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Introducció

La didàctica de la ciència és la disciplina que ha d’aportar els elements teòrics i pràctics ne-
cessaris per ensenyar i aprendre ciències satisfactòriament. 

Malauradament, l’ensenyament de les ciències experimentals, sobretot en el context de
l’ensenyament obligatori, en la pràctica massa sovint es planteja encara amb paràmetres
més propis d’altres contextos educatius i altres moments històrics: hi ha hagut més renova-
ció superficial que en profunditat. És per això que també amb massa freqüència els resultats
del seu ensenyament no són prou satisfactoris ni motivadors tant per a l’alumnat com per al
professorat. 

Malestar en l’ensenyament de les ciències
En efecte, els professors es queixen que els alumnes no vénen prou preparats ni motivats;
molts alumnes afirmen que les ciències no són interessants, no aborden problemes propers,
són massa complicades i artificials, no s’entenen.

Quan s’ha estudiat aquest problema s’ha trobat que fins i tot alumnes que porten molts anys
estudiant ciències cometen les mateixes equivocacions que alumnes amb poca formació.
Sembla com si la formació científica no alterés gaire algunes concepcions errònies de sentit
comú. Malgrat el que molts professors pensen, l’ensenyament de les ciències arriba a ser
viscut pels alumnes com una imposició dogmàtica, ja que s’insisteix més en els resultats de
la ciència (teories, fets, procediments...) que no pas en la seva gènesi i fonamentació. Difí-
cilment els alumnes són conscients del camp d’aplicació de les teories (o consideren que és
molt llunyà als seus propis interessos). Alumnes i professors es queixen de currículums so-
brecarregats, que no deixen temps per assimilar com cal tants continguts, per fer treballs
pràctics... Les vocacions científiques disminueixen contínuament en favor sobretot d’estudis
més relacionats amb temes interdisciplinars, més propers als interessos dels joves. El nivell
de formació científica de la població és força baix en general, fins i tot en persones que
n’han rebut en l’educació obligatòria o post-obligatòria.

Per altra banda, la didàctica de les ciències ha anat aportant durant dècades multitud de
reflexions, models, propostes didàctiques, dades... que podrien canviar satisfactòriament el
caràcter de la tasca d’ensenyar i aprendre ciències, però que molt rarament arriben a mate-
rialitzar-se a l’aula. 

A més a més, podríem enumerar aportacions a la didàctica de les ciències que moltes vega-
des utilitzen llenguatges diferents i parteixen de supòsits filosòfics fins i tot incompatibles. 

És per això que cal un replantejament, que veiem factible, de la classe de ciències, sobretot
en l’escola obligatòria, modificant-ne substancialment els mètodes però també els fonaments
i models bàsics de la didàctica de les ciències, sobre una base constructivista. 

No es tracta pas de fer compatibles idees que no ho són. Però com a professors implicats en
el dia a dia dels instituts necessitem que la didàctica de les ciències ens ofereixi una visió
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mínimament coherent que ens permeti d’aprofitar en la pràctica tantes aportacions, per a-
conseguir que la nostra acció a l’aula sigui més eficaç. El que es proposa és, per tant, una
síntesi que no pretén ser teòrica, sinó feta des de la pràctica diària d’ensenyar ciència en
l’escola obligatòria, seleccionant elements vàlids a l’aula a partir d’un marc teòric constructi-
vista i d’un context ideològic de progrés personal i social.

Per fer-ho ens proposem d’utilitzar de manera crítica reflexions procedents d’àmbits de co-
neixement molt diversos: filosofia de la ciència, psicologia, lingüística i ciència cognitiva prin-
cipalment. Com a resultat anirà sorgint una concepció més actualitzada de l’ensenyament i
aprenentatge de les ciències que ha demostrat ser fructífera a l’aula, ja que permet de can-
viar substancialment el caràcter de l’activitat científica escolar, fent-la més satisfactòria per a
tots els que hi intervenen. En un dels capítols finals mostrarem la coherència de la nostra
proposta amb les actuals concepcions filosòfiques sobre la ciència.

Ensenyar ciències avui
Encara que de mica en mica a les classes de ciències hi han anat apareixent calculadores,
ordinadors, vídeos, projectors, programaris, sensors i altres instruments de la tecnologia
actual, conceptualment el seu ensenyament ha evolucionat molt poc a la pràctica quotidiana.
En general la concepció del que és ensenyar i aprendre ciències amb prou feines ha evolu-
cionat des del segle XIX i resulta clarament insuficient en el XXI. Aquestes concepcions, que
podrien ser justificables temps enrera, en el context del seu moment, ara ja no ho són i por-
ten a importants disfuncions en el sistema educatiu. 

