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RESUM 

Actualment, a les aules es detecta un decreixement en l’interès de l’alumnat 
cap a les Ciències, al mateix temps que es perceben baixos nivells de 
competència científica. Aquest treball té com a objectiu utilitzar la indagació 
com a metodologia per augmentar l’interès de l’alumnat i, paral·lelament, 
estudiar diverses habilitats científiques d’aquest alumnat, que ajuden a 
desenvolupar la competència científica. 

Aquest estudi es va fer en alumnes de 3r d’ESO, als que se’ls van proposar 
tres activitats indagatives (cada una d’una sessió), en una unitat didàctica de 
deu sessions. 

Els resultats mostren una tendència a augmentar l’interès situacional en les 
sessions indagatives, tot i que es percep la necessitat de repetir els estudis per 
obtenir resultats més rellevants. L’anàlisi de les habilitats científiques de 
l’alumnat indiquen que s’ha de treballar per tal d’augmentar aquestes habilitats i 
poder assolir la competència científica.  

 

 

Paraules claus: indagació, treball pràctic, interès situacional, habilitats 
científiques, competència científica, ESO. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

1.1. L’Ensenyament de Ciències Basat en Indagació 

L’Ensenyament de Ciències Basat en Indagació és una pràctica didàctica sobre 
la que s’ha fet molta recerca amb resultats diferents (de vegades oposats) 
sobre els efectes de la seva implementació a l’aula. Existeixen diferents autors 
que defensen que aquesta proposta didàctica pot associar-se a varis efectes 
positius com per exemple, augmentar la motivació i l’interès de l’alumnat; 
treballar de forma més profunda sobre ciència (continguts i processos), ajudar a 
preparar a futurs científics; i facilitar el desenvolupament dels alumnes com a 
ciutadans autònoms amb pensament crític (Simarro, Couso i Pintó, 2013). 

Conseqüentment, diferents autors han suggerit que involucrar l’alumnat en una 
indagació científica pot desenvolupar un paper rellevant en l’ensenyament de 
les ciències (Barrow, 2006). 

De totes maneres, aquesta pràctica també ha rebut crítiques que consideren 
que la seva implementació a l’aula no és de qualitat. Algunes raons d’aquesta 
implementació inadequada són la manca de consens general sobre què es 
considera un enfocament basat en indagació, així com la manca d’un procés de 
connexió de les explicacions concretes amb els models científics i la falta 
d’aprofundiment, organització i sistematització dels conceptes científics, que  
normalment es dóna des d’aquest enfocament (Viennot, 2011). 

Aquest contrast d’opinions em va cridar l’atenció ja que sembla que aquest 
enfocament didàctic tingui molt potencial però, no s’acabi de saber aprofitar.   

 

1.2. Els motius de la proposta 

Aquest interès que em va generar el desacord sobre l’Ensenyament Basat en 
Indagació, juntament amb les observacions que vaig realitzar durant el 
pràcticum, tenen com a resultat la meva proposta didàctica innovadora: 
involucrar l’alumnat en activitats d’indagació científica. 

Durant la fase d’observació del pràcticum vaig detectar que els alumnes de 3r 
d’ESO preferien aquelles preguntes reproductives, de les quals troben la 
resposta textualment al llibre, davant d’aquelles preguntes que els feien 
demandes cognitives més elevades (o com ells s’hi referien, preguntes ‘de 
pensar’). Sembla que això es pot explicar, principalment, per la dificultat que 
tenen en resoldre-les.  

D’altra banda, durant aquest mateix període també vaig detectar que alguns 
alumnes no mostraven molt interès per l’assignatura. Generalment, hi havia un 
bon clima d’aula, ja que la professora feia una molt bona gestió de l’aula, però, 
molts alumnes es distreien, perdien l’atenció i no feien les tasques de casa.  

Per tal de fer una proposta per millorar aquests dos aspectes, vaig començar 
una cerca bibliogràfica, de la qual va sorgir la idea que vaig portar a l’aula. 
Centrant-me en els beneficis que s’han descrit, aquest enfocament podria 
esdevenir una font d’interès a la vegada que permetria als alumnes treballar les 
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habilitats científiques que els ajuden a respondre les preguntes ‘de pensar’, i no 
només aquelles preguntes reproductives. 

A més, d’aquesta recerca bibliogràfica vaig extreure que promoure l'habilitat de 
l'alumnat de plantejar-se preguntes i dissenyar experiments, d’analitzar dades i 
d’escriure conclusions és un dels aspectes que produeix l'aprenentatge 
significatiu dels alumnes, que és el meu objectiu com a futura docent 
(Domènech, 2014). 

 

1.3. Oportunitats de la proposta 

Des del meu punt de vista, les característiques del context en el que es 
proposa la innovació brinden una oportunitat per facilitar la seva implementació. 

Primer de tot, el fet de canviar de docent i que siguin professors de pràctiques 
qui involucra l’alumnat en una nova proposta, pot facilitar la rebuda d’aquesta, 
com a conseqüència de l’efecte ‘novetat’.   

D’altra banda, la logística de l’institut permet distribuir la meitat de sessions de 
la unitat didàctica a la classe i l’altra meitat al laboratori (treball pràctic), 
facilitant així la implementació d’activitats indagatives manipulatives.  

Per últim, el perfil de l’alumnat també pot interpretar-se com una oportunitat.  

L’alumnat al que se li fa la proposta innovadora és força homogeni i té el 
següent perfil: la majoria d’alumnes provenen de famílies de classe mitjana 
catalanes, amb un nivell educatiu mig-alt i, generalment mostren un 
comportament adequat (alumnes força disciplinats). Tot i així, a les classes de 
les diferents matèries semblen avorrits i fan les coses perquè s’han de fer, però 
no per interès propi. 

Des del meu punt de vista, aquesta situació pot esdevenir apropiada per rebre 
amb èxit les activitats indagatives que es proposen, però també implica un risc. 
Per una banda, el nivell educatiu i de disciplina de l’alumnat pot facilitar 
l’aplicació del nou enfocament. Aquest tipus d’activitat els requerirà un esforç 
més gran, ja que no estan familiaritzats amb el tipus de demanda, però la 
majoria el faran (segurament per motius de disciplina) i, podran experimentar 
els beneficis d’aquesta pràctica. D’altra banda, però, s’ha de tenir en compte 
que la majoria d’aquests alumnes tenen resultats positius (pel que fa a 
qualificacions) amb la metodologia actual. Per tant, si la innovació els perjudica 
en aquest aspecte, segurament la rebutjaran. És per això que s’ha de ser 
especialment curós (fer un canvi gradual, molt acompanyat, i en el que es 
percebi algun tipus de benefici a curt termini) per tal d’introduir la innovació amb 
èxit i sense generar rebuig.  

Pel que fa al desenvolupament de les habilitats científiques seria interessant 
tenir en compte la investigació de Nehringa et al. (2015), els resultats de la qual 
suggereixen que les característiques dels estudiants prediuen les seves 
habilitats d’indagació en gran mesura (55%), però que la influència dels trets 
sociodemogràfics com el gènere o el fons social no és significativa si es 
controlen les variables cognitives i de motivació (Nehringa, et al., 2015). Per 
tant, són aquestes dues últimes variables en les que s’ha d’incidir.  



UPF – UOC                       6 
 
 

1.4. Marc teòric 

En el present treball es proposa implementar activitats indagatives a les aules 
de 3r d’ESO per tal d’augmentar l’interès situacional de l’alumnat; així com de 
treballar diverses habilitats científiques per facilitar el desenvolupament de la 
competència científica dels alumnes. 

Com ja s’ha comentat, Simarro et al. (2013) afirmen que el no haver-hi una 
definició comuna de tots els autors pel concepte indagació provoca una gran 
confusió entre els docents, cosa que pot influir en la manca de qualitat de la 
implementació de les activitats indagatives a l’aula. Això posa de manifest la 
importància de definir exactament com s’interpreta aquest concepte en el 
present treball. La indagació s’entén com el conjunt d’estratègies que el 
professorat dur a terme amb l’objectiu que l’alumnat aprengui capacitats per ‘fer 
ciència’ i sobre ciència, així com conceptes i coneixements científics. És a dir, 
es refereix a una aproximació didàctica per aprendre continguts (de i sobre 
ciència) (Simarro et al., 2013). 

Més concretament, s’ha tingut present l’enfocament didàctic proposat per la 
National Reserach Council, que es composa de cinc processos essencials per 
definir el cicle d’indagació: 

1. Plantejament de preguntes orientades des de la ciència que facilitin la 
participació activa dels alumnes. 

2. Recollida de proves per part dels alumnes que permet el desenvolupament i 
l’avaluació de les explicacions pròpies a les preguntes plantejades. 

3. Desenvolupament d’explicacions a partir de les proves recol·lectades en el 
pas anterior per respondre les preguntes plantejades. 

4. Avaluació d’explicacions pròpies, que poden incloure explicacions 
alternatives que reflecteixin una comprensió científica. 

5. Comunicació i justificació de les explicacions proposades. 
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Barrow (2006) proposa que, per tal de facilitar la implementació d’aquesta 
metodologia a l’aula, aquest cicle es planteja en un continu que va des d’una 
indagació més dirigida pel professorat fins a l’obertura total. En el cas de les 
activitats proposades en aquest treball, la indagació és força tancada, ja que 
l’alumnat no està familiaritzat amb aquesta metodologia. De fet, en aquest 
treball es consideren activitats d’indagació, aquelles en les que, tot i que no es 
completa tot el cicle, sí que s’inclouen diferents fases. 

