’autor ni les 
intencions que hi ha al darrera.     
 
4- Fa servir l’argumentació 
d’autoritat de manera adequada i 
reconeix com una font 
d’informació és refutada per una 
altre de més autoritat,  però no 
identifica ben bé el rol de l’autor ni 
les intencions que hi ha al 
darrera.    . 
 
5-Fa servir l’argumentació 
d’autoritat de manera adequada, 
reconeix com una font 
d’informació és refutada per una 
altre de més autoritat i/o davant 
de diverses fonts qualificades 
expressa la dificultat de prendre 
decisions i expressa  la necessitat  
de cercar més informació per 
contrastar les fonts. Identifica el 
rol de l’autor i les seves 
intencions. 
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CAT 5 Indicadores de rendiment Barem de rendiment 
 
Millora de la 
capacitat 
d’argumentació 
i de reflexió a 
partir del dilema 
plantejat..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-L’alumnat fa sevir tot tipus 
d’arguments a favor i en 
contra. 
com a pro i contra arguments 
de manera adequada, en 
funció de la tesi inicial.  
 
- Matisa o modifica la tesi 
inicial en la conclusió al dilema 
desprès del procés de 
raonament 
 
- L’alumnat reafirma la seva 
tesi  inicial sobre les vacunes  
millorant les seves 
argumentacions.. 
 
 - L’alumnat introdueix raons 
correctament fonamentades 
que no surten a l’article de 
lectura.  
 
- L’alumnat no fa servir els 
prejudicis, creences o raons 
poc fonamentades que surten 
en el article. 

 
1- No expressa cap contra  
argument a la seva tesi inicial. I/o 
reflexiona sense aportar proves 
  
2- Fa ús de contra arguments 
sense justificar gaire. I/o hi ha 
confusió en els pro i contra 
arguments en funció de la tesi 
que es defensa.   
 
3- La tesi o opinió inicial no està 
ben definida. Fa ús de pro i contra 
arguments. En la conclusió 
concreta més la seva posició 
davant del  dilema. 
 
4- Expressa pro i contra 
arguments ben fonamentats. No 
fa sevir els prejudicis en les seves 
argumentacions. Modifica o 
reafirma la tesi inicial.  
 
5-  Expressa pro i contra 
arguments  ben fonamentats. 
Introdueix noves raons que no 
són a la lectura. No fa servir els 
prejudicis que surten a l’article. 
Modifica o reafirma la seva tesi 
inicial i fa explícits els motius. 
 
    
 
 

CAT 6 Indicadores de rendiment Barem de rendiment 
 
Millora en la 
qualitat de les 
raons emprades 
en les 
conclusions. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-L’alumnat, en les seves 
conclusions tenen més pes les 
raons basades en proves i 
arguments ètics i/o socials. 
 
-Disminueix l’ús de prejudicis i 
opinions poc fonamentades 

 
1- Prejudicis, creences. 
 
2- Opinions poc fonamentades 
científicament. 
 
3- Arguments d’autoritat. 
 
4- Proves.. 
 
5- Proves i arguments ètics i 
socials. 
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5. Anàlisi dels resultats 

 

5.1 Activitat: L’alumini   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumini s’obté de la bauxita, mineral molt abundant en països com Austràlia, Brasil i Jamaica. Les 
mines on s’extreu aquest mineral estan excavades a l’aire lliure. 

 

 

 

En la imatge podeu veure com els treballs en aquestes mines generen molta pols i gran quantitat de 
partícules de mineral que van a parar a l’atmosfera i per tant a l’aire que respirem.  

Antigament, els miners vivien amb les seves famílies en poblats propers a la mina. Encara que no està 
demostrat, hi ha indicis de que la pols emesa en el processament de la bauxita incrementa el nombre 
de malalties respiratòries com la sinusitis i l’asma. 

Durant un període d’inversió tèrmica a mitjans dels anys noranta que va coincidir amb un hivern 
molt fred, el nombre de malalties respiratòries es van incrementar de manera anormal entre els 
habitants del poblat.  
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Però què és la inversió tèrmica?   

Observeu la imatge. Si la situació atmosfèrica és normal la temperatura disminueix amb l’altitud. En 
aquestes condicions, observeu les puntes de les fletxes,  la pols i les partícules contaminants que 
surten de la mina es dispersen fàcilment en l’atmosfera.    

Però en situació de inversió tèrmica, podeu veure a la imatge com es produeix un canvi anormal en 
les temperatures de les capes altes de l’atmosfera. De manera simplificada es pot dir que es 
produeix una inversió de les capes: la capa d’aire calent queda “atrapada” al mig. Per sota, la capa 
més propera a la superfície és freda. 
 
Aquest fenomen dificulta molt la dispersió de les partícules contaminats.  La causa de la inversió 
tèrmica esta relacionada amb fenòmens meteorològics i geogràfics.  
 
 

 
 

Davant de l’augment anormal de malalties respiratòries,  les autoritats van fer una consulta urgent 
als científics del Centre de Malalties Respiratòries. 
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QÜESTIÓ 1: A continuació tens una sèrie de preguntes. Tria les tres més importants, que amb tota 
seguretat es formularan els científics en la seva recerca per determinar la causa que origina aquest 
increment anormal de malalties respiratòries :   

Objectiu: veure si l’alumnat reconeix les bones preguntes, científicament orientades en funció de 

l’objecte de recerca.   

1-Com influeix l’augment de la concentració de partícules de mineral a l’aire en la sinusitis i 
l’asma?  

2-Com és pot modificar la situació de inversió tèrmica per tornar a la situació  normal? 

3-Hi havia en les mateixes dates alguna altra població, propera o no a alguna indústria  minera, 
amb inversió tèrmica o sense, amb un problema semblant d’augment anormal de malalties 
respiratòries?   

4- Hi ha suficients hospitals i medicaments per atendre les urgències del poblat?  

5-L’augment de les malalties respiratòries es podria haver produït per contagi d’altres malalties 
víriques amb poblacions veïnes?   

6-L’aigua contaminada en el poblat podria ser la causa? 

 

QÜESTIÓ 2: Recordem la teoria cineticocorpuscular o simplement teoria de partícules estudiada en 
cursos anteriors. Aquesta teoria suposa que els gasos estan formats per partícules (àtoms, molècules) 
allunyades les unes de les altres. Les partícules es mouen lliurement i xoquen entre elles. Es mouen 
més de pressa, amb més velocitat, quan la temperatura és més alta. 

Objectiu: veure si l’alumnat recorda la Tª i sap aplicar  el model cinètic corpuscular en aquest context.  

En aquesta teoria per representar les partícules es fa servir un model de boles: una partícula és una 
bola petita.     Apliqueu aquest model per representar l’atmosfera que envolta al poblat. en situació 
atmosfèrica normal i en situació d’inversió tèrmica.  Dibuixeu en els rectangles del full de respostes 
les dues situacions. En vermell les partícules emeses a l’atmosfera originades pel treball d’extracció 
a la mina.  En blau les partícules d’aire. 
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QÜESTIÓ 3:  Una vegada fetes les primeres investigacions, l’equip de científics del Centre de Malalties 
Respiratòries ha obtingut les següents dades: 

Objectiu: veure si l’alumnat es capaç de fer inferències/hipòtesis  (prediccions) i escriure una 

argumentació completa.  

 
- En l’anàlisi d’aigua de consum de la població no s’han trobat microorganismes patògens que 

puguin ser responsables de les malalties respiratòries. 
- En altres poblacions properes a centres miners, amb situació atmosfèrica normal no s’ha 

detectat un increment anormal dels casos de malalties respiratòries habituals. 
- En altres ciutats més grans, no properes a centres miners però amb altres industries i molt 

transit de vehicles i amb la mateixa situació de inversió tèrmica s’ha detectat un increment 
de malalties respiratòries, encara que no tant elevat com el cas del poblat miner. 

En aquest moment de la investigació i a partir d’aquestes dades, quina o quines podríem ser les 
causes de l’increment de malalties respiratòries en el poblat miner que estem estudiant? Escriu en el 
full de respostes la teva hipòtesi.  

QÜESTIÓ 4: Un sector dels científics creuen que la causa de l’augment de malalties respiratòries en el 
poblat miner és degut al contagi d’altres malalties víriques. Han fet la predicció següent: 

Objectiu: veure si l’alumnat és capaç de planificar una metodologia d’investigació a partir d’una 

predicció.  

“Les malalties respiratòries són diverses i s’encomanen molt fàcilment entre les persones, sobretot al 
hivern. Per tant, l’augment de malalties del poblat miner s’ha produït degut a altres malalties 
encomanades d’altres poblacions veïnes”      

Els procediments següents estan desordenats. Ordena’ls per tal de planificar una bona recerca a 
partir de la predicció dels científics: 

1-Comunicar i compartir els resultats i les conclusions de la recerca amb la comunitat de científics a 
traves d’una revista científica. 

2-Examinar documents sobre contaminació atmosfèrica i malalties respiratòries en presència i 
absència d’inversió tèrmica en diferents zones i diferents èpoques de l’any (hivern, estiu,...)  per 
verificar l’existència d’una correlació estadística significativa. 

3-Cercar les evidències, dissenyant un experiment: Prendre mostres dels malalts i fer cultius per tal 
d’identificar els possibles microorganismes patògens i com s’ha transmès la malaltia vírica entre la 
població.  

4-Revisar els resultats i les conclusions per si existeixen explicacions alternatives.  

5- Una altra proposta........................................................................................................ 
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QÜESTIÓ 5 :  Observa la informació que et proporciona el gràfic i la taula i explica raonadament en 
el full de respostes perquè les autoritats responsables del medi ambient  recomanen el reciclatge 
de l’alumini:   

Objectiu: identificar evidencies a partir de gràfics i taules per escriure una explicació raonada.  

 
 

                   Gràfic: Producció mundial d’alumini (1900-2005) 
 
Mill tones 

 
                                                                                                                 Anys 
Taula: Energia consumida/Emissions CO2 atmosfera 
 
 

 Energia consumida per tona de 
metall produït 

Emissions de CO2 a l’atmosfera   

Alumini          14.000 kWh           4802 kg 

Acer            5.000 kWh            1715 kg 

Alumini reciclat            1.400 kWh             480 kg 

 
Dades: ARPAL i WWF ADENA (Observatori de l’ electricitat, 2007, 0,343kg CO2/kWh)       
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QÚESTIÓ 6 : El curs passat a classe de CCMC es  va organitzar un debat entre alumnes partidaris i 
detractors de l’alumini. A continuació tens algunes de les raons que els participants  van expressar:  
 
Objectiu: veure si l’alumnat sap diferenciar les evidencies, de falses evidències, dels indicis, dels 

raonaments ètics i de les opinions personals poc fonamentades. 

 
Indica: 
 

         a)Quines d’aquestes raons es fonamenten en proves científiques( evidències)? 
         b)Quines d’aquestes raons es fonamenten en aspectes ètics  
         c)Quines d’aquestes raons són només opinions personals, poc fonamentades?  
         d)Quines són només indicis? 

 
 
 
1-“No crec que l’alumini sigui tòxic. Bevem refrescs envasats en llaunes d’alumini, emboliquem els 
entrepans en paper d’alumini i ningú s’intoxica per aquests motius”  
 
 
2-“És molt important el reciclatge de l’alumini i de tots els metalls en general. En cas contrari 
s’exhauriran i deixarem les generacions futures sense aquests recursos”     
 
 
3-“L’alumini té molts avantatges. Per exemple, com és tant lleuger un vehicle a motor construït amb 
alumini consumeix menys combustible que un construït amb acer. També es necessita menys energia 
per transportar llaunes o objectes fabricats amb aquest metall.  
 