En efecte, han canviat moltes coses:

� Durant força de les primeres dècades del segle XX l’objectiu de la ciència escolar era
sobretot preparar futurs científics. Un alumne havia d’adaptar-se al que se li oferia o
plegar d’estudiar i dedicar-se a una altra cosa, ja que l’ensenyament no era obligatori.
Les darreres dècades hem viscut no només la implantació de l’ensenyament obligatori
sinó també la seva extensió actual fins a l’edat de setze anys. Ja no es pot pretendre
ensenyar ciències com si s’estigués formant futurs científics. Els interessos i les capa-
citats són uns altres. Per això cal replantejar els objectius, els continguts i els mètodes
educatius en el context d’una societat democràtica que aspira a millorar la formació de
cada generació. Ara, a més de formar futurs científics i tècnics cal, preferentment, edu-
car ciutadans. 

� La filosofia de la ciència ha evolucionat profundament durant el segle XX. S’ha passat de
considerar que la ciència és un coneixement acumulatiu, ben establert i definitiu, a una
concepció molt més dinàmica i propera a les formes de raonar quotidianes. La ciència
ha passat de ser considerada un saber sòlid i ben fonamentat a una activitat humana
més, adreçada a comprendre el món �encara que sigui parcialment� per transformar-lo.
Com a conseqüència cal replantejar el paper de la ciència, la seva estructura, la manera
com progressa, el paper de les teories i el dels fets, la funció del llenguatge científic, les
seves possibilitats i riscos, els valors que hi estan implicats... Les noves idees sobre la
ciència han de contribuir a fer que l’ensenyament de la ciència ajudi eficaçment a
l’alumne a comprendre i transformar la realitat.

� El progrés de les ciències cognitives va aportant elements innovadors en la manera
d’entendre l’aprenentatge i la ciència. El coneixement cada vegada més detallat dels
processos mentals implicats en els raonaments científics, en el llenguatge i en
l’aprenentatge ens obliguen a repensar també molts aspectes pràctics i teòrics d’interès
per al professorat de ciències. Cal replantejar la relació entre objectius, teories, fets i
llenguatge a la ciència, però afegint-hi l’esforç d’adaptar-ho al context escolar i als re
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cursos intel·lectuals i capacitats reals dels alumnes perquè siguin capaços de pensar,
actuar i comunicar amb efectivitat.

Ensenyar ciències avui ha de ser, per tant, força diferent del que ha estat tradicional fins ara.
Per professionalitat i per compromís amb la nostra tasca educativa els professors hem de
ser el motor d’aquest canvi professional per aconseguir que l’ensenyament de les ciències
respongui responsablement als reptes actuals.

Organització d’aquest treball
En els següents capítols tractarem, doncs, de dibuixar i fonamentar una nova concepció de
l’ensenyament de les ciències:

� que concebi l’aprenentatge de les ciències a l’escola com una activitat científica genuïna
feta pels mateixos alumnes, amb la direcció del professor, 

� que constitueixi un treball continu de l’alumne fent interactuar els fets observats o que es
volen provocar i els models teòrics amb els quals l’alumne els pot comprendre, junta-
ment amb el llenguatge necessari per verbalitzar i representar aquesta relació, 

(Capítol 1. L’activitat científica escolar)

� que permeti d’interactuar amb la realitat amb l’ajut dels models anteriors, de manera que
siguin útils als ciutadans fins i tot en contextos domèstics o quotidians, 

(Capítol 2. Problemes i experiments)

� que sigui capaç de connectar amb els desigs i objectius personals dels nostres alumnes,

� que plantegi la tasca educativa com un procés de construcció individual, de creixement
de l’autonomia i de la responsabilitat personal, que permeti a l’alumne de continuar a-
prenent,

� que insereixi l’aprenentatge de les ciències en el context més global dels valors de la
convivència, del respecte, la solidaritat i la sostenibilitat, ajudant a comprendre els pro-
blemes i a actuar-hi eficaçment, 

(Capítol 3. Els valors i la ciència) 

� que parteixi de les capacitats intel·lectuals reals dels alumnes per fer-les progressar, e-
vitant de situar la reflexió en uns nivells d’abstracció massa sovint fora del seu abast,

