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Resum 
La competència lingüística és molt important i per això és transversal a totes les 
àrees tot i que costa trobar-la en les assignatures que no són de llengua. En 
aquest treball es vol aplicar l’ús de textos justificatius a les classes de ciències 
naturals fent ús d’una pauta dissenyada. El pla d’acció inclou diverses activitats 
que promouen la redacció de textos per part dels alumnes i posteriorment 
seran avaluades mitjançant una rúbrica que consta d’11 indicadors i cada un 
d’ells té 4 nivells. És vol observar si amb l’acció dissenyada els alumnes 
milloren significativament el seu aprenentatge científic i lingüístic, i també es vol 
conèixer la seva percepció de les activitats realitzades. 
La investigació s’ha fet a tres grups de 2n d’ESO de l’INS Moisès Broggi, 
constituïts d’alumnes diversos, amb poques dificultats i en general amb molt de 
potencial. 
 
Paraules clau: justificació, competència lingüística, ciències naturals, educació 
secundària. 
 
 
 
 
 
Resumen 
La competencia lingüística es muy importante y por ese motivo es transversal 
en todas las áreas aunque cuesta encontrarla en las materias que no son de 
lengua. En este trabajo se quiere aplicar el uso de textos justificativos en las 
clases de ciencias naturales utilizando una pauta diseñada. El plan de acción 
incluye diversas actividades que promueven la redacción de textos por parte de 
los alumnos, posteriormente serán evaluadas a partir de una rúbrica que consta 
de 11 indicadores y cada uno de ellos tiene 4 niveles. Se quiere observar si con 
la acción diseñada los alumnos mejoran significativamente su aprendizaje 
científico y lingüístico, y también se quiere conocer su percepción de las 
actividades realizadas. 
La investigación se ha hecho en tres grupos de 2º de ESO del INS Moisès 
Broggi, constituidos por alumnos diversos, con pocas dificultades y en general 
con mucho potencial. 
 
Palabras clave: justificación, competencia lingüística, ciencias naturales, 
educación secundaria.  
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Abstract 
Linguistic competence is very important so it is transversal to all areas but it is 
difficult to find it in scientific subjects. In the present work we want to apply the 
use of justificative texts in natural science class using a designed guideline. The 
planned action includes several activities that promote drafting of texts by 
students. Then, the assessment will be made by means of a guideline 
comprising 11 indicators with 4 levels in each. We want to observe if the 
students improve their scientific and linguistic knowledges by using the 
designed action. We also want to know their perception towards the activities 
realized.  
The investigation has been done in three groups of 2n ESO in INS Moisès 
Broggi, where we can find students from diverse backgrounds but in general 
with a lot of potential. 
 
Keywords: justification, linguistic competence, natural science, secondary 
education. 
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1. Introducció 
1.1. Presentació del treball 
El tema que he triat pel treball que ve a continuació és la redacció de textos 
justificatius en l’àmbit de les ciències naturals. 
La competència lingüística apareix com a competència transversal al llarg de 
tot el currículum, però s’aprofundeix poc des de les assignatures que no són de 
llengua, com seria el cas de Física i Química, malgrat sigui molt important 
saber expressar-se quan es parla de ciència.  
Els estudiants descriuen o narren quan se’ls està demanant que expliquin, 
justifiquin o argumentin (Jorba 2000), per tant, s’han de reforçar les diverses 
habilitats cognitivolingüístiques dels alumnes, i que siguin capaços de 
respondre en funció de la demanda proposada. 
 
L’estratègia d’aplicació engloba diverses activitats que es detallen en pàgines 
futures i s’han incorporat al curs de segon d’ESO de l’INS Moisès Broggi, situat 
a Barcelona molt a prop de l’Hospital de Sant Pau. Aquestes activitats s’han 
inclòs dins de la Unitat Didàctica que engloba la temàtica de la diversitat de la 
matèria. 
 
En aquest treball s’analitzaran les produccions dels alumnes, que són textos 
justificatius no molt extensos, en general d’entre 50 i 150 paraules, i com han 
evolucionat al llarg de la unitat.  
 
 
1.2. Contextualització del centre educatiu 
 
El centre on s’ha dut a terme la intervenció és l’Institut Moisès Broggi, situat al 
costat de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. És un institut on s’imparteix 
secundària, batxillerat i també cicles formatius. Cal dir que aquest ha estat el 
primer any que s’ha impartit el Batxillerat internacional, una línia amb alumnes 
molt potents que al acabar a més de realitzar la selectivitat poden fer un 
examen que els permet entrar a diverses universitats del mon. A més del 
Batxillerat estàndard i l’internacional, és un dels centres de la ciutat que ofereix 
el Batxillerat artístic. 
És un centre que en els darrers cinc anys s’ha anat renovant, de la mateixa 
manera que van canviar el seu nom, ja que antigament es deia Sant Josep de 
Calassanç. Amb aquesta millora el perfil de l’alumnat del centre va canviar, 
tenint ara un nombre més petit d’alumnes nouvinguts i d’alumnes d’elevada 
complexitat. També va haver canvis en la plantilla docent ja que bona part 
d’aquesta es va renovar. Això va provocar també un gran canvi,  i és que es va 
incorporar el treball per projectes incloent sempre l’art com a eina transversal. 
Tots els cursos de secundària desenvolupen un projecte conjunt d’arts 
plàstiques amb altres assignatures del currículum que els ocupa tres hores 
setmanals, amb aquesta interdisciplinarietat es busca un bon desenvolupament 
de les competències de l’alumnat. 
A més dels projectes interdisciplinaris que desenvolupen els alumnes, el centre 
també realitza “sessions” per a una formació constant i innovadora del personal 
docent.  
Per altra banda, el centre ha establert vincles amb entitats externes 
col·laboradores que permeten als alumnes tenir més experiències de les que 
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tindrien si l’institut es dediqués a treballar només seguint els continguts del 
currículum. 
 
 
1.3. Elecció del tema i innovació 
 
Durant la fase d’observació, vaig assistir a una classe on els alumnes 
realitzaven un experiment i l’explicaven als seus companys; en alguns casos 
vaig notar que no sabien explicar perquè s’estava produint un fet, o que tenien 
el per què apuntat, el llegien i no entenien el que estaven llegint. A partir d’aquí 
i donat el context del centre educatiu em vaig plantejar incidir en la 
competència lingüística, més concretament en la justificació, ja que és una eina 
que hauran d’utilitzar sovint. Saber redactar textos justificatius els servirà 
per fonamentar o interpretar fets, procediments o teories a partir de 
coneixements o punts de vista; a més de poder justificar opinions i basar 
les decisions en evidències i raonaments.  
Els alumnes havien tractat els textos justificatius a les classes de llengua, però 
vaig voler incidir en el seu ús aplicat a les classes de ciència, de manera que 
ho vaig incorporar a la Unitat Didàctica sobre la “diversitat de la matèria”. 
 
Dins de la innovació i recerca educativa aquesta investigació es pot emmarcar 
en l’àmbit de “Què ensenyar a les classes de ciències?”. Es busca una manera 
d’incorporar la competència lingüística a la classe de Física i Química, 
mitjançant activitats pròpies del currículum. Tal com s’indica més endavant ja hi 
ha diversos estudis que parlen del llenguatge en ciència i més concretament de 
la justificació, tot i així es vol incidir positivament en l’alumnat, que millorin 
significativament en els dos àmbits, tant el científic com el lingüístic.  
 
 
1.4. Marc teòric 
 
Una de les competències transversals que presenta el currículum d’educació 
secundària obligatòria és la competència lingüística, tot i ser menys rellevant en 
les assignatures que no son pròpiament de llengua. Per altra banda els centres 
també han de fomentar la competència comunicativa com a factor bàsic per al 
desenvolupament de les competències clau i l’adquisició de les competències 
bàsiques de les diferents matèries. Els alumnes  han  de  tenir  les capacitats 
per  comunicar-se  de  forma  oral  i  escrita  en  múltiples  situacions 
comunicatives i han de saber adaptar la seva pròpia comunicació als requisits 
de la situació; també han de disposar d’eines que els permetin formular  i  
expressar  les  pròpies  idees  i  coneixements d’una  manera convincent  i  
adequada  al  context (Decret ESO, 2015). 
 