 
4-“A llocs com Austràlia, on existeixen moltes mines de bauxita, en un estudi es va trobar que entre 
les persones que vivien a16 km de la mina el 37% patien sinusitis i el 25 % asma”  
      
 
5-“La bauxita, el mineral d’on s’extreu l’alumini, prové majoritàriament de mines en països del tercer 
món. Les companyies mineres guanyen molts diners però no generen nous llocs de treball ja que no 
inverteixen en noves indústries. Quan s’acaba el mineral marxen a un altre lloc i els treballadors i les 
seves famílies tornen a la pobresa“  
    
 
6-“A casa ja no fem servir paper d’alumini. El meu pare diu què és poc ecològic. De fet  
Podem utilitzar altres materials pels mateixos usos”  

  
 
7-“Cal reciclar les llaunes ja que la producció d’alumini requereix una important despesa energètica”   
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5.1.1 Anàlisis descriptiu i interpretatiu per categ ories 

 

Es tracta de l’activitat inicial, passada a l’alumnat durant el mes d’octubre del 2009. 
Per tant l’objectiu era detectar l’estat inicial. En aquesta activitat s’abordaven diversos 
aspectes: formulació de preguntes de caire científic, representació de models, 
formulació de hipòtesis, etc. Una vegada concretada més la recerca  ens va interessar 
analitzar amb més detall les qüestions nº 5 i 6 del document. 

Com es pot veure a la qüestió nº 5 es tracta de que l’alumnat utilitzi les proves 
proporcionades per un gràfic i una taula de dades per explicar per què les autoritats fa 
temps que recomanen el reciclatge de l’alumini.  

A la qüestió nº 6 apareixen una sèrie de raons que cal classificar segons es 
fonamentin en proves (Nº 3 i 7), indicis (Nº 4), aspectes socials i ètics (Nº 2 i 5) i 
opinions (Nº1 i 6). Es tracta que l’alumnat identifiqui el tipus de raó que predomina en 
cada text.    

Aplicant el barem de rendiment a aquestes dues activitats s’han obtingut els següents 
resultats: 

 

ACTIVITAT: L’Alumini 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1CT1 4 5 5 1 4 5 1HS1 4 4 5 1 4 5 
1CT2 2 3 3 1 4 4 1HS2 2 2 2 1 3 2 
1CT3 2 3 3 1 4 4 1HS3 3 4 2 1 3 4 
1CT4 2 2 2 1 1 2 1HS4 2 2 2 1 2 2 
1CT5 3 3 3 1 3 4 1HS5 2 2 2 1 2 2 
1CT6 4 4 3 1 4 4 1HS6 2 2 2 1 3 2 
1CT7 4 5 5 1 5 5 1HS7 2 2 2 1 2 2 
1CT8 3 2 3 1 2 2 1HS8 2 2 2 1 2 2 
1CT9 3 3 3 1 4 4 1HS9 3 2 4 1 2 2 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1AR1 2 3 2 1 3 4 2HS1 3 4 2 1 4 4 
1AR2 2 2 2 1 3 4 2HS2 2 3 2 1 3 4 
1AR3 4 3 3 1 4 4 2HS3 2 2 2 1 2 2 
1AR4 3 2 2 1 3 4 2HS4 2 3 2 1 3 4 
1AR5 2 2 2 1 2 2 2HS5 2 2 2 1 2 2 
1AR6 2 1 2 1 1 2 2HS6 2 2 2 1 2 2 
1AR7 1 1 1 1 1 2 2HS7 3 3 2 1 3 4 
1AR8 2 2 4 1 1 2 2HS8 2 2 2 1 2 2 
1AR9 3 5 3 1 5 5 2HS9 2 1 2 1 2 2 



El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

Ciències per al Món Contemporani (CCMC)   

  

   

41 

 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
3MX1 2 2 2 1 1 2        
3MX2 2 1 2 1 2 2        
3MX3 2 2 1 1 1 2        
3MX4 2 2 2 1 1 2        
3MX5 2 2 3 1 2 2        
3MX6 3 3 2 1 3 4        
3MX7 4 3 3 1 2 4        
3MX8 1 1 1 1 2 2        
3MX9 2 1 2 1 2 2        

 
 
 

 
 

Observant les taules i el gràfic es pot veure que inicialment el grup d’alumnes del 
Batxillerat 1CT del centre Nº1 treuen millor rendiment en totes les categories, encara 
que no arriben al màxim, nº5 en el nivell de rendiment. Els altres grups, més o menys, 
obtenen els mateixos resultats.  

 

Categoria 1: Identificar les raons i les opinions o  prejudicis de l’autor d’un text. 

Avaluem aquesta categoria a partir de la qüestió nº 6 de l’activitat sobre l’alumini   

Observant el rendiment de cada grup d’alumnes per categories en les taules veurem 
que, en general, cap grup d’alumnes identifica totes les raons que tenen més pes en 
els textos breus de la qüestió nº 6.  
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Especial dificultat representa diferenciar les raons fonamentades en propes (nº 3 i 7) 
dels indicis (nº 4). Tot i que en el breu text es diu que només és tracta d’un únic 
estudi, molts alumnes ho consideren com una prova la relació entre les malalties i la 
mina. La nostra interpretació és que l’alumnat tendeix a considerar com a provades 
les informacions que continguin dades numèriques com el cas del text nº 4. 

 

Categoria 2: Fer ús de proves redactant un text arg umentatiu per proposar una 
solució a un dilema.  

 

Avaluem aquesta categoria a partir de la qüestió nº 5 sobre el reciclatge de l’alumini.   

L’alumnat del grup 1CT són els millors fent servir proves per argumentar a partir de la 
interpretació de gràfics i taules.  

Per exemple, l’alumne 1CT1 en el seu text explicatiu fa ús  pràcticament de totes les 
proves que proporciona el gràfic i taula de dades:  

“ S’ha de reciclar l’alumini perquè en els darrers 50 anys la producció d’alumini ha 
augmentat molt. Això vol dir que es contamina molt l’atmosfera, ja que l’alumini emet 
4802 kg de CO2 a l’atmosfera; molt més que altres minerals com l’acer, que emet 
1715. I l’alumini consumeix molta energia (14000 KWh). Si l’alumini es reciclés, la 
quantitat d’energia consumida es dividiria per 10 (1400 KWh)  i les emissions de CO2 
a l’atmosfera seria de 480 kg, 10 vegades menys de si no fos reciclat”.  

Com ja s’ha dit, els resultats dels altres grups són molt semblants, el seu nivell de 
rendiment oscil·la entre 2 i 2,5. Les dificultats per interpretar gràfics i taules els porta 
en general a fer reflexions més aviat pobres. De manera poc rigorosa, utilitzen 
arguments que no es poden extreure del gràfic i/o de la taula:   

Per exemple l’alumne 1HS4:   

“ Per que si reciclem fem que es disminueix l’extracció del mineral hi aconseguim que 
no s’hi acabi amb molta rapidesa, a més fem que baixi el nombre d’emissions de CO2 
cap a l’atmosfera i no fem servir tanta energia” 

En la primera part de l’explicació l’alumne argumenta sobre l’esgotament del mineral 
d’alumini, aspecte que no surt ni en el gràfic ni en la taula de dades. 

Interpretem que aquest resultat era previsible. És normal que l’alumnat del 1CT, 
científic tecnològic, tingui més facilitat per identificar i fer ús de proves a partir de 
gràfics i taules ja què per ells és una pràctica habitual.    
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Categoria 3: Reconèixer i fer ús de raons fonamenta des en aspectes socials o 
ètics per justificar les seves raons.  

 

Avaluem aquesta categoria a partir de la qüestió nº 6 de l’activitat sobre l’alumini. A la 
qüestió nº 6, els textos que expressen raons de tipus socials i ètics costen molt de 
identificar. El text Nº 5 que fa referència als treballadors és més fàcil de identificar. 
Costa molt més reconèixer que deixar les generacions futures sense metalls és un 
problema ètic, raó que planteja el text  nº 2. Interpretem que es deu a les dificultats de 
l’alumnat a aplicar els continguts de les classes de socials i filosofia a la classe de 
ciències i viceversa.     

 

Categoria 4: Reconèixer les fonts d’informació i fe r ús d’arguments d’autoritat 
per justificar les seves raons. 

 

Tot i que a la taula de dades sobre consum energètic de la qüestió nº 5 sobre 
producció de l’alumini apareixia la font de la informació, cap alumne va fer menció 
explicita de la font, encara que elaboressin raonaments a partir d’elles. Li correspon el 
nivell 1 de rendiment. L’alumnat acostuma a creure que les dades proporcionades en 
les activitats de ciències són certes i per tant no cal reparar en la font ni qüestionar-
les. En les activitats següents van treballar més aquest aspecte practicant lectura 
crítica. 

 

Categoria 5: Millorar la capacitat d’argumentació i  de reflexió a partir del dilema 
plantejat.  

 

Des del principi, a partir d’aquesta activitat inicial sobre l’alumini, s’observen alguns 
alumnes, sobretot del 1CT, amb una capacitat de reflexió bona (nivell de rendiment 4). 
Per exemple, una alumna del grup d’aquest grup és capaç de relacionar les emissions 
de CO2  en la producció d’alumini amb l’escalfament global que pateix el planeta ( en 
l’activitat no es feia cap menció al canvi climàtic).     

 
 
Categoria 6: Pes dels diferents tipus de  raons en les conclusions. 
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Tal i com s’ha comentat, en aquesta activitat inicial, destaca molt el grup 1CT. Així es 
constata que en les seves reflexions tenen més pes les proves (nivell de rendiment 4) 
que les opinions poc fonamentades. 
 
 
 
5.2 Activitat: La grip A i les altres vacunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-El cas d’en Lluís i la grip A 

Lluís té 18 anys, pateix una malaltia crònica. Degut a això, els metges li recomanen cada any 
posar-se la vacuna de la grip. Al més d’octubre es va posar la vacuna contra la grip estacional.  

Donat que Lluís és un malalt crònic, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), també s’hauria 
de vacunar contra la grip A. Pels mitjans de comunicació li han arribat diverses opinions a favor i en 
contra de la vacunació i ara ell no ho té clar.  

1-Quina és la teva opinió sobre la vacuna de la Grip A? 

2- Imaginat que Lluís és amic teu i et demana consell.  

 
a) Segons el teu criteri, quines podríem ser les raons favorables per justificar que Lluís es vacuni 

contra la grip A? 
b) Per què? 
c) En quines proves o teories es fonamenten les teves raons? 
d) Quines serien les raons que justificarien que Lluís no es vacuni contra la grip A? 
e) Per què? 
f) En quines proves o teories es fonamenten les teves raons? 

3-Finalment, quina seria la recomanació que li faries al Lluís? per què? Que li diries per convenç-se’l?  

   2-Les vacunes i les guarderies 

La Mireia té un any i mig. Aviat començarà a anar a la guarderia. La nena no ha estat vacunada 
per prevenir les malalties infeccioses típiques: diftèria, poliu, tètanus, xarampió, rubèola, etc, 
segons les recomanacions del Departament de Sanitat, ja que els pares creuen que les vacunes en 
realitat no són eficaces i poden produir efectes secundaris greus. Per aquestes raons els pares 
reivindiquen la seva llibertat per no posar cap vacuna a la seva filla. Els responsables de la 
guarderia han manifestat als pares la seva disconformitat i no permeten la inscripció de la nena 
en la guarderia, segons ells, pel seu bé i de la resta de nens. 
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a) Segons la teva opinió, qui té raó ? 
b) Per què? 
c) Amb quines raons justifiques la teva opinió? 
d) Amb quins criteris bases les teves raons? 

 

 

3-Carta de una médico a la Ministra  9/9/09 Diari  EL MUNDO 

 

Señora ministra, le agradezco que me haya colocado a la cabeza de los grupos de riesgo y que 
tenga usted tantísimo interés en que no me coja la gripe. Entiendo que usted me necesita para que el 
sistema de salud no se colapse; sin embargo, es una gran pena que al igual que usted se preocupa por 
mi salud y de repente me valore como un bien nacional, no se preocupe por mi situación laboral. La 
invito a que venga a ver mi contrato o el del resto de los médicos en este país. La gran mayoría 
trabajamos con contratos que en el resto de la Europa antigua serían una vergüenza.  