� que ofereixi criteris racionals per seleccionar els continguts que volem ensenyar, relacio-
nats amb les ciències, que poden ser útils als ciutadans en general i han de formar part
de la cultura comuna,

� que suggereixi maneres eficaces de posar a l’abast de l’alumnat i de les seves capacitats
reals les teories, els procediments, els fets i el llenguatge de la ciència, transformant-los
adequadament perquè arribin a tenir sentit per a l’alumne,

� que ajudi a donar resposta viable a la diversitat de l’alumnat, oferint pautes per realitzar
adaptacions curriculars, per exemple, 

� que s’adreci a identificar i aconseguir el domini dels models científics bàsics per part dels
nostres alumnes de manera que efectivament els puguin aplicar, fins i tot fora del con-
text escolar, 
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(Capítol 4. Pensar amb teories)

� i que concebi la classe de ciències com una autèntica classe de llengua, on cada alumne
intenta trobar les maneres més eficaces i exactes d’elaborar i de comunicar els raona-
ments i els fets, un pas necessari perquè els pugui assimilar realment i dominar.

(Capítol 5. El llenguatge a la classe de ciències)

Abans d’acabar ens quedaran encara algunes tasques:

� Comprovar la coherència del nostre model d’activitat científica escolar amb les concepci-
ons actuals de ciència,

(Capítol 6. Fonaments epistemològics)

� mostrar els resultats de l’experimentació d’aquest enfocament didàctic a l’aula,

(Capítol 7. Fent ciència a l’escola obligatòria)

� i extreure algunes conclusions en vistes al futur.

(Capítol 8. Conclusions)

Els canvis profunds sempre són difícils, però cal confiar en la responsabilitat i sentit crític
dels professors de ciències. Només ells poden adonar-se dels símptomes preocupants que
descobrim en la nostra feia, analitzar-los amb cura i trobar-hi vies de solució.

Tant de bo que aquest treball hi pugui contribuir.



7

1

L’activitat científica escolar

Les dimensions de la cognició
Arcà, Guidoni i Mazzoli (1990) (fig. 1.1) proposen una relació reticular entre els tres elements
cognitius que intervenen en el raonament científic, des del dels nens petits fins a dels cientí-
fics professionals: coneixement, llenguatge i experiència. Mentre “l’experiència és el que es
viu en la interacció directa amb la realitat, el coneixement és quelcom que ve com si
s’hagués desprès de la realitat mateixa i reconstruït, a través d’un llenguatge, de manera
autònoma. (Sé que si la deixo anar, la meva ploma caurà: aquest és per a mi un coneixe-
ment, i no només una experiència, precisament perquè puc expressar aquest fet amb pa-
raules, i aconsegueixo estendre-ho també a un altre objecte que no he tingut mai a les
mans, ni l’he vist caure)”. (Arcà, Guidoni i Mazzoli, 1990, p. 28).

 Fig. 1.1. Coneixement, llenguatge i experiència constitueixen els elements que s’inter-
relacionen en  la cognició humana (Arcà, Guidoni i Mazzoli, 1990).

El gràfic vol mostrar que cada element necessita els altres, que no n’hi ha cap de més im-
portant que la resta i que no es pot reduir cap d’ells als demés. Tots es necessiten mútua-
ment per aconseguir una activitat científica plenament funcional.

Els tres elements de la cognició constitueixen entitats de diferent tipus (mental, coneixement
emmagatzemat o en activitat en el cervell; físic, intervenció en el món; i semiòtic, represen-
tació simbòlica que es pot comunicar), i per això són irreductibles entre si. Habitualment som
conscients de la importància d’allò que percebem com a realitat i potser també de la neces-
sitat de la teoria, però no sempre s’ha destacat prou la importància del llenguatge. El llen-
guatge hi juga un paper fonamental, gens trivial. 

Un bon ensenyament de la ciència, doncs, ha d’aconseguir ensenyar tant el coneixement
conceptual i teòric de la ciència (“saber pensar”), com el manipulatiu i pràctic (“saber fer”) i el
llenguatge (”saber comunicar”) d’una manera equilibrada.
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La interacció de fets, coneixements i llenguatge no es produeix de manera cega, sinó que
forma part de la nostra resposta a situacions problemàtiques que volem resoldre. Com totes
les activitats humanes intencionades, cada ciència es mobilitza i realitza les seves activitats
pròpies de resolució de problemes en persecució d’uns ideals o objectius com a disciplina. A
partir de determinats contextos problemàtics, que es representa amb el seu coneixement
conceptual i teòric realitza determinades accions o operacions físiques, mentals o lingüísti-
ques, per arribar a l’objectiu, que és trobar-hi solució. 

