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Resum
L’ús del llenguatge ha estat, i sempre serà, l’instrument bàsic de
comunicació entre tots els científics, sent així una eina fonamental i
imprescindible per l’avenç de la ciència. D’aquesta manera, també ha de ser un
aspecte prioritari en l’ensenyament de les ciències a la secundària i al
batxillerat. Així doncs, aquest treball proposa una sèrie d’accions per treballar
aquest llenguatge científic a les classes de ciències.
La proposta es basa en la combinació de diverses tècniques
d’ensenyament-aprenentatge, basades en la piràmide d’aprenentatge de Cody
Blair, i la diversificació d’activitats centrades en treballar el vocabulari tècnic;
prenent com a premissa que al millorar la comprensió del llenguatge científic
també millora la comprensió del temari.
Primerament, es fa un estudi de la millora del llenguatge científic a la
classe de 1r de Batxillerat de l’assignatura Física. Es realitzen diferents
activitats per treballar el vocabulari tècnic de la unitat i es fa una anàlisi de
dades mitjançant un pre-test/post-test.
En segon lloc, es duu a terme una anàlisi d’una activitat realitzada a
dues classes de 3r d’ESO de l’assignatura de Física i Química. S’analitza la
comprensió del vocabulari tècnic i les valoracions de les metodologies
emprades en l’activitat mitjançant un test i un qüestionari.
Per últim, es realitza una activitat per treballar únicament el llenguatge
científic al final de la unitat per tal de comprovar la comprensió d’aquest
vocabulari assolit durant les classes. Es fa una posterior anàlisi de les
produccions dels alumnes.
S’aconsegueix doncs l’objectiu del treball, consistent en millorar l’ús del
llenguatge científic mitjançant diferents metodologies i diversificació d’activitats
centrades en el vocabulari més tècnic.
Paraules clau: llenguatge científic, vocabulari tècnic, metodologies
d’ensenyament-aprenentatge, piràmide d’aprenentatge.
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Abstract
Language has been, and it will always be, a basic instrument of
communication between all scientists, making it an essential and a crucial tool
for the improvement of science. Therefore, language should be a main priority
in the teaching of science in secondary school. Thus, this project proposes a
series of actions to improve the knowledge of scientific language in science
classes.
The work consists of a combination of different learning techniques
based on Cody’s Blair learning pyramid and a diversification of activities
focused on using the technical vocabulary; taking as a premise that a better
understanding of scientific language improves the understanding of the program
of the subject.
Firstly, it is done a study of the improvement of scientific language in 1 st
of Batxillerat within the Physics subject. Different activities based on the
technical vocabulary of the unit are done, followed by a subsequent analysis of
the data using a pre-test/post-test.
Secondly, an analysis of an activity done in two classes of 3 rd of ESO of
the subject Physics and Chemistry is carried out. It is analysed the
understanding of the technical vocabulary and the methodologies valuations
used in the activity by a test and a questionnaire.
Finally, an activity to work scientific language at the end of the unit is
carried out to be able to check the improvement of the understanding of the
vocabulary during the classes. It is done a further analysis of the student’s
productions.
We have reached the project’s objective, consisted in the improvement of
the using of scientific language via different learning methodologies and diverse
activities focused on technical vocabulary.
Keywords: scientific language,
methodologies, learning pyramid.
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Introducció

1.1.

Presentació

Aquest treball se centra en l’ús del llenguatge científic a l’aula. Per tal de
realitzar la proposta didàctica, es tenen presents els aspectes globals d’atenció
a la diversitat i inclusió, en concret, aportar estratègies d’atenció a la diversitat
mitjançant la combinació de diferents metodologies d’ensenyamentaprenentatge.
Al llarg del període d’observació del Pràcticum, el meu company i jo vam
observar que els alumnes, tant de 3r d’ESO com de 1r de Batxillerat, mostraven
interès per les activitats proposades i motivació per a realitzar-les. Tot i així,
vam poder detectar que la majoria d’ells evidenciaven certes dificultats a l’hora
d’expressar-se científicament (Figura 1). El meu mentor va corroborar aquest
fet amoïnat per la seva transcendència i per les conseqüències que tenia en
l’aprenentatge dels seus alumnes.

Figura 1: Descripció del problema observat a les aules, representat mitjançant les
causes reals o potencials del problema a partir de les diverses variables que
intervenen en el procés

Aquestes observacions i reflexions em van conduir a fer recerca sobre el
treball del llenguatge científic a les classes de ciències. La lectura d’articles que
relacionaven de forma directa el llenguatge i l’ensenyament de les ciències van
incrementar el meu interès per aprofundir en aquest aspecte. Finalment vaig
6
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decidir basar aquest treball en la millora de l’ús adequat del llenguatge científic,
focalitzat en aquells termes més tècnics de la ciència, a l’aula.
Els fonaments d’aquesta idea que han permès estructurar aquest treball
han estat coneixements adquirits en el transcurs del màster. En especial,
l’aprenentatge realitzat en l’assignatura Aprenentatge i ensenyament de les
Ciències Naturals, en les sessions on es treballava sobretot les relacions entre
Llengua i Ciències.
Es planteja doncs, una proposta didàctica basada en la combinació de
diverses metodologies d’ensenyament-aprenentatge per tal d’atendre a la
diversitat de les diferents aules. D’aquesta manera, s’utilitzen diferents activitats
per treballar el llenguatge científic.
1.2. Marc teòric
1.2.1. La importància del llenguatge científic
La ciència s’ha desenvolupat al llarg dels segles gràcies a persones i
grups de persones interessades en explicar el món i els seus fenòmens. Al
parlar i discutir entre elles han estructurat les seves idees per tal de poder-les
transmetre. Per fer-ho, han utilitzat el llenguatge com a mitjà a través del qual
els investigadors donen a conèixer els seus treballs i contrasten i discuteixen
els seus punts de vista, remarcant d’aquesta manera la importància del
llenguatge com a vincle que permet la comunicació a escala mundial amb els
demés membres de la comunitat científica (Gómez-Moliné et al., 2000).
La ciència, però, ha creat el seu propi llenguatge. Un llenguatge amb
conceptes molt precisos que no es troben dins el vocabulari utilitzat en un
context quotidià; un vocabulari tècnic que ajuda a sintetitzar idees. Així doncs,
es tracta d’un llenguatge precís, rigorós, formal i impersonal (Bagalló, 2005).
El llenguatge és important en tots els àmbits, convertint-se així també en
un factor primordial del procés d’aprenentatge. El professor té un gran paper en
aquest aprenentatge ja que s’ha de tenir en compte que únicament a l’escola
s’ensenya el llenguatge científic (Sanmartí et al., 1999).
Com escriu Lavoisier en el seu Tractat de la Química (Sanmartí, 1995):
”i com que les paraules son les que conserven i transmeten les idees,
resulta que no es pot perfeccionar la llengua sense perfeccionar la
Ciència, ni la Ciència sense la llengua; i per molt certs que fossin els
fets, per molt justes les idees que els van originar, només transmetríem
impressions falses si no disposéssim de les expressions exactes per
anomenar-los”.
Així doncs, una de les principals finalitats de l’ensenyament és que els
alumnes siguin capaços de comunicar les seves idees i els seus coneixements
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oralment i per escrit, però al mateix temps, tal com afirma Sanmartí et al.
(2003), els alumnes necessiten dominar el llenguatge científic perquè és un
instrument molt útil per aprendre-la.
Per ensenyar aquest llenguatge però, cal tenir en compte que ensenyar i
aprendre és un procés de comunicació entre professor-alumne o alumnealumne. No hi ha ciència ni aprenentatge sense diàleg o expressió escrita. Per
tant, aprendre ciència implica aprendre a parlar i escriure; no es poden fer de
manera separada. El context sobre el qual es treballa (tema o experiment) es
troba al centre de l’activitat d’aprenentatge científic-lingüístic, i és
imprescindible per afavorir la comunicació entre els diferents individus.
D’un mateix fet científic observable, els estudiants elaboren les seves
pròpies idees, mentre que el professor també ho fa, però aquestes seran més
coherents i des del punt de vista del model de ciència actual. Per tant, la tasca
del professor és apropar les dues versions mitjançant el llenguatge, és a dir,
parlant i escrivint (Sanmartí, 1995). A més, també és tasca del professor ajudar
als estudiants a diferenciar entre els diferents contexts, principal obstacle amb
el qual es troben.
En resum doncs, tal com anomena Sanmartí et al. (2003), el llenguatge
científic a l’escola ha de permetre relacionar el <fer> i el <pensar>, ha de ser
alhora <acció> i <teoria>; tot allò que es fa, es parla, s’escriu o es pensa a la
classe de ciències, ha d’estar relacionat, ha de tenir sentit.
Aquest treball pretén dissenyar una sèrie d’activitats per tal de millorar
l’ús del llenguatge científic a l’aula. Per aquest motiu, primer cal saber quins
són els principals obstacles que presenten els estudiants en la comprensió
d’aquesta terminologia.
1.2.2. Classificació dels problemes terminològics
L’aprenentatge de la química pot arribar a ser dificultós, no únicament
per la complexitat i l’abstracció del contingut, sinó també pel vocabulari emprat.
Així doncs, aquest llenguatge és una dificultat afegida per a la majoria dels
adolescents. S’ha realitzat una classificació dels principals obstacles basada en
l’article de Quílez-Pardo et al. (2015). En aquest, es fa una classificació
fundada en els treballs de Wellington (1994;2001) i de Gardner (1974).
Inicialment, es realitza una primera classificació en termes tècnics,
paraules específiques de cadascuna de les disciplines, i termes no tècnics,
paraules associades al llenguatge acadèmic científic. Aquest treball se centra
únicament en els termes tècnics, dels quals a continuació es realitza una petita
categorització (Figura 2), dividida en tres blocs principals:
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Termes de l’àmbit científic: Són aquells conceptes característics de la
química i, per tant, vocabulari completament nou per l’alumnat. Com
aquests termes solen tenir un grau d’abstracció alt, es converteix en
un dels principals obstacles per a l’aprenentatge d’aquesta disciplina.
L’alumne no és capaç de comprendre el significat d’aquestes
paraules i expressions i, per tant, el temps que requereixen per
reconèixer el concepte és molt superior al que el docent li dedica
abans de passar a introduir una nova idea (Gómez-Moliné et al.,
2000).
Termes polisèmics: Aquesta categoria es troba dividida en diverses
subcategories:
o Termes quotidians: termes que també tenen un significat en el
llenguatge quotidià, el qual generalment sol ser diferent al
corresponent al llenguatge científic, fet que crea confusió a
l’hora d’aprendre aquest nou llenguatge.
o Termes matemàtics: termes amb caràcter polisèmic segons la
disciplina que s’estigui estudiant, per exemple, el vocabulari de
la química i les matemàtiques és molt semblant però a
vegades els termes no tenen exactament el mateix significat.
o Processos: termes amb un significat científic propi però que és
pròxim a l’empleat en el context quotidià, com per exemple
termes associats a processos químics.
o Evolució del significat: paraules on el seu significat ha
experimentat una evolució al llarg de la història o que el
significat varia amb el context. A aquesta última se li ha de
donar especial atenció ja que un dels termes que presenta
més dificultat és el terme àtom, tema que es tracta a la Unitat
Didàctica (UD) de la ESO. Aquest terme presenta especial
dificultat perquè el primer que els alumnes aprenen és la seva
evolució i, per tant, les diferents maneres de definir-lo al llarg
de la història. Això produeix que els estudiants acabin
mesclant les diferents definicions quedant-se finalment amb
una idea equivocada d’àtom, que seria la combinació dels
diferents models explicats.
Parells oposats: Un aspecte addicional a tenir en compte en el cas de
la química és l’existència de conceptes que es presenten per parells
oposats en el seu significat, els quals es complementen entre si i en
ocasions es defineixen un en funció de l’altre.
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Figura 2: Classificació de les principals dificultats que presenten els termes tècnics
de la química. Esquema basat en Quílez-Pardo (2015).