Señora ministra, yo no me voy a vacunar. Está ya más que claro que este virus, aunque muy 
contagioso, es muy poco agresivo y más del 95% de los casos cursa de manera leve. Se espera un 
máximo de 500 fallecimientos frente a los 1500 a 3000 que provoca la gripe tradicional. Mientras 
tanto, usted está permitiendo un despilfarro de recursos inaceptable. Muchos hospitales en el país 
están siendo objeto de cambios arquitectónicos absurdos e innecesarios para prepararse para una 
hecatombe que ya sabemos no va a ocurrir. Se han gastado ustedes 333 millones de euros en esta 
pandemia de color y fantasía. La letalidad del virus es del 0.018%, francamente irrisoria. 

Señora ministra, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud ya se han patinado en 
ocasiones anteriores. Cuando la gripe aviar, predijeron 150 millones de muertos que al final quedaron 
en 262 fallecimientos.  

Señora ministra, aquí una es una cínica por naturaleza. Demasiada gente se lleva tajada en este asunto. 
No sólo los fabricantes de las vacunas y los antivirus sino los que hacen las mascarillas, los de la 
vitamina C, los del bífidus activo, ...Sin embargo, no me negará tampoco que la pantalla de humo les ha 
venido al pelo a su gobierno ahora que la crisis sigue su marcha, el desempleo tiene niveles históricos, 
nos suben los impuestos, sube el IRPF y baja el PIB. Una casualidad, supongo. 

Señora ministra, una cosilla más. Si tengo que ver muchas más fotos suyas a media página con mirada 
astuta, trajes sexis y poses de modelo... ¡me va a dar algo 

Mónica Lalanda      (extracto de la carta) 

Mónica Lalanda ha pasado los últimos 16 años en Inglaterra, la mayoría como médico de urgencias en 

Leeds (West Yorkshire). En la actualidad trabaja en la unidad de urgencias del Hospital General de 

Segovia, participa en varias publicaciones inglesas y también ilustra libros y revistas con viñetas médica 
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5.2.1 Anàlisis descriptiu i interpretatiu per categ ories 
 
 

El primer dilema sobre l’alumini representa una de les activitats que podríem 
classificar com a clàssica, de les que fem a classe de ciències habitualment: metalls, 
energia, contaminació, etc. La vam corregir a classe amb tots els grups i van fer altres 
per fer entendre a l’alumnat la importància de les proves en ciències, quins requisits 
han de complir les dades per a ser considerades com a proves, etc    

L’activitat - dilema que vam fer a continuació sobre les vacunes i particularment sobre 
la grip A va resultar molt  diferent en tant que es tractava d’un tema de gran actualitat i 
molt controvertit en el qual el mitjans de comunicació van tenir un paper molt 
important pel fet de difondre opinions de persones més o menys expertes en el tema i 
partidaris o no de la vacuna.  

L’objectiu per triar aquest tema era aprofitar la controvèrsia suscitada per mostrar a 
l’alumnat  la necessitat de la lectura crítica per identificar les raons donades pels 
autors, si es fonamentaven en proves o no, per identificar el rol de l’autor, si la font de 
informació és bona, etc i també per practicar l’argumentació. Així, les dues bases 
d’orientació serien introduïdes a continuació.  

L’activitat es va fer en una hora de classe, individualment, abans de començar el tema 
de malalties infeccioses. La informació que tenien sobre la vacuna de la grip A era 
exclusivament la dels mitjans de comunicació. El text que consta de dos dilemes i 
lectura d’un article d’opinió està a l’apartat anterior 5.2. La lectura de l’article es va fer 
al final per no interferir en la resolució dels dilemes.  

 

a) Quina és la idea principal que l’autora  vol transmetre als lectors ? 
b)  Hi ha alguna cosa que no entens? Quina? 
c)  Quines raons dona l’autora per justificar la seva idea principal ? 
d) Amb quines proves o teories fonamenta les seves raons? 
e) Quina és la  conclusió de l’autora? 
f)  Et semblen fiables totes les raons que dona l’autora? Perquè?   
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Aplicant el barem de rendiment per categories, tenim els resultats individuals de 
l’alumnat en les taules i global per grups en el gràfic de barres. 

 

ACTIVITAT: La vacuna de la grip A 
 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1CT1 2 2 2 3 3 3 1HS1 2 3 3 1 4 4 
1CT2 2 2 1 3 2 2 1HS2 2 2 3 1 2 4 
1CT3 2 2 1 3 2 2 1HS3 3 3 5 2 3 5 
1CT4 2 2 1 1 2 2 1HS4 2 1 2 1 1 2 
1CT5 2 1 2 1 2 2 1HS5 3 3 3 2 4 4 
1CT6 2 1 1 1 2 2 1HS6 2 3 2 1 3 4 
1CT7 3 4 2 1 5 4 1HS7 3 2 3 1 2 2 
1CT8 2 2 1 3 2 2 1HS8 2 1 3 1 1 1 
1CT9 4 4 4 1 4 4 1HS9 4 3 4 1 4 5 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1AR1 2 1 2 2 1 1 2HS1 3 5 4 3 5 5 
1AR2 2 1 2 1 1 1 2HS2 3 3 3 3 3 4 
1AR3 2 2 2 1 2 2 2HS3 2 1 2 1 3 2 
1AR4 3 3 5 3 4 5 2HS4 2 4 2 3 4 4 
1AR5 2 2 1 1 1 2 2HS5 3 2 3 1 2 2 
1AR6 2 2 2 1 2 2 2HS6 2 3 2 2 2 2 
1AR7 3 3 3 1 2 4 2HS7 2 2 2 2 2 4 
1AR8 2 3 2 3 3 4 2HS8 2 3 3 2 4 4 
1AR9 4 5 5 3 5 5 2HS9 2 3 2 1 3 4 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
3MX1 3 4 1 2 4 4        
3MX2 2 2 2 2 2 2        
3MX3 3 4 4 2 4 5        
3MX4 3 2 2 2 2 3        
3MX5 3 3 1 2 2 4        
3MX6 2 1 4 2 2 2        
3MX7 3 4 2 3 4 4        
3MX8 2 2 3 1 2 2        
3MX9 3 3 3 2 4 4        
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Categoria 1: Identificar les raons i les opinions o  prejudicis de l’autor d’un text. 
 

 

Aquesta categoria de lectura crítica la vam avaluar a partir de l’article de diari de. M. 
Lalanda: “Carta de una médica a la Ministra” publicat en el diari El Mundo en data 
9/9/09 (p. 45)   

A partir d’aquesta lectura es tractava de veure si l’alumnat era capaç de identificar en 
el text les raons i prejudicis que l’autora utilitza per defensar les seves idees. Si eren 
capaços  de diferenciar les raons que es fonamentaven en proves de les que no ho 
eren. L’article el van llegir desprès de fer els dilemes. L’alumnat encara no havia 
practicat amb la base d’orientació de lectura crítica.  

Com es pot llegir a l’article, l’autora, M.Lalanda, metgessa tracta del tema de la grip A 
i aprofita per fer una crítica molt dura i personal a la ministra de sanitat i al govern de 
la nació. Aquest article és un exemple de molts que van aparèixer als diaris durant els 
mesos de setembre a desembre del 2009. Resulta molt controvertit ja que l’autora per 
la seva professió podria ser considerada com una autoritat en salut pública. Tot i això, 
els seus comentaris són molt discutibles: fa una crítica a l’ OMS, comparant la falta 
d’encert en les previsions de la grip aviar amb les de la grip A que no sembla 
encertada per una metgessa. Les crítiques sobre temes econòmics i polítics són 
opinions seves per les quals no dona cap prova. L’autora, podríem dir que exerceix el 
seu dret d’opinió lliurement i a més ho fa amb una narrativa que intenta ser divertida i 
transgressora (ella mateixa diu què és cínica per naturalesa). Dit això, val a dir que 
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l’article contenia els ingredients necessaris per despertar l’ interès per la lectura crítica 
i aquest era l’objectiu al triar-lo.    .  

Lamentablement, la majoria de l’alumnat va caure en el parany. Ens va sorprendre 
molt que, la immensa majoria dels alumnes, en les seves respostes donaven màxima 
credibilitat a totes les raons donades per l’autora pel fet de ser metgessa. Reconeixien 
les proves sobre la baixa incidència de la malaltia, aportades per l’autora, sobre la 
vacuna de la grip A però també donaven fiabilitat a les altres raons  que només eren 
opinions i fins i tot prejudicis greus. Així podem veure en la taula que dels 45 alumnes 
nomes 3  estan en el nivell 4 per la categoria 1, tots els altres estan entre 2 i 3. 
Especialment ens va sorprendre el cas del grup 1CT ja que en la feina sobre l’alumini 
havien fet una bona identificació i us de proves. 

 Per exemple aquest és la resposta de l’alumne 1CT1, que en l’activitat anterior va fer 
una de les millors explicacions sobre la necessitat del reciclatge de l’alumini,   a la 
pregunta: a) Quina és la idea principal que l’autora vol transmetre als lectors? 

“La idea és que han volgut transmetre una por i inseguretat per a comprar vacunes i 
que per tant la ministra, les empreses farmacèutiques...volen guanyar molts diners a 
costa d’això, en comptes de preocupar-se per l’atur, els impostos, l’IRPF,...” 

A la pregunta d) sobre les proves de l’autora per fonamentar les seves raons, respon: 

“En bases d’estudis i comprovacions de la grip A” 

A la pregunta f) sobre si considera fiables les raons de l’autora: 
 

“ Sí, perquè és una metgessa i es basa segur en estudis fets en científics” 

Podem veure que és molt greu. Aquestes respostes no són un cas particular sinó de 
la immensa majoria, aproximadament uns 150 entre tots els centres.    

Ja s’ha dit que alguns (molt pocs) alumnes van ser més crítics. Així a la pregunta f) 
sobre si consideren fiables totes les raons de l’autora responen: 

 “ Bien, todas no por que no pone de donde saca esa información” 

“ No, hi ha massa opinions diferents i no crec que sigui tant benigna (la grip A) com ho 
pinta, ja que es tracta d’una mutació de la pròpia grip”    

A partir d’aquets resultats vam interpretar que era important treballar amb l’alumnat 
sobre la qualitat de les fonts d’informació, els arguments d’autoritat i la lectura crítica 
en general. Ja que M. Lalanda podria ser una autoritat parlant sobre les vacunes pel 
fet de ser metgessa però no fent crítica econòmica ni política i per tant cal ensenyar a 
l’alumnat a distingir.  
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Per les següents lectures vam començar a fer servir la base d’orientació de lectura 
crítica i la vam aplicar a diversos articles: científics, antivacunes, etc    

 

Categoria 2: Fer ús de proves redactant un text arg umentatiu per proposar una 
solució a un dilema. 

 

Aquesta categoria l’hem avaluat a partir del dilema del lluís i la vacuna de la grip A 
(p.44).  

A partir d’aquest dilema es tractava de veure quina era l’opinió de l’alumnat sobre el 
tema, i si les seves idees es fonamentaven en proves sobre l’eficàcia de les vacunes 
per prevenir malalties, explicades a les classes de ciències al llarg de l’ ESO, i fins a 
quin punt  estaven mediatitzades per les informacions dels mitjans de comunicació.  

L’alumnat va respondre les preguntes individualment. Cal tenir en compte que encara 
no havien començat el tema de Salut i malalties infeccioses, les seves respostes eren 
molt espontànies. Tal i com s’ha dit anteriorment la lectura de l’article de M. Lalanda 
va ser posterior, no va interferir. 