La majoria de la població pensa que el llenguatge en ciència només s’utilitza 
com un medi per descriure, per explicar al mon d’una manera objectiva el que 
s’observa, fet que està canviant ja que es demostra que aquest llenguatge 
també és un instrument per posar a prova idees, imaginar-se el que passarà i 
interpretar situacions (Sutton, 1997).  
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El discurs dels estudiants, ja sigui oral o escrit, ve donat per certes 
característiques que venen descrites per dos tipus de patrons, anomenats patró 
temàtic i patró semàntic, sent el primer relatiu a les diferents maneres de parlar 
sobre un mateix tema científic, com poden ser teories, conceptes...; i el segon 
però no menys important referit a com utilitzem el llenguatge per parlar d’aquest 
patró temàtic, que dependrà del tipus de gènere del discurs que es vol emprar 
(Lemke, 1997). Per aquest motiu els professors de ciències hem de ser 
capaços d’ensenyar ciència i també llenguatge, els alumnes han de saber 
apreciar l’ús d’aquest i veure el llenguatge com una eina per discutir, negociar, 
persuadir, comunicar, etc, i no només com una eina per descriure el que 
s’observa (Sutton, 2003). A part de ser una eina, s’ha demostrat que mitjançant 
el llenguatge s’aprèn ciència ja que hi ha una relació molt forta entre llenguatge 
i pensament fent que es tornin dependents, el llenguatge ajuda a construir 
models científics més elaborats i aquests ajuden a configurar un llenguatge 
més precís (Márquez, 2005). 
S’ha d’incidir en l’expressió oral i escrita en ciència durant tot el període 
educatiu, ja que com s’ha dit fins ara, és clau per avançar en el contingut 
científic. En un estudi realitzat amb alumnes del 5è curs d’Educació Primària, 
s’ha vist com el dèficit en l’expressió presenta un obstacle per un aprenentatge 
significatiu dels alumnes i no els deixa evolucionar cognitivament, quelcom que 
molt probablement s’arrossegarà en les etapes educatives posteriors. Un dels 
problemes que experimenten els alumnes és la falta de comprensió d’idees que 
no els permet establir relacions amb coneixements ja adquirits, això els dificulta 
aplicar el que aprenen a altres contextos de la vida quotidiana. Per evitar-ho es 
proposa que ja des de l’educació primària s’impulsin activitats on es treballi el 
vocabulari científic, l’elaboració d’informes, activitats conjuntes amb l’àrea de 
llengua i la lectura de còmics per exemple amb contingut científic per incentivar 
el seu interès (Hernández, 2011). 
 
Les habilitats cognitivolingüístiques són narrar, descriure, definir, explicar, 
argumentar i demostrar. A la Figura 1 es mostren quatre de les habilitats, es pot 
observar que totes mantenen una relació, i que hi ha una gradació que va de 
descriure a explicar, a justificar i a argumentar. Cada una d’aquestes habilitats 
pot presentar diversos graus de complexitat que depenen del tipus de demanda 
que es fa a l’alumne, ja que per exemple no serà el mateix descriure un 
fenomen directament perceptible a un que no ho és. Aquestes habilitats, tot i 
ser transversals, es concreten de manera diferenciada a cada una de les àrees 
curriculars. És un error que només s’abordin des de l’àrea de llengua, ja que els 
estudiants sabran escriure d’acord amb les estructures de cada tipologia textual 
i tindran habilitats lingüístiques, però els textos estaran buits de contingut 
científic i per tant no estaran desenvolupant habilitats cognitives; és per 
aquesta raó que cal abordar-ho des de les diferents àrees curriculars (Jorba, 
2000). 
La manca de capacitat dels docents per abordar activitats que involucrin el 
desenvolupament d’habilitats cognitivolingüístiques és també un obstacle. Els 
professors han de dominar la pedagogia i la naturalesa de la ciència, i han de 
ser capaços de dur a terme activitats de discussió i argumentació amb el grup 
classe. No obstant això, el currículum educatiu també ha de canviar per 
promoure aquest tipus d’activitats (Osborne, 2000). 
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Figura 1. Traducció de l’esquema de les habilitats cognitivolingüístiques 

descrites per Jorba (2000). 

 
Hi ha diversos estudis que parlen de la dificultat que presenten els alumnes per 
expressar-se i organitzar les seves idees de forma escrita, i que a més ho facin 
de manera estructurada, precisa i coherent. Presenten dificultats a l’hora 
d’utilitzar el llenguatge científic, escriuen frases molt llargues que no estan ben 
enllaçades i d’altres molt curtes sense justificar. És complicat saber si les 
dificultats venen perquè no tenen clars els conceptes científics (patró temàtic) o 
perquè no dominen el gènere lingüístic corresponent (patró estructural). En un 
dels estudis es centren més concretament en els textos argumentatius, força 
lligats als justificatius, on miren de suplir aquestes mancances dels alumnes 
proporcionant-los orientacions per a l’escriptura d’aquests i també mitjançant 
textos model. Obtenen bons resultats pel que fa al patró estructural, és a dir, 
els alumnes són capaços de seguir la seqüència d’un text argumentatiu, en 
canvi presenten problemes amb el patró temàtic, ja que els costa fer ús 
d’arguments significatius que tinguin validesa científica (Sardà, 2000). 
Un altre exemple, de Jiménez Aleixandre (2010), pretén conèixer la capacitat 
dels alumnes de 3r d’ESO per avaluar un enunciat determinista i contrastar-lo 
amb dades i proves que se’ls proporcionen. Com estan tractant el genotip i el 
fenotip, utilitza una activitat en la que parteix d’un enunciat de Watson, a partir 
d’aquí els alumnes han de trobar la relació entre algunes dades que se’ls 
donen i la conclusió que va donar Watson en el seu dia; per altra banda, tot i 
que de manera implícita, se’ls demana l’opinió sobre el determinisme. Amb 
l’anàlisi dels resultats veuen que la majoria dels alumnes presenten dificultats 
per desenvolupar pensament crític, i per tant, no saben relacionar l’enunciat 
amb les dades proporcionades. 
Altres autors han investigat també en aquest camp però aplicat a investigacions 
científiques. A partir de les produccions dels alumnes, és a dir, de les seves 
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llibretes de laboratori, s’ha comprovat si eren capaços de donar afirmacions 
correctes, evidenciar-les i saber justificar la relació entre l’evidència i l’afirmació 
donada. Han vist que un percentatge molt petit d’alumnes és capaç de fer-ho, 
en canvi gairebé la meitat dels alumnes donen les afirmacions i no les 
evidencien ni les justifiquen. Caldria realitzar més activitats que els ensenyin a 
construir explicacions científiques, i també cal més experiència per part dels 
docents en aquesta tipologia d’activitats (Ruiz-Primo, 2010). 
 
Segons Custodio (2011) la justificació d’un enunciat en relació a un fet, un 
procediment o una teoria equival a fonamentar-ho amb coneixements o punts 
de vista acceptats pel receptor (Figura 2). Si ens centrem en les classes de 
ciències voldria dir  fonamentar-ho amb teories científiques i altres fonts com 
podrien ser experiments de laboratori. És molt important que un alumne sàpiga 
justificar correctament perquè voldrà dir que ha entès un fenomen científic, que 
és capaç de relacionar teories i coneixements i aplicar-los al cas concret que se 
li ha plantejat, podríem dir així que l’alumne s’ha apropiat del coneixement. Per 
tal d’aconseguir-ho cal començar per explicitar bé a l’alumne que se li està 
demanant en un enunciat. En el camp de la recerca didàctica hi ha desacords 
en els significats de raonar, argumentar i justificar, i cal tenir en compte que els 
dos últims van estretament lligats. Hi ha autors com Keogh i Naylor que diuen 
que en l’argumentació els alumnes han de considerar idees alternatives, 
justificar opinions i basar les seves decisions en evidències i raonaments; en 
canvi Van Dijk considera que la finalitat de l’argumentació és convèncer al 
receptor sobre algun tema. Hi ha molts autors que consideren la justificació 
com un component primari de l’argumentació, en canvi en algun context com 
pot ser l’argumentació científica, es poden arribar a confondre. 
 

 
 
 
 

Figura 2. Traducció del mapa conceptual per explicar el concepte de 
“justificar” segons Jorba (1998). 
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A l’hora d’avaluar els textos dels alumnes es presenten diverses propostes. A 
l’article de Sanmartí (2004) proposen analitzar la coherència discursiva i 
l’estructura dels textos per poder trobar quins són els majors obstacles 
lingüístics que dificulten l’aprenentatge dels alumnes. Referent a l’estructura, es 
fixen en els connectors utilitzats i en com relacionen les idees dins del text; i 
amb la coherència discursiva s’analitza el significat global del text i si els 
alumnes han entès la idea general que expressen, és a dir, com demostren el 
coneixement que tenen de la temàtica del text. 
 
 
 
1.5. Objectiu general i objectius específics 

 
Els objectius generals d’aquest treball serien trobar les estratègies perquè els 
alumnes millorin en la redacció de textos justificatius a les classes de ciència i 
que això millori significativament el seu aprenentatge tant en l’àmbit lingüístic 
com en l’àmbit científic.  
Per ser més concrets, els objectius específics serien: 

- Dissenyar activitats que fomentin la redacció de textos justificatius i 
elaborar una pauta que els faciliti la redacció d’aquests.  

- Valorar la seva implementació a l’aula i analitzar els resultats per saber 
si les intervencions han estat adients o si caldria fer canvis o millores. 