Així doncs, cal entendre que l’aprenentatge de la ciència requereix el
coneixement d’un llenguatge especialitzat, associat a un vocabulari específic.
Aquest, no sols és desconegut inicialment pels alumnes, sinó que hi ha alguns
termes sobre els quals tenen un coneixement previ, termes polisèmics. Per
tant, cal insistir en la diferència de significat d’algunes paraules en àmbit
científic i quotidià.
A més, també trobem l’existència de termes que han experimentat una
evolució històrica i conceptes que formen parells oposats. D’aquesta manera,
es pot concloure que no es troben dificultats únicament en els termes que
tenen caràcter polisèmic, sinó que també cal parar atenció a altres tipus de
terminologies que potser no són tan conegudes.
Per tant, el repte del professor de química és introduir adequadament
aquest vocabulari explicant el seu significat específic, actuant així també com
un professor de llengua.
Cal entendre que, a més de les dificultats que tenen els estudiants amb
el llenguatge científic, també se’ls ha de sumar un altre obstacle afegit a les
classes de ciències, el qual correspon a explicar fets observables a partir de
models no observables. Per això, com bé declara Sanmartí et al. (1999), una
explicació científica és com un iceberg (Figura 3): per explicar la part visible (la
part que emergeix) es requereix el coneixement de la part submergida, la qual
es molt major.
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Figura 3: Comparació d’un iceberg amb les explicacions científiques.
A l’esquerra del dibuix es troba un exemple. Imatge adaptada a partir
de Santmartí et al. (1999).

Aquesta última va ser una de les principals dificultats que es van
observar durant el període d’observació. Els alumnes estaven estudiant les
diferents lleis del gasos i trobaven obstacles en explicar fets reals, com per
exemple que el globus explota si fem pressió, a partir del temari que estudiaven
en aquell moment, és a dir, una disminució de volum que provoca una major
pressió.
També mostraven dificultats en la comprensió del temari més tècnic,
com per exemple, el significat de pressió o temperatura, dificultant així la
comprensió dels diferents conceptes.
Per aquest motiu, aquest treball pretén incidir en la millora del llenguatge
científic per veure si es correlaciona amb una millora dels resultats.
S’han dut a terme diverses recerques a les classes de ciències per tal de
treballar el llenguatge científic. La gran majoria dels estudis es basen sobretot
en fer escriure els alumnes.
Una recerca de Sanmartí (1995) consisteix en recollir les expressions
utilitzades per alumnes (de 6è a 8è) per descriure les observacions que fan dos
fenòmens ben diferents, la fusió d’un tros de gel i la dissolució del sucre en
aigua. La principal dificultat que s’observa és que diferents alumnes defineixen
ambdós fets d’igual manera.
Un altre estudi realitzat consisteix en donar resposta a un altre fet
natural: explicar perquè un arbre creix. Els resultats obtinguts també són
diversos, entre els quals es troben redundàncies (p.e. perquè l’arbre s’ha fet
més gros); o respostes coherents i correctes amb el que s’està demanant
(perquè a partir de l’aigua, les sals minerals i els gasos de l’aire ha fabricat els
aliments necessaris per créixer) (Sanmartí, 1995).

11

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Galagovsky et al. (1998) realitza diferents estudis, entre els quals
analitza què és el que entenen els alumnes quan un professor explica algun fet
mitjançant el llenguatge científic. Per exemple, quan un professor explica la
transmissió de calor entre dos cossos sense tenir en compte les dificultats dels
alumnes degudes als termes polisèmics.
1.2.3. Piràmide d’aprenentatge de Cody Blair
Un dels objectius principals dels docents és que els alumnes aprenguin
el màxim possible del temari que s’imparteix. Es pot assegurar que és quasi bé
impossible que els estudiants assoleixin el 100% dels continguts, però sí que hi
ha alguns mètodes on els alumnes tenen un aprenentatge més significatiu.
L’investigador Cody Blair resumeix les diferents metodologies
d’ensenyament-aprenentatge en una piràmide (Figura 4), la qual mostra el
mètode amb el que l’ésser humà assoleix els coneixements de manera més
efectiva. En aquesta piràmide es contemplen set metodologies diferents
d’ensenyament-aprenentatge.

Figura 4: Piràmide d’aprenentatge proposada per Cody Blair. Imatge
extreta de la pàgina web https://aprendemia.com.

A la punta de la piràmide es trobaria l’acte d’escoltar amb un 5%, és a
dir, que quan l’alumne únicament escolta, al cap d’un dia recordarà solament el
5% del que s’ha explicat. Aquest fet és degut a que escoltar és l’activitat més
passiva que l’alumne pot realitzar. Això no significa que aquesta metodologia
no sigui útil, però es podria millorar augmentant el protagonisme dels alumnes
a les classes, com ara, combinant les explicacions amb preguntes per als
alumnes.
Seguidament, es trobaria l’acció de llegir, amb la qual hi ha una retenció
únicament del 10%. Al igual que l’anterior, es tracta d’una activitat bàsica i
imprescindible, la qual seria més útil si s’acompanyés amb altres dinàmiques
12
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que impliquin a l’alumne, com per exemple una lectura amb preguntes a
respondre sobre el text o demanant a l’alumne que subratlli el més rellevant.
A continuació, es trobaria l’acció de veure, és a dir, l’ús de recursos
audiovisuals, amb el qual es reté un 20%. Tot i així, com les altres dues
anteriors seria més enriquidora si es combinés, per exemple, amb un comentari
del recurs o un debat.
Després tindríem l’acció de demostrar, amb la qual es reté un 30% del
contingut ja que l’alumne passa a ser actiu en el seu aprenentatge. Aquest
augment és degut a que l’alumne comprova mitjançant activitats pràctiques allò
que està aprenent, i no és únicament el que diu un llibre o un professor. Un
exemple clar d’aquest punt serien les pràctiques de laboratori.
El cinquè esglaó de la piràmide correspondria a l’acció d’argumentar,
amb el qual es pot retenir un 50% al dia següent, ja que es tracta d’una feina
més complexa on l’alumne és el protagonista. Aquesta activitat és molt útil si
després l’han de dur a terme a la classe, en forma de debat, per exemple, o de
grups de discussió.
A continuació vindria l’acció de dissenyar i realitzar pràctiques, amb la
qual es recorda un 75% al dia següent. Aquest fet és degut a que l’alumne
participa activament en el que està aprenent, aplicant els seus coneixements
de manera que passen a ser coneixements útils. Algun exemple de realitzar
pràctiques seria el treball per projectes, on es té un avantatge afegit ja que es
treballa en grup.
I per últim, la forma més efectiva d’aprenentatge és ensenyant a altres,
ja que l’alumne ha de dominar allò que està explicant, retenint així un 90% el
següent dia. A més, és una eina per augmentar la motivació de l’estudiant ja
que és una satisfacció per a ell poder explicar i veure que està ensenyant als
seus companys. Un bon exemple de l’ús d’aquesta metodologia és repartir la
teoria als alumnes i que cadascun s’hagi de preparar una part que
posteriorment haurà d’explicar als seus companys.
Així doncs, es pot concloure que l’alumne requereix d’un aprenentatge
actiu per tal que aquest sigui més significatiu. Llavors, una part de
l’ensenyament tradicional, basat en l’escolta i la lectura, és important; però
també és fonamental fer que els alumnes participin en el seu propi
aprenentatge i, per tant, combinar aquestes dues metodologies mencionades
amb d’altres.
D’acord amb Gardner (1993), no existeix una sola intel·ligència com
menciona la teoria tradicional, sinó que planteja l’existència de vuit tipus
d’intel·ligències relacionades amb el desenvolupament de les diverses àrees
cognitives. Es tracta doncs, de fomentar aquelles intel·ligències més
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desenvolupades de cada alumne i, alhora, potenciar aquelles en les que té més
dificultats. Per tant, es pretén realitzar activitats de ciències que combinin
diverses d’aquestes intel·ligències, com per exemple, que incloguin textos
escrits per a realitzar-ne la comprensió, amb el que es treballa la intel·ligència
lingüística; i operacions de càlcul mitjançant problemes, amb el que es potencia
la intel·ligència logicomatemàtica.
Els alumnes han de trobar la seva manera d’aprendre, de manera que
l’aprenentatge sigui més significatiu. Perquè l’aprenentatge sigui significatiu, ha
d’haver-hi una construcció del coneixement a partir dels coneixements previs
obtinguts. D’acord amb Martí (2004), la teoria de Ausubel de l’aprenentatge
significatiu presenta tres avantatges respecte l’aprenentatge memorístic.
Primer, l’aprenentatge que s’adquireix de forma significativa es reté durant més
temps. Segon, augmenta la capacitat d’aprendre altres continguts relacionats.
Per últim, un cop oblidat aquest coneixement, facilita d’aprenentatge
subseqüent de la informació original.
A la fi doncs, aquest treball pretén millorar l’ús del llenguatge científic a
les classes de ciències utilitzant una combinació de les diferents metodologies
descrites anteriorment mitjançant l’ús d’activitats centrades en treballar el
llenguatge científic.
1.3.

Objectius generals i específics de la recerca

Prenent com a referència la situació global i l’observació duta a terme a
l’Institut XXV Olimpíada, es planteja com a objectiu principal millorar l’ús del
llenguatge científic a les aules de 3r d’ESO de Física i Química i de Física de 1r
de Batxillerat i, com a conseqüència, millorar la comprensió del temari impartit a
classe.
Per tal d’assolir aquest objectiu, aquesta recerca planteja uns objectius
específics que contribuiran a la validació de l’objectiu general:
-

Valorar si hi ha hagut una millora en l’aprenentatge dels conceptes
bàsics que s’ensenyen a les dues unitats didàctiques.
Esbrinar si hi ha una millora en l’ús del llenguatge científic a l’hora
d’expressar allò que els alumnes aprenen.
Analitzar si les dificultats d’expressió són generals per a tots els termes o
si n’hi ha alguns en particular que presenten més dificultats.
Utilitzar diverses tipologies d’activitats per tal d’afavorir un aprenentatge
del llenguatge científic.
Combinar diverses metodologies d’ensenyament-aprenentatge en la
realització de les diferents classes.
Analitzar quina ha estat la metodologia utilitzada més útil pels alumnes
per poder comprendre el nou vocabulari.
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Descripció de l’observació a l’aula

2.1.