Com es pot veure en les preguntes del qüestionari, es tractava de donar l’opinió inicial 
sobre la vacuna de la grip A, donar raons a favor i en contra de que Lluís, malalt 
crònic, es vacunés i finalment quina era la seva recomanació. Era una manera de 
introduir a l’alumnat en la elaboració de textos argumentatius. Posteriorment els farien 
seguin la base d’orientació. Vam veure que les opinions de gran part de l’alumnat 
estava molt mediatitzades per les informacions donades pels mitjans de comunicació 
amb més o menys encert. En tot cas la informació va ser mal interpretada per una 
part important de la població. Per exemple, veiem l’opinió d’una alumna del grup 
3MIX2 sobre la vacuna de la grip A: 

“La vacuna te molts riscos ja que la han fet molt ràpid sense investigar a fons i no pot 
ser fiable al 100 % . Llavors la pots utilitzar però pensant que hi ha molts riscos, ja que 
molta gent per prevenir l’ha agafat i moltes embarassades se la posaven i perdien els 
nens” 

Podem observar que en aquest cas, la informació donada pels mitjans ha estat molt 
malament interpretada. Cal dir que la majoria de l’alumnat expressava una 
desconfiança excessiva fruit de la controvèrsia generada.     

Si mirem la taula de resultats veurem que la majoria de l’alumnat estan en els nivells 
1, 2 o 3, que vol dir que en les seves respostes fan ús d’algunes proves però que 
també utilitzen prejudicis i opinions poc fonamentades.   
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Altres alumnes, pocs, justifiquen els seus raonaments amb proves fent referència a la 
malaltia crònica que pateix en Lluís, protagonista del dilema: 

“Creo que le recomendaría que se vacune, pero solamente por que sufre una   
enfermedad crónica, si no mi recomendación hubiera sido otra. Para convencerlo le 
diría que la mayoría de muertos por gripe A eran enfermos crónicos” (1CT9) 

També va ser sorprenent veure que en el grup 1HS del mateix centre no es produïa la 
mateixa la baixada de rendiment per cada categoria que en el grup 1CT. Tot el 
contrari, aquests alumnes del 1HS manifestaven unes opinions i raonaments més 
mesurats i no tant mediatitzats pels mitjans. Posteriorment van saber que l’alumnat 
del 1CT i del 1ART van veure a classe el vídeo de la Doctora T. Forcades mentre que 
l’alumnat del 1HS no el van veure. 

Veiem algunes referències dels alumnes al vídeo de la Doctora. En resposta a la 
pregunta sobre quines serien les raons per què en Lluís no es vacunés:  

“ Vaig veure un vídeo a classe de Biologia on deia que la vacuna de la grip A no és 
bona i donava proves i teories” (1CT6) 

Un altre alumne del batxillerat artístic:  

“ I de la vacuna, només pensant que la fet el mateix laboratori que va “crear” aquesta 
grip, i que no ha passat tot el procés de prova....”.(1ART2) 

L’alumnat mal interpreta les explicacions del vídeo. La Doctora T. Forcades es va fer 
famosa pel vídeo sobre la grip A publicat en You Tube. Lamentablement la qualitat 
d’aquests vídeos en quant a la transmissió de informació és molt dolenta:  els 
personatges parlem molt ràpid i es barregen les dades contrastades amb les 
especulacions. S’ha de ser molt crític per adonar-se i seleccionar la informació. Ens va 
passar lo mateix amb altre vídeo famós de J. Alterini que tracta sobre el mateix tema 
en un altre centre, mesos després.  

Molt diferent és l’article que va publicar la Dra. T..Forcades en el seu Blog el 16/set/09 
es pot veure, que l’autora separa les dades contrastades indicant les fonts, d’allò que 
considera que són irregularitats que cal explicar, conseqüències polítiques i les seves 
reflexions i propostes.          

 

Categoria 3: Reconèixer i fer ús de raons fonamenta des en aspectes socials o     
ètics per justificar les seves raons.  

 

Aquesta categoria l’hem avaluat a partir del dilema de les vacunes a les 
guarderies.(p.44) 
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Per abordar el conflicte entre partidaris i detractors de les vacunes, per diversos 
motius: creences, medicina alternativa, pels efectes secundaris, etc. Vam passar 
aquest dilema a classe per tal de veure si l’alumnat s’adonava del conflicte ètic que 
representa que una part de la població es posi les vacunes i que estiguin esposats a 
la possibilitat dels efectes secundaris, mentre que els contraris no se les posen i es 
beneficien de que els altres ho fan. Evidentment, el conflicte ètic també inclou el dret 
de les famílies a no posar-les. Així que les millors argumentacions (molt poques) eren 
les que reconeixen el dret dels pares a favor o en contra, els recomanaven que se les 
posessin  a la filla..    

Tot i que sembla que el nombre de persones contraris a les vacunes és petit, en cada 
grup hi havia algun alumne o alumna que treia el tema. Vam pensar que era 
convenient abordar-lo i transmetre el missatge de que potser totes les vacunes no 
tenen la mateixa importància en la prevenció de malalties, però algunes si que són 
molt importants com la de la poliomielitis i la del tètanus. 

Un altre efecte de la controvèrsia suscitada en els mitjans de comunicació i que 
probablement va repercutir en l’opinió de l’alumnat és que molts d’ells eren contraris a 
la vacuna de la grip A però eren molt partidaris de les vacunes a les guarderies ja que 
segons ells, aquelles si que estaven provades i no la de la grip A. Inclús alguns 
alumnes del grup 1CT argumentaven, com a reflecxe de la confusió general,  que per 
a estar segurs d’una vacuna s’ha de provar durant 5-10 anys. No sabien que la 
vacuna de la grip es modificada cada any.    

Les millors argumentacions vans ser del grup 1HS. Veiem un exemple: 

 “ Els responsables de la guarderia tenen raó, perquè els pares tenen la llibertat de no 
vacunar a la nena, però no tenen en compte que vivim en societat i les seves 
decisions poden afectar a la resta....” (1HS3) 

“Segons la meva opinió tenen raó els pares, perquè cadascú te dret a prendre 
aquestes decisions, encara que, el professorat te raó ja que la Mireia pot agafar 
aquestes malalties.    (3MIX6)  

 

Categoria 4: Reconèixer i fer ús d’arguments d’auto ritat per justificar les seves 
raons. 

 

En els dos dilemes apareixen un parell de referències que els alumnes podien utilitzar 
per fer arguments d’autoritat: L’ OMS i el  Departament de Sanitat. 

Alguns alumnes, pocs, ho van fer. Per exemple, a la pregunta, en quines proves o 
teories es fonamenten les teves raons?, una alumna diu: 
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“ En les pruebas que se han hecho a la misma vacuna y la recomendación por parte 
de la OMS” (1CT2)  

  Però un altra noia del mateix grup diu: 

 “Segons els mitjans de comunicació i per les noticies que hi ha tant als  diaris o a 
Internet” (1CT6 ) 

Les referències als mitjans de comunicació com argument d’autoritat sense concretar 
són majoritaris: diaris i TV    

D’altra banda alguns alumnes fan un ús abusiu dels arguments d’autoritat. Mentre que 
altres, potser els mes segurs de les pròpies idees no en fan cap ús   

Interpretem que no és fàcil per l’alumnat fer de manera raonables aquests tipus 
d’argumentació.       

  

Categoria 5: Millorar la capacitat d’argumentació i  de reflexió a partir del dilema 
plantejat.  

 

La seqüència de preguntes del dilema sobre Lluís i les vacunes tenia per objectiu que 
l’alumnat fes una bona reflexió sobre els pro i contra arguments abans de donar-li la 
seva recomanació final. Tot i així, més de la meitat de l’alumnat va fer unes reflexions 
bastant pobres, aportant pocs contra arguments a la idea inicial molt marcada des del 
principi. Tot i així alguns alumnes desprès de valorar els aspectes a favors i en contra 
de la vacuna, en la conclusió modifiquen o matisen la idea inicial. Tot i que encara no 
fèiem servir les bases d’orientació, algunes són bastants bones:  

“Jo crec que li recomanaria a en Lluís que es vacunés ja que les raons negatives que, 
en el meu cas conec, no són demostrades i per tant no són tant segures com les 
raons positives.”  (2HS1) 
 
 
Categoria 6: Pes dels diferents tipus de  raons en les conclusions. 

 

Com es pot veure en el gràfic i taules els millors resultats són dels alumnes de l’ 
humanístic social. En els altres grups abundaven més les opinions poc fonamentades. 
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5.3 Activitat: La vacuna del VPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------      TITULARS DE DIARIS  --------------------------- 

El País  - Madrid - 14/08/2008      

La vacuna del papiloma llegará a  las niñas de toda España este año . La medida 

evitará 1.000 cánceres anuales y costará 10 millones de euros 

__________________________________________________________________ 

Diario Público.es 10/02/2009   

Sanidad retira un lote de la vacuna contra el VPH   

Dos niñas, ingresadas graves en Valencia tras recibir la vacuna Gardasil 

___________________________________________________________________ 

El Mundo   17/02/2009 

Los efectos adversos de la vacuna del papiloma reavivan la polémica 

Los 35 casos graves registrados en España se suman a otros 584 en EE UU 
____________________________________________________________________ 

La vacuna contra el VPH no hizo enfermar a las niñas 

valencianas  20/febrero/2009     MINISTERIO DE SANIDAD      Notes de PrensaLa 

Comisión de Salud Pública del SNS ratifica que la vacunación contra el virus del papiloma 

humano continúe con normalidad  

La Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, convocada hoy por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y con representación de todas las Comunidades Autónomas, ha decidido de 
forma coordinada y tras evaluar los dos casos sospechosos de reacciones adversas a la vacuna del 
virus del papiloma humano del lote NH52670 de la marca Gardasil® continuar con absoluta 
normalidad la vacunación frente al virus. 
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TEXT 1 

Saps que el càncer del coll d’úter es pot prevenir? 
 
Què és i on és el coll de l’úter?  
 
El coll de l’úter és la part inferior de l’úter que connecta amb la vagina.  
Entre la part externa i la interna del coll de l’úter, hi ha una àrea que experimenta diversos canvis en 
determinats moments de la vida d’una dona (pubertat, parts, menopausa, ...) i és aquí  on s’originen 
la majoria de càncers d’aquests tipus.    
 
Què provoca el càncer de coll d’úter?    Com es transmet la malaltia?                                                                                                 
 
A diferència de molts altres càncers, aquest no és hereditari. Sempre està causat pel Virus del 
Papil·loma Humà (VPH). Certs tipus d’aquests virus són capaços de  
transformar cèl·lules normals d’aquesta zona en cèl·lules anòmales. En un reduït nombre de casos i 
normalment després d’un llarg període de temps (des de diversos anys fins diverses dècades), algunes 
d’aquestes cèl·lules anòmales poden transformar-se en cancerígenes.  El càncer de coll uterí és una 
malaltia de transmissió sexual. El virus del papil·loma és molt contagiós i es transmet molt fàcilment 
d’una persona a una altra, mitjançant contacte genital.  
 
Es freqüent el càncer de coll d’úter ?...A qui pot afectar ? 
 
El càncer de coll d’úter és la segona causa de mort per càncer en dones espanyoles de 15 a 44 anys. 
Encara que les citologies periòdiques poden ajudar a detectar-lo, desgraciadament moren 40 dones al 
dia a Europa per aquesta malaltia.  
Encara que el 40% de les dones diagnosticades amb aquest càncer tenen entre 35 i 54 anys, la majoria 
d’elles van entrar en contacte amb el virus quan eren joves (entre els 16 i els 25). S’estima que el 70% 
dels homes i de les dones entrarà en contacte amb el virus durant la seva vida. Encara que la majoria 
dels infectats amb el virus no desenvoluparà el càncer. 
 
Com es pot prevenir aquest càncer? 
  