És en funció del grau d’assoliment o apropament a aquest objectius o metes que s’avalua la
qualitat del treball científic. Però parlar de metes o objectius com a fites desitjables és parlar
també de valors: valors positius desitjables i els corresponents contravalors negatius que cal
evitar, que acosten o allunyen de les metes. Actualment anem prenent consciència que els
valors, allò que considerem bo, són els que orienten en darrera instància la marxa de la ci-
ència i de la tecnologia (Echevarría, 1995). 

Per tant, proposem de considerar diferents elements fonamentals per caracteritzar els as-
pectes cognitius de la ciència: el que passa en el món o provoquem que hi passi (els fets,
l’experiència), el que en pensem (el coneixement, la teoria),  el que fem per intervenir-hi (ac-
tivitats, accions, operacions), les finalitats de les nostres actuacions (els objectius, les me-
tes), els criteris i regles per avaluar-ne la qualitat (valors i normes) i els símbols adequats per
dir-ho i transmetre-ho tot plegat (el llenguatge, la comunicació). 

L’activitat científica així considerada adquireix un caràcter molt humà ja que, com la majoria
d’accions racionals humanes, consisteix en una intervenció sobre la realitat, ajudada per
representacions mentals adequades, dirigida eficaçment a finalitats considerades valuoses, i
que pot ser adequadament verbalitzada per ser ensenyada o compartida. 

Aquesta intervenció no sol tenir un caràcter lineal sinó més complex. Per exemple, un metge
que estudia un pacient pot començar pels símptomes (experiència) que li explica el pacient
(llenguatge), potser completant-ho amb algun tipus d’exploració (experiència) directa o aju-
dada per instruments. Això l’ajuda a fer-se una representació mental de les possibles causes
dels problemes (model). Davant de dubtes pot decidir de fer-li algun tipus de prova, com una
anàlisi o una radiografia (experiència), que ell podrà interpretar a partir de xifres o d’imatges
(llenguatge) i que li permetran anar construint una idea més acurada (model) de la situació
del pacient i del seu problema. Potser finalment decideix establir un tractament (experiència)
que explicarà al pacient de manera entenedora (llenguatge) d’acord amb el que pensa de la
situació (model). En properes visites, i d’acord amb els resultats (experiència) del tractament
manifestats pel pacient (llenguatge) o de noves proves (llenguatge, experiència), el metge
anirà fent evolucionar el seu diagnòstic (model), el que aconsella al pacient (llenguatge) i la
medicació (experiència). Tot plegat constitueix un seguit d’actuacions (accions) racionalment
coherents. Ho són perquè la “força motriu” de tot el procés ha estat sempre el perseguir un
mateix objectiu: la curació o la millora del pacient (meta), perquè és un resultat que es con-
sidera més valuós (valors) que altres alternatives. Cada acció es realitza intentat de respec-
tar una sèrie de condicions que en garanteixin la qualitat: versemblança, exactitud, confiança
mútua, etc. (valors), que es recullen en determinades formulacions (llenguatge) que descri-
uen la manera més adequada de fer front a determinades situacions (regles, normes). Així,
el metge pot demanar que el pacient es faci una anàlisi de sang en dejú (norma), al conside-
rar que si se’l fa havent menjat els resultats (llenguatge, experiència) no seran útils (valor)
per a la finalitat que els volia (meta).

Per tant, en qualsevol activitat científica –també en l’escolar– hi hem de considerar els se-
güents aspectes:

� D’acord amb les dades del context, construïm mentalment el model pertinent a cada si-
tuació per poder-la comprendre. 
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� Davant de casos complexos o problemàtics hem de recórrer a algun llenguatge (verbal o
escrit, gràfic, simbòlic, etc.) per ajudar a representar la situació i pensar-hi, i també per
comunicar-ho a altres persones. 

� Són aquests llenguatges els que fan possible la transformació i evolució de les repre-
sentacions i el progrés de les accions...

� necessàries per arribar a l’estat final que era la meta... 

� establerta perseguint uns valors per damunt d’altres. 

� A la pràctica, intentem evitar els errors –i el corresponent allunyament de determinats
valors– tot establint i complint una sèrie de regles o normes que garanteixin la qualitat
de tot el procés.