Descripció del centre

El centre on s’ha realitzat aquesta intervenció és l’Institut públic XXV
Olimpíada, situat al barri de la Font de la Guatlla, al districte de Sants-Montjuic,
a Barcelona. La població del barri i dels col·legis adscrits, així com dels
alumnes que conformen l’ESO, la formen persones de famílies treballadores.
L’Institut va néixer el curs 1996-97 perfilant-se com un centre d’estudis
secundaris, on s’imparteix l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i
Batxillerat en les modalitats d’arts i no arts, dividits en aquestes dues categories
esmentades al PEC de l’institut. Consta de dos batxillerats d’arts: Batxillerat
d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i Batxillerat d’Arts Escèniques; i dos
batxillerats de no arts: Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i Batxillerat de
Ciències i Tecnologia. El centre té com a objectiu principal la formació de
persones que fan un procés de creixement en tots els seus àmbits: físic,
cultural, intel·lectual i de relació social.
L’organització és clara i formada per direcció, cap d’estudis, secretaria i
claustre de professorat. A més, hi ha un coordinador per cada etapa
diferenciada: 1a i 2a etapa d’ESO i Batxillerat; i un tutor per cada aula. És un
dels pocs instituts de Barcelona que ofereix tots els batxillerats i, per aquest
motiu, consta de quatre línies per cada un dels dos cursos. A l’ESO hi ha tres
línies per curs excepte a 1r, que disposa també de quatre línies. A cada classe
hi ha uns 30 alumnes. Actualment hi ha 550 alumnes a l’institut i uns 60
professors que es troben distribuïts en diferents departaments.
Tot i que el centre no segrega els alumnes per nivells d’aprenentatge,
s’observa una clara diferència d’àmbit cognitiu entre les diferents classes dels
diferents cursos. El centre presenta doncs, un quart grup d’alumnes de reforç
en les matèries de llengües i matemàtiques, format per estudiants de
cadascuna de les classes d’alguns cursos determinats, com per exemple 3r
d’ESO.
També s’ofereix el programa d’Aula d’Acollida on els alumnes nouvinguts
reben una resposta personalitzada per tal de garantir l’aprenentatge de la
llengua, l’accés al currículum comú de tots els alumnes i una socialització per
tal d’aconseguir la seva integració.
2.2.

Descripció dels alumnes

Els alumnes dels quatre grups on s’ha practicat la intervenció didàctica
es troben en etapes de desenvolupament properes: tres grups de 3r d’ESO (A,
B i C) de l’assignatura obligatòria de Física i Química i un grup de 1r de
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Batxillerat de l’assignatura optativa
dels 14 fins als 17 anys. El meu
pràctiques d’aquests quatre grups.
mentre que el meu company era el
vam fer co-docència.

de Física. L’edat dels alumnes varia des
company i jo vam ser els professors en
Jo era la docent del grup A de 3r d’ESO,
docent del grup C. En els altres dos grups

Aquests alumnes es troben en diferents nivells de maduresa biològica,
és a dir, en diferents moments de la pubertat. Hi ha adolescents precoços i
adolescents tardans, fet que provoca diferències físiques i de comportament a
la classe, segons Moreno (2009). Aquesta maduresa es veu totalment
diferenciada entre nois i noies, sobretot al curs de 3r d’ESO, on aquestes
últimes són més madures.
Pel que fa a l’àrea cognitiva, segons Moreno (2009), en l’adolescència es
produeixen bastants canvis relacionats amb l’àrea cognitiva, com per exemple,
una major capacitat de raonament abstracte, de pensaments hipoteticodeductiu
i de interrelació de conceptes. Aquest raonament és observable en les
explicacions i preguntes realitzades per alguns alumnes. Tot i així, no tots els
adolescents de l’aula han desenvolupat aquesta capacitat per igual.
També s’observa una manera diferent d’aprendre i expressar-se per part
de cada alumne. Segons Gardner 1993, aquest fet és degut a les intel·ligències
múltiples, on cadascuna d’elles s’ha de valorar per igual.
Finalment, pel que fa a l’àrea emocional, es pot veure una clara distinció
dels nivells d’autoestima i autoconfiança. Aquests solen venir determinats tant
pel rendiment acadèmic com pel desenvolupament físic de cada alumne. Tal
com menciona Moreno (2009), es detecten alumnes amb autoestima positiva,
els quals solen tenir una bona relació amb els companys, i alumnes amb
autoestima negativa, els quals solen ser més insegurs.
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Desenvolupament de la proposta didàctica

3.1. Metodologia
3.1.1. Hipòtesis
H1. Si els alumnes són capaços d’utilitzar i expressar-se adequadament
amb el llenguatge científic, llavors milloraran els seus resultats.
H1.1. Si les activitats proposades treballen el llenguatge científic, llavors
milloraran la comprensió d’aquest nou vocabulari.
H1.2. L’ús de diverses tipologies d’activitats ajudarà en la comprensió
d’aquest nou vocabulari.
H1.3. Si s’utilitza la combinació de diverses metodologies
d’ensenyament-aprenentatge, llavors milloren la comprensió del llenguatge
científic.
3.1.2. Intervenció educativa
Hi ha un canvi de paradigma didàctic, on es passa d’un model únicament
transmissiu i pràcticament unidireccional professor-alumne a un model on es
combina aquest últim amb un on els alumnes també treballen en grups i
construeixen ells mateixos el coneixement.
La UD es planifica tenint en compte els següents aspectes:










Afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant l’ús de
diverses activitats que permetin la construcció social del
coneixement i fomentant el treball entre iguals a partir del treball
en grup.
Aconseguir alumnes més motivats utilitzant tècniques
mencionades per Alonso (2000), com ara despertar la curiositat
de l’alumne, mostrar la rellevància específica del continguts
mitjançant contextos d’interès per ells, ús d’activitats diverses
(escrites, orals, manipulatives, etc.) i fomentant la participació.
Generar un millor clima i gestió de l’aula utilitzant el espais
disponibles del centre, en aquest cas l’aula ordinària i el
laboratori; i la combinació d’explicacions magistrals amb activitats
en grup per tal que els alumnes es puguin expressar obertament.
Treballar un contingut potencialment significatiu, tant des del punt
de vista de la seva estructura interna (significativitat lògica), com
des del punt de vista de la seva assimilació (significativitat
psicològica), d’acord amb Dorado (1998).
Enfocar el treball d’aquests alumnes des de la perspectiva de les
intel·ligències múltiples (Gardner 1993), de manera que totes
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elles es valorin per igual. Com a conseqüència, s’afavoreix que
cada alumne pugui trobar la seva manera d’aprendre i expressarse.
Es caracteritzen diverses activitats incloses dins les dues UDs que
permeten treballar el llenguatge científic escrit i expressar-se oralment amb el
vocabulari adequat. Aquestes activitats pretenen veure la millora de l’ús
d’aquest llenguatge al llarg de les UDs.
Es combinen diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge
basades en la piràmide d’aprenentatge de Cody Blair en la implementació de
les classes d’ambdues UDs.
Per tal d’analitzar si realment hi ha una millora en la comprensió del
llenguatge científic mitjançant aquesta intervenció educativa, es realitza un
estudi de tres activitats significatives. La primera activitat es troba dins la UD de
Física de 1r de Batxillerat titulada La termodinàmica a la vida del John; la
segona i la tercera activitat a analitzar s’encabeixen dins la UD de Física i
Química de 3r d’ESO titulada Familiaritzem-nos amb els àtoms!.
3.1.2.1.

Proposta didàctica de l’activitat de termodinàmica

A les classes de primer de Batxillerat de la fase del pràcticum, es duu a
terme una seqüència didàctica sobre la termodinàmica. Per tal d’implementarla, es combinen les següents metodologies: les explicacions del professor
(escoltar) amb recursos audiovisuals (veure), realització d’alguns exercicis
(demostrar), a més d’alguna experiència de laboratori (realitzar pràctiques).
Per a comprovar si les metodologies emprades milloren l’aprenentatge
del llenguatge científic, es proposa una activitat en la qual es demana als
alumnes les seves idees prèvies mitjançant diverses preguntes sobre el temari
que s’explica en aquella unitat i, posteriorment, que tornin a contestar les
mateixes preguntes amb el coneixement adquirit durant les classes.
L’activitat plantejada consisteix en set preguntes referents a una petita
història explicada al principi de la classe, utilitzant com a recurs un power point
amb diverses fotografies (Annex 1).
Les set preguntes proposades són les següents:
1. En John posa els peus a terra i, seguidament, els posa sobre la
catifa. Quina diferència hi ha entre posar els peus sobre les rajoles o
posar-los sobre la catifa?
2. En John puja la temperatura un parell de graus. Tots els objectes de
l’habitació es troben a la mateixa temperatura?
3. En John col·loca la mà sobre el radiador per comprovar que funciona
correctament. Com escalfa l’habitació el radiador?
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4. Quan fa lliscar la tassa per la taula el John fa una força per donar-li
energia cinètica. Considerant que hi ha fregament, creus que s’ha
perdut part d’aquella energia?
5. Què aconsegueix en John afegint llet freda a la tassa?
6. Abans de sortir de casa en John es posa una jaqueta, una gorra i uns
guants. Per a què serveixen aquestes peces de roba?
7. Quan arriba al parc veu el ninot de neu. Si li poséssim un abric al
ninot de neu es fondria abans o després? Perquè?
Per tant, els alumnes s’han d’enfrontar a aquestes preguntes a l’inici de
la seqüència didàctica, on es pot veure reflectit el seu coneixement previ; i al
final, on es mostra el coneixement adquirit.
3.1.2.2.

Proposta didàctica de l’activitat de les propietats dels
àtoms

A les classes de tercer de l’ESO de la fase del pràcticum es duu a terme
una activitat sobre les propietats atòmiques. Per tal d’implementar-la, es
combinen les següents metodologies: lectura de la teoria (llegir), explicació
dels companys i ajuda del professor (escoltar), realització d’alguns exercicis
(demostrar) i explicació als teus companys (ensenyar a altres).
L’activitat plantejada consisteix en tres fulls de teoria dividits en tres
subapartats: en el primer s’explica què és el nombre atòmic i el nombre màssic,
en el segon què són els isòtops i en el tercer els ions (Annex 2). Els alumnes es
col·loquen en grups de tres persones i es distribueixen els tres apartats de
forma equitativa, de manera que cadascun dels membres és l’expert d’un dels
subtemes. A més, se’ls reparteix un full amb tres exercicis a cada grup (hi ha
tres fulls diferents), on cada un dels exercicis correspon a un dels subapartats
(Annex 3). Un cop repartida la feina, els alumnes han de formar grups d’experts
(Figura 5), és a dir, cada alumne ha de buscar dues persones dels altres grups
que facin el mateix subtema i tinguin diferents exercicis (per cada subtema hi
ha tres exercicis diferents). A continuació, han d’intentar resoldre els exercicis
entre ells amb l’ajuda del full de teoria i el professor si s’escau. Per últim, cada
alumne retorna al seu grup base i explica als seus companys el seu subapartat.

19

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Figura 5: Esquema que representa el funcionament de la tècnica utilitzada per a la
realització de l’activitat (tècnica puzle). Imatge extreta de Mateos et al. (2015)

Per a comprovar si les metodologies emprades milloren l’aprenentatge
del llenguatge científic, al final de l’activitat se’ls passa un petit qüestionari als
alumnes on han de definir set termes bàsics treballats i explicar quina tècnica
els hi ha estat més útil per aprendre aquells termes científics (Annex 4).
Els set termes a definir són:








Protó
Neutró
Electró
Nombre atòmic
Nombre màssic
Isòtop
Ió

En quan a les metodologies emprades en aquesta activitat, se’ls demana
als alumnes que marquin aquelles que més els hi ha servit, classificades de la
següent manera:







Els fulls de teoria
L’explicació dels meus companys
Ensenyar als meus companys el significat d’aquests termes
L’ajuda dels professor
Els exercicis
Altres

Per últim, se’ls demana que també diguin quines són les principals
dificultats que han tingut per entendre el significat dels conceptes.
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3.1.2.3.

Proposta didàctica de l’activitat del passa-paraula de l’UD
de Familiaritzem-nos amb els àtoms!