En l’actualitat és possible actuar per reforçar la prevenció del càncer de coll d’úter mitjançant la 
vacunació i la citologia. La vacunació ajuda a combatre determinats tipus del VPH, responsables del 
75 % dels casos a Europa. La citologia ajuda a detectar les possibles anomalies del coll de l’úter.  
Des del 2008 la vacuna contra el VPH s’aplica a través del programa de vacunació per a adolescents 
entre 11 i 14 anys.  A més hi ha una indicació de vacunació aprovada per les autoritats sanitàries per a 
dones fins a 26 anys. 
L'OMS reconeix l'alta eficàcia i seguretat de la vacunació contra el VPH. 
A Espanya s’han posat un milió i mig de dosis. La vacuna no pot transmetre la malaltia ja que no conté 
el virus, sinó únicament càpsules buides que s’assemblen a l’exterior dels virus VPH. 
Tota la informació anterior està avalada per L’Asociación Espanyola de Pediatria i la Sociedad 
Espanyola de Ginecologia y Obstetricia.  
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TEXT 2 
 
 

RAZONES PARA UNA MORATORIA EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO EN ESPAÑA      (extracto del manifiesto)  
 
 

El CAPS, asociación científica socio-sanitaria, independiente y sin ánimo de lucro, aloja en su web este 

documento, que firman profesionales y ciudadanía independiente, a título personal. 
 
 
Recientemente el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado luz verde a la inclusión en el calendario 
vacunal en España, con cargo al sistema sanitario público, de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano (VPH). Esta decisión se ha tomado a pesar del alto precio de las dosis y de las dudas más que 
razonables sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir un número sanitariamente 
relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas, comparado con las actuales 
prácticas preventivas.  
 
Si la vacuna se aplicara a partir del año que viene supondría, sólo en costos de compra del producto 
(464,58 por persona), del orden de unos 125 millones de euros anuales. Lo abultado de las cifras 
arroja serias dudas sobre el costo oportunidad de la medida, con esta cuantiosa inversión. ¿Cuántas 
otras iniciativas en prevención o atención sanitaria, se podrían hacer y no se harán?  
 
Los ensayos sobre la vacuna no han podido ver su efecto en la prevención del futuro posible cáncer 
de las niñas que se vacunan actualmente entre 11-14 años, ya que éste tarda mucho en 
desarrollarse. El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta ahora ha sido de 6 años (y 
es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento hasta ahora tiene tan sólo 3 
años. Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en desarrollarse, la 
brevedad de los ensayos es obvia. Tampoco se conoce aún si serán necesarias dosis de recuerdo o 
no. 
 
¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible cuando se trata de 
defender el bien público?  
Obviamente, la industria farmacéutica y especialmente las compañías promotoras llevan años 
desarrollando la estrategia de “disease mongering” –invención o exageración de enfermedades para 
introducir luego un producto farmacéutico–  El caso que nos ocupa supone la consideración 
novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso; y 
además con el énfasis, sin duda interesado, en la –no demostrada– prevención del cáncer de cuello 
uterino en España. 
 
Por todo lo anterior, los firmantes de este texto pedimos al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las 
Consejerías de salud de las CCAA una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH.  
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Nadie ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello, solicitamos 
abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones reales y de 
realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos datos. Todo ello 
permitirá obtener mas evidencies científicas y solventar las dudas razonables que existen sobre la 
idoneidad de este programa de vacunación para España. 
 
Firman el manifiesto: 
 
Carlos Alvarez-Dardet,  
Catedrático de Salud Pública Universidad de Alicante,  
Director Journal of Epidemiology and Community Health   
 
Y mas de 9325 personas   han firmado    10/3/2010  
.................................................................................................................................................................. 
 
EL CÀNCER DE COLL D’ÚTER I LA VACUNA DEL VPH  
NOM: ..................................................................................... 
 
1- A partir de la informació del llibre i dels textos adjunts:   
 
a) Creus que el càncer de coll d’úter es pot classificar com una malaltia infecciosa?...per què?...Quin 
és l’agent que la provoca?... 
b) Aquesta malaltia es pot tractar amb antibiòtics?...per què?... 
c) Per què la vacuna del VPH no pot produir, com a efecte secundari, el càncer de coll d’úter? 
 
2- Una vegada llegida tota la informació anterior: titulars de diaris, text 1 i text 2, subratlleu en els 
textos les raons a favor de la vacuna del VPH en blau i les raons en contra en vermell. Subratlleu 
també les fonts de la informació. Recordeu que cal tenir en compte la credibilitat de les fonts per 
decidir si les raons donades es sustenten en proves.  
 
3- UN DILEMA:    
 
En Pere i la Maria han rebut una carta de l’escola de la seva filla, la Laura de 13 anys, on els 
demanem l’autorització per posar-li la vacuna contra el Virus del Papil·loma Humà (VPH). Aquesta 
vacuna fa poc que s’ha incorporat al calendari de vacunacions. L’any passat van sortir en els mitjans 
de comunicacions algunes noticies contradictòries sobre aquesta vacuna i ara no tenen clar si 
autoritzar o no  que li posin la vacuna a la seva  filla.  
Imaginat que has d’ajudar-los a prendre una decisió.  
Una vegada llegida tota la informació del dossier sobre la vacuna del VPH i recordant tot el que s’ha 
fet a classe sobre les vacunes elabora un text argumentatiu per expressar la teva opinió. Per fer el 
text argumentatiu has de seguir la pauta de la Base d’ orientació.  
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5.3.1 Anàlisis descriptiu i interpretatiu per categ ories 

 

Després de l’activitat anterior sobre el cas de la vacuna de la grip A, l’alumnat va 
practicar la lectura crítica utilitzant la base d’orientació aplicada a articles diversos i 
entrevistes  de defensors de les vacunes i de grups no partidaris o antivacunes. 
Posant-los en comú a classe per tal que s’adonessin de la importància de identificar el 
rol de l’autor i la qualitat de les seves raons, si es basaven en proves, aspectes 
socials, prejudicis, etc . També van començar a practicar amb la base per fer texts  
argumentatius propis.  

Per avaluar la feina vam preparar una activitat que serviria com a examen (apartat 
5.3) Varem triar el dilema de la vacuna del virus del papil·loma (VPH) per ser un tema 
semblant al de la grip A, molt controvertit en el seu moment, febrer del 2009, degut al 
cas de les noies de València. Quan vam fer aquesta activitat a classe feia un any del 
cas de les noies i ja no es tractava als mitjans de comunicació. La majoria dels 
alumnes no ho recordaven . A classe no van parlar d’aquesta vacuna, així que les 
respostes dels alumnes van ser molt espontànies i poc influenciades pels mitjans. La 
documentació passada a l’alumnat va ser diversa i veraç: de l’Asociación Española de 
Pediatria i la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia que recomanen la 
vacuna i el manifest de la Asociación científica socio - sanitaria CAPS signada per 
experts que demanava la moratòria. Donava  per fer bones argumentacions com a 
resposta al dilema, a favor o en contra: Per exemple: 

 

- Recomanar posar la vacuna a la noia del dilema ja que les investigacions del Ministeri 
de Sanitat no van trobar una relació entre la malaltia de les noies de València i la 
pròpia vacuna. 

- Esperar-se per posar-se-la més endavant si es que es contrastava la seva eficàcia, tal 
i com proposen els signants de la petició de la moratòria i tenint en compte que la noia 
del dilema era molt jove.   

La majoria de l’alumnat arriben a una de les dues conclusions. Prèviament, es va 
donar a l’alumnat els criteris d’avaluació amb l’objectiu que fessin una bona 
argumentació, rica en pro i contra arguments de tot tipus, diferenciant-los seguin la 
base d’orientació. Donat que el text era llarg, a la prova se’ls va demanar que 
subratllessin els aspectes a favor i en contra de la vacuna i elaboressin el text 
argumentatiu seguin la base d’orientació.  Posteriorment, la categoria 1 i 2 les varem 
avaluar conjuntament.  
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ACTIVITAT: Vacuna VPH 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1CT1 3 3 3 3 4 4 1HS1 3 4 3 3 4 4 
1CT2 2 2 2 3 3 4 1HS2 4 4 3 3 5 4 
1CT3 4 4 4 3 4 5 1HS3 4 4 4 3 5 5 
1CT4 4 4 3 1 4 4 1HS4 3 2 2 3 3 4 
1CT5 2 2 2 2 2 2 1HS5 3 2 2 3 3 4 
1CT6 4 4 3 1 4 4 1HS6 4 4 3 1 4 4 
1CT7 5 5 4 1 5 5 1HS7 4 4 3 4 5 5 
1CT8 3 2 3 1 3 2 1HS8 4 3 2 3 5 4 
1CT9 3 2 3 3 3 2 1HS9 3 3 2 1 3 4 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1AR1 3 2 3 1 2 1 2HS1 5 4 4 4 5 5 
1AR2 4 5 3 4 5 4 2HS2 4 5 5 3 5 5 
1AR3 3 4 3 1 4 4 2HS3 3 3 3 2 2 2 
1AR4 4 4 3 3 4 4 2HS4 3 4 3 3 4 4 
1AR5 4 4 2 1 3 4 2HS5 4 4 3 1 4 4 
1AR6 3 3 2 1 3 4 2HS6 3 3 3 3 2 4 
1AR7 4 4 3 3 4 4 2HS7 2 2 2 1 2 2 
1AR8 2 2 2 1 2 2 2HS8 2 2 2 1 2 2 
1AR9 5 5 4 3 5 5 2HS9 3 4 2 3 3 4 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
3MX1 2 2 1 1 2 2        
3MX2 4 4 1 3 3 4        
3MX3 2 2 1 2 2 4        
3MX4 4 5 3 3 5 5        
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3MX5 3 3 3 1 3 4        
3MX6 3 3 3 2 4 4        
3MX7 3 3 1 4 4 3        
3MX8 3 2 2 3 3 4        
3MX9 5 5 3 5 4 5        
 

 

A la taula de resultats i el gràfics es pot apreciar una certa millora en tots els grups.      

En aquesta activitat no van avaluar directament la categoria 1. Indirectament si 
segons la qualitat de les seves argumentacions.  

 

Categoria 2: Fer ús de proves redactant un text arg umentatiu per proposar una 
solució a un dilema. 

 

Si mirem el rendiment de categoria 2 sobre l’ús de proves, en la taula de resultats 
veurem que la mitjana de l’alumnat ha millorat aproximadament en 1 punt de 
rendiment . Es troben entre el nivell 3 i 4, això vol dir que majoritàriament fan servir 
proves i raons sòlides en els seus pro i contra arguments tant a favor com en contra 
de la vacuna del VPH. No utilitzen tants prejudicis com passava anteriorment en el cas 
de la vacuna de la grip A. 

Per exemple, fan referència al fet que el VPH, causant del càncer de coll d’úter és la 
segona causa de mort per càncer en dones espanyoles entre 15 i 44 anys. Que la 
vacuna no pot transmetre la malaltia ja que no conté el virus, sinó únicament la 
capsula buida, etc. En contra també fan esment de raons importants com que els 
assaigs sobre la vacuna no permeten veure l’efecte respecte de la prevenció pel futur 
càncer de les noies que es vacunen actualment entre 11-14 anys         

“ La meva idea sobre la vacuna del VPH és que s’han d’esperar a vacunar-la, ja que 
així s’hauran obtingut més evidències científiques i s’hauran resolt est dubtes” (1CT4)    

“ La meva idea és que la Laura tindria que posar-se la vacuna per prevenir el VPH, ja 
que aquesta vacuna no té cap risc de desenvolupar el virus....” (1CT3)    

Fins i tot  alguns alumnes reconeixen que el cas de les noies de València va ser 
desmentit pel Ministeri de Sanitat: 

“En el cas de les nenes valencianes, que deien tenien reaccions adverses, amb 
proves a les nenes van veure que no era cert, i per això van reanudar la vacunació” 
(3MIX2).    
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Altres, potser perquè no han fet una bona lectura dels retalls de diari deien que la 
vacuna tenia greus efectes secundaris, tot i que altres raons que donen són correctes. 

Per exemple:  

“La meva idea principal és que realment la vacuna del VPH no és del tot fiable...ja que 
s’ha provat que per aquesta vacuna hi ha hagut cassos de mort i efectes secundaris 
molt greus...Es pot evitar d’altres maneres mitjançant la citologia...” (1ART1)   

Interpretem aquesta millora com a fruit del treball fet a l’aula de lectura crítica. 
L’alumnat majoritàriament s’ha decantat cap una postura o l’altre de manera raonada, 
aportant proves i sense recórrer tant als prejudicis.     