- Identificar els elements on presenten més dificultats els alumnes 
- Estudiar si el canvi en el patró temàtic dels textos influeix en el patró 

estructural i l’adequació lingüística d’aquests. 
- Conèixer l’opinió de l’alumnat sobre la redacció de textos justificatius a 

les classes de ciències. 
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2. Descripció de l’observació a l’aula 
2.1. Característiques socioafectives i psicoevolutives de l’alumnat 
 
La investigació duta a terme en aquest treball s’ha realitzat a l’assignatura de 
Física i Química amb els alumnes de segon curs de secundària, curs en el qual 
hi ha dues línies (A i B), però per algunes assignatures com física i química, es 
desdoblen i hi ha tres línies (A, B i C). Els tres grups són heterogenis i no són 
gaire problemàtics, en general es veu un elevat grau de motivació. No s’ha 
d’oblidar que són adolescents d’entre 13 i 14 anys, que per tant tenen moltes 
preguntes i curiositats, però no fa ni dos anys que van acabar la primària i no 
presenten un elevat grau de maduresa. Hi ha algun cas d’alumne disruptiu i 
altres casos a tenir en consideració: un alumne nouvingut que entén el castellà, 
un alumne hiperactiu i un alumne amb un cas de dislèxia. En general són 
alumnes que es mostren atents, són molt participatius i mostren curiositat per 
les coses que estan aprenent. Com s’ha dit anteriorment, els grups són 
heterogenis, de manera que s’observa certa diferència de nivells cognitius. 
Entre els tres grups hi ha un total de 59 alumnes dividits equitativament en 
nombre, sent el grup C el que només en te 19. La intervenció autònoma del 
pràcticum es va dur a terme als tres grups, per ser més concrets al grup A la 
vaig impartir jo, al grup C el meu company de pràctiques i al grup B la vam 
impartir entre els dos, tot i així les diferències van ser mínimes; quan calia 
parlar del tema que incumbeix a aquest treball participava jo com a docent 
exclusivament.  
 
Durant la unitat didàctica s’han utilitzat diferents metodologies per gestionar 
l’aula i s’ha aprofitat que els alumnes estan acostumats a treballar en grup, tot i 
així s’ha intentat que el desenvolupament de les activitats relacionades amb els 
textos justificatius es realitzés de forma individual.  
 
 
2.2. Proposta didàctica i estratègia de recollida de dades 
 
La idea bàsica de l’acció duta a terme és ajudar als alumnes a escriure textos 
justificatius a les classes de física i química, és a dir, que treballin la 
competència lingüística de forma transversal. La pregunta a la que vull 
respondre és: “Com podem ajudar als alumnes a millorar els seus textos 
justificatius i contribuir així a un millor aprenentatge lingüístic i científic?” 
 
Els resultats d’aquesta investigació surten de l’anàlisi de les produccions dels 
alumnes, dels diferents textos que se’ls ha proposat que redactin durant el 
desenvolupament de la unitat didàctica. La idea inicial era recollir els textos 
dels 59 alumnes, però s’han descartat 17 alumnes. Tal com es mostra a la 
Figura 3, la major part dels alumnes han estat descartats perquè no van poder 
assistir a classe quan es realitzava algun dels textos, i l’altra petita part perquè 
algun dels textos els han deixat en blanc i no es podia procedir amb l’anàlisi. 
He volgut descartar als alumnes que no han pogut realitzar tots els textos 
perquè no es podria veure realment si hi hagut una evolució, ja que la mostra 
d’alumnes variaria per cada text.  
S’ha considerat que amb 41 alumnes restants la mostra segueix sent 
significativa. 
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Les activitats s’han incorporat dins de la unitat didàctica “Muntem una 
campanya de reciclatge per a l’institut” que abasta el tema de la diversitat de la 
matèria. S’ha aprofitat la temàtica de la UD per dissenyar aquestes activitats, 
de manera que han quedat totalment incorporades. Cal dir que la unitat 
didàctica incorpora dos grans blocs de cicles didàctics: el primer sobre 
substàncies, compostos, mescles i mètodes de separació; i el segon sobre el 
reciclatge, un bon tema per conscienciar als alumnes respecte al medi ambient. 
La intervenció s’ha realitzat amb el primer bloc, que parla de la matèria, com 
classificar-la, distingir-la i separar-la. 
Han estat 5 les activitats dissenyades per la recollida d’informació i es 
descriuen breument a continuació: 
 

- Activitat T1: a realitzar a l’inici del cicle didàctic, més concretament a la 
segona sessió, després que els alumnes hagin assistit a una primera 
sessió de demostració d’experiments i exploració d’idees prèvies. És un 
Pretest on redacten un primer text. 
 

- Activitat T2.1: a realitzar a meitat del cicle didàctic. Dos petits textos que 
redacten amb l’ajuda d’una pauta. 
 

- Activitat T2.2: a realitzar gairebé al final del cicle didàctic. De la mateixa 
manera que l’activitat T2.1, amb la finalitat de que segueixin practicant 
amb la pauta. 

* Correcció i comentaris dels textos fets fins el moment. 
 

- Activitat T3: a realitzar al final del cicle. Redacció d’un text sense pauta, 
és un Posttest per avaluar l’evolució experimentada. 
 

- Activitat T4: a realitzar quan ja s’ha acabat el cicle didàctic. Redacció 
d’un text canviant el patró temàtic i a la vegada demanant l’opinió dels 
alumnes respecte la intervenció duta a terme. És també un Posttest.  

Mostra 
anàlisi; 41 

No va 
venir; 13 

NC; 5 

Figura 3. Nombre d’alumnes de 2n d’ESO que formen part de 
l’anàlisi, que no van venir a alguna de les proves i que no van 

respondre alguna de les activitats (NC). 
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Els textos s’analitzaran a partir d’una rúbrica que es mostrarà més endavant a 
les Taules 3-5  amb 11 indicadors que s’han agrupat en 3 categories tal com es 
mostra a continuació a la graella de la Taula 1: patró temàtic, patró estructural i 
adequació lingüística. Cada indicador tindrà valors numèrics entre l’1 i el 4, i 
aquestes dades s’analitzaran mitjançant el programa Microsoft Excel. També 
es categoritzaran les opinions dels alumnes de l’activitat T4 per tal de conèixer 
la seva percepció de la intervenció. 
 
 

PATRÓ TEMÀTIC 

 1 2 3 4 

I1. Mostra coneixements adquirits de la temàtica de la unitat     

I2. Fa ús de paraules específiques, corresponents a la unitat     

I3. Els arguments relacionen fets i teoria     

I4. Té en compte tots els apartats de l’enunciat     

PATRÓ ESTRUCTURAL 

I5. Utilitza connectors causals     

I6. El text està ordenat     

I7. Les frases estan ben encadenades (fa ús d’altres 
connectors a més dels causals) 

    

I8. Utilitza frases precises (sense ambigüitats)     
ADEQUACIÓ LINGÜÍSTICA 

I9. L’ortografia és correcta     

I10. Té en compte els signes de puntuació     

I11. La gramàtica és adequada     
Taula 1. Graella amb els indicadors utilitzats per l’anàlisi de les produccions 

dels alumnes. 
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3. Desenvolupament de la proposta didàctica 
3.1. Descripció de la proposta didàctica 
 
La proposta didàctica per treballar la redacció de textos justificatius s’inclou 
dins del primer bloc de cicle didàctic de la unitat de la diversitat de la matèria de 
l’assignatura de Física i Química de 2n d’ESO. La unitat titulada “Muntem una 
campanya de reciclatge per a l’institut, incorpora el bloc de La matèria que a 
continuació es descriurà, i el bloc del reciclatge; aquest segon bloc no ha 
format part de la intervenció descrita en aquest treball. 
En el primer bloc, que incloïa les 4 etapes del cicle d’aprenentatge descrites per 
Karplus i revisades a posterior per Jorba i Sanmartí, apareixen aquests 
continguts: 
 

- Diferències i caracterització de mescles homogènies, mescles 
heterogènies i col·loides 

- Les mescles a la vida quotidiana 
- Mètodes de separació de mescles homogènies i heterogènies 
- Les substàncies pures: simples i compostes 

 
Tota la unitat es desenvolupa en el context del reciclatge, els alumnes reben un 
encàrrec del departament de territori i sostenibilitat on se’ls demana que al final 
de la unitat han de ser un experts en la matèria, en els mètodes de separació, 
etc, ja que hauran d’elaborar un campanya de reciclatge per implementar a 
l’institut. Per aquest motiu es desenvolupen activitats diverses, on per exemple 
els alumnes han de fer un model de mescla homogènia i mescla heterogènia, 
han de dissenyar un pòster amb els mètodes de separació de mescles, han de 
separar ells autònomament algunes mescles al laboratori, han de treballar en 
grups d’experts de reciclatge i també han d’exposar la campanya que han 
elaborat. S’ha procurat que els grups de treball, que han anat canviant al llarg 
de les sessions, fossin heterogenis pel que fa a nivells cognitius i s’aconseguís 
així un treball cooperatiu i col·laboratiu entre companys. 
 
La tipologia d’activitats diversa ha servit com a eina d’atenció a la diversitat, tot i 
que com s’ha descrit anteriorment, l’alumnat amb el que s’ha tractat no 
presenta una gran diversitat. La única mesura individual d’atenció a la diversitat 
s’ha pres per a l’alumne nouvingut, totes les activitats de caire individual s’han 
reescrit en castellà, i en les activitats grupals els companys i els docents 
s’encarregaven d’ajudar-lo amb l’idioma. Per altra banda, moltes de les 
activitats s’han realitzat en grups heterogenis per promoure el treball cooperatiu 
i col·laboratiu com s’ha dit anteriorment, de manera que els alumnes es poden 
ajudar i aprenen uns dels altres. Les diferents activitats pretenen cridar l’atenció 
de tot l’alumnat promovent les diverses intel·ligències, evitant posar limitacions 
a alguns alumnes. Per exemple l’ús d’imatges i audiovisuals, les activitats de 
laboratori, algunes activitats més creatives i de dibuix, que podran afavorir 
també a l’alumne amb dislèxia lleu i al que presenta hiperactivitat, ja que alguna 
tipologia d’activitat pot semblar-li més interessant i captar la seva atenció. 
 