A les classes de tercer de l’ESO de la fase del pràcticum, es va realitzar
una activitat final inclosa dins la UD, després d’haver combinat les tècniques
escoltar, llegir, veure, demostrar, argumentar, realitzar pràctiques i
ensenyar a altres.
Per a comprovar si les metodologies emprades milloren l’aprenentatge
del llenguatge científic, es proposa una activitat en la qual els alumnes han de
crear un “rosco de passa-paraula”. Aquesta activitat consisteix en trobar
paraules que comencin o continguin cadascuna de les lletres de l’abecedari del
temari après i definir-les o bé escriure una frase que contingui aquella paraula.
Es tracta d’una activitat en grups de tres alumnes.
Aquesta activitat es realitza i es recull el dia abans de la prova
d’avaluació final (Annex 5).
3.1.3. Recollida d’informació i anàlisi
Les dades per fer aquest treball s’obtenen durant la fase d’intervenció
del Pràcticum de les dues unitats didàctiques. Per una banda, una activitat de
la UD La termodinàmica a la vida del John, a primer de batxillerat i, per altra
banda, dues activitats de la UD Familiaritzem-nos amb els àtoms!, a tercer
d’ESO.
3.1.3.1.



Estratègia de recollida de dades de l’activitat de
termodinàmica

Objectius:
a) Valorar si hi ha hagut una millora en l’aprenentatge dels conceptes
bàsics que s’ensenyen en aquesta seqüència.
b) Esbrinar si hi ha una millora en l’ús del llenguatge científic a l’hora
d’expressar allò que els alumnes aprenen.
c) Analitzar si les dificultats d’expressió són generals per a tots els
termes o si, pel contrari, hi ha termes que presenten major dificultat.

Per a aquesta activitat s’utilitza una estratègia de recollida d’informació
pre-test/post-test, mitjançant les diferents produccions dels alumnes (Annex 6).
Per a l’anàlisi de les dades, per una banda, es fa una correcció de les
respostes i es valora si hi ha hagut una millora en la comprensió del concepte i,
per altra banda, s’analitza si s’ha emprat el vocabulari tècnic adequat per cada
determinada pregunta. A la vegada, també es fa una anàlisi de les diferents
preguntes per comprovar si la dificultat és equivalent en totes elles o, pel
contrari, algunes mostren una major dificultat de comprensió.
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3.1.3.2.


Estratègia de recollida de dades de l’activitat de les
propietats dels àtoms

Objectius:
a) Valorar si hi ha hagut una millora en l’aprenentatge dels termes
bàsics que caracteritzen l’àtom.
b) Esbrinar si hi ha hagut una millora en l’ús d’aquest nou vocabulari
après a l’hora d’expressar-se.
c) Analitzar si les dificultats d’expressió són generals per a tots els
termes o si, pel contrari, hi ha termes que presenten major dificultat.
d) Analitzar quina ha estat la metodologia utilitzada més útil pels
alumnes per poder comprendre aquest nou vocabulari.
e) Indagar quines són les principals dificultats que han trobat els
alumnes alhora d’aprendre el nou llenguatge.

Es recullen dades de dues de les tres classes de 3r d’ESO a les que
s’imparteixen classes: la classe A i B. La classe A consta de 25 alumnes i la B
de 22 (únicament es tenen en compte els alumnes que han contestat al
test/qüestionari).
Per a aquesta activitat s’utilitza una estratègia de recollida d’informació
test/qüestionari per a una posterior anàlisi.
Es divideix l’anàlisi de dades en tres subapartats: una primera que
analitza la comprensió dels nous conceptes, una segona que recull les
metodologies millor valorades pels alumnes de cada classe, i una última que
reuneix les principals dificultats amb les quals s’han trobat els alumnes.
3.1.3.3.


Estratègia de recollida de dades de l’activitat del passaparaula

Objectius:
a) Valorar si hi ha hagut una millora en l’aprenentatge dels termes
bàsics que caracteritzen la unitat didàctica implementada.
b) Fer un recull del principals termes definits dividits en diferents
categories.

Es recullen dades de les tres classes de 3r d’ESO. En aquest cas, la
recollida de dades es fa mitjançant produccions dels alumnes per a una
posterior anàlisi. A la classe A i C es recullen vuit produccions corresponents
als vuit grups d’alumnes, mentre que a la classe B se’n recullen nou.
De les dades obtingudes, es realitza una primera anàlisi del nombre de
termes definits en cada classe i, a continuació, una categorització d’aquests
termes.
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3.2. Anàlisi dels resultats
3.2.1. Anàlisi de l’activitat de termodinàmica
Es realitza una anàlisi de les respostes obtingudes en l’activitat descrita
a l’apartat 3.1.2.1 de Metodologia, on es comprova si hi ha hagut millora
respecte el coneixement inicial i, si s’ha utilitzat el llenguatge científic ensenyat
per a respondre aquestes preguntes. Es divideixen les respostes obtingudes en
cinc categories:










Coneixements inicials emprant llenguatge científic: Preguntes que
els alumnes responen aplicant el seu coneixement previ, utilitzant
ja el llenguatge científic adequat al context proposat.
Assoleix els continguts emprant llenguatge (millora): Preguntes
que els alumnes responen aplicant el seu coneixement adquirit
durant la seqüència didàctica, utilitzant el llenguatge científic
adequat al context proposat.
Coneixements inicials sense emprar llenguatge: Preguntes que
els alumnes responen aplicant el seu coneixement previ, però
sense utilitzar el llenguatge científic adequat al context proposat.
Assoleix els continguts sense emprar llenguatge (millora):
Preguntes que els alumnes responen aplicant el seu coneixement
adquirit durant la seqüència didàctica, però sense utilitzar el
llenguatge científic adequat al context proposat.
No hi ha millora: Preguntes que els alumnes no saben respondre
adequadament ni amb els seus coneixements previs ni amb els
coneixements adquirits durant la seqüència didàctica.

A continuació (Taula 1), es mostren alguns exemples de les respostes
obtingudes pels alumnes:
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Categoria

Exemple Pregunta 1

Exemple Pregunta 5

Coneixements
inicials amb
llenguatge

Que la rajola condueix millor la
temperatura i l’intercanvi de
temperatura es fa més ràpidament. Per
això la sensació que té es de més fred.

-

Coneixements
finals amb
llenguatge

Les rajoles condueixen la calor millor
que la catifa

Les partícules de la llet calenta
redueixen la seva velocitat a la
vegada que augmenten la velocitat
de les de la llet freda, fins que
arriben a un equilibri tèrmic.

Coneixements
inicials sense
llenguatge

Que la rajola absorbeix més la teva
temperatura que la catifa

Que la temperatura de la llet total
disminueixi proporcionalment a la
quantitat de llet que ha posat

Coneixements
finals sense
llenguatge

El material transporta el calor de
manera diferent

Regular la temperatura de la llet
calenta perquè la llet freda té
menys moviment en les partícules
que la calenta i la calenta va
perdent aquesta energia donant-la
a la freda fins que s’igualen

No hi ha
millora

La temperatura de cada cosa és
diferents

Que la seva temperatura
disminueixi

Taula 1: Exemples concrets de respostes obtingudes en cadascuna de les categories
de les preguntes 1 I 5

Prova idees prèvies i la seva millora
Coneixements inicials amb
llenguatge

22%

4%

Coneixements finals amb
llenguatge

38%
29%

Coneixements inicials sense
llenguatge
Coneixements finals sense
llenguatge

7%

No hi ha millora

Figura 6: Resultats calculats sobre les set preguntes contestades per
cadascun dels 16 alumnes, sent així 112 el total de resultats obtinguts
sobre els quals es fa el percentatge.

24

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Com es pot veure en el gràfic (Figura 6), el percentatge de preguntes
contestades correctament amb els coneixements previs és baix (11%). Tot i
així, es veu una gran millora al final de la seqüència didàctica, on un 78% de
les preguntes es responen correctament. Si ens centrem en l’ús del llenguatge
científic adequat, es veu una gran millora en el nombre de preguntes, on
finalment un 42% són contestades mitjançant aquest llenguatge.

Gràfic general de cadascuna de les preguntes
14

Nombre d'alumnes

12
10

Coneixements inicials amb
llenguatge

8

Coneixements finals amb
llenguatge

6

Coneixements inicials sense
llenguatge

4

Coneixements finals sense
llenguatge

2

No hi ha millora

0
1

2

3

4

5

6

7

Pregunta

Figura 7: Es representen les cinc categories anteriors corresponents a cadascuna de
les set preguntes.

En aquest gràfic (Figura 7) es pot veure si totes les preguntes tenien una
dificultat semblant o, pel contrari, hi ha algunes preguntes més complicades
que d’altres. Com es pot observar, ens trobem en aquest segon cas.
A continuació es realitza una petita anàlisi:






Hi ha algunes preguntes que alguns alumnes ja saben contestarles correctament a l’inici de la unitat (com per exemple la pregunta
1 o la 5), mentre que d’altres no n’hi ha cap que ho faci (com per
exemple la 2a, 3a i 7a pregunta).
Les preguntes que més dificultat han presentat i que, per tant, un
major nombre d’alumnes no ha sabut contestar adequadament,
són les preguntes 1 i 7. En canvi, les dues preguntes que han
presentat una millora més elevada són la 2a i la 3a. Tot i així,
mentre que a la tercera pregunta es pot veure que ha quedat clar
el concepte i el llenguatge adequat en aquell context, a la segona
pregunta els alumnes tenen més dificultats en expressar allò que
sabien amb el vocabulari apropiat.
S’observa una dificultat semblant en les preguntes 5 i 6, en les
quals hi ha hagut un millora idèntica amb l’ús i sense l’ús del
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llenguatge científic, i un valor d’alumnes semblant que ja sabien
les resposta inicialment o que al final de la unitat seguien sense
saber respondre correctament.
La gran majoria de l’alumnat sabien respondre la pregunta 4
correctament i amb el llenguatge adequat.

Es pot observar doncs, que la dificultat de cadascuna de les preguntes
és diferent. Aquest gràfic doncs, ens ajuda a veure quins són els conceptes en
què caldria insistir més degut a una possible major dificultat de comprensió.
Finalment, es fa una anàlisi on únicament es valora l’ús adient del
vocabulari científic. Cada pregunta està formulada per a què els estudiants
hagin d’utilitzar algun dels termes nous que es treballen a la unitat (Taula 2).

Pregunta

Paraules tècniques a utilitzar

1
2
3

material conductor
capacitat calorífica
conducció, radiació i convecció
degradació d'energia o pèrdua en
forma de calor
equilibri tèrmic
intercanvi de calor
transferència de calor
TOTAL

4
5
6
7

Respon
Respon
correctament
correctament
sense
No respon
utilitzant el
utilitzar el correctament
llenguatge
llenguatge
científic
científic
6
4
6
5
10
1
12
3
1
10

1

5

5
5
3
46

9
8
6
41

2
3
7
25

Taula 2: Es mostren les paraules tècniques a emprar a cadascuna de les preguntes I,
seguidament, el nombre d’alumnes que contesta correctament utilitzant aquest
llenguatge, sense utilitzar-lo o que no contesten correctament.
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Anàlisi de llenguatge
científic en el test inicial
Respon correctament
utiilitzant el llenguatge
científic

4%7%

Respon correctament
sense utiilitzar el
llenguatge científic
No respon
correctament

89%

Figura 8: Resultats obtinguts en el pre-test dels alumnes de 1r Batx

Anàlisi de llenguatge científic
en el test final
Respon correctament
utiilitzant el llenguatge
científic

22%

Respon correctament
sense utiilitzar el
llenguatge científic

41%

37%

No respon
correctament

Figura 9: Resultats obtinguts en el post-test dels alumnes de 1r Batx

Com es pot veure (Figura 8 i 9), hi ha hagut una gran millora en la
comprensió del temari i un 41% de les preguntes han estat contestades
mitjançant l’ús del llenguatge científic. Tot i així, un gran percentatge de les
preguntes, en concret un 37%, segueixen sense estar contestades amb el
llenguatge adequat. Com s’ha vist abans, solen ser algunes preguntes
determinades, pel que seria necessari posar èmfasi en aquestes explicacions.
3.2.2. Anàlisi de la activitat de les propietats dels àtoms
En aquest apartat es realitzen tres anàlisis de dades diferenciats sobre
l’activitat a les classes de 3r d’ESO de la fase del pràcticum, explicada a
l’apartat 3.1.2.2 de Metodologia.
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3.2.2.1.