 

Categoria 3: Reconèixer i fer ús de raons fonamenta des en aspectes socials o 
ètics per justificar les seves raons.  

 

En el manifest que demana la moratòria de la vacuna, l’Asociacion CAPS planteja el 
problema econòmic que representa pel pressupost sanitari el cost de la vacuna. Si es 
generalitzes la vacuna, la despesa seria de 125 milions d’euros anuals. Evidentment, 
això afectaria a altres despeses sanitàries que podríem ser de igual o més 
importància.    

Aquest argument va resultar difícil d’entendre per la gran majoria de l’alumnat i no el 
va fer servir, pràcticament, cap alumne. No es van adonar que representa un conflicte 
social i ètic: Com s’ha de distribuir la despesa sanitària? cap a la prevenció de 
malalties en les persones més joves?...cap al tractament de malalties cròniques en 
gent adulta? ...cap a la biotecnologia?...etc,   Interpretem que l’alumnat de 1r de 
batxillerat és massa jove per adonar-se de la importància de com es distribueixen els 
diners públics, tot i caldria practica a l’aula.    

La majoria dels alumnes es troben en el nivell 2 o 3 d’aquesta categoria:  

L’argument que si s’utilitza molt i sense aportar proves convincents, es refereix a les 
farmacèutiques. Hi ha gran desconfiança respecte d’aquestes empreses.  Fins i tot 
bastants alumnes afirmen que són les pròpies farmacèutiques les que fabriquen els 
virus per guanyar diners amb els medicaments.    Estaria bé que els mitjans que fan 
referència al tema fossin més rigorosos fent explícites les proves de les seves 
afirmacions.           
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Categoria 4: Reconèixer i fer ús d’arguments d’auto ritat per justificar les seves 
raons. 

 

Si observem la taula de resultats veurem que s’han incrementat molt els arguments 
d’autoritat. En el text es van incloure expressament moltes referències: Asociación 
Española de Pediatria, Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia, Asociación 
científica socio-sanitaria CAPS, Ministeri de Sanitat, OMS, etc.   

En general l ’alumnat en aquesta activitat del VPH fa ús correcte de l’argument 
d’autoritat. Interpretem que el desconeixement del tema els obliga a fer més ús 
d’aquest tipus d’argument per recolzar les seves opinions: 

“El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha acceptat la inclusió de la vacuna...” 

“L ’OMS reconeix l’alta eficàcia i seguretat de la vacuna contra el VPH ”   

Alguns, fins i tot, comparen les fons: (2HS1), (3MX9),... 

“La meva conclusió, és que encara que les aportacions a favor de la vacunació, siguin 
fetes per institucions oficials, crec que les altres teories(manifest moratòria) en contra 
de la vacunació o d’esperar a investigar més a fons, són més raonables i crec que són 
les correctes”     

Tot i així, alguns alumnes , especialment els bons, no fan servir arguments d’autoritat. 
Molt possiblement perquè estan molts segurs de les seves idees.   

“La meva idea principal és que és una vacuna preventiva i que no causa l ’infecció del 
virus. Malgrat que sigui cara i nova moltes dones moren cruelment a causa d’aquesta 
malaltia i abans de deixar que la seva filla pugui ser una d’aquestes dones li posaria la 
vacuna ja que no perd res” (1CT7) 

  

Categoria 5: Millorar la capacitat d’argumentació i  de reflexió a partir del dilema 
plantejat.  

 

Si observem la taula de resultats veurem que l’alumnat ha millorat molt  les seves 
reflexions escrivint els textos argumentatius. Molts han assolit el nivell 4 o 5 de la  
categoria, encara que en el gràfic, donat que són recollides les mitjanes de cada grup 
no s’aprecia. Interpretem que és degut a l’ús de les bases d’orientació de lectura 
crítica i de redacció de textos argumentatius ja que l’alumnat contínuament és conduit 
a la recerca de pro i contra arguments i això promou l’autoregulació en la reflexió i 
moltes vegades a la modificació o matisació de les idees prèvies. Veiem un exemple: 
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Des del principi, gran part d’alumnes del batxillerat artístic es van mostrar en contra de 
les vacunes. De fet en el grup hi havia una noia que no tenia cap vacuna posada 
perquè els seus pares no eren partidaris degut a les seves creences. La noia 
defensava les seves idees amb fermesa i arrossegava a la resta d’alumnes. També 
van veure el vídeo de la Dra. Forcades. 

Veiem la reflexió que fa un dels companys del grup redactant el seu text argumentatiu 
per resoldre el dilema: 

“La meva idea és que no és estrictament necessària la vacunació contra el VPH, ja 
que és un virus de transmissió sexual i hi ha altres maneres de prevenir-lo, com els 
preservatius. S’ha dit que la vacuna té efectes adversos, però no s’han especificat, per 
tant, podrien no éssers greus, i en el cas que sigui cert que te efectes adversos és 
millor que no els tingui la nena.    

Però cal tenir en compte que el SNS ha desmentit que la vacuna tingui efectes 
adversos, per tant la vacuna seria una molt bona manera de prevenir la infecció ja que 
activa el SI per fabricar anticossos contra el VPH, com afirma la Teoria del Sistema 
Immunitari..... 

En conclusió, crec que la Laura i els seus pares haurien d’anar al metge a preguntar 
sobre la vacuna i si seria convenient posar-li ara o més tard” 

 

Categoria 6: Pes dels diferents tipus de  raons en les conclusions.  

 

Veiem que fruit de la millora de l’alumnat en les categories anteriors, en aquesta la 
majoria se situa en el nivell quatre que vol dir que en les seves conclusions tenen més 
pes les proves, a favor o en contra. 
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5.4 Activitat: El bebè medicament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILEMA: “El bebè medicament” 

Adaptat de l’article de Milagros Pérez Oliva “En busca del embrión ideal” publicat en EL PAÍS el 
17/10/2008   

Considerem el següent cas: uns pares esperen amb tota la il·lusió el seu primer fill.  

Ells no ho saben, però són portadors d’una malaltia hereditària greu com és la beta-talassèmia major, 

una forma molt severa d’anèmia congènita amb una esperança de vida que no supera els trenta anys. 

Ells no la pateixen ja que només són portadors d’un dels gens, però si tenen un fill les probabilitats de 

que desenvolupi la malaltia serà aproximadament d’un 75 % 

I efectivament és el que va succeir. Quan neix el primer fill comproven que és una malaltia devastadora: 

l’hemoglobina que produeix la medul·la del nen manca d’una proteïna que li impedeix transportar bé 

l’oxigen. Les cèl·lules del seu cos es van morin. Per poder viure, s’ha de sotmetre a una transfusió de 

sang cada 15 dies i, encara així, els seus  òrgans es van deteriorant. 

 

Tenen un fill molt malalt i no es plantegen tenir un altre, perquè sent ambdós portadors, les 

possibilitats de que pateixi també la malaltia són molt altes i no volen jugar a la ruleta russa. El 

diagnòstic frena en sec les seves il·lusions de descendència i els submergeix en el dolor de saber que el 

fill que ja tenen s’encamina cap a una mort prematura.  

 

Però la medicina avança, i un dia sorgeix la possibilitat de solucionar no un, sinó els dos problemes: 

tenir un nou fill sa i a més guarir al malalt que ara té 6 anys.  

La Declaració de Bioètica de la Unesco i  la Llei de Reproducció Assistida del 2006 permeten la 

possibilitat d’aplicar el Diagnòstic Genètic Preimplantacional amb finalitats terapèutiques per al propi 

embrió o per a tercers. Amb aquesta tècnica els embrions s’obtenen “in vitro”i  es seleccionat l’embrió 

lliure de la malaltia i completament compatible amb el seu germà . El cordó umbilical del bebè facilitarà 

les cèl·lules mares que donaran al seu germà un 90% de possibilitats de curar ja que el seu cos podrà 

fabricar cèl·lules sanguínies normals. De fet, aquesta és la única solució per curar la beta talassèmia. 

Han buscat un possible donant de cèl·lules mare de cordó umbilical  en la xarxa Redmo i no han trobat 

cap compatible entre 18 milions.   
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El Comitè de Bioètica i els metges de l’hospital han donat llum verda. La despesa és a càrrec de la 

Seguretat Social  Però el pares no ho acaben de tenir clar. Les seves creences son contraries a aquesta 

tecnologia ja que implica descartar i eliminar molts embrions què són futures vides humanes. Encara no 

han pres una decisió. Pensen que potser podrien esperar a que es desenvolupin futures tecnologies que 

no impliquin eliminar embrions. Tot i que no hi ha cap esperança a curt termini i que els òrgans del seu fill 

s’estan  deteriorant molt ràpidament . Un altre aspecte que els preocupa és que tot i  que ells pensen que 

s’estimaran per igual els dos fills, han sentit parlar dels problemes psicològics que podria desenvolupar el 

nen en el futur pel fet de néixer per curar el seu germà. 

Demanen l’opinió als familiars i amics.  

 

Imaginat que et demanen la teva opinió. Quins arguments els podríem donar a favor o en contra d’aplicar 

aquestes tecnologies?  

 

Redacta un text argumentatiu complet, considerant tots els aspectes que cal valorar, a favor o en 

contra d’aplicar aquestes tecnologies per resoldre el dilema d’aquests pares, fins arribar a la teva 

conclusió, amb la qual els tractaries de convèncer. 
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5.4.1 Anàlisis descriptiu i interpretatiu per categ ories 

 

Entre aquesta activitat i l’anterior sobre les vacunes van passar, depenent del grup, 
entre 2 i 3 mesos. Durant aquests mesos cada grup va avançar en la matèria de la 
programació de manera diferent: 

L’alumnat dels grups 1CT,1HS i 3MIX va participar en el “Parlament Científic Jove” 
organitzat per Talència i coordinat a nivell europeu. Això va suposar treballar a fons a 
l’aula els temes proposats pels organitzadors: cèl·lules mare, tests genètics i control 
de la informació, medicina preventiva, ... treballs en grup, preparació de debats, etc 

El grup ART no va participar en el Parlament Científic Jove i seguin el criteri de la 
professora  van fer  mes evolució. Van fer pocs continguts de Biotecnologia. En canvi 
van veure i discutir a fons sobre la pel·lícula Gattaca. La pel·lícula els va impressionar 
molt tant per l’aspecte artístic (imatges, música,...) com pel contingut. Va tenir certa 
repercussió en els textos argumentatius que van redactar posteriorment. 

El grup 2HS van fer la biotecnologia i van seguir utilitzant les bases d’orientació a 
l’aula a partir de textos que va cercar la professora. Feien oralment petits debats a 
l’aula seguin la seqüència de lectura crítica i textos argumentatius de les bases 
d’orientació.    

Tot i que cada grup va fer coses  diferents, els resultats són força semblants. En tot 
cas caldria fer un segon estudi més rigorós. El grup 1ART tenien certes dificultats per 
entendre els aspectes més tècnics: que era la reproducció assistida, la fecundació in 
vitro, transplantament de medul·la òssia, etc. Sobre la marxa els van explicar en que 
consistia i tampoc van tenir problemes per proposar una solució al dilema. 

 El text (pàgina 64) que van donar al alumnat va ser una adaptació de l’article publicat 
per la M. Pérez Oliva al diari El País. Per fer el dilema l’article es va “enriquir” amb 
altres dades per tal de proporcionar més arguments a l’alumnat a l’hora de reflexionar 
i redactar. 

Sobre el tema dels mitjans de comunicació, cal dir que feia un any aproximadament  
que el cas del bebè medicament havia sortit en els mitjans. L’alumnat recordava molt 
poc el cas.  