 

Com ja s’ha mencionat, el present treball pretén estudiar com la implementació 
d’aquestes activitats indagatives influencia l’interès situacional dels alumnes. 
S’entén l’interès situacional com una forma de motivació a curt termini que es 
dóna quan una determinada situació estimula l’atenció focalitzada dels 
estudiants i produeix una reacció afectiva. Aquestes respostes s’expliquen per 
aspectes determinats de la situació (Palmer, 2009; Rotgans i Schmidt, 2011). 
Tot i que l’interès situacional és quelcom transitiu, té molt potencial, ja que és 
fàcil incidir-hi (canviant esdeveniments de la classe) i repetides experiències 
d’interès situacional, acaben desenvolupant interès personal (entès com una 
connexió personal cap a un domini determinat, a llarg termini) (Linnenbrink-
Garcia, et al., 2013). La capacitat d’incidir en l’interès situacional de tot 
l’alumnat es té en compte a l’hora de dirigir la innovació sobre aquest 
constructe, juntament amb la valoració de les condicions logístiques (limitació 
de temps, falta de coneixença, etc.). 

L’interès situacional està format per tres components: l’interès situacional 
detonant -reacció afectiva positiva dels estudiants cap a com se’ls ha presentat 
el material-, i l’interès situacional mantingut -reacció dels estudiants cap al 
material en sí, tant pel que fa a afectivament (interès situacional-mantingut-
sentiment), com pel que fa a un nivell més profund (interès situacional-
mantingut-valor)- (Linnenbrink-Garcia, et al., 2010). 

Palmer (2009) troba un augment significatiu de l’interès situacional en l’alumnat 
quan l’involucra en una indagació científica. Basat en aquest estudi, es formula 
la hipòtesi del present treball: l’interès situacional de l’alumnat de 3r d’ESO de 
l’Institut Francisco Goya pot augmentar a les classes de Ciències Naturals, 
mitjançant la implementació d’activitats indagatives. 

 

D’altra banda, aquest treball també es centra en l’anàlisi de la competència 
científica de l’alumnat que participa en activitats indagatives. La visió 
competencial de l’aprenentatge passa a primer pla després de la publicació de 
l’informe del projecte DeSeCo de la OCDE, el 1999. D’aquesta manera, 
l’objectiu de l’educació esdevé l’adquisició de determinades competències 
bàsiques, que es defineixen com la capacitat per posar en pràctica de forma 
integrada, en contextos i situacions diverses, els coneixements, habilitats i 
actituds desenvolupades durant l’aprenentatge. El programa DeSeCo (OCDE, 
2002) defineix i selecciona les competències, en les que s’inclou la 
competència científica. Aquesta s’entén com la capacitat d’utilitzar el 
coneixement i els processos científics per comprendre el món natural, així com 
saber-los usar per actuar i per intervenir en la presa de decisions que l’afecten. 
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Cañal (2012) ha identificat quatre dimensions de la competència científica: la 
conceptual (usar el coneixement científic per descriure, explicar i predir 
fenòmens naturals), la metodològica (diferenciar ciència de coneixement 
quotidià, per identificar problemes científics, dissenyar estratègies per 
investigar-los, obtenir dades rellevants i extreure conclusions), l’actitudinal 
(valorar la qualitat de la informació, i prendre decisions autònomes i crítiques 
basades en criteris científics), i la integrada (utilitzar totes les anteriors per 
donar resposta davant problemes concrets).  

L’Ensenyament Basat en Indagació és una opció per treballar diverses 
habilitats científiques necessàries per desenvolupar les diferents dimensions de 
la competència científica (Caamaño, 2012). En el present treball es formula la 
hipòtesi: l’alumnat no té les habilitats científiques necessàries per desenvolupar 
completament la competència científica i la implementació d’activitats 
indagatives podria facilitar l’adquisició d’aquestes habilitats. 

 

1.5. Experiències prèvies 

Existeixen diverses experiències d’implementació a l’aula d’activitats 
indagatives que han funcionat amb èxit. De fet, Jordi Domènech, en el seu blog 
(Domènech, 1999), comparteix molts materials interessants -activitats, articles, 
projectes, experiències- que han inspirat i servit de referent d’aquest treball. 

Concretament, una activitat de referència és la plantejada per aquest mateix 
professor, que ressegueix l'estratègia dels experiments realitzats per Nirenberg 
i Khorana per a descobrir el codi genètic. D’aquesta manera, s’inicia 
l'ensenyament del Dogma Central de la Biologia Molecular, al mateix temps que 
es treballen diverses habilitats fonamentals per al desenvolupament de la 
competència científica (Domènech, 2013). 

Altres activitats utilitzades com a referència són les plantejades per Caamaño 
(2012), que proposa dos tipus diferents d’investigacions: aquelles que parteixen 
de problemes pràctics (per exemple, Quin teixit abriga més?) i aquelles 
proposades per resoldre problemes teòrics (en el seu cas, Quina és la mida 
d’una molècula d’àcid oleic?)  

D’altra banda, el projecte C3, que va començar el curs 2010-2011, utilitza 
estratègies d'ensenyament basades en indagació, entre d’altres estratègies, 
per tal que l'alumnat visqui en primera persona la construcció del coneixement 
científic (Departament d’Ensenyament, 2013). Dins el marc d’aquest projecte, 
es proposen moltes activitats i recursos que he utilitzat com a referència. 

Per últim, també he utilitzat com a referent diferents activitats elaborades dins 
el marc del projecte PRIMAS, un projecte de la Unió Europea que durant quatre 
anys va treballar per tal de promoure l’ús de l’ensenyament de ciències i 
matemàtiques basat en indagació (PRIMAS-team, 2012). 

 

1.6. Marc legal 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’enfocament competencial de 
l’ensenyament implica que el currículum inclogui l’assoliment de la competència 
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científica, entre d’altres, com a objectiu. I així queda especificat en l’Article 52 
de la Llei 12/2009 d’educació (2009), que indica que el currículum ha d’incloure 
les competències bàsiques, per cadascuna de les etapes i dels ensenyaments 
del sistema educatiu. En aquesta línia, l’article 59 d’aquesta mateixa llei, indica 
que tant el pas de curs següent, com l’obtenció de l’acreditació de l’educació 
secundària obligatòria es farà tenint en compte l’adquisició de les competències 
bàsiques i dels objectius del curs o l’etapa. 

I a nivell estatal també es dóna aquesta importància a l’adquisició de 
competències. En el mateix preàmbul de la Ley Orgánica 8/2013 (2013) 
s’indica que els resultats de l’Informe PISA 2009 mostren un nivell insuficient de 
la competència científica. I seguint aquesta idea, es redacten els objectius que 
s’han d’assolir en l’educació secundària obligatòria (article 23 / capítol III). Per 
exemple, l’objectiu f) indica que els alumnes han de conèixer i aplicar els 
mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i 
l’experiència.  

A més a més, pel que fa a batxillerat, en el currículum s’explicita que els 
alumnes han d’assolir la competència en indagació a l’assignatura de Ciències 
del Món Contemporani, obligatòria per tot l’alumnat. La competència en 
indagació es defineix com la capacitat de fer-se preguntes amb orientació 
científica sobre el món natural, de buscar evidències, de realitzar inferències 
consistents amb aquestes i, d’argumentar de manera crítica, racional i lògica 
(Departament d’Ensenyament, 2014). 

Aquest canvi que s’ha fet cap a un ensenyament competencial posa en primer 
pla estratègies com la indagació.  

A més, com ja s’ha comentat, aquesta perspectiva no es dóna només a nivell 
local, sinó també a nivell internacional. Els projectes que ja s’han mencionat 
(com el projecte C3, PRSIMA, entre d’altres) són exemples a nivell 
internacional de com la indagació és considerada una estratègia interessant per 
tal d’assolir habilitats per desenvolupar la competència científica. 

 

1.7. Objectius 

El present treball té com a objectiu estudiar l’efecte d’incorporar activitats 
indagatives en una unitat didàctica de 3r d’ESO, sobre l’interès situacional i 
estudiar diverses habilitats científiques de l’alumnat.  

Per fer-ho, es pretén assolir els següents objectius específics: 

- Fer una cerca bibliogràfica dels efectes positius i negatius descrits que 
s’associen a un ensenyament de les ciències basat en la indagació. 

- Dissenyar una innovació didàctica en la que s’involucri als alumnes de 3r 
d’ESO en activitats indagatives.  

- Aplicar aquesta innovació didàctica en tres classes de 3r d’ESO de l’Institut 
Francisco Goya. 

- Recollir dades i evidències de l’efecte d’aquesta innovació didàctica sobre 
l’interès situacional de l’alumnat. 
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- Analitzar l’efecte de la implementació de la proposta educativa sobre l’interès 
situacional de l’alumnat. 

- Avaluar determinades habilitats científiques de l’alumnat. 

- Analitzar aquestes habilitats científiques de l’alumnat. 
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2. L’OBSERVACIÓ A L’AULA 

 

2.1. Marc psicosocial de la intervenció 

L’alumnat de l’institut Francisco Goya es caracteritza per ser majoritàriament de 
famílies de classe mitjana catalanes, que viuen al barri del Guinardó. Per això, 
la diversitat del centre es concentra en diversitat de nivell cognitiu i ritme 
d’aprenentatge. Aquest aspecte s’ha tingut en compte a l’hora de fer la 
proposta innovadora, tal i com es veu a continuació. 