Anàlisi de la comprensió dels termes científics

En la primera anàlisi es comprova si hi ha hagut una comprensió de
cada terme per separat. Si la definició és correcte, se li dóna el valor d’1 punt,
si és incorrecte se li dóna el valor de 0 punts i si la resposta és correcte però
falta concretar se li dóna el valor de 0,5 punts. D’aquesta manera es
classifiquen els resultats obtinguts en quatre categories:








80 - 100%: Correspon a aquell nombre d’alumnes que han definit del 80
al 100% dels termes correctament, és a dir, tots els termes o 6 dels 7
que hi havia . Seria la nota corresponent a un excel·lent.
50 – 80%: Correspon a aquell nombre d’alumnes que han definit
correctament entre un 50 i un 80% dels termes, és a dir, de 4 a 5,5
termes. Equivaldria a una notable o un bé.
25 – 50%: Correspon a aquell nombre d’alumnes que han definit entre el
25 i el 50% dels termes correctament, és a dir, de 2 a 3,5 termes.
Equivaldria a una suficient o insuficient alt.
0 – 25%: Correspon a aquell nombre d’alumnes que han definit
correctament entre el 0 i 25% dels termes, és a dir, de 0 a 1,5 termes.
Seria la nota corresponent a un insuficient baix.

3r A - Termes ben definits

12%
80 - 100 %

16%
48%

50 - 80 %
25 - 50 %
0 - 25 %

24%

Figura 10: Resultats obtinguts de 3r d’ESO A corresponents als 25 alumnes que varen
realitzar aquesta activitat.

Com es pot veure en el gràfic (Figura 10), un elevat nombre d’alumnes
en aquesta classe, un 48% per ser més exactes, ha entès i ha estat capaç
d’explicar correctament el significat dels set termes tècnics o sis d’ells. Per
contra, un 12% dels alumnes no han assolit els termes científics treballats. Tot i
així, gairebé un 75% dels estudiants d’aquesta classe saben definir
correctament més de la meitat dels termes.

28

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Termes ben definits

9%
80 - 100 %

32%

50 - 80 %

32%

25 - 50 %
0 - 25 %

27%

Figura 11: Resultats obtinguts de 3r d’ESO B corresponents als 22 alumnes que van
realitzar l’activitat.

Com es mostra en el gràfic (Figura 11), en aquesta classe hi ha hagut
més problemes de comprensió dels termes científics, ja que el percentatge
d’alumnes que contesten més de la meitat dels termes disminueix a un 59% i
augmenta el nombre de persones que contesten de 2 a 3,5 termes, sent el
doble en comparació amb l’altre classe. Tot i així, més d’una quarta part de la
classe ha entès la terminologia correctament.

Termes científics
Isòtop
Ió
Nombre atòmic
Nombre màssic
Electró
Neutró
Protó
0

5

10
3r B

15

20

25

3r A

Figura 12: Anàlisi de cada terme científic definit correctament per veure si tots tenen la
mateixa complexitat. Es fa l’anàlisi conjunt per la classe la classe A i la B.

Com es pot observar al gràfic (Figura 12), no tots els termes tenen la
mateixa complexitat. Mentre isòtop i ió són les paraules on els alumnes han
trobat més dificultats per definir, les partícules subatòmiques són els termes on
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han trobat menys problemes. Tot i així, es poden observar fets interessants,
com ara la major dificultat que troben els alumnes en definir electró però protó,
un terme que hauria de tenir dificultat similar a electró, els hi és més fàcil de
definir.
3.2.2.2.

Valoració metodologies emprades per a la comprensió dels
termes científics

En aquest apartat es fa una anàlisi de les diferents metodologies
d’ensenyament-aprenentatge utilitzades en aquesta activitat. Es proposa una
pregunta on els alumnes poden escollir aquelles tècniques que han estat més
útils per a la comprensió dels termes científics.
En total, poden escollir entre cinc tècniques (dues de les quals són
escoltar però es diferencien entre ajuda dels professor i explicació dels
companys) i una última categoria corresponent a altres. Els alumnes poden
marcar totes aquelles metodologies que els hagin ajudat a entendre el significat
dels diferents termes, amb la qual cosa, hi ha alumnes que únicament han
marcat una sola tècnica mentre que altres han marcat fins a quatre. D’aquesta
manera, es realitza una anàlisi en percentatge comptant el 100%, no els
alumnes totals de la classe, sinó el total de tècniques marcades en cada
classe.

3r A - Anàlisi metodologies

Fulls de teoria

0%
24%

28%

Explicació dels companys
Ensenyar als meus companys
Ajuda del professor

8%
6%

Exercicis

34%

Altres

Figura 13: Es representa l’anàlisi de les diverses metodologies d’ensenyamentaprenentatge valorades a 3r d’ESO A
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3r B - Anàlisi metodologies

Fulls de teoria

2%
20%

23%

Explicació dels companys
Ensenyar als meus companys
Ajuda del professor

18%

23%

Exercicis

14%

Altres

Figura 14: Es representa l’anàlisi de les diverses metodologies d’ensenyamentaprenentatge valorades a 3r d’ESO B.

Com es pot observar (Figura 13 i 14), la valoració de les diferents
metodologies utilitzades en les classes ha estat ben diferent per cadascun dels
dos grups. A continuació es mostren els principals punts que es destaquen:
-

-

-

Valoració molt semblant en quan a la tècnica de lectura, és a dir, els fulls
de teoria. Correspon a un 25% gairebé dels resultats obtinguts en
ambdues classes.
En quan a la classe A, es pot observar que es valora molt positivament
l’ajuda del professor junt amb la realització d’exercicis i els fulls de teoria.
El pes d’aquestes tres tècniques juntes corresponen al 86% de les
respostes obtingudes. En canvi, una petita part de la classe valora
positivament el treball entre iguals, valorant-ho en conjunt amb el 14%
restant.
En quan a la classe B, els resultats obtinguts són més homogenis, és a
dir, no hi ha cap tècnica que destaqui per sobre les altres sinó que
gairebé totes oscil·len entre el 20%. Es podria dir que la tècnica que es
valora una mica per sota les altres seria la d’ensenyar als companys,
però tot i així, el percentatge és relativament alt si el comparem amb la
classe anterior. A més, cal destacar que en aquesta classe ha sortit un
2% d’altres, corresponent a un alumne que va marcar aquesta casella,
on va especificar que era gràcies a “fonts pròpies”.
3.2.2.3.

Anàlisi de les principals dificultats

Seguidament, es realitza una anàlisi dels principals obstacles que han
tingut els alumnes per comprendre els termes científics següents. Aquesta
correspon a la tercera pregunta del qüestionari i únicament la van respondre
aquells alumnes que no entenien alguns dels termes. Les diferents categories
que han sortit en ambdues classes són les següents:
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Explicació dels companys
Comprensió del temari
Explicar als companys
Temps insuficient
Atenció/assistència a classe
Comprensió lectora

9
8

Alumnes

7
6
5
4
3

3r A

2

3r B

1
0

Figura 15: Principals dificultats mencionades pels alumnes de 3r d’ESO A I B

Així doncs, com mostra el gràfic (Figura 15), les principals dificultats que
han tingut en ambdues classes són les explicacions per part dels companys i,
sobretot en el grup B, comprensió del temari i dels termes científics.
3.2.3. Anàlisi de l’activitat del passa-paraula
En aquest apartat es realitza una anàlisi sobre l’activitat del passaparaula explicada a l’apartat 3.1.2.3 de Metodologia. Es fa una anàlisi
diferenciat per cadascuna de les tres classes (Taula 3).

Grups
Termes
totals
Mitjana
Desviació
estàndard

3r A
8

3r B
9

3r C
8

156

113

109

21,5

10

13,5

4,41

7,65

3,46

Taula 3: Es representa una primera comparació de l’activitat entre les tres classes.
Recordar que el màxim valor possible de termes a definir són 26, corresponents a les
lletres de l’abecedari.
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Com es mostra en la taula, hi ha hagut una diferència notable entre les
diferents classes. La classe que ha definit un major nombre de termes ha estat
la A, amb una mitjana molt alta i una desviació relativament petita. A
continuació, es trobaria la C, la qual té una mitjana de 13,,5 amb una desviació
de 3,46. Per últim, el grup B, la mitjana del qual no arriba a la meitat de lletres
de l’abecedari i amb una desviació molt gran. Es fa una categorització (Taula 4)
dels diferents termes descrits pels alumnes.
Categories

Termes
definits de
forma
correcte

Subcategories

Significat

C. UD i
llenguatge

Termes
treballats a la
UD amb ús
del
llenguatge
científic

C. UD i no
llenguatge

C. no UD i
llenguatge

C. no UD i no
llenguatge

I. UD i
llenguatge
Termes
definits de
forma
incorrecte
I. UD i no
llenguatge

Termes
treballats a la
UD sense ús
del
llenguatge
científic
Termes no
treballats a la
UD amb ús
del
llenguatge
científic
Termes no
treballats a la
UD sense ús
del
llenguatge
científic
Termes
treballats a la
UD amb ús
del
llenguatge
científic
Termes
treballats a la
UD sense ús
del
llenguatge
científic

Exemples
· Termes relacionats amb els
àtoms: protó, ió
· Radioactivitat: radiació alfa,
partícules
· Llenguatge específic de la ciència:
hipòtesi, model
· Material de laboratori: bec bunsen,
gradeta
· Científics treballats (Dalton,
Thomson)
· Països relacionats amb la radiació
(Txernòbil)
· Termes procedents d’altres unitats
treballades anteriorment, com ara
temperatura, kelvin.
· Elements de la taula periòdica
(hidrogen, heli, bari)

· Científics d’altres unitats (BoyleMariotte)

· Confusió d’alguns termes: nombre
màssic/nombre atòmic
· Definició de protó, neutró, electró
errònia: àtoms amb càrrega
(positiva, negativa o neutre)

· Confusió en la definició del models
dels diferents científics

Taula 4: Es fa una anàlisi dels termes definits. Degut als resultats obtinguts, es
divideixen els diferents termes en diverses categories.
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Nombre de paraules

Anàlisi Terminologia Passa-paraula
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
C. UD i
llenguatge

C. UD i no
llenguatge

C. no UD i C. no UD i no
I. UD i
llenguatge llenguatge llenguatge
3r A

3r B

I. UD i no
llenguatge

3r C

Figura 16: Resultats obtinguts per cadascuna de les classes seguint la classificació
anterior.