La conclusió al dilema per part de l’alumnat va se molt majoritàriament a favor 
d’aplicar les tècniques de reproducció assistida i selecció d’embrions per tal que els 
pares poguessin tenir un altre fill lliure de la malaltia  i així,  poder fer el 
transplantament de cèl·lules mares per curar al seu germà. Del total de 150 alumnes 
que van fer l’exercici, individualment, només 4 es manifestar en contra per motius 
religiosos. Interpretem que a part de l’entrenament en lectura critica i redacció de 
textos argumentatius, l’aspecte emocional, salvar la vida d’una persona, encara que 
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sigui a costa d’uns embrions de només 5 dies de vida justifiquen aquests resultats. 
Tot i així, el mateix dilema passat a un altre grup el curs anterior quan el tema es 
debatia en el mitjans va produir resultats força diferents (50 %).   

La activitat es va fer individualment durant una hora de classe. Com es pot veure al 
final del text se’ls demana directament redactar el text argumentatiu per donar la 
recomanació als pares davant del dilema.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ACTIVITAT: Bebè medicament 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1CT1 4 4 4 1 5 5 1HS1 5 5 5 1 5 5 
1CT2 4 4 4 3 4 5 1HS2 5 5 4 3 5 5 
1CT3 4 4 4 4 4 5 1HS3 5 5 5 1 5 5 
1CT4 4 4 4 1 5 5 1HS4 3 3 2 3 3 4 
1CT5 3 3 3 1 3 4 1HS5 4 5 5 1 5 5 
1CT6 5 5 5 1 5 5 1HS6 5 5 4 1 4 5 
1CT7 5 5 5 1 5 5 1HS7 5 5 5 1 5 5 
1CT8 4 4 4 1 4 4 1HS8 5 5 3 1 5 5 
1CT9 5 5 5 1 5 1 1HS9 5 5 5 3 5 5 



 El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

 Ciències per al Món Contemporani (CCMC)  

 

 

 

68 

 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
1AR1 3 2 2 1 2 1 2HS1 4 5 5 1 5 5 
1AR2 4 4 3 1 4 5 2HS2 5 5 5 1 5 5 
1AR3 4 4 4 1 4 5 2HS3 4 4 5 1 5 5 
1AR4 5 5 5 1 5 5 2HS4 5 5 5 4 5 5 
1AR5 4 4 3 1 4 5 2HS5 5 5 5 1 5 5 
1AR6 4 4 3 1 3 4 2HS6 3 3 3 1 3 4 
1AR7 4 5 4 1 5 5 2HS7 4 4 3 1 4 4 
1AR8 2 2 2 1 2 2 2HS8 5 4 4 1 4 5 
1AR9 4 4 3 1 3 5 2HS9 4 4 4 1 4 1 
 Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6  Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 
3MX1 4 4 3 1 3 4        
3MX2 5 5 4 1 5 5        
3MX3 3 3 4 1 4 4        
3MX4 5 5 4 4 5 5        
3MX5 4 3 4 1 4 5        
3MX6 5 5 4 1 5 5        
3MX7 3 2 3 1 3 1        
3MX8 3 3 3 1 4 4        
3MX9 5 5 4 1 5 5        
 
 

Les categories 1 i 2 són analitzades conjuntament ( les raons que fan servir són les 
que com a mínim han identificat). Les bases d’orientació les tenien força assimilades i  
les recordaven.   

Vam veure que l’alumnat que seguia la seqüència de la base d’orientació va fer 
reflexions més completes i textos argumentatius més raonats.  

 

Categoria 2: Fer ús de proves redactant un text arg umentatiu per proposar una 
solució a un dilema. 

 

Com es pot veure a la taula de resultats la majoria de l’alumnat es troben en els 
nivells més alts, entre el 4 i 5. Això vol dir que la majoria fan servir casi totes les dades 
donades en el text, que pudien considerar-se proves per justificar els pro i contra 
arguments del text. 

Els pro arguments més utilitzats es fonamenten en proves científiques del tipus: Beta 
talassèmia malaltia molt greu, l’esperança de vida no supera els trenta anys. La 
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tecnologia permet seleccionar embrions lliures de la malaltia. És la única manera de 
curar la malaltia, etc. 

 

Categoria 3: Reconèixer i fer ús de raons fonamenta des en aspectes socials o 
ètics per justificar les seves raons.  

 
Després de valorar els aspectes a favor i en contra de la selecció d’embrions, es 
mostren clarament a favor el 89% de l’alumnat. L’any anterior, en plena campanya 
mediàtica el resultat estava en el 50 %. Dels quaranta-cinc textos analitzats, tres es 
mostren en contra por motius religiosos i dos no prenen una decisió  clara.  

L’ argument més utilitzat es refereix a la importància de salvar una vida i tenir un altre 
fill sa. L’alumnat no relaciona aquest argument, salvar una vida humana que ja 
existeix com a una raó de tipus ètic. Mentre que són els embrions els vinculats amb 
raons ètiques de manera explícita per part de l’alumnat. Podria estar relacionat al 
debat  sobre l’avortament.       

Només dues alumnes argumenten que no és ètic deixar morir al fill, existint  
possibilitats per salvar-lo. 

Deu alumnes reconeixen, explícitament que no és ètic eliminar embrions. Encara que 
opinen que cal fer-lo per salvar la vida de l’altre fill. Alguns manifesten, explícitament, 
no estar d’acord amb aquest principi que condemnaria al germà a la mort.  

Molts alumnes lamenten la selecció d’embrions però argumenten que els embrions de 
5-6 dies són futures vides però que encara no ho són.     

Sobre las creences religioses dels pares, aproximadament deu alumnes, recomanen 
als pares que no tinguin en compte les seves creences en el moment de prendre la 
decisió, encara que les respecten.    

Respecte els possibles  futurs problemes psicològics del nen, la meitat dels alumnes, 
de manera responsable, reconeixen que no serà un problema si els pares actuen 
correctament. Al contrari, molts alumnes pensen que el fet d’haver salvat al germà 
mes aviat serà un motiu d’orgull per a ell. Molts alumnes donen consells als pares 
sobre com educar-los.    

 
Categoria 4: Reconèixer i fer ús d’arguments d’auto ritat per justificar les seves 
raons.  

L’aspecte que més destaca en la resolució d’aquest dilema és que l’alumnat en 
general semblen tant segurs de les seves idees que pràcticament no fan servir cap  
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argument d’autoritat a favor o en contra . En el text hi havia suficients referències de 
fonts fiables per poder fer-ho. Tampoc sembla correcte, potser l’alumne, amb tanta 
seguretat deixa de fer reflexions importants d’altres punts de vista. 

A diferència de les persones de més edat, sembla que per els nois i noies d’aquesta 
edat aquest tema de la reproducció assistida i selecció d’embrions podria no ser ja un 
dilema.  

Potser s’assembla al cas de les pastilles anticonceptives. Al principi, grans sectors de 
la població es va manifestar en contra d’elles. Moltes dones les prenien d’amagat.  
Posteriorment, amb el pas dels anys, ha estat un tema assumit i ningú en parla. 

        

Categoria 5: Millorar la capacitat d’argumentació i  de reflexió a partir del dilema 
plantejat.  

 

L’alumnat en general va fer una bona reflexió considerant pro i contra arguments 
recomanant als pares com resoldre el dilema i elaborant un bon text argumentatiu. 
Sobretot els que tenien més assimilada la base d’orientació.   

Veiem un exemple. 

“ La meva idea és que ja que tenen un fill no perden res per intentar curar-lo ....A més 
crec que un embrió no es pot considerar un ésser viu, és un ésser que s’està formant, 
que no pensa ni es relaciona amb el ambient, per tant tampoc hauria de suposar cap 
problema encara que físicament són fills teus que podríem desenvolupar-se i fa 
llàstima. Per tant, és millor que els pares deixin de banda les seves creences i que 
mirin de salvar el fill que ja tenen”  (1CT7) 

 

Categoria 6: Pes dels diferents tipus de  raons en les conclusions. 

 

La majoria de l’alumnat arriben a la màxima puntuació ja que les seves 
argumentacions es sustenten en proves i arguments de tipus ètic i no en prejudicis.   
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5.5 Anàlisi de resultats dels grups per activitats,  categories i nivell de 
rendiment. 

 

 

 
 
 

 
 
 



 El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

 Ciències per al Món Contemporani (CCMC)  

 

 

 

72 

 
 
 

 

 

 
 
 



El treball de les competències científica i comunicativa en el marc de l’assignatura de les 

Ciències per al Món Contemporani (CCMC)   

  

   

73 

 

A partir d’aquests gràfics podem observar com el rendiment de les categories ha anat 
millorant a mida que l’alumnat practicava amb les bases d`orientació, sobre tot pels 
dilemes del VPH i del “bebè medicament”. Els grups més regulars són els humanístics 
1HS, 2HS i el mixte 3MIX.  

Els grups més irregulars són el 1CT i 1ART.  En el cas del grup ICT s’observa la 
baixada de rendiment per identificar i fer servir proves entre la 1ra activitat de l’alumini 
i la de la grip A. Tal i com ja s’ha comentat possiblement degut a l’efecte mediàtic .  

En el cas del grup 1ART, no es nota tant la diferencia entre les dues primeres 
activitats ja que el rendiment de la 1ra ja era força baix. Ja s’ha dit que el grup artístic 
era molt heterogeni. Hi havia un sector d’alumnes contraris a les vacunes molt influent 
que afavorien molt els raonaments en base a prejudicis.   

Tal i com ja hem comentat, s’observa que la categoria 4: fer servir arguments 
d’autoritat ha resultat ser la més irregular al llarg de la recerca. Ja s’han explicat una 
mica, els possibles motius. Podem veure que l’activitat on l’alumnat fa més ús 
d’aquest tipus de raonaments és la que tracta  sobre el virus del VPH. Aquest resultat  
és  coherent ja que era el tema més desconegut per l’alumnat. 

En general es pot dit que tots els grups, sense diferències significatives, han millorat 
en el procés de reflexió i redacció de textos argumentatius.     
 

 
 
 
 
 
6. Conclusions 
 

 

6.1 En relació als objectius de la recerca.  

Recordant els objectius de la recerca, podem concloure que: 

La lectura crítica  ha estat un dels aspectes més destacables. No és d’estranyar, 
altres recerques ho han posat en evidència anteriorment (Prat, 2006), (Oliveras i 
Sanmartí, 2009),....    
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6.1.1 La lectura crítica i els textos argumentatius  

 

En el nostre cas la lectura crítica  ha estat vital per que l’alumnat pugues reflexionar 
sobre els temes científics actuals amb dimensió social que s’aborden des de les 
CCMC. Temes especialment mediatitzats pels mitjans de comunicació escrits i 
audiovisuals com hem vist pel cas de la vacuna de la grip A o del “bebè medicament”  

Al practicar amb la base d’orientació de lectura crítica hem constatat que l’alumnat 
aprèn i millora la seva capacitat per a: 

- identificar el rol dels autors i les fonts fiables de informació.  

- reconèixer si l’autor dona proves o no per justificar les seves raons. 

- distingir els arguments de tipus social i ètics dels prejudicis i creences.  

 

Ensenyar a l’alumnat a fer argumentacions reflexives, crítiques i ben raonades  per 
resoldre dilemes, fent servir les bases d’orientació, era un altre objectiu. Al llarg de la 
recerca hem pogut comprovar com la pràctica de la lectura crítica afavoria directament 
la capacitat de l’alumnat per redactar els textos argumentatius sobre la vacuna del 
VPH  i del “bebè medicament”.  

Tot i les dificultats per identificar tots els aspectes inclosos en els textos: proves, 
raons ètiques, prejudicis,... afegits a propòsit, hem pogut determinar com al llarg de la 
recerca l’alumnat millorava la capacitat de fer servir proves i reduïa l’ús de prejudicis.  

També hem vist com a mesura que els textos elaborats eren més rics en pro i contra 
arguments, millorava la reflexió de l’alumnat i la  seva capacitat de síntesi arribant a 
conclusions més matisades o modificant la tesi inicial si s’adonaven que era 
necessari. Així, hem constatat la qualitat i el sentit de la responsabilitat de l’alumnat en 
les seves conclusions  de molts dels textos elaborats.               