La figura 1.2 intenta mostrar tant la interacció de fets, coneixements i llenguatge en la recer-
ca d’un encaix mutu, com el paper de “força motriu” de les metes �i al mateix temps restric-
tiu, com el de normes i valors– mentre es desenvolupen les accions que constitueixen una

activitat científica.

Fig. 1.2. Experiència, coneixement, llenguatge, metes, accions, valors i regles en interacció,
components d’una activitat científica. Les regles, i els valors que les sustenten, restringeixen

la interacció d’experiència, coneixement i llenguatge per arribar a assolir les metes
d’una activitat científica.

Tots aquests components de l’activitat científica són imprescindibles. Si hi ha intervenció
pràctica sense coneixement, esdevé una cega manipulació a l’atzar. Sense intervenció en el
món no passaria de ser un sistema conceptual sense significat pràctic. Sense un llenguatge
adequat que ho pugui descriure és impossible d’entendre’s i entendre-ho. Sense metes no
passaria de ser activisme sense finalitat. Sense valors assumits no hi hauria motiu per fer
una acció en comptes de la contrària. Sense normes –implícites o explícites– no s’arribaria
mai a completar les accions amb èxit.

De manera semblant, en l’ensenyament de les ciències hem de tenir-hi molt en compte ca-
dascun d’aquests aspectes en contínua interacció perquè l’oblit d’algun d’ells pot donar lloc
als problemes que acabem d’esmentar i que algunes metodologies acaben produint: mani-
pulació aleatòria, pèrdua de significat empíric, bloqueig de la comunicació i de la compren-
sió, activisme sense horitzó, falta de valoració de la tasca escolar, desconeixement o incom-
pliment de normes, etc.
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L’activitat científica escolar

La ciència de l’escola

La ciència escolar és la que l’alumne fa a l’escola. Naturalment, això no vol dir que qualse-
vol cosa que es faci a l’escola se’n pugui considerar. La definició anterior imposa dues con-
dicions gens trivials a una activitat científica escolar perquè es pugui considerar com a tal:
que sigui ciència i que realment la faci l’alumne. Aquestes han de ser les dues principals
preocupacions del professor de ciències. Parlem-ne.

Una activitat escolar es podrà considerar científica si té una estructura i uns continguts
semblants a les que realitzen els científics. Hi serà semblant si es tracta d’una activitat adre-
çada a una finalitat problemàtica (té objectius rellevants), implica una presència clau de fets i
de teories científiques, la utilització del llenguatge adequat per comunicar amb èxit, i fer e-
volucionar la relació entre tots aquests elements �seguint procediments sotmesos a un con-
junt de normes que cal respectar� fins a la consecució de l’objectiu, tot respectant valors i
normes pertinents. 

Per altra banda és imperatiu que aquesta activitat realment la faci l’alumne, no només que
ho sembli. Per a això és necessari que l’alumne faci seus els elements que s’han posat en
joc i sigui el veritable realitzador de l’activitat, no merament l’executor de les ordres del pro-
fessor o del llibre. Que el professor ensenyi ciències no sempre implica que l’alumne
n’aprengui. Perquè aquest realitzi de debò l’activitat científica hi ha de trobar sentit, li ha de
resultar significativa: això vol dir que haurà de ser capaç de representar-se correctament
l’objectiu o finalitat; de relacionar els fets amb una teoria pertinent; d’utilitzar-la per reflexio-
nar, prendre decisions i acostar-se a la resolució; d’actuar sobre els fets de forma adequada
a les finalitats; d’utilitzar un llenguatge escaient per comunicar el que fa i el per què ho fa; de
respectar les normes que cada operació ha de complir... i de viure-ho tot plegat com una
intervenció raonable, real i valuosa sobre el món real.

Així, doncs, entenem que la ciència escolar reeixida és ciència perquè conté els seus ele-
ments fonamentals, i la fa realment l’alumne, amb les seves pròpies capacitats, i comptant
amb els recursos del context escolar, segons els plans establerts pel professor.

Per caracteritzar les activitats científiques escolars aprofitarem els resultats de tot un corrent
psicològic que arrenca de Vigotski i que es desenvolupà al llarg del segle XX principalment
en el que aleshores era la Unió Soviètica. Es tracta de la teoria de l’activitat (Talízina, 1984).
Entre nosaltres ha estat divulgada i aplicada sobretot per Jorba i Sanmartí (1996).