Com es mostra en el gràfic (Figura 16), la gran majoria de termes definits
per les tres classes són paraules científiques treballades durant la UD, amb una
notable diferencia de la classe A la qual sobrepassa en uns 20-30 termes a la
classe B i C.
Paral·lelament i relativament igual en les tres classes, s’han definit molts
termes no tècnics però corresponents al temari, com també alguns termes
corresponents a altres unitats.
En quan a termes definits de forma incorrecte, és interessant veure com
la classe C despunta relativament respecte a les altres dues, degut a la no
comprensió d’alguns dels termes o a la confusió dels models definits pels
diferents científics treballats.
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Conclusions

4.1. Discussió de resultats
4.1.1. Discussió de l’activitat de termodinàmica
Primerament, es pot veure que la gran majoria dels conceptes inicials
dels alumnes són erronis i únicament un 4% utilitza el llenguatge científic
adequat.
Es pot concloure que el fet d’utilitzar diverses metodologies
d’ensenyament-aprenentatge dóna un molt bon resultat en quan a la
comprensió del temari, passant d’una comprensió d’un 11% a un 78%.
Les activitats centrades en treballar el llenguatge científic també ajuden
a millorar-ne el seu ús, tot i que es pot observar la dificultat d’algunes preguntes
concretes en utilitzar el vocabulari adequat.
El model de test inicial i test final permet que els alumnes s’autoregulin,
de manera que l’alumne pot demostrar una reflexió contínua en la seva
intervenció a l’aula. Tot i així, seria més útil si s’incorporés com a mètode de
treball habitual.
En general doncs, es pot concloure que hi ha hagut una millora tant en la
comprensió del temari com en l’ús adequat del llenguatge científic.
4.1.2. Discussió de l’activitat de les propietats dels àtoms
De la primera anàlisi es pot concloure que, efectivament, la
implementació d’aquesta activitat ha ajudat a millorar l’ús i la comprensió del
llenguatge científic, ja que en ambdues classes un percentatge elevat
d’alumnes ha estat capaç de definir més de la meitat dels termes correctament.
Tot i així, es pot veure una diferència significativa entre les dues classes, on
s’observa una major dificultat en la classe B en definir aquells termes més nous
i complicats, com per exemple ió o isòtop.
Tot i que en ambdues classes es mostra una valoració positiva en l’ús de
diverses metodologies, en la segona anàlisi es mostren dos resultats
diferenciats. Alguns aspectes a tenir en compte:




La importància dels fulls de teoria que equivaldria a una quarta
part dels coneixements que necessita l’alumne per assolir la
matèria, valorat de forma equitativa en ambdues classes.
Sorprèn el resultat del concepte ajuda del professor que en la
secció A ha estat 34% front un 23% de la secció B. Algunes
variables a tenir en consideració per aquest concepte: el grup A
amb un sol professor, amb el qual els alumnes presenten un
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aprofitament major amb l’aprenentatge tradicional (professor,
teoria i exercicis). En quan al grup B, amb la presència de dos
professors, els hi ha calgut comptar amb l’aprenentatge entre
iguals.
L’aprenentatge entre iguals per a la secció A només ha tingut una
importància d’un 14%, mentre en el grup B l’ajuda entre iguals ha
suposat més del doble, valorada amb un 32%.

Al grup A, la metodologia que més valoren els alumnes, doncs, és la
metodologia tradicional, és a dir, lectura dels fulls de teoria, exercicis i ajuda del
professor, la suma dels quals correspon a un 86%, sent l’ajuda del professor la
metodologia més ben valorada. Aquest fet pot ser degut a que els alumnes
d’aquesta classe no presenten moltes dificultats d’aprenentatge i que, degut a
això, ja es troben còmodes amb la metodologia que utilitzen generalment a les
classes. En canvi, la classe B valora de manera equitativa la metodologia
tradicional amb l’aprenentatge entre iguals, ja que cada metodologia per
separat està valorada amb un 20% aproximadament. Com el grup B sol
presentar unes majors dificultats d’aprenentatge, probablement alguns alumnes
s’han sentit més còmodes a l’hora d’aprendre d’una forma diferent i, d’aquesta
manera, han aconseguit assolir millor els conceptes apresos.
Per últim, com ja s’ha vist en els gràfic anterior, ambdues classes han
coincidit en els principals obstacles de l’activitat. Una primera dificultat en què
s’han trobat és l’explicació dels companys, la qual pot ser deguda a que es
tracta d’una nova metodologia i que, per tant, no estan acostumats a realitzarla. El segon obstacle principal ha estat la comprensió del tema, la qual pot ser
deguda a l’abstracció que presenta o a la comprensió del llenguatge tècnic.
4.1.3. Discussió de l’activitat del passa-paraula
La finalitat d’aquesta última activitat és comprovar si els alumnes han
entès els termes científics treballats durant la UD i veure si són capaços de
definir-los correctament o crear frases que continguin cadascun dels termes.
S’ha pogut observar però, que al no haver-hi suficients termes científics
treballat en la UD com lletres de l’abecedari, els alumnes van trobar el recurs
d’afegir noms de científics treballats o fins i tot termes científics treballats en
altres unitats.
Es pot concloure que el grup que ha interioritzat i assimilat un major
nombre de paraules tècniques científiques ha estat el grup A amb una notable
diferència. Aquest fet deu ser degut a què en aquest grup, la gran majoria
d’alumnes no tenen dificultats d’aprenentatge, més aviat a la inversa, fent així
que les sessions fossin més amenes i, en la major part de les classes, que es
poguessin aprofundir en un major grau les diferents activitats.
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Un segon factor que pot haver influït en l’obtenció d’aquests resultats
són els horaris de les classes. En aquest grup s’implementaven les sessions de
la setmana els dijous i els divendres, després d’haver fet anteriorment els altres
dos grups. D’aquesta manera, era possible dur a terme les modificacions
necessàries per tal de millorar l’activitat proposada.
Dit això, s’ha de dir que la millora ha estat generalitzada en tots tres
grups, ja que la gran majoria de termes definits per cada grup corresponen a
termes tècnics del llenguatge científic treballat a la UD.
4.1.4. Conclusions generals de l’estudi realitzat
H1. Si els alumnes són capaços d’utilitzar i expressar-se adequadament
amb el llenguatge científic, llavors milloraran els seus resultats.
H1.1. Si les activitats proposades treballen el llenguatge científic,
llavors milloraran la comprensió d’aquest nou vocabulari.
La gran majoria d’activitats plantejades en tots dos cursos pretenien
treballar i posar èmfasi al llenguatge científic específic de cadascuna de les
dues UDs. Tot i que es pot observar que alguns alumnes encara tenen
dificultats, es pot veure una millora general en la comprensió dels diferents
termes.
H1.2. L’ús de diverses tipologies d’activitats ajudarà en la
comprensió d’aquest nou vocabulari.
El patró per treballar el llenguatge científic no és el mateix en totes les
activitats, sinó que es treballa de forma diferent en cadascuna d’elles. Aquest
fet ha provocat que haguessin alumnes que entenien els diferents conceptes
amb una determinada activitat, mentre que altres els hi anava millor la activitat
posterior. D’aquesta manera però, s’ha aconseguit una millora en la
comunicació del llenguatge específic treballat.
H1.3. Si s’utilitza la combinació de diverses metodologies
d’ensenyament-aprenentatge, llavors milloren la comprensió del
llenguatge científic.
Per tal d’atendre la diversitat dels grups, s’ha proposat en ambdues UDs
treballar mitjançant la combinació de diferents metodologies d’ensenyamentaprenentatge per tal que els alumnes es poguessin expressar de la manera en
que se sentissin més còmodes, d’acord amb Gardner (1993).
Tal com mostren els resultats, i com mostren les valoracions finals dels
alumnes (Annex 7) es valora molt positivament aquesta combinació de diverses
tècniques de manera que cadascun utilitza aquella amb la qual aprèn i
s’expressa amb més facilitat.
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Així doncs, mitjançant els resultats obtinguts, es pot concloure que hi ha
hagut una millora generalitzada en la comprensió del llenguatge científic utilitzat
pels alumnes a les classes, i això es veu reflectit en la millora de notes. Aquella
classe que ha incorporat més efectivament el vocabulari tècnic ha obtingut uns
resultats finals més elevats (Annex 8).
La relació llenguatge científic – aprenentatge de les ciències que s’ha
aconseguit establir en aquest TFM es correspon amb la majoria d’estudis citats
al punt 1.2.2. Tal com mostren els resultats obtinguts, i en els estudis de
Sanmartí (1995) i Galagovsky et al. (1998), la manera més apta per millorar la
comprensió del llenguatge científic és mitjançant l’ús d’activitats que treballin
aquest vocabulari.
De la mateixa manera, els alumnes han utilitzat la seva capacitat
cognitiva per relacionar-la amb l’àrea curricular proposada, desenvolupant les
seves habilitats cognitivolingüístiques (Moreno, 2009), aprenent-les i practicantles, amb la finalitat d’aprendre el llenguatge de la ciència per aprendre ciència.
4.2.