Segons els plantejaments piagetians, l’adolescent va evolucionant del 
‘pensament concret’ (propi del nen) al ‘pensament formal’, que permet el 
raonament abstracte, el pensament hipoteticodeductiu i la interrelació de 
conceptes. És per això que la majoria de l’alumnat de 3r d’ESO ja té 
desenvolupat el ‘pensament formal’ i està preparat per dur a terme les activitats 
d’indagació proposades. Tot i que segueix uns patrons, aquesta evolució,  es 
pot experimentar en moments i amb ritmes diferents en cada persona i per 
aquest motiu les activitats indagatives estan proposades per treballar en grup o 
en parella. D’aquesta manera s’aconsegueix que alumnes més desenvolupats 
ajudin a d’altres que no ho estan tant, i tot això amb el suport i supervisió del 
professor.  

A més, l’entorn juga un paper molt determinant en el desenvolupament del 
‘pensament formal’ en els diferents dominis (àrees cerebrals que corresponen a 
diferents funcions). Per això, involucrar als alumnes en una indagació científica 
podria ajudar aquest desenvolupament (Moreno, 2009). 

D’altra banda, l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Francisco Goya està força 
subordinat als seus pares (ja que des d’algunes famílies se’ls tracta com a 
nens, sense deixar-los assumir responsabilitats). La incorporació d’activitats 
indagatives facilitarà el procés de guanyar graus d’autonomia, ja que promouen 
el treball d’habilitats que capacita a l’alumne a ser més autònom. L’augment 
d’autonomia està relacionat amb la formació de l’autoconcepte i l’autoestima de 
l’adolescent, dos aspectes claus en el desenvolupament de la persona (Perinat, 
et al., 2009). 

El disseny de les activitats s’ha elaborat partint dels coneixements i les 
habilitats dels alumnes. D’aquesta manera s’ha intentat treballar en la Zona de 
Desenvolupament Potencial (ZDP), proposada per Vygotski. Aquesta s’entén 
com la diferència entre el nivell de dificultat de les feines que la persona és 
capaç de fer de forma independent (nivell de desenvolupament real) i el nivell 
que pot assolir amb ajuda i guia d’altres (nivell de desenvolupament potencial), 
que marca la direcció futura del desenvolupament. I, per això, s’han pautat i 
guiat molt les activitats indagatives per tal d’acompanyar els alumnes en el seu 
progrés (proporcionar-los bastides). (Martí i Onrubia, 2009). 

 

2.2. Exploració i recerca 

Aquesta recerca educativa té l’origen en l’observació de les classes de 
Ciències Naturals a 3r d’ESO durant tres setmanes a l’inici de curs. Al llarg 
d’aquesta observació es van detectar dues necessitats principals (descrites en 
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la introducció) i es va poder copsar el perfil de l’alumnat (també descrit 
anteriorment). Per donar resposta a aquestes necessitats, tenint en compte les 
característiques de l’alumnat, es va començar una recerca bibliogràfica, que va 
resultar en diferents propostes (per exemple, utilitzar el treball cooperatiu, 
implementar un cicle d’ABP o aplicar activitats indagatives).  

Per motius d’interès personal vers aquesta metodologia, juntament amb les 
característiques del context que facilitaven la seva implementació (comentades 
anteriorment) es va escollir centrar la recerca en l’aprenentatge mitjançant la 
indagació.  

D’aquesta manera, la unitat didàctica es va dissenyar i elaborar incorporant 
activitats indagatives al llarg del seu transcurs. 

 

2.3. Instruments de recollida de dades 

El present treball inclou dues àrees d’estudi: l’interès situacional i diverses 
habilitats científiques.  

Per tal de valorar l’efecte d’aquesta innovació en l’interès situacional de 
l’alumnat, s’obtenen dades a partir de les seves valoracions recollides a través 
d’una escala de Likert, així com d’una pregunta oberta d’opinió.  

Per tal d’estudiar diverses habilitats científiques de l’alumnat s’analitzen les 
seves respostes a tres activitats concretes, en el context d’examen.  

 

2.3.1. Valoració de l’interès situacional mitjançant l’escala de Likert 

 

Al final de cada sessió els alumnes valoren l’interès que els ha generat aquella 
sessió. 

Aquesta escala de mesura està basada en la utilitzada per Palmer (2009) i en 
la utilitzada per Linnenbrink-Garcia, et al. (2010). El primer ítem de l’escala 
mesura l’interès situacional detonant, mentre que el tercer ítem mesura l’interès 
situacional-mantingut-valor. El segon ítem, s’utilitza com a control.  

 

2.3.2. Valoració de les opinions obertes de les sessions indagatives 

Sessions de treball teòric 
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Sessions de treball pràctic 

 

Els informes de les sessions de treball pràctic inclouen una última pregunta 
oberta demanant l’opinió de l’alumne. Amb aquesta pregunta oberta es pretén 
extreure informació sobre els motius o fonts d’interès de l’alumnat. 

 

2.3.3. Avaluació d’habilitats científiques a partir de produccions  

Es proposen tres activitats per tal d’avaluar determinades habilitats científiques 
de l’alumnat. Aquestes activitats tenen un format ajustat al que seria una 
pregunta d’examen, ja que s’inclouen en l’examen del final de la unitat i, per 
això, s’han desenvolupat tenint en compte diversos aspectes: (Goytia, 2015). 

- Que tinguin una extensió limitada i es puguin realitzar en poc temps. 

- Que es puguin corregir i puntuar de manera simple.  

- Que no requereixin coneixements del tipus memorístic, com a molt, la 
comprensió de models científics i la transferència a nous contextos.  

- Que tingui un enfocament dirigit a alguna de les habilitats científiques 
específiques. 

- Que demani una argumentació. 

 

Activitat 1 

 

Amb aquesta activitat es pretén avaluar l’habilitat de deducció i predicció de 
resultats (pensament deductiu) de l’alumnat. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-aZxBtPeGmbY/VNna1kNBz3I/AAAAAAAAAOk/N7OGEXd5550/s1600/pregunta+valoraci%C3%B3.jpg
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Activitat 2 

 

Mitjançant aquesta activitat es pretén avaluar la formulació d’hipòtesis, així com 
el disseny experimental.  

 

Activitat 3 

 

L’activitat de la figura 7 té com a objectiu avaluar l’extracció de conclusions de 
dades en diferents formats (pensament inductiu). 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA INNOVADORA 

 

3.1. Contextualització de la proposta 

La unitat didàctica en la que s’aplica la proposta innovadora tracta el tema de la 
funció de nutrició, a 3r d’ESO, -per tant, inclou l’estudi de l’anatomia i la 
fisiologia de l’aparell digestiu, l’aparell respiratori, l’aparell circulatori i l’aparell 
excretor-. Aquesta unitat didàctica consta de deu sessions: dues per cada 
aparell mencionat (una de les quals és una sessió teòrica i l’altra és una sessió 
de treball pràctic al laboratori), una sessió de síntesi i, per últim, una sessió 
d’examen.  

Per tal d’aplicar la proposta innovadora en aquesta unitat didàctica es 
plantegen dues sessions de treball pràctic i una sessió de teoria amb 
metodologia basada en indagació.  

A l’hora de fer el disseny de les activitats indagatives s’han tingut en compte els 
punts febles d’aquestes activitats; així com aspectes del context en el que 
s’aplica, per tal d’intentar fer una proposta exitosa.  

Per començar, s’ha intentat emfatitzar en la connexió de les explicacions 
concretes a la pregunta investigable amb el coneixement i models científics. A 
més, també s’ha tingut en compte, que l’activitat ajudés a aprofundir, organitzar 
i sistematitzar els conceptes científics (Simarro, et. al, 2013). Per fer-ho s’ha 
guiat a l’alumnat mitjançant els materials i les intervencions del professor. 

Seguint una línia semblant, s’ha tractat d’evitar la crítica que es fa a les visions 
d’indagació de tipus únicament tècnic-manipulatiu (hands-on), proposant 
activitats centrades en promoure que l’alumnat faci i pensi com els científics. 
Per això, les activitats al laboratori combinen una part pràctica (hands-on) amb 
parts de disseny, interpretació, construcció, etc. (minds-on). I pel que fa a la 
proposta que es fa a classe, es prioritza aquesta segona visió.  

El disseny d’aquesta proposta (així com de tota la unitat didàctica) s’ha vist 
limitat pel poc temps disponible per tractar un gruix de continguts molt gran. Per 
això, en la unitat didàctica s’inclouen tres activitats indagatives, cada una 
d’elles desenvolupada en una sessió d’una hora. Tal i com s’ha vist en la 
majoria de les experiències ja portades a l’aula (veure Experiències Prèvies), 
per tal de fer un cicle d’indagació és necessari dedicar més temps (no només 
una sessió). Per aquest motiu, les activitats proposades no inclouen totes les 
fases del cicle d’indagació descrites anteriorment. 

D’altra banda, les activitats indagatives que es proposen són força tancades 
(molt guiades pel docent i materials) perquè s’han dissenyat tenint en compte la 
manca de costum dels alumnes de treballar amb aquesta metodologia. En la 
figura següent es descriuen els nivells de guiatge de les diferents fases del 
cicle. 
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3.2. Descripció de la proposta 

A continuació es comenten amb detall les tres sessions d’indagació proposades 
en el disseny de la unitat didàctica i es mostra part dels materials de l’alumnat.  

 

3.2.1. Sessió 4: Tenim tots la mateixa capacitat pulmonar? 

En aquesta sessió es proposa una activitat de treball pràctic per tal d’aprofundir 
el coneixement sobre l’aparell respiratori. Aquesta consta del disseny i 
realització d’una petita investigació per donar resposta a una pregunta 
investigable relacionada amb la capacitat pulmonar de les persones. 