Activitat, acció i operació

En el context de la teoria de l’activitat es considera que els humans, per satisfer les nostres
necessitats, ens relacionem amb el medi mitjançant les activitats que desenvolupem. Per
exemple, davant de la set se’ns desvetlla la necessitat de beure; llavors planifiquem i exe-
cutem alguna activitat adreçada a aconseguir aquest objectiu.

Una activitat genuïna, doncs, parteix d’un context o situació que és sempre més o menys
problemàtica, i es proposa un determinat objectiu que és percebut pel subjecte com a perti-
nent i necessari davant del problema que suposa la situació inicial. Aquest objectiu
s’anomena també el motiu de l’activitat, ja que és el que li dóna sentit i empeny a l’actuació
(fig. 1.3).



11

Fig. 1.3. Una activitat és una actuació en un context adreçada a la consecució
d’un objectiu mitjançant una sèrie d’accions.

L’activitat científica escolar ha de partir, doncs, d’un context problemàtic comprensible per a
l’alumne, de forma que d’una manera natural vegi la necessitat d’aconseguir l’objectiu, que
constitueix el motiu de l’activitat. La taula 1.1 recull alguns dels molts exemples possibles:

Context Objectiu
Experiments amb aire Explicar-los mitjançant la teoria cinètica
Lectura d’un text sobre un higròmetre Construir-ne un
Mescla de substàncies Separar-les
Obtenció d’energia elèctrica Decidir mesures per fer-ho de forma sostenible

Taula 1.1. Exemples d’activitats científiques escolars de diferents tipus.

Com que normalment no és possible arribar a l’objectiu en un sol pas, cal realitzar l’activitat
en diferents etapes o accions. Cada acció podria considerar-se una petita activitat, ja que
també parteix d’un context (que sol ser el resultat d’anteriors accions) i es proposa un objec-
tiu parcial que va acostant a la meta principal de l’activitat. La diferència amb l’activitat és
que l’objectiu de l’acció no és el motiu de l’activitat (fig. 1.4). En l’exemple de la set, l’objectiu
d’una acció pot ser trobar una persona per preguntar-li on hi ha una font, però això no coin-
cideix amb el motiu de l’activitat, fer passar la set, sinó que hi està subordinat. En canvi, la
relació entre un i l’altre, entre l’objectiu de l’acció i el motiu de l’activitat, és el que dóna sentit
a l’acció. Buscar una persona que ens orienti o una font, té sentit ja que aquests objectius
ens apropen a satisfer el motiu o objectiu de l’activitat, que és calmar la set. Per a qualsevol
que no veiés aquesta relació, unes accions com aquestes no tindrien sentit.

Fig. 1.4. Una activitat està formada per accions combinades que actuen en un context per
aconseguir l’objectiu proposat. Un cop aconseguit, l’objectiu d’una acció constitueix el con-

text inicial per a operacions posteriors.

La diferència entre activitat i acció és psicològica, depèn de la manera com la viu cada per-
sona, i no de factors externs. La mateixa activitat o acció (com qualsevol de les proposades
abans com a exemples escolars) pot ser per al subjecte una activitat si el seu objectiu el
considera un fi en ell mateix i té alguna cosa de vitalment interessant; o és simplement una
acció subordinada a d’altres, si és només un pas necessari, una acció més, per aconseguir

ObjectiuContext Accions
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l’objectiu que realment l’interessa (com pot ser aprovar el curs). En el primer cas ens trobem
amb una motivació intrínseca i en el segon amb una d’extrínseca. Quan es tracta d’una
activitat, les ganes de fer-la, el desig o l’energia psicològica per actuar, provenen de
l’objectiu perseguit, mentre que en una acció no sorgeix del seu propi objectiu sinó del de
l’activitat de la qual forma part. Per a qui no capta personalment amb nitidesa la relació entre
l’objectiu de l’acció i el de l’activitat, l’acció perd sentit i la motivació minva. 

Perquè l’alumnat s’involucri de forma activa i real en les tasques proposades cal que es si-
tuïn en un context clar però problemàtic per a l’alumne, de forma que arribi a considerar que
l’objectiu serà la resposta natural i efectiva a la situació plantejada, que les accions que es
fan per aconseguir-ho són assequibles als seus recursos, i que les creu pertinents tant res-
pecte al context com pel que fa referència a l’objectiu.