Per tal de situar temporalment al lector dins de la unitat didàctica, a continuació 
es presenta la Taula 2 on s’inclou la planificació, a mode resumit, de la unitat 
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en la qual s’ha dut a terme la intervenció, juntament amb les activitats pròpies 
d’aquesta. 
  

Sessió 1 Demostració i preguntes 

Fase del cicle Exploració d’idees prèvies i introducció a la unitat didàctica 

Descripció 
breu de 
l’activitat 

- Introducció i contextualització de la unitat.  
- Introducció a alguns conceptes de la unitat i demostració 
experimental dels tipus de substàncies establint un diàleg socràtic 
amb els alumnes. 

Sessió 2 i 3 Mescla homogènia i mescla heterogènia 

Fase del cicle Introducció de nous continguts i estructuració de coneixements 

Descripció 
breu de 
l’activitat 

- Realització de l’activitat T1. 
- Contextualització i activitat de mescles, en grups de 4 persones 
realitzen l’activitat guiada de mescles, que consisteix en 
classificar imatges de diferents tipus de substàncies, per arribar 
mitjançant preguntes guiades, a classificar i trobar les propietats 
dels tipus de mescles. 
- Síntesi final i correcció de l’activitat amb tot el grup classe. 

Sessió 4 i 5 Dispersions col·loïdals 

Fase del cicle Introducció de nous continguts i estructuració de coneixements 

Descripció 
breu de 
l’activitat 

- Contextualització i introducció a les dispersions col·loïdals.  

- Explicació de les dispersions col·loïdals i activitats del llibre per 

parelles 

- Organització dels grups i material per a la realització del pòster 

de separació de mescles per la propera sessió. 

Sessió 6, 7 i 8 Tècniques de separació de mescles i pòster 

Fase del cicle Estructuració de coneixements 

Descripció 
breu de 
l’activitat 

- Contextualització i construcció de l’esquema dels mètodes de 

separació de mescles. 

- Elaboració del pòster de mètodes de separació de mescles en 

grups de 4 persones. 

- Plantejament de la pràctica a realitzar al laboratori a la propera 

sessió. 

*Entre aquestes tres sessions s’ha intercalat una sessió de 

laboratori en la qual els docents fèiem una demostració de la 

tècnica de la destil·lació, dividint el grup en dos per una millor 

gestió de l’aula. 

Sessió 9 Laboratori - separació de mescles 

Fase del cicle Estructuració dels coneixements i aplicació dels coneixements 
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Descripció 
breu de 
l’activitat 

- Comentaris breus respecte la realització de la pràctica, 

comprovant que han realitzat la part prèvia de l’informe de 

laboratori on s’inclou el disseny dels experiments. 

- Realització dels experiments de separació de mescles en els 

mateixos grups de 4 que han fet el pòster. Durant la pràctica han 

de seguir completant l’informe (individualment) de laboratori que 

hauran d’entregar sencer a la propera sessió. 

Sessió 10 i 
11 

Substàncies pures, compostos i mescles 

Fase del cicle Introducció de nous continguts, estructuració i aplicació dels 
coneixements 

Descripció 
breu de 
l’activitat 

- Realització de l’activitat T2.1 
- Explicació de les substàncies pures (substància simple vs. 
substància composta) i activitats per parelles 
- Visualització del vídeo de l’electròlisi 
- Realització del mapa conceptual per parelles resumint tot el que 
s’ha vist a la unitat amb la posterior correcció amb tot el grup. 
- Organització dels grups per fer la campanya de reciclatge en 
sessions posteriors i explicació de l’activitat que realitzaran. 

Sessió 12 Inici de la campanya de reciclatge 

Fase del cicle Introducció de nous continguts, estructuració i aplicació dels 
coneixements 

Descripció 
breu de 
l’activitat 

- - Realització de l’activitat T.2.2  
- - Trobada dels grups d’experts de la campanya de reciclatge on 

cada alumne posarà en comú la informació buscada a casa, 
comentaran i faran anotacions corresponents. Els grups són (1) 
Vidre, (2) Plàstic, (3) Cartró, (4) Orgànic i (5) Rebuig + Piles+ 
Bateries. 

Sessió 13, 14 
i 15 

Campanya de reciclatge 

Fase del cicle Estructuració i aplicació dels coneixements 

Descripció - - Continuació de la trobada d’experts 
- - Retorn amb el grup de la campanya i elaboració d’aquesta 
- - Comentaris i preguntes respecte els textos que han 

redactat fins el moment 
- - (en una sessió posterior a la dels comentaris) Realització de 

l’activitat T3 
- - Finalització del producte final “campanya de reciclatge”  

Sessió 16 Exposició de la campanya de reciclatge 

Fase del cicle Aplicació del coneixement i síntesi final 

Descripció - - Realització de l’activitat T4  
- - Exposicions de les campanyes i coavaluació entre grups  

Taula 2. Resum de les sessions programades a la Unitat Didàctica. Els dos 
grans blocs de cicles didàctics estan diferenciats per colors (verd i vermell). 

 



Aprenem a justificar a les classes de ciències Lidia Rosado Piquer 

17 
 

La proposta s’ha dut a terme per igual ens els tres grups A, B i C i en l’anàlisi 
dels resultats no es diferencien els alumnes per grup. No s’ha tingut en compte 
que un dels grups el vaig portar jo íntegrament, un altre grup el meu company i 
el tercer entre els dos. Tampoc s’ha considerat la influència de l’hora en que els 
han realitzat, ja que no és el mateix realitzar les activitats un dimarts a les nou 
del matí que un divendres al migdia. El conjunt d’activitats incloses en la 
intervenció tenen una ponderació total del 15% de la nota de la unitat didàctica. 
 
A continuació es detallen les activitats (es poden veure a l’annex) que formen 
part del pla d’acció: 
- Pretest, Activitat T1: després d'una primera sessió molt introductòria del 

tema, on encara no apareixen nous conceptes, es passa un full als alumnes 
amb algunes qüestions, on es pretenen fer sorgir algunes idees prèvies i 
saber si ja tenen coneixement del tema que estan a punt de començar. A 
més, se’ls demana la redacció d'un petit text justificatiu que inclou la 
temàtica del nou tema, però s’ha buscat una qüestió senzilla amb la qual no 
haurien de presentar problemes de conceptes. Dins d’aquesta activitat 
només es tindrà en compte en l’anàlisi dels resultats la part de la redacció 
del text 
 

- Activitat T2.1 i T2.2: durant el desenvolupament de la unitat didàctica, quan 
es creu que els alumnes ja han adquirit alguns conceptes, se'ls demana la 
redacció de quatre textos justificatius amb l'ajuda d'una pauta i unes 
preguntes que els guien també en la redacció. No es donen les quatre 
preguntes de cop, es fa en dos dies diferents distanciats com a màxim una 
setmana. En la primera activitat les preguntes estan referides als mètodes 
de separació mescles, en la segona activitat estan referides a les 
substàncies pures; com és d’esperar, les activitats les realitzaven després a 
d’haver vist a classe la temàtica corresponent.  
La pauta que es va proporcionar als alumnes té dues parts: una primera on 
se’ls explica als alumnes quins passos han de seguir per elaborar un text 
justificatiu, de manera que aquest pugui seguir una estructura; i a la segona 
part s’ofereix als alumnes un llistat de connectors causals que els ajudaran 
a construir el text i sobretot a donar significat a les frases. Abans de la 
realització dels textos es van dedicar uns minuts a comentar la pauta. 

 
- Posttest, Activitat T3: ja cap al final del tema i després d’haver comentat els 

qüestionaris previs amb els alumnes, resolent dubtes i destacant punts forts 
i febles, se'ls torna a demanar la redacció d'un text justificatiu però aquesta 
vegada sense pauta i amb absència de preguntes guia. El que si se’ls 
proporciona és una taula per a que organitzin la seva resposta, ja que han 
de fer la redacció analitzant un text llarg que presenta diverses parts a 
considerar per la justificació.  

 
- Posttest, Activitat T4, canvi patró temàtic: al final del procés es demana una 

opinió personal als alumnes. Es vol saber que en pensen de la utilitat de 
saber escriure textos justificatius, si el procés d’aprenentatge realitzat els ha 
anat bé i com ho farien ells per millorar la seva escriptura. S’aprofita 
aquesta última activitat per demanar aquesta opinió en format de text 
justificatiu, de manera que si alguns alumnes no eren capaços d’escriure 
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correctament en les activitats anteriors perquè no tenien clars els conceptes 
i no dominaven el patró temàtic; aquí es podrà veure si això provoca canvis 
en el patró estructural i en l’adequació lingüística. 