L’activitat, contextualitzada en un cas clínic d’una pacient a qui mesuren la 
capacitat pulmonar, comença amb la reflexió sobre aquesta mesura i 
l’explicació de com es pot obtenir (amb un espiròmetre casolà, construït a partir 
de dues ampolles d’aigua comunicades). 

A continuació, els alumnes han de plantejar-se una pregunta investigable i, per 
fer-ho, entre tot el grup de laboratori (15 alumnes) seleccionen una pregunta 
entre quatre possibles qüestions que proposa el docent (nivell intermedi de 
guia, veure la figura 8). 
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Seguidament, es demana a l’alumnat que identifiqui les variables dependent i 
independent i que plantegi una hipòtesi per tal de donar resposta a la seva 
pregunta i dirigir la seva investigació. Aquesta hipòtesi es fa conjuntament amb 
el grup de 15 alumnes.  

 

Un cop la hipòtesi està formulada, es fa el disseny del procediment que se 
seguirà a continuació. Aquest disseny es fa conjuntament amb el grup de 15 
alumnes.  
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El següent pas consta de la recollida de dades per part dels alumnes que 
permet el desenvolupament i l’avaluació de les explicacions pròpies a les 
preguntes plantejades. En aquesta fase l’alumnat és guiat per tal de recollir les 
dades (nivell intermedi, veure figura 8), ja que se li proporciona l’instrument de 
recollida de dades (l’espiròmetre).  

 

 

A partir de les proves recol·lectades en el pas anterior, es demana als alumnes  
que proposin explicacions a la pregunta plantejada. Per tant, els alumnes 
utilitzen les dades tractades com a prova a partir de la que elaboren les pròpies 
explicacions. L’alumnat és guiat a partir dels materials i del professor (nivell 
intermedi de pauta, veure figura 8). Tot i que la idea inicial era que aquest pas 
es fes en petit grup (3 alumnes) degut a la manca de temps, es va fer 
conjuntament (15 alumnes).  

 

 

A continuació, els alumnes han d’establir connexions entre les seves 
explicacions i els coneixements científics que tenen. Aquesta fase està força 
pautada mitjançant el diàleg amb el docent (nivell intermedi de guia, veure 
figura 8), ja que, igual que en la fase anterior, tot i que la idea inicial era que 
aquest pas es fes en petit grup degut a la manca de temps, es va fer tot 
conjuntament. El desenvolupament d’aquesta activitat en una hora és massa 
just i, per això, les fases del final es treballen de forma ràpida. 



UPF – UOC                       19 
 
 

 

 

Per últim, es fa una posada en comú i una reflexió guiada pel professor, que 
acaba en una petita síntesi d’allò treballat. 

 

3.2.2. Sessió 6: Com és el cor?  

En aquesta sessió es proposa una activitat de treball pràctic (al laboratori) per 
tal d’aprofundir el coneixement sobre l’aparell circulatori. L’activitat, també 
contextualitzada en un cas clínic, té un plantejament indagatiu però no segueix 
totes les fases del cicle.  

La sessió comença amb el plantejament per part del docent de dues preguntes 
i les indicacions de com cercar evidències per respondre-les. Aquestes tasques 
estan molt pautades, ja que les preguntes les proposa el professorat (indagació 
pautada, veure figura 8) i la cerca d’evidències està guiada pels materials. En 
aquest cas, el problema proposat és teòric. 

 

 

Els alumnes, en grups de 3 persones, reben un cor i una guia que pauta la 
seva cerca i la interpretació de les proves que troben. A continuació es mostra 
un exemple, d’aquesta pauta. 
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Durant l’observació i cerca d’evidències, els alumnes han d’anotar les dades 
que recullen en una taula i proposar una explicació d’aquestes proves. Aquesta 
part també està molt guiada, ja que en la taula s’indica quines observacions 
s’han de fer i, els alumnes troben i interpreten les proves a partir d’aquestes 
observacions proposades pel professorat. 

 

 

 

Seguidament, l’alumnat, amb la informació que té a la taula, tracta de donar 
resposta a les preguntes inicials. Aquesta tasca també està molt pautada pels 
materials. 

 

 

 

Per últim, cada petit grup exposa les seves explicacions i conclusions i es 
comenta el procés entre tot el grup classe i el professor fa una síntesi. 

 

3.2.3. Sessió 7: Deduint les funcions de l’aparell excretor 

En aquesta sessió es proposa una activitat de classe per tal d’aprofundir el 
coneixement sobre l’aparell excretor. Aquesta consta del treball amb diferents 
proves que se li fan a un pacient que té afectat l’aparell excretor. 

La sessió comença amb el plantejament per part del docent de la següent 
pregunta: què li passa al nostre pacient? Aquest pas està totalment pautat, ja 
que és el professorat qui planteja la qüestió als alumnes (veure figura 8). 
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A continuació, el docent proporciona varies dades en diferents formats a 
l’alumnat i se li demana que les analitzi. Per tal de fer-ho, se li proposen 
diferents preguntes que els alumnes han de resoldre per parelles. Aquesta 
tasca està força pautada, ja que és el professorat qui dóna les proves així com 
qui guia l’anàlisi, mitjançant les preguntes dels materials i el suport i 
intervencions que fa a classe (nivell intermedi, veure figura 8). 

 

Per parelles, l’alumnat proposa explicacions a les proves que se li han 
proporcionat. I, a continuació, es comenten les diferents propostes 
conjuntament (tota la classe).  

 

Per últim, a partir del treball d’anàlisi i interpretació de les proves del pacient es 
demana que, per parelles, responguin la pregunta inicial. Seguidament, es 
demana que l’alumnat dedueixi quines pensen que són les funcions de l’aparell 
excretor. 
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3.3. Descripció dels resultats obtinguts  

 

3.3.1. Anàlisi de l’interès situacional 

 

Opinió dels alumnes de les diferents sessions 

En la següent taula es mostren les puntuacions mitjanes de tots els alumnes 
que van marcar la seva opinió en l’escala de Likert: 

 

Ítem 1: IS- detonant Ítem 3: IS - mantingut  

Mitjana sessions indagació 4,44 Mitjana sessions indagació 4,29 n = 76 

Mitjana sessions no indagació 4,30 Mitjana sessions no indagació 4,24  

Taula 1. Mitjanes de les sessions d’indagació i les sessions no indagatives del primer i tercer ítem de 

l’enquesta. Font: elaboració pròpia. 

 

Ítem 1: IS- detonant Ítem 3: IS- mantingut  

Sessió teoria: ap. digestiu (N) 4,19 Sessió teoria: ap. digestiu (N) 4,26 n = 76 

Sessió teoria: ap. respiratori (N) 4,05 Sessió teoria: ap. respiratori (N) 4,25  

Sessió teoria: ap. circulatori (N) 4,16 Sessió teoria: ap. circulatori (N) 4,22  

Sessió teoria: ap. excretor (I) 4,34 Sessió teoria: ap. excretor (I) 4,36  

Treball pràctic: ap. digestiu (N) 4,48 Treball pràctic: ap. digestiu (N) 4,25  

Treball pràctic: ap. respiratori (I) 4,54 Treball pràctic: ap. respiratori (I) 4,21  

*Treball pràctic: respiratori 2 (N) 4,48 *Treball pràctic: respiratori 2 (N) 4,19  

Treball pràctic: ap. excretor (N) 4,46 Treball pràctic: ap. excretor (N) 4,32  

Taula 2. Mitjanes de cada sessió, obtingudes amb les valoracions de l’escala de Likert. Font: elaboració 

pròpia.  

N = Sessió no indagativa;  I = Sessió indagativa;  IS = Interès situacional 

 

* Per treballar l’aparell respiratori es van proposar dues activitats pràctiques: 
una indagació (descrita anteriorment) i una activitat no indagativa. 

La mitjana de les sessions indagatives i de les sessions no indagatives estan 
calculades a partir de la meitat de sessions de treball pràctic i la meitat de 
sessions de treball teòric. En el cas de les sessions indagatives es calcula amb 
una sessió de cada, i en el cas de les sessions no indagatives, es calcula amb 
tres sessions de cada.  

Per qüestions logístiques no es van poder obtenir les dades d’opinió dels 
alumnes mesurada mitjançant l’escala de Likert de la sessió de treball pràctic 
de l’aparell circulatori. 

 



UPF – UOC                       23 
 
 

Ítem 1: IS - detonant Ítem 3: IS - mantingut  

Mitjana treballs pràctics 4,49 Mitjana treballs pràctics 4,24 n = 76 

Mitjana treballs teòrics 4,19 Mitjana treballs teòrics 4,27  

Taula 3. Mitjanes de totes les sessions de treballs pràctics i de totes les sessions de treballs teòrics pels 

dos ítems avaluats. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

Quan es compara l’interès situacional detonant (primer ítem) pel que fa a les 
sessions basades en metodologia indagativa i les sessions en les que no hi ha 
proposta d’activitats indagatives, s’observa que la mitjana de la valoració dels 
alumnes de les sessions indagatives és de 4,44 i la mitjana de les sessions no 
indagatives és de 4,30. Per tant, existeix un lleuger increment en les sessions 
indagatives.  
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Ara bé, si s’analitza aquest augment en les diferents sessions, s’observa que 
l’interès situacional detonant augmenta més a les sessions de treball pràctic i 
disminueix a les sessions teòriques, independentment de si es fa una proposta 
indagativa o no a l’alumnat. Per això, la mitjana de l’interès en les sessions de 
treball pràctic és 0,3 superior a la mitjana de l’interès en les sessions de treball 
teòric.  