L’acció està formada per unitats menors, les operacions, que s’han de realitzar en un ordre
determinat i solen estar força automatitzades. Recordem, per exemple, el poc esforç de con-
centració que els professors de ciències hem d’esmerçar en el procés de realitzar manual-
ment una suma senzilla o d’ajustar una reacció. L’objectiu o resultat de cada operació és el
context o punt de partida per a operacions següents. El procés d’una acció és el seguit
d’operacions en determinat ordre que la componen. Com a exemple podem considerar algu-
na de les activitats (o l’accions, segons qui la faci) presentades en la taula 1.1. Si l’estudiant
considera la tasca interessant i amb sentit per si mateixa l’haurem de considerar una activi-
tat, mentre que si la fa perquè l’hi obliguen, seria només una acció dins d’una activitat més
general que potser consisteix en aprovar la matèria o poder accedir a uns altres estudis que
realment li interessen. En un treball pràctic, les accions serien sobretot els grans apartats
que componen l’activitat (“mesurar distàncies i temps“, “omplir la taula x–t”, “dibuixar gràfica
x–t“, “determinar la velocitat mitjana“, etc.), mentre que les operacions consistirien en les
actuacions gairebé automàtiques que componen acció (“llegir la cinta mètrica“, “anotar la
lectura del cronòmetre quan el mòbil passi“, “repetir les mesures de temps diverses vega-
des”, “fer-ne la mitjana”...)

De tota manera, cal distingir entre els passos que raonablement hauria de seguir un subjecte
a l’hora de fer una tasca –com els que apareixen en els protocols de pràctiques– i els que
realment realitza una persona concreta davant d’una activitat més o menys complexa. En
aquest darrer cas no tota l’activitat consisteix en accions observables com les del procedi-
ment que comentem, sinó que hi ha tota una tasca de planificació prèvia per aclarir què vol,
com ho vol aconseguir i quins són els passos i recursos que haurà d’utilitzar; tasca que en-
cara es complementa amb actuacions adreçades a comparar la marxa de les accions i els
seus resultats amb el pla previst i a realitzar les rectificacions oportunes. A diferència dels
procediments, que són simples especificacions dels passos a executar, les activitats huma-
nes reals consten també d’operacions de planificació i de regulació. Ho analitzarem a conti-
nuació.

Parts de l’acció

L’acció es considera la unitat d’anàlisi en l’estudi de l’activitat. Cada acció està constituïda
per tres parts o tipus d’operacions, cadascuna amb una funció diferent (fig. 1.5):

Part orientadora
Es tracta d’operacions encaminades a planificar i organitzar l’acció. Utilitza representacions
dels nivells més generals de l’activitat (el context, l’objectiu, els trets generals de les acci-
ons...) mitjançant les quals es pot representar simultàniament tota l’activitat. Representant
l’acció amb uns pocs elements fonamentals s’aconsegueix de considerar-la en conjunt sen-
se superar la capacitat de la nostra memòria de treball, com passaria si s’intentés de repre-
sentar-la amb tots els detalls. Aquest nivell d’anàlisi permet primer d’imaginar diferents es-
tratègies possibles per triar entre elles les que semblin més viables i adequades, i a continu
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ació preveure el seguit d’accions concretes que caldrà anar desenvolupant per assolir
l’objectiu. Si es tracta de determinar el valor de l’acceleració de la gravetat (objectiu) a partir
de material de laboratori senzill (context), la part orientadora consistirà en una sèrie
d’operacions per triar una estratègia (podria ser que volgués estudiar directament una cai-
guda lliure o fer servir l’oscil·lació d’un pèndol) per arribar a precisar les accions que caldrà
realitzar i amb quin ordre, així com els recursos (materials o mentals: cintes mètriques, cro-
nòmetres, calculadora, equacions, tècnica de resolució d’equacions, etc.) que s’hauran de
fer servir i la manera d’aconseguir-los si no estan disponibles.

Part executora
Ara les operacions van encaminades a realitzar efectivament les transformacions (materials
o mentals) previstes per la part orientadora i en la manera planejada. Llavors el nivell
d’anàlisi es situa principalment en el dels objectes materials o mentals (signes) que s’estan
manejant (mòbil que cau, instruments de mesura, taula de resultats, manipulació de les da-
des, resolució d’equacions, etc.) i en el que es persegueix amb ells (l’objectiu de cada ac-
ció). Però degut al detall que es requereix, i al caràcter limitat de la memòria de treball, es
pot perdre de vista fàcilment el nivell d’anàlisi més general. Això origina amb freqüència de-
terminades errades com distanciar-se del pla previst o ignorar l’objectiu perseguit, convertint
l’activitat en una manipulació sense sentit.