 
Per tal d’avaluar les produccions dels alumnes s’utilitzaran els indicadors 
descrits a la taula presentada a l’inici del treball. Són 11 indicadors dividits en 3 
grups: el patró temàtic, el patró estructural i l’adequació lingüística. L’anàlisi és 
de caire qualitatiu, ja que és complicat avaluar els textos dels alumnes de forma 
quantitativa. Tot i així, hi ha alguns indicadors que tenen una interpretació més 
quantitativa com són l’i5, l’i9, l’i10 i l’i11. Cada un dels indicadors es puntua 
amb un nombre de l’1 al 4, on 1:gens, 2:poc, 3:força i 4:molt. 
Per facilitar l’anàlisi dels textos i que aquest sigui coherent i consistent, s’ha 
dissenyat un rúbrica amb els criteris d’avaluació de cada nivell per a cada 
indicador. Les rúbriques es mostren a les Taules 3, 4 i 5 que venen a 
continuació. 
 
 
 
 

PATRÓ TEMÀTIC 

 1 2 3 4 

I1. Mostra 
coneixements 
adquirits de la 
temàtica de la 
unitat 

No apareix 
cap 
concepte 
relacionat 
amb la 
temàtica 

Apareixen part 
dels conceptes 
de la temàtica 
necessaris per 
respondre la 

pregunta 

Demostra 
que ha 
adquirit tots 
els 
coneixements 
de la 
temàtica 
necessaris 
per 
respondre la 
pregunta 

Demostra 
que ha 
adquirit tots 
els 
coneixements 
de la 
temàtica 
necessaris 
per 
respondre la 
pregunta i, a 
més, amplia 
la resposta 
amb altres 
coneixements 

I2. Fa ús de 
paraules 
específiques, 
corresponents 
a la unitat 

Només 
utilitza 
paraules 
d’ús 
col·loquial 

En general 
s’expressa de 
forma 
col·loquial i 
introdueix part 
del llenguatge 
de la temàtica 

Utilitza el 
llenguatge 
corresponent 
a la temàtica 
però en algun 
cas apareix 
llenguatge 
col·loquial 

Utilitza el 
llenguatge 
corresponent 
a la temàtica 

I3. Els 
arguments 
relacionen 
fets i teoria 

No introdueix 
cap 
argument 

Introdueix 
pocs 
arguments i 
només algun 
relaciona fets i 
teoria. 

Dona 
arguments 
apropiats 
però no tots 
relacionen 
fets i teoria. 

Els 
arguments 
donats 
relacionen 
fets i teoria. 
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I4. Té en 
compte tots 
els apartats 
de l’enunciat 

No ha 
considerat 
tots els 
apartats de 
l’enunciat, i 
en els casos 
que sí, 
només els 
nombra 

No ha 
considerat tots 
els apartats de 
l’enunciat, i en 
els casos que 
sí, els justifica. 

Ha considerat 
tots els 
apartats de 
l’enunciat 
però alguns 
només els 
nombra, no 
els justifica. 

Dona 
resposta a 
tots els 
apartats de 
l’enunciat 

Taula 3. Rúbrica dissenyada per analitzar el patró temàtic dels textos. 

 
 

PATRÓ ESTRUCTURAL 

 1 2 3 4 

I5. Utilitza 
connectors 
causals 

No utilitza 
connectors 
causals 

Utilitza només 
el connector 
causal 
“perquè” 

Utilitza algun 
connector 
més a part de 
“perquè” 

Utilitza 
connectors 
causals 
diversos de 
forma pertinent 

I6. El text 
està ordenat 

El text no 
presenta 
cap tipus 
d’ordre 

El text està 
parcialment 
ordenat 

Hi ha alguna 
idea que no 
segueix 
l’ordre del 
text 

Les idees es 
presenten de 
forma 
ordenada  

I7. Les frases 
estan ben 
encadenades 
(fa ús d’altres 
connectors a 
més dels 
causals) 

No utilitza 
connectors, 
de manera 
que no lliga 
cap frase 

Hi ha algunes 
frases sense 
lligar, la lectura 
del text no és 
àgil 

Utilitza 
connectors 
però en algun 
cas costa 
seguir la 
lectura del 
text 

Totes les 
frases estan 
lligades amb 
connectors i el 
text es llegeix 
fàcilment 

I8. Utilitza 
frases 
precises 
(sense 
ambigüitats) 

No es 
comprèn la 
idea del text 

El text no és 
clar, apareixen 
moltes 
ambigüitats 

El text és 
clar, però hi 
ha alguna 
frase 
ambigua 

El text és 
precís, amb 
idees clares 

Taula 4. Rúbrica dissenyada per analitzar el patró estructural dels textos. 
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ADEQUACIÓ LINGÜÍSTICA 

 1 2 3 4 

I9. 
L’ortografia 
és correcta 

El text està 
ple de faltes 
ortogràfiques 

El nombre de 
faltes 
ortogràfiques 
és elevat 

Hi ha alguna 
falta 
d’ortografia 

No hi ha faltes 
d’ortografia 

I10. Té en 
compte els 
signes de 
puntuació 

No utilitza 
signes de 
puntuació 

Utilitza 
escassos 
signes de 
puntuació 

Utilitza signes 
de puntuació 
però no 
sempre els 
més 
pertinents 

Utilitza els 
signes de 
puntuació de 
forma pertinent 

I11. La 
gramàtica 
és 
adequada 

El text està 
ple d’errors 
gramaticals 
(temps 
verbals, 
gènere, 
persona, 
sintaxi,...) 

El nombre 
d’errors 
gramaticals és 
elevat 

El text 
presenta 
escassos 
errors 
gramaticals 

No hi ha errors 
gramaticals 

Taula 5. Rúbrica dissenyada per analitzar l’adequació lingüística dels textos. 

 
 
3.2. Descripció dels resultats obtinguts 
 
A continuació es presentaran els resultats obtinguts per a cada intervenció. Els 
resultats s’han resumit en gràfiques que es complementaran amb comentaris 
explicatius. Per altra banda, s’ha afegit una taula similar a la rúbrica mostrada 
anteriorment, on s’ensenyen parts dels textos realitzats pels alumnes 
corresponents als diferents nivells dels 11 indicadors. 
 
A partir de les gràfiques obtingudes s’analitzarà l’evolució del grup classe des 
de l’inici de la intervenció fins al final, com ha afectat la presència de la pauta i 
si el canvi en el patró temàtic ha comportat canvis en el patró estructural i en 
l’adequació lingüística. Per cada intervenció es presenten tres gràfiques 
corresponents als tres grans grups d’indicadors. Totes segueixen el mateix codi 
que de colors indicat a la llegenda, on el vermell representa el Gens i el verd 
representa el Molt. 
 
Primera intervenció (T1)  
 
En aquesta primera intervenció s’analitzen els resultats dels textos inicials dels 
alumnes, sense l’ús de pautes i sense haver-los concretat que el text havia de 
tenir l’estructura i finalitat de text justificatiu. 
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Figura 4. Resultats obtinguts en el patró temàtic a l’activitat T1. 

 
En aquesta primera gràfica (Figura 4) corresponent al patró temàtic del pretest 
es pot observar que els alumnes presenten menys dificultats en la completitud 
que ve donada per l’i4. Val a dir que la qüestió que se’ls proposa és simple i 
senzilla i no hauria de portar problemes en aquest aspecte. 
Si ens fixem en els tres primers indicadors podem veure que els resultats no 
són tant positius; el primer està referit als coneixements adquirits de la unitat, 
de manera que en aquest primer cas com només s’havia realitzat una sessió de 
demostració d’experiments, més que els coneixements adquirits s’han avaluat 
els coneixements previs dels alumnes, ja que la qüestió presentada era de 
sentit comú; el segon, referit a l’ús de paraules científiques específiques és el 
que presenta pitjors resultats juntament amb el tercer, on s’avalua la capacitat 
que tenen per relacionar fets i teoria. 
 

 
Figura 5. Resultats obtinguts en el patró estructural a l’activitat T1. 

 
Si ens fixem en els resultats del patró estructural (Figura 5) podem veure que 
els resultats són pitjors que els del patró temàtic. Els alumnes presenten grans 
dificultats a l’hora d’utilitzar connectors causals (i5), ja que no n’utilitzen o 
només fan ús del perquè. També tenen problemes per expressar-se de forma 
precisa (i8), ja que utilitzen oracions ambigües. Si ens fixem en l’i6 i l’i7, 
corresponents a l’ordre del text i l’ús d’altre tipus de connectors respectivament, 
és on presenten menys dificultats. 
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Figura 6. Resultats obtinguts en l’adequació lingüística a l’activitat T1. 

 
Pel que fa als resultats de l’adequació lingüística (Figura 6)  s’observen menys 
dificultats que amb el patró estructural. Quan tenen més problemes és per 
escriure sense faltes d’ortografia (i9), mentre que l’ús dels signes de puntuació i 
la bona gramàtica els costen menys (i10 i i11). 
 
Segona intervenció (T2.1 i T2.2) 
 
A la segona intervenció s’han analitzat per separat les dues activitats que els 
alumnes han realitzat amb la pauta.  Es mostren conjuntament una al costat de 
l’altra les gràfiques obtingudes en les dues activitats. 
 