Pel que fa al tercer ítem de l’escala de Likert (interès situacional mantingut) 
l’alumnat valora amb un 4,29 aquelles que són indagatives i, amb un 4,24 
aquelles que no ho són. 

 

Canvi de l’opinió dels alumnes segons la metodologia utilitzada 

 

 

Aquests gràfics mostren quin percentatge d’alumnes varia la seva opinió pel 
que fa a interès situacional detonant i interès situacional mantingut al introduir 
la intervenció educativa.  

Les sessions indagatives fan incrementar l’interès situacional detonant en la 
majoria d’alumnes (60%), mentre que un 30% no mostra cap canvi segons si 
s’utilitza indagació o no. El 10% restant mostra més interès situacional detonant 
en les sessions no indagatives.  

Pel que fa a l’interès situacional mantingut, el 42% no varia la seva percepció; 
el 32% percep les activitats indagatives com a més útils i, el 26% valores les 
activitats indagatives com a menys útils. 
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Respostes d’opinió de les activitats indagatives 

 

Propostes indagatives de treball pràctic 

A continuació s’analitzen les respostes obertes que han donat els alumnes a la 
pregunta d’opinió de les sessions de treball pràctic (figura 25).  

 

A partir de l’anàlisi de les respostes a la pregunta d’opinió oberta de les 
sessions de treball pràctic amb enfocament indagatiu, s’han extret les següents 
categories: aspectes positius i aspectes negatius. 

Els aspectes positius identificats pels alumnes en les sessions indagatives de 
treball pràctic són les representades en blau a la figura 25: implica 
aprenentatge (que inclou tant aprenentatge de continguts nous com, permet 
relacionar teoria i pràctica), interessant, nivell adequat, útil, divertit, interès pel 
propi cos, activitat manual i novetat. 

D’altra banda, en la sessió ‘Tenim tots la mateixa capacitat pulmonar?’ els 
alumnes també han mencionat el disseny experimental i material com a 
aspectes positius (representades de color verd a la figura 25). Pel que fa a la 
sessió: ‘Com és el cor?’ també s’han identificat tres categories més 
(representades de color taronja a la figura 25): interès personal, permet 
observar, permet comprendre. 

Pel que fa als aspectes negatius, els alumnes mencionen en les dues sessions 
el material inadequat. A més, en la sessió de l’aparell respiratori, els alumnes 
també mencionen el treball amb les dades i, en la de l’aparell circulatori, s’han 
extret quatre categories més: nivell inadequat, fàstic, poca utilitat i no novetat. 
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Per llegir exemples de respostes reals de l’alumnat que s’han inclòs en cada 
categoria, veure l’Annex. 

 

Propostes indagatives de treball teòric 

A continuació s’analitzen les respostes a les preguntes obertes que han donat 
els alumnes en les sessions indagatives de treball teòric. 

 

 

 

Els alumnes han identificat com aspectes positius: metodologia, implica 
aprenentatge, participació, material de suport, útil i divertit. I, pel que fa a 
aspectes negatius: la dificultat de comprensió. 

Per llegir exemples de respostes reals de cada categoria, veure l’Annex. 
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En la pràctica ‘Tenim tots la mateixa capacitat pulmonar?’ els aspectes positius 
més mencionats van ser: interès pel propi cos (81%), útil (50%), interessant 
(47%), nivell adequat (41%) i divertit (28%). Les categories implica 
aprenentatge, activitat manual i novetat, han estat igualment mencionades (9% 
de l’alumnat). Els aspectes negatius que s’han mencionat han estat dos: 
material inadequat (25%) i treball amb dades (12%). 

 

 

 

En la pràctica ‘Com és el cor?’ els aspectes positius més mencionats van ser 
implica aprenentatge (49%), útil (42%), nivell adequat, (37%) interessant (34%), 
permet comprendre (27%) i divertit (20%). Un 12% ha mencionat que és una 
activitat manual i un 7% que li permet observar. Els aspectes negatius més 
mencionats han estat el fàstic (19%) i el nivell inadequat (12%). 
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En la sessió teòrica de l’aparell excretor, els que els alumnes van identificar 
com a positius són: la metodologia (33%), implica aprenentatge (20%), 
participació (20%), el material de suport (13%), útil i divertit (7%). Pel que fa a 
aspectes  negatius, només s’identifica la dificultat de comprensió (7%). 

 

3.3.2. Anàlisi de les habilitats científiques 

 

Activitat 1 

A la taula 4 es mostra l’anàlisi de les respostes de l’alumnat a la primera 
activitat (figura 5). 

 

Primera predicció: De quin color es tornarà el lugol en contacte amb el pa? Per què? Nombre 
d’alumnes 

Correcta Explica relació causa - efecte de manera clara 26 

No explica (o ho fa de forma no clara) la relació causa – 
efecte 

2 

Incorrecta  1 

Segona predicció: De quin color es tornarà el lugol? Per què? 

Correcta Explica relació causa - efecte de manera clara, però no 
explica la no presència de midó 

4 

Explica la predicció basant-se en els coneixements 
teòrics (digestió) 

18 

Utilitza dos dels següents conceptes: digestió, amilasa, 
enzim, nutrients per explicar la predicció 

11 

Utilitza un concepte d'entre els anteriors per explicar la 
predicció 

6 

Fa una explicació incorrecta o poc clara 5 

Incorrecte  3 

Total d’alumnes (n) 29 

Taula 4. Anàlisi de les respostes de l’alumnat a l’activitat 1.  Font: elaboració pròpia. 
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Pel que fa a la primera predicció de l’activitat, que no demana cap coneixement 
teòric per fer-la, la gran majoria de l’alumnat (86%) fa una explicació relacionant 
la causa i l’efecte.  

Pel que fa a la segona predicció de l’activitat, on es requereixen coneixements 
bàsics sobre el procés de digestió, una majoria més discreta (62%) és capaç 
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d’aplicar els coneixements bàsics en el cas concret i emetre una predicció i 
justificació completa. 

 

Activitat 2 

La taula 5 mostra l’anàlisi de les respostes de l’alumnat a l’activitat 2 (figura 6). 

 

Formular hipòtesis Nombre 
d’alumne

s 

Redacta una hipòtesi molt incorrecta o no en proposa cap 1 

Redacta una afirmació (resposta provisional)  i la justifica amb 
coneixements teòrics 

23 

Redacta una afirmació (resposta provisional) però no la justifica amb 
coneixements teòrics 

3 

Redacta clar per portar a la pràctica 0 

Fer un disseny experimental 

No proposa un disseny experimental adequat a la demanda o el que 
proposa és molt incomplet 

5 

Proposa un disseny experimental que s'adequa a la demanda 22 

 

 

 

 

Inclou tots els passos necessaris amb un ordre coherent 12 

Identifica la VI i VD, però no les anomena així 0 

Identifica les VI i VD i les anomena correctament 0 

Proposa control com a mínim de dos variables (edat, tipus 
d'exercici, sexe, temps de mesura, etc.) 

0 

Proposa rèpliques 1 

Fa un control 1 

Escriu el resultat abans de fer l'experiment (com a part del 
procés) 

6 

Total d’alumnes (n) 27 

Taula 5. Anàlisi de les respostes de l’alumnat a l’activitat 2. Font: elaboració pròpia. 
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La gran majoria de l’alumnat (85%) redacta una hipòtesi justificada, és a dir, 
una resposta provisional que acompanya d’una justificació teòrica, mentre que 
l’11% formula una resposta provisional però no la justifica. Cap de les hipòtesis 
formulades està redactada en format de deducció. 
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La gran majoria de l’alumnat (81%) fa un disseny experimental coherent amb la 
pregunta investigable i la hipòtesi formulada, mentre que la resta fa una 
proposta que no s’adequa a la demanda, no proposa disseny experimental o, el 
que proposa és molt incomplet.  

Analitzant els dissenys experimentals proposats, s’observa que el 55% són 
complets, tot i que tenen força mancances. Cap alumne identifica explícitament 
les variables depenent i independent, tot i que les tracten com a tals (proposen 
modificacions sobre la independent i mesuren la dependent). Tampoc cap 
disseny proposa un control conscient i explícit de les variables. Un percentatge 
molt petit dels alumnes (4%) proposa fer rèpliques i un control en el seu 
disseny.  Per últim, el 27% de les propostes de disseny experimental 
incorporen el resultat que ells esperen com a part del disseny, donant per segur 
que passarà el que ells preveuen.  

 

Activitat 3 

La taula 6 mostra l’anàlisi de les respostes de l’alumnat a l’activitat 3 (figura 7).  

 Nombre 
d’alumnes 

Identifica correctament el pacient 28 

 Justifica la resposta relacionant les dades amb els 
coneixements teòrics 

9 

No explicita coneixements teòrics en la seva resposta 16 

No explica basant-se en les dades o fa una explicació 
poc clara 

3 

No identifica correctament el pacient 3 

Total d’alumnes 31 

Taula 6. Anàlisi de les respostes de l’alumnat a l’activitat 3. Font: elaboració pròpia. 
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La majoria de l’alumnat (52%) extreu les conclusions utilitzant les dades que 
se’ls proporcionen però no fan explícita la relació d’aquestes dades amb el 
coneixement teòric. D’altra banda, un 29% de l’alumnat extreu unes 
conclusions correctes i explicita la relació entre les dades i el coneixement 
teòric. Per últim, el 19% de l’alumnat o no extreu una conclusió correcta o la 
justificació que dóna és poc clara o incorrecta.  
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4. CONCLUSIONS  

 

4.1. Discussió dels resultats i conclusions 

L’objectiu principal del present treball consisteix en estudiar l’impacte 
d’implementar activitats indagatives pautades sobre l’interès situacional i 
estudiar diverses habilitats científiques de l’alumnat. 