Reflexió sobre altres camps

Sortint del marc teòric en el qual s’engloba aquest estudi, es poden
veure altres camps en els quals aquests resultats podrien esdevenir el punt de
partida per l’inici de noves investigacions.
D’una banda, es podrien prendre les dades de l’estudi realitzat sobre el
llenguatge més específic del temari escollit com a punt inicial i, a continuació,
realitzar una anàlisi del llenguatge en general, tenint en compte tan el
llenguatge tècnic treballat com el llenguatge no tècnic, per tal de veure si hi ha
una millora en l’expressió escrita dels alumnes a l’hora d’argumentar o justificar
diferents fets científics.
D’altra banda, fer una recerca de cadascuna de les metodologies
utilitzades, tant a nivell curricular, és a dir, en la millora de la comprensió del
temari; com a nivell de gestió de l’aula, analitzant així si l’organització de l’aula
també influeix en la construcció del coneixement.
Per últim, la gran majoria d’activitats incloses a ambdues UDs es
realitzen en grup. S’ha observat anteriorment que la majoria dels estudiants
tenen problemes en explicar-se conceptes entre ells. Per tant, fer una recerca
per veure a què són degudes aquestes dificultats i investigar sobre una
possible proposta per tal que els treballs en grup fossin cooperatius i
col·laboratius.
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4.3. Valoració de la recerca
4.3.1. Limitacions
Malgrat els bons resultats obtinguts en aquesta recerca, hi ha un seguit
de limitacions que s’haurien de tenir en compte.
La mostra d’alumnes és relativament petita, sobretot en l’anàlisi realitzat
a 1r de Batx. Per aquest motiu, caldria veure si realitzant la mateixa intervenció
educativa amb un major número d’alumnes s’obtindrien resultats similars.
De la mateixa manera, la recerca ha estat realitzada en un període de
Pràcticum, que dura poques setmanes, sent el temps una limitació important a
tenir en compte. Seria interessant comprovar doncs, si els resultats obtinguts
en un curs equivaldrien als d’aquest treball.
Un aspecte valorat molt positivament pels alumnes ha estat el nombre
de docents a l’aula. Penso que aquest ha estat un element clau pel bon
funcionament de les UDs. Per tant, caldria veure si s’obtindrien resultats
semblants amb un sol docent a l’aula.
Per últim, un dels principals problemes d’aquesta intervenció educativa
ha estat el treball en grup. No perquè funcionés del tot malament, sinó perquè
els alumnes no estan acostumats a treballar cooperativament amb els seus
companys.
4.3.2. Propostes de millora
A continuació, a més de les noves recerques proposades anteriorment,
s’especifiquen possibles propostes de millora.
Com s’ha dit anteriorment, un dels principals inconvenients que vam
trobar va ser el treball en grup, degut a una manca d’experiència per part dels
alumnes. Per tant, seria interessant que, prèviament a la implementació de la
UD, s’ensenyés als alumnes com es treballa en equip, donant una sèrie de
pautes i consells per tal que millorés la convivència entre els membres del grup
i, d’aquesta manera, es facilités la cooperació i la col·laboració. Dit això però, la
millor forma d’ensenyar a treballar en grup és treballant-hi, per tant, per tal que
els alumnes aprenguessin a treballar cooperativament caldria integrar el treball
en grup com una eina més alhora de dur a terme les classes.
L’anàlisi de les diferents metodologies més valorades ha estat molt
interessant per veure què pensen els alumnes i, sobretot, observar les
diferències que hi ha entre grups. Per aquest motiu, seria interessant aprofundir
en aquest estudi. Aquest fet implicaria modificar el qüestionari realitzat. Una
proposta seria que, en comptes de donar la opció de marcar totes les
metodologies útils per cada alumne/a, donar la mateixa opció però que
haguessin de numerar-les per ordre de preferència.
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4.3.3. Reflexió final
Per acabar, l’ús d’un llenguatge adequat en el context de la ciència és el
que ha fet possible el seu avenç durant segles, pel que es tracta d’un element
clau a l’hora d’ensenyar-la i aprendre-la. Cal llavors treballar la ciència
mitjançant aquest llenguatge i, mitjançant la combinació de diverses
metodologies i activitats, es veu una millora important en la comprensió
d’aquest llenguatge i del mateix temari. Les tècniques a utilitzar han d’estar
adaptades a cadascun dels grups on s’imparteixen les classes, per la qual
cosa, un requisit necessari és el coneixement d’aquest grup.
A partir de les estratègies utilitzades en aquest treball es pretén oferir
una millora de la pràctica docent posant el focus sobre el llenguatge científic,
que sovint és la baula feble del procés d’aprenentatge, entenent que aquesta
millora afavorirà, en darrera instància, l’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta
manera, l’aprenentatge utilitzant activament el llenguatge científic comportarà
una major interiorització dels conceptes apressos i, per tant, la seva utilització
en un futur, ja sigui en l’àmbit acadèmic o professional. Com a conseqüència,
es formen persones capaces de comprendre a la societat científica i tot els
àmbits on aquesta hi intervé, adquirint així un pensament més crític i objectiu.
En definitiva, aquest estudi contribueix a la millora de la pràctica docent en el
disseny de metodologies que afavoreixen la comprensió del llenguatge científic,
que va vinculada a una millor comprensió de la ciència.

40

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Bibliografia

Alonso Tapia, J. (2000). Motivación y aprendizaje en la Enseñanza
Secundaria. A: Coll, C. (coord.). Piscología de la instrucción: la enseñanza y el
aprendizaje en la educación secundaria, Barcelona, ICE – Horsori, cap. IV, pp.
105-136.
Márquez, C. (2005). Aprender ciencias a través del lenguaje. Educar, 33,
pp. 27-38. Barcelona.
Dorado, C. (1998). Aprender a aprender: Estrategias y Técnicas.
Universidad Autónoma de Barcelona. Extret el 22 d’abril del 2017 de
http://www.xtec.cat/~cdorado/
Galagovsky, L. R., Bonán, L., y Adúriz-Bravo, A. (1998). Problemas con el
lenguaje científico en la escuela. Un análisis desde la observación de clases de
ciencias naturales. Enseñanza de las Ciencias, 16(2), pp. 315-321.
Gardner, H (1993). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica.
Barcelona. Paidós
Gómez-Moliné, M., y Sanmartí, N. (2000). Reflexiones sobre el lenguaje de
la ciència y el aprendizaje. Educación Química, vol. 11, núm. (2), pp. 266-273.
Martí, E. i Onrubia, J. (2004). Les teories de l’aprenentatge escolar. A: Coll,
C. (coord.). Psicologia de la instrucció. Mòdul 3, pp. 31 – 61. Barcelona: UOC.
Moreno, A. (2009). El desenvolupament durant l'adolescència. A: Moreno,
A. (coord). Psicologia del desenvolupament II. Barcelona: UOC.
Prieto Gil, A. (sense data) La pirámide del aprendizaje. Extret el 3 d’abril de
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/27/art1263.pdf.
Quílez-Pardo, J. y Quílez-Díaz, A. (2016). Clasificación y análisis de los
problemas terminológicos asociados con el aprendizaje de la química:
obstáculos a superar. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las
Ciencias, 13, pp. 20-35.
Sanmartí, N., Izquierdo, M., y García, P. (1999). Hablar y escribir: Una
condición necesaria para aprender ciències. Cuadernos de Pedagogía, 280.
Sanmartí, N. (1995). Per aprendre ciències cal aprendre a parlar sobre les
experiències i sobre les idees. Revista de didàctica de la llengua i de la
literatura, 6, 7-22.
Sanmartí, N. (coord.), i Calvet, M., Custodio, E., Estranya, J.L., Franco, M.,
Garcia, M.P., et al. (2003). Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència (1a
ed.). Barcelona: Edicions, 62.
Projecte Educatiu de l’institut XXV Olimpíada (2014). Extret el 6 de maig de
2017 de http://institutxxvolimpiada.cat/

41

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Conociendo La Pirámide De aprendizaje De Cody Blair. (2013). Extreta el 3
d’abril de 2017 de https://aprendemia.com/noticias/5/conociendo-la-piramidede-aprendizaje-de-cody-blair
Mateos, J. E. G., Martínez, D. N. G., y Lloró, V. M. M. (2015). Epcola: editor
de patrones de aprendizaje colaborativo estandarizados. Revista Científica
Ecociencia, vol. 2, núm. 1.

42

Combinació de diferents metodologies d’ensenyament-aprenentatge per millorar de
comprensió del llenguatge científic | Marta Prats Aliaga

Annexos

6.1.

Annex 1: Context Unitat Didàctica La termodinàmica a la vida del
John

“Com cada matí, en John, un noi de 24 anys que viu a Andorra, es
desperta molt d’hora. En posar els peus a terra, en John percep com n’està de
fred i s’afanya a posar-los a sobre la catifa, que és més agradable. Llavors es
vesteix i es prepara pel nou dia.
En John puja la temperatura de la calefacció un parell de graus.
Seguidament, col·loca la mà prop del radiador per comprovar que aquest
funciona correctament.
A continuació, en John es prepara un got de llet calenta per esmorzar. Per
fer-ho, encén el fogó i escalfa la llet en una olla, sacsejant-la un parell de cops.
Se serveix la llet en una tassa i hi afegeix unes cullerades de cacau en pols. El
dissol, remenant-lo amb una cullereta. Quan tasta la llet, en John nota que està
molt calenta, així doncs, decideix afegir una mica de llet freda a la tassa i se la
pren.
En John decideix anar a fer una volta al parc del costat de casa seva.
Abans de sortir de casa, s’abriga amb la jaqueta, la gorra i els guants. A
l’arribar al parc, veu a una nena que ha fet un ninot de neu. En John recorda
que quan ell era petit també li agradava fer ninots de neu, i es pregunta què
hauria passat si li hagués posat un abric. Tu què creus que passaria?”
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6.2.

Annex 2: Fulls de teoria de l’activitat de les propietats dels
àtoms de la Unitat Didàctica Familiaritzem-nos amb els àtoms!

Nombre màssic i nombre atòmic
Hem vist l’estructura dels àtoms segons el model de Rutherford. Per tant, modelitzem
els àtoms com esferes d’uns 10-10 m de diàmetre, pràcticament buides, on distingim un nucli i
una escorça.
En conjunt, un àtom és elèctricament neutre. No té càrrega neta perquè té tants
protons (càrregues positives) com electrons (càrregues negatives). Un àtom amb 8 protons
tindrà 8 electrons per ser elèctricament neutre.
El nucli atòmic és la part central de l’àtom i està format per protons i neutrons. El nucli
concentra gairebé tota la massa total de l’àtom i té una càrrega positiva. L’escorça és la part
externa de l’àtom on es troben els electrons. L’escorça ocupa pràcticament tot el volum de
l’àtom.
Els àtoms de diferents elements s’identifiquen amb un símbol, el qual consisteix en
una inicial, o una inicial i una altra lletra, que correspon al nom de l’element en llatí. Cada
element està format per àtoms d’un sol tipus però, què distingeixen els àtoms d’un element
dels altres?
Els àtoms d’un element es distingeixen pel nombre atòmic (Z), el qual correspon al
nombre de protons que hi ha al nucli. Per tant, tots els àtoms d’un mateix element tenen el
mateix nombre atòmic i, com a conseqüència, el mateix nombre de protons.
Tanmateix, el àtoms també es caracteritzen pel nombre màssic (A), que és la suma de
protons i neutrons que conté en el nucli, el qual pot variar entre els àtoms d’un mateix
element.
Nombre màssic (A)
No és característic de l’element

-El subíndex correspon al nombre
Símbol

atòmic (Z) de l’element.
-El superíndex correspon al

Nombre atòmic (Z)
És característic de l’element

nombre màssic (A) de l’element.

En aquest cas, el nombre atòmic (Z) del carboni (C) és 6, és a dir, té 6 protons; i el
nombre màssic (A) és 12, per tant, 6 protons i 6 neutrons.
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Isòtops i massa atòmica relativa
Hi ha elements que poden tenir diferent nombre màssic, és a dir, un mateix element es
pot trobar a la naturalesa amb un nombre diferent de neutrons. Aquests s’anomenen isòtops.
Si veiem un exemple, s’entendrà millor: Com potser ja saps, a la naturalesa, (al nostre
cos, a la terra, a l’atmosfera...) podem trobar carboni. Tot el carboni és 126𝐶 ? La resposta és
“no”. Podem trobar tres isòtops diferents: 126𝐶 , 136𝐶 i 146𝐶 . Per tant, el carboni té sempre 6
protons però pot tenir 6, 7 o 8 neutrons.
Les propietats d’aquests isòtops són pràcticament idèntiques i per tant, si no és
necessari, es parla del carboni, no del carboni-12.
Aquests isòtops estan en la naturalesa en diferents proporcions (abundància isotòpica
natural). Per a calcular la massa d’un
Abundància natural del carboni
element es té en compte tots aquests
isòtops.
1,1%

Carboni-12
Carboni-13

Proporció
natural
98.9%
1.1%

Massa
atòmica
12
13,003

Carboni-12
98,9%

Carboni-13

La massa d’un element o massa atòmica relativa (Ar), és la mitjana ponderada de les
masses dels seus isòtops naturals. La unitat de massa atòmica és la u (1 u = 1,66·10-27 Kg ). Per
a calcular la massa relativa es fa amb la següent fórmula:
𝑨𝒓
𝐏𝐫𝐨𝐩. (%)𝐱 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐭ò𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐬ò𝐭𝐨𝐩 𝟏 + 𝐏𝐫𝐨𝐩. (%)𝐱 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐭ò𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐬ò𝐭𝐨𝐩𝟐+ . . . (𝐩𝐞𝐫 𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐬ò𝐭𝐨𝐩)
=
𝟏𝟎𝟎
1) Calcular la massa de 100 àtoms: 98,9 𝑥 12 + 1,1 𝑥 13
2) Dividir per 100 per a calcular la massa d’un àtom: 𝐴𝑟 =
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100
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Material adicional (no és necessari per a resoldre els exercicis)
La massa dels àtoms se sol expressar en unitats de massa atòmica, u (1 u = 1,66·10-27
Kg ). Aquesta unitat es va decidir en una reunió a partir de la massa atòmica del 126𝐶 : El carboni
12 pesa exactament 12,00000000000000... u.
Potser t’has fixat que el carboni pesa 12 u i té 6 protons i 6 neutrons. Quan pesa cada
protó i cada neutró? Un protó pesa casi el mateix que un neutró: aproximadament 1u.
(recorda que la massa de un electró és molt més petita a la de un protó o neutró)
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Ions
Hem vist l’estructura dels àtoms segons el model de Rutherford. Per tant, modelitzem
els àtoms com esferes d’uns 10-10 m de diàmetre, pràcticament buides, on distingim un nucli i
una escorça.
En conjunt, un àtom és elèctricament neutre. No té càrrega neta perquè té tants
protons (càrregues positives) com electrons (càrregues negatives). Un àtom amb 8 protons
tindrà 8 electrons per ser elèctricament neutre.
El nucli atòmic és la part central de l’àtom i està format per protons i neutrons. El nucli
concentra gairebé tota la massa total de l’àtom i té una càrrega neta positiva. L’escorça és la
part externa de l’àtom on es troben els electrons. L’escorça ocupa pràcticament tot el volum
de l’àtom.
Els ions són àtoms amb càrrega neta positiva o negativa, deguda a un guany o a una
pèrdua d’electrons. Existeixen dos tipus de ions, segons el signe de la seva càrrega elèctrica:


Na

+

Cations (+)  Un catió és un ió que ha perdut un o diversos electrons i que,
per tant, la seva càrrega neta és positiva.