 

6.1.2 La lectura crítica, les fonts d’informació i  l’argumentació d’autoritat 

 

Ja hem comentat a l’apartat anterior la relació entre els textos argumentatius 
elaborats per l’alumnat i la lectura crítica. En aquest apartat de conclusions caldria 
remarcar el paper important de les fonts de informació  i dels arguments d’autoritat . 
Ja hem vist que tenen un paper molt important a l’hora d’abordar els grans temes 
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d’actualitat científic i tecnològics, fonamentats en aspectes poc coneguts pels que no 
som experts. 

Ensenyar a l’alumnat a redactar textos argumentatius incorporant arguments 
d’autoritat, ben elaborats, resulta molt important ja que durant la recerca hem vist que 
els alumnes que ho fan bé, també són capaços de redactar bons textos 
argumentatius. Però per fer-ho correctament cal practicar molt la lectura crítica, les 
dues habilitats estan estretament relacionades. Com ho hem pogut constatar en 
diversos moments de la recerca.  

Identificar el rol de l’autor de l’article. Tenir una idea, encara que sigui aproximada, del 
que pretén realment l’autor, tal com diu Daniel Cassany en el seu llibre: Rere les 
línies. Comparar les fonts de informació i diferenciar les qualificades de les que no ho 
són. Adonar-se de com una font  és refutada per un altre de més autoritat, etc 

No és una feina fàcil però en el cas de les CCMC és molt necessari i encara que sigui 
difícil, caldria mostrar a l’alumnat amb exemples pràctics, com fer-ho de manera 
equilibrada, ni per excés ni per defecte. Fer ús abusiu de l’argument d’autoritat no 
seria correcte ja que podria significar que l’alumne no fa l’esforç reflexiu suficient, 
delegant en la font de informació. Al contrari, no fer ús en absolut, tampoc seria 
correcte ja que l’aparent seguretat en les seves posicions podria indicar que en realitat  
l’alumne no està considerant aspectes contraris a les idees que defensa i sobre les 
quals hauria de reflexionar més. 

Un altre aspecte a considerar, tenint en compte els mecanismes d’autoregulació que 
promouen les bases d’orientació, és que cal reconèixer, que tant important és que 
l’alumnat identifiqui les fonts fiables i per tant, pugui fer bons arguments d’autoritat 
com que s’adoni que li manca  informació per prendre una decisió o que davant de 
diverses fonts faci explicita la dificultat de prendre una postura i per tant verbalitzi la 
necessitat de cercar més informació.     

       

6.1.3 Argumentar amb raons socials i ètiques  

 

Ja hem vist que un altre  aspecte a tenir en compte a l’hora de fer textos 
argumentatius sobre temes d’actualitat científica han estat els arguments de tipus 
social i ètic. No resulta fàcil pels alumnes perquè encara que tracten sobre aquests 
coneixements en altres matèries humanístiques no s’adonen que també cal aplicar-los 
a les altres classes com les de ciències. 

Tampoc és fàcil pel professorat de ciències abordar aquests tipus de raonaments, en 
principi, per manca de formació en aquest camp. Però tot indica que és necessària i 
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que caldria adquirir-la en algun moment de la seva formació com a professional de 
l’ensenyament.     

Tenint en compte que l’àmbit de treball dels científics i dels professionals formats en 
ciències, en general, està cada vegada més relacionat amb aspectes ètics, una altra 
conclusió d’aquesta recerca seria la necessitat d’abordar de manera més sistemàtica i 
pràctica aquests aspectes a  les classes de CCMC i de ciències de secundària en 
general, de manera coordinada amb les matèries humanístiques i socials. 

No es tracta d’adoctrinar l’alumnat perquè es posicioni en un sentit o en un altre, si no 
més aviat, que s’adoni, que reconegui el conflicte ètic que hi ha darrera de molts 
temes científics i tecnològics i que tingui en compte tots els aspectes quan hagi de 
prendre una decisió.   

 

6.1.4  Els mitjans de comunicació i la pressa de de cisions de l’alumnat 

  

Una altra de les preguntes, que ens formulaven inicialment, va ser quines raons 
tindrien  més pes en les conclusions de l’alumnat per resoldre els dilemes i quin seria 
el possible efecte dels mitjans de comunicació en els textos elaborats per l’alumnat. 

Hem vist que inicialment, tenien un pes important les raons fonamentades en 
prejudicis i opinions poc fonamentades des del punt de vista científic. Pensem que, 
molt probablement degut, als mitjans de comunicació audiovisuals : TV i You Tube, 
ja que aquests són els medis a través dels quals arriba la informació als alumnes de 
1r de batxiller, poc acostumats a llegir premsa escrita més fiable.  

Tal i com s’ha descrit a l’apartat de resultats, durant la recerca ho hem pogut 
constatar amb exemples concrets realment curiosos, la manca d'anàlisi crítica per part 
de l'alumnat, degut sobretot a l’edat, davant de la informació que li arriba 
indiscriminadament. Posteriorment, amb l’ús de les bases d’orientació, les raons 
fonamentades en proves i arguments de tipus social i ètic es van  incrementar molt.       

Tot i que alguns grups d’alumnes presentaven peculiaritats diferents i van ser més o 
menys influenciats pels mitjans de comunicació, al llarg de la recerca i en els resultats 
no hem vist diferencies significatives entre les diverses especialitats de batxillerat. 
Tots han progressat en la seva capacitat de lectura crítica i redacció de textos 
argumentatius. 

A traves dels qüestionaris finals, passats a l’alumnat, crida especialment l’atenció l’ 
interès per la matèria suscitada entre l’alumnat humanístic, que possiblement veu en 
les CCMC una manera d’abordar temes científics del seu interès de manera més 
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assequible que en cursos anteriors i aprenent una metodologia de treball 
autoreguladora  que també li pot resultar útil per aplicar a altres matèries.            

 

6.2 En relació a la metodologia aplicada 

 

Respecte de la metodologia de treball a l’aula per fer la lectura crítica i els textos 
argumentatius utilitzant les bases d’orientació  (pàgines 16 i 17) i contextualitzant els 
temes amb els dilemes ha resultat molt eficaç. Encara que, pensem que, un dels 
aspectes que caldria millorar és la introducció de les bases d’orientació. L’ alumnat ha 
de comprendre la importància de fer-les servir a partir d’alguna petita activitat 
introductòria que justifiqui la necessitat. En cas contrari, pot tenir dificultats per 
entendre quins són els objectius i no les fan servir.  

En la nostra experiència i per limitacions de temps vam introduir les bases sense gaire 
participació de l’alumnat. Algun grup, com l’artístic, manifestava  poc entusiasme per 
les feines proposades. Pensem que en part el problema era que no entenien 
l’objectiu, però també era bastant evident la desgana a l’hora de llegir textos.  

Considerant la poca motivació de l’alumnat a l’hora de llegir textos, posteriorment, 
amb altres grups vam aplicar la base d’orientació de lectura crítica a vídeos del You 
Tube i també va funcionar bé.          

Les dues bases d’orientació, com a instruments, han estat validades al llarg de la 
recerca. Consultat el professorat, que ha participat, sobre la seva utilitat en diferents 
moments, només es va fer algun petit canvi sobre la marxa. També la majoria de 
l’alumnat reconeixien la seva utilitat en els qüestionaris de valoració personals finals.  

Tot i això, una vegada fet l’anàlisi de la recerca i vista la gran dificultat de l’alumnat per 
identificar el rol dels autors i les intencions que hi ha al darrera, convindria incorporar 
alguna pregunta més en la base d’orientació per incrementar  la reflexió de l’alumnat 
en aquest aspecte.   

Els dilemes també han resultat instruments molt útils. Per fer-los s’han seguit les 
recomanacions de Cortina et al. (1995). Cal tenir en compte que per dissenyar 
aquests tipus d’activitats s’ha de proporcionar informació contrastada, veraç i  diversa, 
que representi les diverses  posicions sobre el tema, de manera que el dilema sigui 
molt real. Per descomptat que el  paper del professorat és molt important ja que ha de 
ser tant neutral com sigui possible. La utilitat dels dilemes ha estat reconeguda en els 
qüestionari, tant per l’alumnat com pel professorat.  

L’ús de categories i el barem de rendiment també ha resultat molt útil per fer l’anàlisi 
de les dades obtingudes Tot i així, no es pot perdre de vista el grau de subjectivitat, 
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difícil d’evitar, a l’hora de fer la selecció de les categories. Per tant el nostre objectiu 
ha estat observar sobretot les tendències generals dels grups. Posteriorment es podrà 
fer un estudi més pormenoritzat.  

Potser no s’ha insistit prou a llarg de la memòria, però són precisament les sis 
categories amb els indicadors els que ens permeten avaluar el grau d’assoliment de 
les habilitats cognitives que són promogudes en l’alumnat quan fan servir les bases 
d’orientació . Per continuar la recerca es farà un estudi més a fons i individual.  

 

6.3 Implicacions en relació a la innovació i la rec erca. Perspectives de 
futur 

 

Tenint en compte els objectius, crec que, d’aquesta recerca podria sortir una 
metodologia interessant de treball a l’aula per que l’alumnat que fa les CCMC  sigui 
capaç d’abordar, comprendre i formar-se una opinió sobre els problemes actuals des 
de la perspectiva científica i social  més racional i crítica. De fet aquest seria el gran 
objectiu de les CCMC de formar ciutadans.   

Crec que això seria una conseqüència del fet d’ensenyar i aprendre a argumentar 
donant especial rellevància als pro i contra arguments per matisar els punts de vista  i 
ser capaç de posar-se en el lloc de l’altre. Igualment és important el fet de insistir en 
com es fonamenten les raons, des del punt de vista de la Ciència o d’altres disciplines 
o creences. De manera que cada persona pugui establir, amb coneixement, les seves 
categories per prioritzar les seves raons. 

 

Alguns aspectes per continuar amb aquesta recerca s erien: 

 

En general una de les coses que caldria fer és una segona lectura dels textos 
elaborats per l’alumnat per perfilar més les categories i concretar més els resultats. 
Altres aspectes importants són:      

- Ampliar des del punt de vista teòric i pràctic, en la elaboració de materials,  la 
lectura crítica, sobretot en lo que fa referència a la identificació del rol del 
l’autor i de les diverses fonts de informació, per tal de millorar tots els  
aspectes de l ’argumentació. 

- Aprofundir en els criteris d’avaluació i coavaluació de l’alumnat en referència a 
la seva capacitat de  lectura crítica i elaboració de textos argumentatius.  
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Sobre els aspectes més relacionats amb la naturalesa de la ciència:       

- Ampliar la recerca respecte de la identificació i ús de proves a partir d’articles, 
taules de dades, eines matemàtiques com els gràfics, mitjans audiovisuals de 
diversos tipus, etc.  

- Indagar sobre les diferencies en ciències entre evidències i proves.  

- Distingir els indicis de les proves, fer inferències a partir de indicis de 
fonamentar amb proves una argumentació. 

- Concretar més sobre els diferents tipus de proves: empíriques, basades en 
fets, teòriques,..i com són validades per la comunitat científica: 
experimentació, tractament de les dades, comunicació en revistes científiques i 
congressos, etc . 

 

  

7. Innovacions 

 

Ja s’ha comentat al llarg d’aquesta memòria. Per tal de fer un resum, podríem dir  que 
les innovacions fruit d’aquesta recerca es poden definir en relació a:  

- L’ús de bases d’orientació com a instruments d’autoregulació per promoure la lectura 
crítica i l’elaboració de textos argumentatius. 

- L’aplicació de les bases a temes científic – tecnològics molt controvertits des del punt 
de vista científic i amb repercussió social important. 

- L’ús de dilemes a la classe de ciències per contextualitzar la temàtica de caire 
sociocientífic.   

- Reconeixement del paper fonamental de la lectura crítica per abordar els temes 
sociocientífics amb component mediàtic important.   

- Reconeixement de la importància dels arguments d’autoritat i arguments ètics que cal  
incorporar als textos argumentatius a elaborar des de les classes de ciències, i que 
cal ensenyar-los a fer a l’alumnat. .  
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