 

4.1.1. Interès situacional 

Incrementa l’interès situacional amb les activitats indagatives? 

Es detecta un increment de 0,13 en l’interès situacional detonant i un increment 
de 0,05 en l’interès situacional mantingut de les sessions indagatives davant 
aquelles sessions que utilitzen altres estratègies. Aquests increments són molt 
petits i, per això, es posa en dubte la seva rellevància. 

De totes maneres, aquestes dades contrasten amb l’anàlisi que es fa de l’opinió 
de cada alumne, que pot suggerir que el lleuger increment (0,13) d’interès 
situacional detonant en les sessions indagatives sigui rellevant. La majoria de 
l’alumnat (60%) augmenta el seu interès situacional detonant en les sessions 
indagatives, davant d’un 10% que el disminueix. Per tant, el contrast entre les 
dues dades suggereix que les sessions indagatives han generat un interès 
situacional detonant un mica superior a aquelles no indagatives. Ara bé, 
s’haurien de fer més propostes amb altres mètodes de recollida de dades per 
poder treure conclusions sòlides sobre aquest apartat.  

Pel que fa a l’interès situacional mantingut, el percentatge d’alumnes que 
augmenta, disminueix o no varia la seva opinió no és massa diferent (32%, 
26% i 42%, respectivament).  

Ara bé, a l’analitzar les diferències entre sessions de treball pràctic i sessions 
teòriques es percep una diferència major en l’interès situacional detonant que 
generen (el treball pràctic es valora amb 4,49 i les sessions teòriques amb 
4,19). Pel que fa a l’interès situacional mantingut no es perceben diferencies 
importants. Aquests resultats suggereixen que les variacions en l’interès 
situacional detonant s’expliquen millor en base a la realització de treball pràctic, 
que no pas a la realització d’activitats indagatives. 

Els resultats obtinguts coincideixen parcialment amb els d’altres autors. Per una 
banda, s’han descrit augments d’interès de l’alumnat associats a les activitats 
indagatives que les dades obtingudes en el present treball no aclareixen si es 
dóna o no. De totes maneres també està descrit que l’interès dels alumnes 
fluctua al llarg de les activitats indagatives i, la part que més interès situacional 
genera és la realització dels experiments (hands on activitites) comparada amb 
les parts de plantejament de preguntes i hipòtesis, proposta d’explicacions, i 
extracció de conclusions (minds on activities) (Palmer, 2009). Per tant, al 
demanar una valoració referent a tota la sessió, que inclou activitats hands on i 
minds on (a les sessions de treball pràctic) així com activitats minds on (a les 
sessions de teoria) podria ser que impliqués puntuacions d’interès situacional 
més baixes. 
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D’altra banda, referent a l’interès situacional generat pels treballs pràctics, els 
resultats coincideixen amb altres estudis que suggereixen que les activitats 
pràctiques  (hands on activities) estan molt ben valorades per l’alumnat. Murray 
i Reiss (2005) entrevisten a 1400 alumnes dels quals el 71% determinen que el 
treball pràctic és una de les tres activitats de classe de ciències amb la que 
més gaudeixen (aquesta és la posició numero 3, en un rànquing d’11 activitats). 
D’altra banda, també és la tercera activitat millor valorada pel que fa a utilitat i 
efectivitat. 

També s’hauria de tenir en compte que les valoracions de totes les sessions 
(indagatives i no indagatives, tant siguin teòriques com de treball pràctic) 
obtenen valoracions molt positives de l’alumnat (superiors a 4). Això podria fer 
que resultés més complicat notar grans diferències entre sessions. De fet, 
alguns estudis (Palmer, 2009) que han descrit un increment rellevant de 
l’interès situacional en activitats indagatives, aquestes es comparen amb les 
activitats que els alumnes valoren com les que els fan gaudir menys (prendre 
notes) (Murray i Reiss, 2005). En la nostra unitat didàctica, es comparen les 
sessions basades en activitats indagatives amb altres sessions amb activitats 
que obtenen valoracions molt positives per part de l’alumnat (per exemple, 
veure vídeos, treball experimental, fer discussions, etc.) (Murray i Reiss, 2005). 

Per això, els resultats d’aquest cicle de recerca-acció suggereixen que en les 
classes de 3r d’ESO de l’Institut Francisco Goya, el treball pràctic genera més 
interès situacional que les sessions a classe, però les dades no permeten fer 
una conclusió robusta sobre l’interès situacional generat per les activitats 
indagatives (incloent activitats de treball pràctic i teòriques). 

 

Quins factors valoren positivament i negativament els alumnes? 

A partir de les preguntes obertes s’han identificat diferents factors que els 
alumnes mencionen com a aspectes positius i negatius en les sessions 
indagatives.  

Els aspectes positius que els alumnes identifiquen en les sessions 
indagatives de treball pràctic, són els següents: 

Aprenentatge 

Aquest factor és el més mencionat en la pràctica de l’aparell circulatori (49%), 
però no té tanta rellevància en la pràctica de l’aparell respiratori (9%). En 
aquesta categoria s’inclouen tant coneixements nous com relacionar les 
observacions del laboratori amb allò treballat a l’aula. L’aprenentatge ha estat 
mencionat per altres autors, que l’interpreten com a quelcom que acompanya a 
una altra font d’interès: la novetat, ja que quan una persona aprèn, està 
aprenent quelcom nou (Palmer 2009). 

Interès pel propi cos 

L’interès pel propi cos és mencionat per la gran majoria dels alumnes en la 
sessió de l’aparell respiratori (81%), mentre no té massa rellevància en la 
sessió de l’aparell circulatori (2%). Aquest factor pot estar relacionat amb la 
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‘significativitat’ que Mitchell (1993) identifica com a font d’interès. La mesura de 
la pròpia capacitat pulmonar els proporciona un coneixement rellevant per les 
seves vides, cosa que esdevé font d’interès. 

Utilitat 

Un 42% en la pràctica de l’aparell circulatori i un 50% en la de l’aparell 
respiratori de l’alumnat ha mencionat que la pràctica els ha estat útil. Aquest 
factor també es pot relacionar amb la ‘significativitat’ (identificada com a font 
d’interès) que ja s’ha comentat. A més, és un indicador de l’interès situacional 
mantingut. Ara bé, el fet que tants alumnes hagin mencionat aquest factor, 
segurament està condicionat per la pregunta que responien, en la que 
explícitament es demanava: ‘t’ha resultat útil?’ 

Interès 

Un nombre elevat d’alumnes (34% en l’activitat l’activitat Com és el cor? i 47% 
en Tenim tots la mateixa capacitat pulmonar?) comenta que la pràctica ha 
resultat interessant. Aquestes dades serveixen per corroborar les dades 
obtingudes mitjançant l’escala de Likert (puntuacions altes).  

Nivell adequat 

El 41% i el 37% de l’alumnat, en les pràctiques de l’aparell respiratori i de 
l’aparell circulatori, respectivament, mencionen que el nivell és adequat. 
Segurament es menciona tant perquè a la pregunta d’opinió es demanava ‘ha 
estat fàcil o difícil?’. De totes maneres, aquest aspecte és molt rellevant, ja que 
el guiatge i suport en aquest tipus d’activitats és essencial per tal que els 
alumnes puguin relacionar les observacions amb el coneixement. 

Divertit i Activitat manual 

Un nombre força elevat d’alumnes indiquen que la sessió els ha resultat 
divertida (28% i 20%, aparell respiratori i aparell circulatori, respectivament) i 
relacionen aquesta diversió amb el fet que l’activitat sigui manual. A més, un 
nombre moderat d’alumnes (el 9% i 12%), ha mencionat explícitament aquest 
factor com a font d’interès. Aquest factor també ha estat identificat per altres 
autors com a font d’interès, però només si està acompanyada per un 
component cognitiu (Mitchell, 1993). En el cas dels treballs pràctics proposats 
en el present treball sí que és així.  

Permet comprendre 

En la pràctica Com és el cor? un 27% de l’alumnat menciona que la sessió els 
permet comprendre conceptes i idees. Aquest factor és mencionat pel 47% dels 
alumnes entrevistats per Murray i Reiss (2005) quan els demanen com ajuda el 
treball pràctic a aprendre.  

 

Pel que fa als aspectes negatius, un percentatge d’alumnes força elevat (25% i 
12% en la sessió de l’aparell respiratori i de l’aparell circulatori, respectivament) 
menciona el material inadequat. En el primer cas, la majoria de l’alumnat fa 
referència al fet que l’espiròmetre fos casolà. En el segon cas, les valoracions 
negatives es refereixen a l’estat del material biològic (cors). Pel que fa a la 
sessió de treball de l’aparell respiratori, els alumnes també mencionen el treball 
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amb les dades (12%), que inclou la part minds on de la sessió. Pel que fa a la 
sessió de l’aparell circulatori, l’aspecte negatiu més mal valorat és el fàstic que 
els genera el material utilitzat (19%). 

 

Fent una valoració dels aspectes positius i negatius mencionats per l’alumnat, 
és sorprenent que, tot i que s’identifiquin unes categories comunes, els 
percentatges que atorguen aquests són força diferents segons la sessió. Això 
pot suggerir que, l’alumnat hagi percebut de forma força diferent aquestes dues 
sessions, degut a que, tot i que les dues estaven plantejades des d’un 
enfocament indagatiu, tenien tipus de preguntes diferents, graus d’obertura 
diferents, i incloïen fases del cicle indagatiu diferents. 