Nombe de protons: 11
Nombre d’electrons: 10
Nombre de neutrons: 12

11

i 10

Càrrega neta positiva (+)


A

nions (-)  Un anió és un ió que ha guanyat un o diversos electrons i que, per
tant, la seva càrrega neta és negativa.

O

2-

Nombe de protons: 8
Nombre d’electrons: 10
Nombre de neutrons: 8

8

i 10

Càrrega neta negativa (-)

Per representar ions, escrivim el símbol de l’element amb un superíndex a la dreta que
indica el valor i el signe de la càrrega elemental, per exemple, Al3+ o S2-. Tot i així, si el valor de
la càrrega és 1, només s’escriu el signe, per exemple, Li+ o Cl-.
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6.3.

Annex 3: Fulls d’exercicis de l’activitat de les propietats dels
àtoms de la Unitat Didàctica Familiaritzem-nos amb els àtoms!

Nombre atòmic i nombre màssic
1. Completa les següents frases:
a. El nombre atòmic del clor és 17; això significa que tots els àtoms de clor tenen
______ protons i, si són àtoms neutres, _______ electrons.
b. L’element sodi té 11 protons. Si el seu nombre màssic és 23, això significa que
té ______ neutrons i, si aquest àtom és neutre, ______ electrons.
c. Si tenim el següent símbol, 40
18𝐴𝑟 , el subíndex és el nombre ______, en aquest
cas ____; i el superíndex determina el nombre ________, que és ______.
d. Els àtoms d’un mateix element tindran sempre el mateix nombre _______
però pot variar el seu nombre _______.
Isòtops i massa atòmica relativa
2. Observa la taula següent:
Àtom A
13 protons
14 neutrons

Àtom B
14 protons
15 neutrons

Àtom C
13 protons
13 neutrons

Àtom D
14 protons
14 eutrons

a. Quins d’aquests àtoms pertanyen a isòtops diferents del mateix element?
b. Són B i C àtoms d’un mateix element?
Ions
3. Completa la taula següent:
Símbol
Na+
ClAl3+
O2-

Càrrega

Protons
11
17
13
8
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Nombre atòmic i nombre màssic
2. Indica si són certes o falses les frases següents i justifica-ho:
a. Tots els àtoms d’un mateix element tenen el mateix nombre de protons.
b. Tots els àtoms d’un mateix element tenen el mateix nombre atòmic.
c. Tots els àtoms d’un mateix element tenen el mateix nombre màssic.
d. El nombre màssic i el nombre atòmic sempre són nombres enters.
e. El nombre màssic ve determinat per la suma de protons i electrons.
Isòtops i massa atòmica relativa
3. Calcula la massa atòmica relativa del l’element brom (Br) i la del clor (Cl), coneixent les
seves abundàncies:
Símbol
Massa atòmica Abundància relativa
𝟑𝟓
34,97
76 %
𝟏𝟕𝑪𝒍
𝟑𝟕
𝟏𝟕𝑪𝒍

36,97

24 %

𝟕𝟗
𝟑𝟓𝑩𝒓

78,92

51 %

𝟖𝟏
𝟑𝟓𝑩𝒓

80,92

49 %

Ions
1. Observa els dos àtoms següents:

a. Compta el nombre de protons, neutrons i electrons de cadascun dels àtoms.
b. En què difereixen els diferents àtoms? Com es diuen aquests tipus d’àtoms.
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Nombre atòmic i nombre màssic
3. Completa la taula següent:
Símbol
Z
A
𝟏𝟓
𝟕𝑵
Cl
17
35
K
40
𝟐
𝟏𝑯
Br

Protons

Neutrons

Electrons

19
1
35
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Isòtops i massa atòmica relativa
2. Observa els tres àtoms següents.

a. Compta el nombre de protons, neutrons i electrons de cadascun dels àtoms.
b. En què difereixen els diferents àtoms? Com es diuen aquests tipus d’àtoms.
Ions
3. Completa les frases següents:
a. Quan un àtom de ferro, el qual té 26 protons, cedeix 3 electrons, el número
d’electrons que té és ________ i, adquireix una càrrega de ______.
b. L’àtom de fluor (F), que té 9 protons, capta un electró. Per tant, el seu nombre
d’electrons és ________ i queda carregat ________.
c. Quan un àtom perd electrons queda carregat________ i s’anomena _______.
En canvi, quan un àtom guanya electrons queda carregat ________ i
s’anomena ________.
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6.4.

Annex 4: Test / Qüestionari l’activitat de les propietats dels
àtoms de la Unitat Didàctica Familiaritzem-nos amb els àtoms!

Nom de l’alumne:
Classe:
Activitat Propietats dels àtoms
1. He entès els nous termes apresos en aquesta activitat? Si és que sí, com els definiria
breument?
Terme

Sí

No

Com el definiries?

Protó
Neutró
Electró
Nombre màssic
Nombre atòmic
Ió
Isòtop
2. Què és el que m’ha anat millor per aprendre els nous termes que apareixen en aquesta
unitat? (Pots marcar més d’una opció)
□ Els fulls de teoria
□ L’explicació dels meus companys
□ Ensenyar als meus companys el significat d’aquests termes
□ L’ajuda del professor
□ Els exercicis
□ Altres: __________
3. Quines han estat les principals dificultats per les quals no has pogut entendre algun
dels conceptes especificats anteriorment?

4. Altres (comentaris o observacions):
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6.5.

Annex 5: Fulls alumnes de l’activitat del passa-paraula de la
Unitat Didàctica Familiaritzem-nos amb els àtoms!
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6.6.

Annex 6: Activitat de la Unitat Didàctica La termodinàmica a la
vida del John
1. En John posa els peus a terra i, seguidament, els posa sobre la catifa.
Quina diferència hi ha entre posar els peus sobre les rajoles o posar-los
sobre la catifa?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:

2. En John apuja la temperatura un parell de graus. Tots els objectes de
l’habitació es troben a la mateixa temperatura?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:

3. En John col·loca la mà sobre el radiador per comprovar que funciona
correctament. Com escalfa l’habitació el radiador?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:

4. Quan fa lliscar la tassa per la taula el John fa una força per donar-li una
energia cinètica. Considerant que hi ha fregament, creus que s’ha perdut
part d’aquella energia?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:
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5. Què aconsegueix en John afegint llet freda a la tassa?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:

6. Abans de sortir de casa en John es posa una jaqueta, una gorra i uns
guants. Per a què serveixen aquestes peces de roba?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:

7. Quan arriba al parc veu el ninot de neu. Si li poséssim un abric al ninot de
neu es fondria abans o després? Perquè?
Idea Prèvia:
Coneixement adquirit a les classes:
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6.7.

Annex 7: Valoracions finals dels alumnes

3r ESO A
- Explicacions molt bones.
- Classes dinàmiques i originals.
- Activitats interessants.
- Experiments divertits.
- Una bona alternativa al llibre de text.
- Bona experiència per al treball en grup.
- El fet de tenir molt professorat ajuda a resoldre dubtes ràpidament.
- No han trobat cap cosa dolenta.
3r ESO B
- Activitats grupals interessants.
- Bones explicacions.
- Heu estat molt simpàtics i creatius.
- El fet de tenir molt professorat ajuda a resoldre dubtes ràpidament.
- Moltes fitxes diàriament.
- El fet de treballar en grup ha creat canvis complicats.
3r ESO C
- Molt bona actitud.
- Activitats interessants.
- Moltes fitxes per fer i corregir.
- El fet de tenir molt professorat ajuda a resoldre dubtes ràpidament.
- Molt preparats.
- Puntuació activitats i exàmens més acorde amb l'etapa.
- Classes divertides.
- Han aprés dinàmicament.
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6.8.

Annex 8: Notes finals dels alumnes
3r ESO A

Alumne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

T3
2,274
0
0
6,431
5,765
7,153
8,526
9,265
3,65
3,314
3,051
7,975
3,407
8,891
0,9
4,673
9,369
9,836
6,581
0,624
6,335
9,788
1,598
9,589
5,887
8,53
5,813
5,181

T4
3,61785714
0
0
8,678
6,11157143
6,64885714
9,43716667
8,18828571
6,45357143
6,94878571
0
8,73564286
7,80242857
9,61007143
5,05
7,46614286
8,61878571
9,22264286
8,04564286
4,94614286
6,43714286
8,96857143
4,21828571
9,19785714
8,565
8,80335714
7,03442857
7,78957143

Millora
Sí

Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Taula 4: Notes dels dos temes de la segona
avaluació corresponents als alumnes de 3r d’ESO A
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Alumne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3r ESO B
T3
5,04
3,05
0,42
2,82
6,44
6,70
9,54
0,00
1,63
6,19
0,47
4,53
5,52
2,55
5,47
6,49
0,00
4,23
1,51
7,47
4,58
5,73
0,72
3,77
8,02

T4
6,41
5,46
3,34
4,74
8,90
5,46
8,87
0,00
6,28
8,44
4,09
7,16
5,80
6,80
6,42
6,05
0,00
5,84
2,63
7,14
7,73
5,02
1,98
5,20
7,41

Millora
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Taula 5: Notes dels dos temes de la segona
avaluació corresponents als alumnes de 3r d’ESO B
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Alumne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3r ESO C
T3
T4
5,834
6,652
3,546
5,34633333
2,275
2,075
2,91
3,32283333
5,705
7,261
9,2
7,823
0
5,145
5,625
0
2,651
7,25266667
2,555
5,365
6,133
6,24616667
4,431
7,624
1,82
6,38
2,929
4,3515
4,078
5,7975
3,805
5,524
0,522
4,4975
8,238
8,457625
9,942
9,22025
8,968
8,8105
6,664
8,658375
1,312
2,4425
0
3,49
7,145
8,18533333
3,082
4,1175
3,324
4,64383333
4,226
4,355

Millora
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Taula 6: Notes dels dos temes de la segona
avaluació corresponents als alumnes de 3r d’ESO C
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