 
 
 
Els resultats obtinguts pel patró temàtic en les dos activitats amb pauta de la 
Figura 7 mostren una evolució positiva de la primera a la segona activitat, 
resultat esperable ja que els alumnes estan més familiaritzats amb la temàtica 
de la unitat. En ambdos casos els pitjors resultats apareixen quan es tracta 
d’utilitzar arguments que relacionin fets i teoria (i3), i també mostren 
mancances dels coneixements adquirits de la temàtica (i4). En canvi es 
desenvolupen millor en l’ús de vocabulari específic (i2) i tendeixen a donar 
respostes força completes sense obviar parts de la pregunta plantejada (i4). 
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Figura 7. Resultats obtinguts en el patró temàtic a l’activitat T2.1 i T2.2 respectivament. 
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El patró estructural dels textos (Figura 8) també millora de la primera a la 
segona activitat, de la mateixa manera que ho feia el patró temàtic, ja que els 
alumnes estan més familiaritzats amb la tipologia textual. En aquest cas 
presenten major dificultat quan han d’utilitzar una gran varietat de connectors 
causals a més del “perquè” (i5) i a l’hora d’escriure frases precises (i8); per altra 
banda, escriuen textos força ordenats i són capaços d’encadenar bé les frases 
mitjançant qualsevol tipus de connector (i6 i i7). 
 

 
 
 
 
Com ha passat amb el patró temàtic i l’estructural, en l’adequació lingüística 
(Figura 9) s’observa una evolució positiva de la primera a la segona activitat. 
En les dues activitats l’alumnat presenta menys problemes amb el signes de 
puntuació (i10), mentre que els costa més escriure sense errors ortogràfics ni 
gramaticals (i9 i i11). 
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Figura 8. Resultats obtinguts en el patró estructural a l’activitat T2.1 i T2.2 respectivament. 

Figura 9. Resultats obtinguts en l’adequació lingüística a l’activitat T2.1 i T2.2 
respectivament. 
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Tercera intervenció (T3) 
 
 

 
 

 
La tercera activitat, que la van realitzar sense pauta, mostra bons resultats 
(Figura 10) en tots els indicadors corresponents al patró temàtic, sobretot pel 
que fa als coneixements adquirits de la unitat didàctica (i1) i a l’ús de paraules 
específiques de la temàtica (i2), resultats coherents ja que aquesta intervenció 
es va realitzar cap al final de la unitat didàctica i els alumnes han estructurat 
millor els coneixements i s’han acostumat al llenguatge. 
 

 
Figura 11. Resultats obtinguts en el patró estructural a l’activitat T3. 

 
Les dades provinents del patró estructural (Figura 11) indiquen que els alumnes 
escriuen textos ordenats (i6) de forma precisa (i8) i utilitzant connectors (i7), 
però pocs de causals (i5). És a dir, hi ha una millora en el patró estructural 
inclús després de retirar la pauta, però en canvi no es veu afavorit l’ús dels 
connectors causals.  
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Figura 10. Resultats obtinguts en el patró temàtic a l’activitat T3. 
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Figura 12. Resultats obtinguts en l’adequació lingüística a l’activitat T3. 

Els resultats de l’adequació lingüística (Figura 12) són similars als de les 
activitats anteriors, els alumnes tenen més dificultats per escriure sense faltes 
d’ortografia (i9) i errors gramaticals (i11), mentre dominen més l’ús dels signes 
de puntuació (i10). Cal dir que aquesta activitat suposava als alumnes escriure 
un text més llarg que a les anteriors, per tant, el nombre de faltes d’ortografia i 
errors gramaticals podria ser més elevat donada l’extensió del text. 
 
 
Quarta intervenció (T4) 

 
Figura 13. Resultats obtinguts en el patró estructural i en l’adequació lingüística 

a l’activitat T4. 
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Aquesta última intervenció és diferent a la resta ja que s’ha canviat el patró 
temàtic, així es podrà veure si això influeix en el patró estructural i en 
l’adequació lingüística.  
Com es pot observar a la Figura 13 tornen a aparèixer resultats positius pel 
patró estructural exceptuant l’ús de connectors causals (i5); i segueixen 
presentant problemes per escriure sense faltes (i9) i errors gramaticals (i11). 
Com passa amb l’activitat T3, la major extensió del text pot provocar més errors 
ortogràfics i gramaticals. 
 
Amb les produccions d’aquest últim text també s’ha volgut veure la percepció 
que tenen els alumnes de l’activitat realitzada. Dels 41 alumnes, tots 
consideren que escriure textos justificatius a l’àrea de ciències és útil i els 
servirà pel futur, i de la mateixa manera es mostren contents amb la intervenció 
que s’ha dut a terme, tot i així hi ha 6 alumnes que pensen que l’activitat se’ls 
ha fet pesada. 
També s’han categoritzat les propostes de millora que han proposat ells per la 
intervenció, alguns alumnes han donat més d’una proposta, per aquest motiu el 
nombre de propostes és major que el nombre d’alumnes. A la Figura 14 que 
apareix a continuació es mostren les diferents propostes dels alumnes. 
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Figura 14. Propostes de millora proposades pels alumnes recollides a l’activitat T4. 
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Molts alumnes coincideixen en què la clau de l’èxit seria practicar més, inclús 
alguns d’ells proposar fer-ho gairebé cada dia en forma de diari. Una altra 
proposta interessant dels alumnes seria que a l’inici de la intervenció se’ls 
donés un text justificatiu i tots junts a classe analitzéssim l’estructura i 
busquéssim paraules clau com poden ser els connectors causals. Altres 
proposen de practicar oralment, és a dir, fer el mateix que fins ara però sense 
haver de redactar, o redactant a partir d’un experiment realitzat per ells. 
Un grup d’alumnes proposa canvis directament a la pauta: afegir més 
connectors causals i afegir un llistat de vocabulari científic pertanyent al patró 
temàtic de la unitat. 
En la resta d’aportacions no hi ha hagut tanta coincidència per part de 
l’alumnat, només una o dos persones, algunes d’elles serien fer exercicis 
concrets per practicar amb connectors causals i amb signes de puntuació; fer 
dictats de textos justificatius, o alguna ben curiosa com “llegir teories fetes a 
l’antiguitat i demostrar-les”. 
La majoria de les propostes donades pels alumnes han de tenir-se en compte 
ja que són perfectament aplicables per a futures millores en la intervenció, i la 
seva percepció, així com la meva, també s’ha de valorar molt. 
 
A continuació es mostren alguns fragments de les produccions dels alumnes 
que s’han pres com a significatius. 
Responent a la segona pregunta de l’activitat T2.1: L’aigua i el vinagre formen 
una mescla de líquids immiscibles i per tant els podem separar mitjançant un 
embut de decantació si coneixem les seves densitats. És certa aquesta 
afirmació? Justifica perquè. 
“Aquesta afirmació no és certa ja que l’aigua i el vinagre no són immiscibles. 
Com l’aigua i el vinagre es dissolen, utilitzarem la destil·lació utilitzant els 
diferents punts d’ebullició. Aquesta mescla és homogènia degut a que només 
es distingeix un dels components. Pel contrari, si fos heterogènia, no 
necessitariem la destil·lació, podriem fer-ho amb decantació.” 
El fragment mostrat seria un exemple d’un text justificatiu de bona qualitat, i per 
tant avaluat majoritàriament amb 4 i algun 3. Es tracta de la primera activitat 
realitzada amb pauta, i l’alumne respon correctament, utilitzant un llenguatge 
corresponent i és capaç de justificar la pregunta amb la teoria donada a classe. 
Tot i així hi ha un fragment que pot crear confusió, quan diu que “...homogènia 
degut a que només es distingeix un dels components”, la frase no és del tot 
correcte perquè hauria de dir que no es distingeix cap component, però també 
es pot entendre com que es veu la dissolució com si només hi hagués un 
component, quelcom que es pot admetre com a vàlid. El text està ordenat i la 
majoria de frases ben encadenades, ja sigui perquè utilitza varietat de 
connectors causals o d’altre tipus. L’adequació lingüística és correcta, excepte 
per alguna falta ortogràfica i algun error gramatical. 
 
Aquest segon text de menys qualitat respon a la primera pregunta de l’activitat 
T2.1 que incloïa preguntes extra per guiar-los: Un tècnic de laboratori ha de 
separar una mescla de clorur de sodi (NaCl) i sulfat de bari (BaSO4). La única 
informació de la que disposa és que el sulfat de bari és insoluble en aigua. 
Proposa-li al tècnic com separaries els diferents components i justifica-li. 
Preguntes que us poden ajudar: És una mescla? De quin tipus i perquè? 
Quines propietats cal considerar? Per què li cal conèixer la solubilitat? 
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“Si és una mescla heterogeni perque es poden diferencia els dos components. 
Les propietats que tenen són que la sorra no es dissol amb aigua el sulfat de 
bari si. Li cal coneixe la solubilitat perque la sal es dissol amb l’aigua i el sulfat 
de bari no. Per separar els dos components tenim que separar l’aigua del sulfat 
de bari amb un garbell i despres evaporar l’aigua per quedarte amb el sulfat de 
bari.” 
Veiem que en aquest cas l’alumne presenta alguns errors de concepte, ja que 
per exemple vol fer la separació amb un garbell i no seria del tot eficient, a més 
dona arguments bons però no tots relacionen fets i teoria. Només utilitza el 
connector causal “perquè” i hi ha frases que no estan encadenades. També 
podem veure que tots els aspectes relacionats amb l’adequació lingüística són 
bastant millorables. 
 