 

Pel que fa a les sessions indagatives de treball a classe, dels aspectes 
positius mencionats, quatre són iguals que pel treball pràctic: implica 
aprenentatge, material, útil i divertit. Ara bé, la diversió, en aquest cas no està 
associada a cap activitat manual, sinó a una activitat de raonament. A més 
d’aquests quatre aspectes, també es mencionen els següents: 

Metodologia 

Un 33% de l’alumnat identifica els aspectes metodològics (indagació) com a 
aspecte positiu. Això podria suggerir que el lleuger increment de l’interès 
generat en la sessió teòrica indagativa, comparada amb les altres sessions 
teòriques, podria ser rellevant. 

Participació 

El 20% de l’alumnat menciona l’elevat grau de participació com aspecte positiu. 
Mitchell (1993) identifica el nivell en el que els alumnes són participants actius 
com a font d’interès situacional. 

 

Pel que fa a aspectes negatius, un percentatge petit d’alumnes ha mencionat la 
dificultat de comprensió (7%). Tot i que l’activitat estigués molt pautada i el 
professor intervingués per donar suport als alumnes, podria ser que una petita 
part de l’alumnat, al estar poc familiaritzat amb el tipus d’activitat a les classes 
teòriques hagi trobat el nivell massa elevat.  

 

4.1.2. Habilitats científiques 

Activitat 1 

L’activitat 1 té uns resultats molt positius, ja que la majoria de l’alumnat és 
capaç de fer una predicció, així com d’argumentar-la adequadament. La gran 
majoria (86%) ha explicitat la relació causa-efecte que es demanava a la 
primera predicció, mentre que una majoria més moderada (62%) ha estat 
capaç d’aplicar els coneixements bàsics en el cas concret i emetre una 
predicció i justificació completa, en la segona predicció. 

Aquestes dades suggereixen que l’alumnat té un bon nivell de deducció i 
predicció de resultats (pensament deductiu). Una possible explicació és que, a 
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més de treballar aquest tipus de raonament amb les activitats d’indagació, 
també ho fan amb la seva professora i amb certes activitats proposades pel 
llibre. Podria ser així perquè aquesta demanda s’identifica més amb la dimensió 
conceptual de la competència científica (Cañas 2012) i, estan més acostumats 
a veure aquest tipus de demandes. 

 

Activitat 2 

Hipòtesi 

Pel que fa a la redacció d’hipòtesis, tot i que la majoria d’alumnat (el 85%) 
redacta una hipòtesi justificada, és a dir, una resposta provisional que 
acompanya d’una justificació teòrica, aquesta no està ben formulada. Tots els 
alumnes fan simples prediccions, però no tenen el format d’una deducció, cosa 
que els ajudaria a orientar el disseny experimental. Una possible explicació és 
que durant les activitats de la unitat didàctica en les que havien de proposar 
hipòtesis, no es va fer èmfasi en la importància de la claredat i la forma de la 
hipòtesi i, podria ser que per això, cap alumne fos capaç de fer una hipòtesi en 
forma de deducció. Per millorar aquest aspecte es podria proposar als alumnes 
que formulessin la seva hipòtesi en el següent format: ‘Si pensem que 
(referència al model o concepte científic), aleshores quan (condicions 
d’observació o proves que indiquen la variable independent) observarem 
(resultats que evidencien la variable dependent) (Ferrés, et al., 2015). 

Disseny 

La gran majoria de l’alumnat (81%) fa una proposta de disseny experimental 
coherent amb la pregunta i que permet comprovar la hipòtesi. A més, la meitat 
d’aquests dissenys (54%) són complets, ja que descriuen tots els passos per tal 
de poder dur a terme l’experiment. Ara bé, gairebé tots els dissenys tenen 
diverses mancances.  

Cap alumne identifica les variables dependent i independent explícitament, tot i 
que sembla que la majoria ho facin de forma implícita. Una possible explicació 
d’aquest fet és que en l’activitat 2 no es demana directament la identificació de 
les variables. En canvi, en la sessió indagativa en la que es van treballar 
aquests conceptes sí que es feia la demanda directament. 

A més, cap disseny no proposa control conscient de les variables i gairebé cap 
fa rèpliques (4%) ni proposa control (4%). La importància d’aquestes mesures 
no es va poder comentar (o es va fer de forma ràpida) degut a la manca de 
temps a l’hora de realitzar activitats indagatives, cosa que podria explicar les 
mancances científiques dels dissenys proposats. A més, quan es van compartir 
amb els alumnes els objectius de la sessió en la que es treballava el disseny 
experimental, només es va compartir un objectiu general que englobava la 
resta: fer un disseny experimental. Podria ser que, conseqüentment, els 
alumnes no s’haguessin apropiat dels objectius concrets (identificar la variable 
dependent i la variable independent, fer rèpliques, proposar un control, etc.) i 
això podria haver repercutit negativament en el resultat. 

Per últim, el 27% de les propostes de disseny experimental incorporen el 
resultat (que ells esperen) com a part del disseny, donant per segur que 
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passarà el que ells preveuen. Això es podria explicar per com es van dur a 
terme les activitats indagatives proposades. Al final de l’activitat, com a 
tancament, es posava en comú les diferents idees de l’alumnat i, a continuació, 
el professor feia una petita síntesi i, donava ‘els coneixements correctes’, és a 
dir, ‘validava’ el  coneixement obtingut. D’aquesta manera es transmet una idea 
equivocada de ciència com a ‘veritats’ que es poden comprovar, però no com a 
‘veritats provisionals’, que s’han d’anar revisant i construint. Potser per evitar 
aquest efecte, hauria estat millor seguir la mateixa estratègia que Domènech 
(2013) en el que no es valida el coneixement construït pels alumnes. 

Tot i que l’activitat 2 no aporta suficients dades, es podria intuir, amb les que 
s’han obtingut, que la majoria dels alumnes es trobarien a un nivell pre-científic, 
segons la classificació proposada per Ferrés, et al. (2015). 

 

Activitat 3 

Un 29% de l’alumnat és capaç d’extreure unes conclusions correctes de les 
dades que se li proporcionen a la taula i explicita la relació entre aquestes 
dades i els coneixements teòrics bàsics. 

Ara bé, una part força gran de l’alumnat, el 19%, o no extreu una conclusió 
correcta o la justificació que dóna és poc clara o incorrecta.  

Per últim, la meitat de l’alumnat (52%) és capaç d’extreure conclusions de les 
dades que se li proporcionen, però no explicita la relació d’aquestes dades amb 
els coneixements bàsics. Es proposen dues explicacions per entendre aquest 
gran nombre d’alumnes que no fa la relació. 

Per una banda, es sospita que per com està redactat el problema, una part de 
l’alumnat hauria pogut obtenir la resposta sense entendre les dades. En 
l’enunciat proposat hi havia les dades de dues persones sanes i d’un pacient. 
Així doncs, es podien observar quines dues persones tenien les dades similars 
i quina persona les tenia diferents.  

D’altra banda, podria ser que en les activitats proposades en la unitat didàctica 
no s’hagués treballat de forma prou explícita tot el que es necessitava per 
respondre correctament la demanda. L’activitat 3 demanava justificar 
l’explicació proposada i, la meitat de l’alumnat es limita a descriure les dades 
(com a justificació). Durant la unitat didàctica no es va explicitar la diferència 
entre justificar i explicar (descriure les dades, en aquest cas) i, per això, podria 
ser que una gran part de l’alumnat no entengués la demanda real d’aquesta 
activitat. 

 

Amb aquests resultats es pot concloure que l’alumnat ha de seguir treballant 
per millorar les habilitats científiques i poder desenvolupar la competència 
científica. 
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4.2. Consideracions i possibles millores 

La proposta innovadora d’aquest treball es veu condicionada per un factor 
limitant que ha determinat molt com s’ha dut a terme: el temps. Per tal que 
l’alumnat tregui el màxim profit de les activitats indagatives es necessita major 
temps per realitzar-les. Així, s’haguessin pogut fer els cicles d’indagació 
complerts, s’hagués pogut dedicar més temps al treball en petit grup i a la 
comunicació de resultats i reflexió del procés. A més, s’hauria pogut donar més 
rellevància  a l’autoregulació de l’aprenentatge, aspecte clau en l’Ensenyament 
de Ciències Basat en Indagació. D’aquesta manera, l’alumnat hagués pogut 
apropiar-se completament dels objectius de les activitats i prendre consciència 
de quina és la seva situació (què entén, què sap fer, etc.). 

Les dades del present treball no són suficient clares com per determinar 
l’impacte de les activitats indagatives sobre l’interès situacional. Per això, en 
futurs treballs, s’haurien de millorar les activitats indagatives que es proposen 
(tenint en compte els aspectes mencionats) i, la recollida de dades hauria de 
ser més completa: s’hauria de fer una triangulació de les dades i utilitzar altres 
instruments més adients (per exemple, entrevistes). 

Pel que fa a les habilitats científiques estudiades, seria interessant fer un 
seguiment de l’evolució d’aquestes habilitats al llarg del temps i quin impacte 
tenen les activitats indagatives. Referent a la recollida de dades, seria 
interessant no centrar-la només en activitats en context d’examen, sinó en les 
mateixes activitats proposades durant el treball pràctic. D’aquesta manera, es 
pot fer una recollida més exhaustiva, que permet treure unes conclusions més 
robustes.  