El tercer text que es mostra a continuació respon a la mateixa pregunta que 
l’anterior i és un text de baixa qualitat. 
“Crec que és una mescla homogènia i els seus components no es poden 
separar amb un colador, ja que el sulfat de bari i la sorra es barregarien i no les 
distingiríem. I amb l’aigua com es liquida i la sal i el sulfat de bari són sòlids 
doncs es barrejarien els components.” 
Tots els aspectes considerats en els indicadors són millorables, aquest text ha 
estat avaluat majoritàriament amb 2 i 1.  
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4. Discussió de resultats, conclusions i propostes de millora 
 
Per facilitar la visualització de les dades representades a les gràfiques, a 
continuació es mostra la Figura 15 amb totes elles, de manera que es pot 
apreciar l’evolució i veure els resultats de forma global. 
 

 
 
 
 
Els resultats obtinguts en la primera intervenció (T1), abans d’haver incidit en 
l’aprenentatge lingüístic i cognitiu dels alumnes, mostren com els alumnes 

 Figura 15. Quadre resum de totes les gràfiques mostrades anteriorment amb 
el resultat de les diverses activitats. 
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tenen dificultats per escriure textos justificatius de qualitat. A l’analitzar les 
dades es pot observar que els alumnes presenten més problemes en: 
- Demostrar coneixements de la temàtica, però que en aquest cas no podem 

considerar de la mateixa manera ja que acaben de començar la UD. Per 
aquesta activitat inicial hem de tenir en compte que l’alumnat té pocs 
coneixements sobre la diversitat de la matèria, quelcom esperable tractant-
se del segon curs d’ESO. Tot i així, com s’ha comentat anteriorment, es va 
plantejar una pregunta adequada al context que la majoria d’alumnes fossin 
capaços de respondre sense haver començat a tractar dita matèria. 

- Utilitzar el llenguatge específic de la temàtica i no fer ús d’expressions 
col·loquials. De la mateixa manera que passa amb el punt anterior, els 
alumnes no han de conèixer part del llenguatge específic de la unitat, però 
si haurien de saber expressar-se amb un llenguatge propi de la ciència 
sense fer ús de termes col·loquials. 

- Ser capaços d’introduir arguments que relacionin fets i teoria, un aspecte 
clau de la justificació. Els alumnes cauen en la dinàmica de només nombrar 
els aspectes a justificar. 

- Incloure connectors causals variats i no utilitzar sempre el “perquè”. 
- Redactar de forma clara i precisa, sense incloure termes ambigus que 

dificulten la comprensió de les idees del text. 
- Escriure sense faltes d’ortografia, quelcom perseguit pels docents de tots 

els àmbits durant tota l’etapa educativa. 
 
Aquests resultats mostren evidències de que els alumnes tenen dificultats per 
escriure textos justificatius correctament. Per tant, és necessari treballar de 
manera interdisciplinar a l’aula els diferents aspectes que cal tenir en compte 
per redactar bons textos justificatius. Per aquesta raó s’ha dissenyat i dut a 
terme la intervenció proposada en el present treball. 
 
Després del Pretest (T1) se’ls va proporcionar una pauta que es va comentar 
conjuntament a classe i a partir d’aquí en dies separats van realitzar les 
activitats T2.1 i T2.2. S’ha observat que amb la presència de la pauta hi ha una 
millora significativa en els textos de la majoria dels alumnes, més concretament 
la veiem en els textos de l’activitat T2.2, quelcom que caldria esperar ja que és 
la segona activitat que realitzen amb pauta i per tant influeix el factor de la 
pràctica que van adquirint. El que un podria esperar és que al escriure els 
textos amb la pauta hi hagués una millora immediata dels aspectes que es 
contemplen més explícitament en ella, com són l’ús de connectors i l’ordre en el 
text; de la mateixa manera podria aparèixer una millora en l’ús d’arguments que 
relacionin fets i teoria ja que això també es contempla en la pauta, però no és 
una habilitat tant fàcil d’adquirir per molt que se’ls demani explícitament que ho 
facin. Si ens fixem en els resultats de la Figura 15, podem veure com hi ha una 
millora significativa en els aspectes comentats, ens hem de fixar en els 
indicadors 5 i 6 per dir que els textos fets amb la pauta estan més ordenats i 
inclouen varietat d’indicadors causals; en canvi, l’indicador 3 que és el que ens 
determina si utilitzen arguments que relacionen fets i teoria ha millorat però no 
tant significativament.  
En general, en aquesta segona activitat, tots els indicadors del patró temàtic 
han evolucionat positivament a conseqüència de que als alumnes estan 
apropiant-se dels coneixements de la unitat didàctica. També s’observa 
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aquesta evolució en el patró estructural ja que els alumnes estan començant a 
adquirir els coneixements sobre lingüística per poder escriure textos 
justificatius. Pel que fa a l’adequació lingüística, aquesta també millora amb l’ús 
de la pauta però no podem dir que hi hagi una estreta relació, un factor podria 
ser el fet d’advertir als alumnes que encara que estiguin fent una activitat a la 
classe de física i química no han d’oblidar-se d’escriure correctament sense 
faltes d’ortografia i errors gramaticals; malauradament durant el 
desenvolupament de les activitats alguns alumnes encara es preguntaven si 
aquest tipus d’errors també influirien en la nota. 
 
Un cop comentades amb el grup classe les activitats realitzades amb pauta els 
alumnes van fer el Posttest (T3). Vista la bona resposta donada pels alumnes 
davant de la pauta, es podria esperar que aquesta millora seguís en augment. 
Els resultats de la Taula 15 corroboren la millora esperada tant en el patró 
temàtic com en l’estructural, amb excepció de dos aspectes: els segueix 
costant relacionar fets i teoria, i han empitjorat ínfimament en l’ús de connectors 
causals. Per tant, això ens porta a pensar que si els alumnes no tenen la llista 
davant només són capaços d’utilitzar els connectors causals més típics, i això a 
la vegada és un indicador de que cal treballar més en els connectors realitzant 
activitats que promoguin el seu ús. Els resultats dels tres aspectes que es 
contemplen en l’adequació lingüística es mantenen constants respecte 
l’activitat anterior.  
 
Com s’ha indicat en apartats anteriors l’última activitat (T4) persegueix dos 
objectius: primerament canviar el patró temàtic dels textos per veure com això 
influeix en la qualitat d’aquests, i conèixer la percepció que tenen els alumnes 
del pla d’acció que s’ha dut a terme. Si el comparem amb el T3 els resultats 
són similars, però aquesta vegada han tornat a millorar en l’ús de connectors 
causals. En canvi han empitjorat en la precisió dels textos donada per 
l’indicador 8 i han aparegut alguns errors gramaticals més. Al canviar el patró 
temàtic es volia que els alumnes que presenten més dificultats per adquirir els 
conceptes de la unitat (és a dir, els que no dominen el patró temàtic) tinguessin 
l’oportunitat d’escriure sobre un altre tema més familiar per ells; d’aquí podríem 
esperar millors resultats en el patró estructural i en l’adequació lingüística 
respecte l’activitat T3, però no es així. Els pitjors resultats obtinguts en la 
precisió dels textos pot venir donat perquè els alumnes han deixat d’escriure 
sobre un tema científic i han escrit una mena d’opinió personal que els pot 
portar a escriure frases més ambigües i menys concretes; i l’aparició de més 
errors gramaticals es podria arribar a justificar per una major extensió del text 
resultant en aquesta activitat. 
 
Si parem atenció al segon objectiu de l’activitat T4, s’ha vist que en analitzar les 
produccions dels alumnes, tots consideren que aprendre a escriure textos 
justificatius de qualitat ha estat útil, ja que consideren que això els anirà bé per 
un futur llunyà, ja sigui a les classes de ciències naturals o en altres aspectes 
de la vida. També es va veure que 6 dels 41 alumnes es queixaven de que les 
activitats s’havien fet pesades, però no sempre es pot aconseguir que tots els 
alumnes estiguin contents i que a més les activitats siguin funcionals. Si ens 
fixem en la Figura 14, podem veure les diferents aportacions dels alumnes per 
tal de millorar el pla d’acció proposat i la qualitat dels seus textos justificatius. 
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Les idees proposades pels alumnes són prou realistes i algunes coincideixen 
amb suggerències descrites a la bibliografia. La proposta més escrita pels 
alumnes ha estat la de practicar encara més, amb la qual hi estic d’acord, 
segons Osborne (2009) l’adquisició de les habilitats cognitivolingüístiques és un 
procés a llarg termini que requereix bons hàbits i costums. Alguns alumnes 
suggereixen afegir més connectors causals a la pauta, però el problema que 
tenen en l’ús de connectors no ve donat perquè en tinguin pocs al seu abast, 
sinó que tenen dificultats per incloure’ls en els seus textos perquè de manera 
inconscient només els surt el “perquè” i a vegades el “ja que”; el que caldria fer 
i que també ha estat proposat per algun alumne són exercicis per treballar amb 
connectors ja que els aniria bé per assimilar-los millor i acostumar-se a ells. 
Una altra proposta seria analitzar un text justificatiu proposat pel professor i a 
partir d’aquí analitzar la seva estructura, paraules clau i connectors; és un bon 
plantejament al que se li podria afegir el fet d’analitzar els seus propis textos 
amb detall a part d’analitzar-ne un exemplar proposat pel docent.  
Hi ha altres propostes dels alumnes que es poden consultar a la Figura 14, la 
majoria d’elles tenen molt de sentit i de totes elles se’n pot extreure alguna 
cosa a aplicar com a millora en el pla d’acció dissenyat. 
 
Després d’haver discutit el resultat de totes les activitats proposades, es pot 
concloure que la pauta dissenyada ha contribuït en l’aprenentatge significatiu 
científic i lingüístic dels alumnes. Tal com indica Lemke (1997) el patró temàtic i 
l’estructural van lligats, per això s’han de treballar conjuntament, per poder 
reforçar l’adquisició de les habilitats cognitivolingüístiques proposades per 
Jorba (2000). Hem vist millores significatives en el patró temàtic, per tant hem 
contribuït a l’aprenentatge científic de l’alumnat, i també hem vist millores en el 
patró estructural i l’adequació lingüística, per tant hem contribuït en 
l’aprenentatge lingüístic. Tot i així cal destacar que l’adequació lingüística no 
s’ha treballat directament a les nostres classes però igualment s’ha de 
considerar en l’avaluació dels textos i es pot pensar que si que hi hem 
contribuït en certa manera.  
 
Després de la intervenció s’ha vist que cal seguir reforçant alguns elements. 
Per una banda cal millorar en la ortografia i en la gramàtica, en l’ús de 
connectors causals i també s’ha de promoure el pensament crític, ja que 
l’alumnat presenta dificultats a l’hora de donar arguments que relacionin fets i 
teoria. Aquest últim aspecte és el més complicat i on més cal incidir durant tota 
l’educació, no és un fet aïllat que només es doni en el present treball, hi ha 
altres autors com Jiménez Aleixandre (2010) o Sardà (2000) que conclouen 
que és on apareixen més dificultats. 
 
Propostes de millora 
 
De cara a millorar l’acció duta a terme caldria introduir diverses modificacions. 
Per tal de que els alumnes poguessin treballar de forma interdisciplinar els 
textos justificatius seria adient coordinar-se amb l’àrea de llengua i que la 
intervenció fos conjunta; d’aquesta manera podríem contribuir més a 
l’aprenentatge significatiu de l’alumnat ajudant en l’assimilació i l’acomodació 
dels nous coneixements per part de les dues àrees.  
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Si fos possible, introduir la mateixa tipologia d’activitats en altres unitats 
didàctiques perquè l’acció tingués continuïtat i l’alumnat anés assentant els 
coneixements de mica en mica amb canvis en el patró temàtic.  
S’hauria d’invertir més temps en comentar la pauta amb l’alumnat i també les 
activitats un cop realitzades. En la present intervenció es van comentar a 
classe conjuntament però caldria fer-ho individualment i que l’alumnat fos més 
conscient del seu aprenentatge. Per altra banda, si disposéssim de més temps, 
tal com proposa Sardà (2000), la pauta hauria de ser dissenyada per l’alumnat, 
no es tracta de donar la pauta ja feta sinó de que ells construeixin la seva base 
d’orientació per escriure textos justificatius per exemple a partir de l’anàlisi 
d’alguns textos donats.  
Per motivar més a l’alumnat es podrien dissenyar activitats contextualitzades, 
no tant clàssiques com les que s’han dut a terme. Aprofitant els continguts de la 
unitat es podrien introduir activitats amb el context d’una potabilitzadora 
d’aigua, descontaminació d’aigua de mar si et trobes en una illa deserta, feines 
en una petrolera o en una mina, etc. 
Per altra banda, caldria promoure una avaluació formativa tal com descriu 
Sanmartí (2010) perquè els alumnes puguin veure quines són les seves 
dificultats i descobrir noves formes de superar-les, així l’alumnat es pot 
autoregular i corregir els seus propis errors. 
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Annexos 
 
 

T1 

Aquesta afirmació és correcta? Justifica la teva resposta utilitzant almenys 40 

paraules. 

“L’aigua i la sal es poden separar mitjançant un imant” 

 

T2 

PAUTES I GUIES PER ELABORAR BONS TEXTOS JUSTIFICATIUS 

Els textos justificatius ens poden servir per interpretar o fonamentar fets, 

procediments o teories a partir del nostre punt de vista o del nostre 

coneixement. També ens serveixen per justificar opinions i basar les 

nostres decisions en evidències i raonaments. 

Aquests són alguns dels connectors que es poden utilitzar en aquests tipus de 

textos per lligar frases/arguments: 

Perquè..., degut a..., ja que... 

Per tant..., conseqüentment... 

També poden fer-se comparacions i utilitzar-ne d’altres com: 

Pel contrari..., si no fos per... 

  

Uns alumnes de 1er de Batxillerat van consensuar amb el seu professor una 

base d’orientació per escriure textos justificatius. Us presento a continuació una 

variant adaptada al vostre nivell. 

1.       Situar la pregunta o afirmació en la temàtica de la matèria que toca. 

2.       Trobar els fets/continguts que ens demanen que justifiquem. 

3.       Relacionar aquests fets/continguts amb la teoria i el coneixement que 

nosaltres tenim o estem estudiant. 

4.       Construir frases que relacionin el que hem trobat al pas 2 i al pas 3, 

recordant d’utilitzar els connectors adients. 

5.       Redactar el text final connectant i organitzant les frases que acabem de 

construir, recordant també l’ús de connectors adients. 
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T.2.1 

1. Un tècnic de laboratori ha de separar una mescla de clorur de sodi 

(NaCl) i sulfat de bari (BaSO4). La única informació de la que disposa és 

que el sulfat de bari és insoluble en aigua. Proposa-li al tècnic com 

separaries els diferents components i justifica-li. 

Preguntes que us poden ajudar: És una mescla? De quin tipus i perquè? 

Quines propietats cal considerar? Per què li cal conèixer la solubilitat? 

  

2. L’aigua i el vinagre formen una mescla de líquids immiscibles i per tant 

els podem separar mitjançant un embut de decantació si coneixem les 

seves densitats. És certa aquesta afirmació? Justifica perquè. 

 

 

 

 

 

T2.2 

1. El sucre es un compost químic però no és una substància pura, en canvi 

l’ozó (O3) si és una substància pura. Això és del tot correcte? Justifica la 

teva resposta. 

 

2. La següent afirmació és certa, justifica perquè. “L’aigua comença a 

evaporar-se a 100⁰C i mentre s’evapora la seva temperatura no varia. En 

canvi una rajola de xocolata es comença a fondre a 33⁰C i no acaba de 

fondre’s fins els 41⁰C.” 
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T3 

A un company vostre se li demana que separi i recuperi els diferents 
components ben agitats que té en el seu vas: aigua, sucre, trossets de ferro, oli 
i sorra. Segons ell el que s’ha de fer és primer de tot filtrar per obtenir el sucre, 
tot seguit amb un imant recuperar els trossets de ferro i els de sorra, després 
mitjançant una destil·lació obtenir l’oli que serà el primer que es destil·larà (la 
temperatura d’ebullició de l’oli és de 300⁰C i la de l’aigua és de 100⁰C). I per 
últim com hi ha els trossets de ferro i la sorra encara junts, amb una cullereta i 
molta paciència separar-los.  
El vostre company estarà actuant del tot bé? Ajudeu-lo, justifiqueu per què ho 
està fent malament i com ho faríeu vosaltres. A continuació teniu una taula que 
us pot servir per respondre més fàcilment. 
 

Fragment del text 
literal 

Per què ho està fent bé? 
Per què ho està fent 
malament? 

En els casos en que 
ho està fent malament, 
com ho faries tu? 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
T4 
 
Per tal de conèixer la vostra opinió respecte les activitats que heu anat fent de 
textos justificatius, us proposo que elaboreu un últim text. Aquí teniu una sèrie 
de preguntes que us poden guiar a l’hora d’escriure el text final. 

- Per què creus que és útil saber escriure bons textos justificatius?  
- Per què creus que és important saber escriure quan parlem de ciència i 

no només quan fem assignatures de llengua? 
- Com faries activitats per practicar-ho? Què canviaries de les que has fet 

aquests dies? 
- Faries algun canvi a la pauta que se’t va donar sobre com elaborar 

aquest tipus de textos? 
La pregunta global a la que ha de donar resposta el vostre text és: “Per què he 
d’aprendre a escriure textos justificatius i com puc millorar?” 
Elaboreu el text (entre 80 i 150 paraules) que respongui a aquesta pregunta 
global. Les respostes a les diferents preguntes del principi us poden ajudar, 
mireu de lligar les respostes de manera que formin un text, sobretot no es 
tracta de respondre cada pregunta per separat. Si voleu podeu incloure 
aspectes que no es contemplin a les preguntes inicials. 
 