 

El present treball introdueix als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Francisco 
Goya a les activitats indagatives. Les dades mostren una tendència positiva en 
la valoració dels alumnes cap aquestes activitats i, en el treball de les habilitats 
científiques, que encoratgen a seguir treballant en aquesta línia, però tenint en 
compte les possibles millores exposades. 
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6. ANNEX 

 

6.1. Categorització de les respostes d’opinió 

 

6.1.1. Treball pràctic 

 

CATEGORIES Com ho expressen el alumnes 

Aspectes positius 

Implica 
aprenentatge: 

Relacionar 
teoria-pràctica 

- Encara que per lògica ja t'imaginis qui tindrà més o menys capacitat 
pulmonar, veure-ho és interessant. 

- Veure i aprendre bé les diferents parts del cor i el tamany aproximat 
d'algunes coses. 

Implica 
aprenentatge: 

Continguts 
nous 

- He après coses noves. 

- Aquesta pràctica m'ha ajudat a aprendre millor coses sobre com funciona el 
cor. 

Interessant - Ha sigut interessant veure les diferències entre les persones de la classe. 

- M'ha semblat molt interessant. 

Nivell adequat  - No ha sigut massa difícil. 

- Ha sigut fàcil de tallar, ja que no és un òrgan amb teixits gaire resitents. 

Útil - Crec que em serà útil per proves en el futur. 

- M'ha semblat útil perquè ens feien petites explicacions sobre el 
funcionament. 

Divertit - Ha sigut divertit la manera de realitzar l'experiència. 

- Ha sigut una classe divertida perquè tot el rato fèiem coses. 

Interès pel 
propi cos 

- M'ha agradat saber quan aire m'hi cap als pulmons i quan puc treure. 

- La veritat és que m'ha agradat ja que jo tenia un problema al cor i cada 
vegada que me l'explicaven no ho acabava d'entendre i amb aquesta pràctica 
ho he vist més clar. 

Activitat 
manual 

- M'ha agradat que sigui pràctica i no explicació. 

Novetat - M'ha agradat perquè mai havia fet aquesta pràctica. 

Material - Amb poc material hem pogut fer una pràctica divertida conjuntament. 

Disseny 
experimental  

- M'ha agradat que les hipòtesis ens han sortit bé. 

Interès 
personal 

- Les disseccions sempre són molt interessants. 

Permet 
comprendre 

- Així és fàcil d'entendre per on i com circula la sang. 

Permet 
observar 

- M'ha agradat veure com és el cor per dins i per on circula la sang. 
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Aspectes negatius 

El material 
utilitzat 

 - Costa una mica bufar per l'espiròmetre. 

- L'eina de les ampolles és una mica rudimentària. 

Treball amb 
les dades 

- No m'ha agradat fer la mitjana 

- Són dades aproximades. 

Fàstic - No m'ha agradat tocar el cor perquè em fa fàstic. 

Poca utilitat - No m'ha semblat útil perquè ja ho havia fet. 

No novetat - Ja ho havia fet. 

Nivell 
inadequat 

- Era una mica liós i costava trobar les venes i les artèries. 

- Amb la teoria ho entenia tot a la perfecció, però amb al moment de fer la 
pràctica que en teoria m'havia de servir per entendre-ho més, em faig un lio i 
ho deixo d'entendre per complet. 

Taula 7. Exemples de frases dels alumnes, per cada categoria de la pregunta d’opinió del treball pràctic. 

Font: elaboració pròpia 

 

6.1.1. Treball teòric 

CATEGORIES Com ho expressen els alumnes 

Aspectes positius 

Metodologia  - El que més m’ha agradat és comparar gràfics. 

- El que més m’ha agradat ha sigut trobar les diferències de la 
persona sana i el pacient. 

- M’ha agradat estudiar com funciona l’aparell excretor a partir de 
les proves del Pedro. 

Implica aprenentatge - M’ha agradat aprendre les funcions de la orina. 

- M’ha agradat lo que he après. 

Participació - M’ha agradat que hem participat tots. 

Material de suport - El power point, està molt ben fet! 

Útil - M’ha agradat que m’han explicat i ensenyat coses molt útils. 

Divertit - La dinàmica ha estat divertida i poc avorrida. 

Aspectes negatius 

Dificultat de 
comprensió 

- Que hi ha moltes coses que durant l’activitat es donen per 
sabudes o per enteses quan no ho sabem. 

Taula 8. Exemples de frases dels alumnes, per cada categoria de la pregunta d’opinió del treball teòric. 

Font: elaboració pròpia. 
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6.2. Categorització de les activitats d’examen 

 

Activitat 1 

CATEGORIES Com ho expressen els alumnes 

Primera predicció 

Explica relació causa- efecte 
de manera clara 

- El lugol es torna de color lila perquè el pa conté midó i el lugol en 
presència de midó es torna de color lila. 

No explica relació causa-
efecte de manera clara 

- El lugol amb el contacte amb pa es torna de color lila. El color és més 
intens depenent de la substància que hi hagi. 

Segona predicció 

Explica relació causa - efecte 
de manera clara, però no 
explica la no presència de 
midó 

- De color groc a causa de que no hi ha midó. 

 
 

Explica la predicció basant-se 
en els coneixements teòrics 
(digestió) 

- Es tornarà groc perquè l'amilasa salival ha fet la digestió del midó, 
fent així que el midó desapareixi i llavors el lugol, al no haver-hi midó 
es torna groc  

Utilitza dos dels següents 
conceptes: digestió, amilasa, 
enzim, nutrients per explicar la 
predicció 

- Es tornarà groc, perquè no hi haurà midó ja que l'amilasa salival 
l'haurà digerit. 

- Groc ja que el midó al digerir-se per la saliva es descomposa més en 
nutrients. 

Utilitza un concepte d'entre els 
anteriors per explicar la 
predicció 

- Groc perquè l'amilasa desfarà el midó i el lugol com no trobarà midó 
es posarà groc. 

Fa una explicació incorrecta o 
poc clara 

- Perquè la saliva és transparent. 

- Groc perquè la saliva no té midó. 

Taula 9. Exemples de frases dels alumnes, per cada categoria de l’activitat 1. Font: elaboració pròpia. 

 

Activitat 2 

Formulació d’hipòtesis 

CATEGORIES Com ho expressen els alumnes 

No redacta cap hipòtesi o és 
molt incorrecta 

- Si són molts escalons s'accelera el pols a més si no està acostumat 
el cos a fer esport. 

Redacta una afirmació 
(resposta provisional)  i la 
justifica amb coneixements 
teòrics 

- Jo crec que sí que s'accelerarà perquè les cèl·lules tindran més 
demanda de nutrients i d'oxigen.  

- Quan fem esport el pols s'accelera perquè les cèl·lules necessiten 

més oxigen 

Redacta una afirmació 
(resposta provisional) però no 
la justifica amb coneixements 
teòrics 

- El pols s'accelera quan fas esport. 

Taula 10. Exemples de frases dels alumnes, per cada categoria de l’activitat 2.  Font: elaboració pròpia. 
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Disseny experimental 

El disseny té tots els passos 
necessaris amb un ordre 
coherent 

1. Seleccionar una persona 

2. Mesurar i anotar el seu pols 

3. La persona corre durant mitja hora 

4. Tornem a mesurar i anotar el pols 

5. Comparem resultats 

6. Mirem si la nostra hipòtesi és veritat o falsa 

Proposa rèpliques 4. Si volem estar més segurs repetim el mateix procediment amb més 
persones 

Fa un control 1. Escollim a dues persones diferents i els hi mesurem el pols. 

2. A la persona 1 li diem que s'estigui en repòs durant 10 minuts i a la 
persona 2 li farem estar en repòs (10 minuts) i després anar a córrer 
10 minuts. 

3. Al cap de 10 minuts ajuntarem a les 2 persones i els hi mesurarem 
el pols de nou. 

4. Al cap de 10 minuts mesurarem el pols de la persona que ha anat a 
córrer. 

5. Comprovarem la hipòtesi per saber si s'ha verificat o no. 

Escriu el resultat abans de fer 
l'experiment (com a part del 
procés) 

 4. Apuntem els resultats i ja es notarà la diferència, però si fa falta 
calculem la mitjana i es veurà que els 15 que han fet esport tindran el 
pols més elevat que els 15 que no han fet res. 

No proposa un disseny 
experimental adequat a la 
demanda 

1. Dos ampolles grans d'aigua una plena i amb un tub al tap i l'altre 
buida 

2. Un membre del grup haurà de bufar per el tub 

3. L'aigua de l'ampolla d'on has bufat passarà a l'altre ampolla i hauràs 
de calcular quants ml han passat 

4. Amb dos vasos de precipitats mediràs els ml i apuntaràs els 
resultats 

5. Després es posaran en comú els resultats tenint en compte qui és 
esportista i qui no 

6. Així veuràs la capacitat pulmonar de cadascú 

Taula 11. Exemples de frases dels alumnes, per cada categoria de l’activitat 2. Font: elaboració pròpia. 

 

Activitat 3 

Justifica la resposta 
relacionant les dades amb els 
coneixements teòrics 

- El pacient 2 perquè té massa CO2 que no és  necessari i té molt poc 
O2 que és molt necessari per al funcionament de les cèl·lules 

No explicita coneixements 
teòrics en la seva resposta 

- El pacient 2 perquè té l'O2 més baix que el CO2 

No explica basant-se en les 
dades o fa una explicació poc 
clara 

- El pacient 2 perquè inspira poca quantitat d'oxigen i en comparació 
als altres dos pacients expira molta quantitat de diòxid de carboni 

Taula 12. Exemples de frases dels alumnes, per cada categoria de l’activitat 3. Font: elaboració pròpia. 