Part reguladora
Per això fan falta operacions de comparació dels passos que s’estan fent amb els que
s’havien previst, per comprovar que ens estem apropant a l’objectiu. La finalitat de la part
reguladora és descobrir les possibles divergències de l’acció amb el pla previ per corregir-les
en el moment oportú, normalment rectificant l’acció, encara que de vegades són els plans
els que s’han de retocar. Aquesta part de l’acció en realitza un control –amb més o menys
continuïtat– i intervé per regular-la, quan cal, per assegurar-ne l’èxit. Es basa en representa-
cions mentals que inclouen el context o l’objectiu d’una o diverses accions comparant-los
amb els aspectes pertinents del pla general. Una vegada més, la limitació de la memòria de
treball impedeix una visió global de forma simultània en els diversos nivells, però res no im-
pedeix que la comparació es pugui fer completa en etapes successives. En l’exemple sobre
l’acceleració de la gravetat podria passar que el temps de caiguda fos tan ràpid que les lec-
tures del cronòmetre resultessin massa petites i poc fiables. Si això es considera inadequat
caldrà modificar l’acció procurant tenir una caiguda més llarga. Potser en un cas extrem es
podria recórrer a canviar l’estratègia i estudiar la caiguda enregistrant-la en vídeo, posem
per cas, replantejament que implicaria la intervenció, novament, de la part orientadora.

En els diferents moments de l’acció el seu control pot passar d’una part a una altra (orienta-
dora, executora o reguladora) en funció de la marxa de les operacions. És habitual que
l’alumnat es centri més en la part executora (“què faig?”) que en l’orientadora (“què hauria
de fer per resoldre-ho?”) o en la reguladora (“vaig bé per aconseguir el que vull?”). Alesho-
res la funció del professorat haurà de ser ajudar l’alumne a situar el seu nivell d’anàlisi en la
part orientadora i en la reguladora perquè pugui decidir per si mateix la manera adequada
d’actuar en la part executora.

part de
l’acció

operacions

orientadora establir
condicions
i objectiu

El subjecte es fa una
representació de les
condicions del proble-
ma. L’objectiu ha de
veure’s com la sortida
necessària i desitjable
a la situació planteja

ObjectiuContext
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da.

establir
estratègia

Entre les diferents ma-
neres possibles de
resoldre el problema
es tria l’estratègia que
sembla més adequa-
da.

establir
operacions

Es concreten i preve-
uen les operacions a
fer, procurant de dis-
posar dels recursos
(materials i mentals)
necessaris.

executora Es realitzen una per
una les operacions
previstes (representa-
des a sota), tenint com
a referència el conjunt
de l’acció (a dalt).

reguladora Es comparen els pas-
sos i resultats que es
van obtenint (a baix)
amb els previstos (a
dalt). A partir
d’aquestes operacions
de control potser en
resulta la necessitat de
realitzar operacions de
regulació per rectificar
el que s’està fent, en
vista de possibles des-
viacions, dubtes, equi-
vocacions, malentesos
o resultats imprevistos.

El control es realitza
relacionant cada ope-
ració, context o objec-
tiu parcials amb ele-
ments de l’acció de la
qual formen part. 

Fig. 1.5. Les tres parts d’una acció

ObjectiuContext Procés
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Es considera que es domina més una acció com més operacions es fan sense passar per la
consciència. Automatitzar una activitat permet d’augmentar-ne considerablement la velocitat.
Aquest seria el motiu de la diferència de velocitat i de seguretat entre un expert i un aprenent
a l’hora de realitzar qualsevol acció, així com de la diferència del nivell de concentració entre
ambdós per fer una mateixa tasca. Només cal pensar, per exemple, de quina manera tan
diferent, pel que fa a velocitat i concentració en la tasca, professor i alumne resolen el ma-
teix problema durant un examen.

La regulació dels aprenentatges

La base orientadora de l’acció

Perquè un alumne arribi a regular ell mateix les seves pròpies accions dins de les activitats
escolars la teoria de l’activitat proposa una eina essencial: la base orientadora de l’acció.
Consisteix en una representació que ell mateix s’ha de construir que contingui els trets fo-
namentals de l’acció i de les seves condicions de realització. És una representació única per
a tota l’acció, encara que a un nivell general. Perquè sigui operativa, li ha de servir al sub-
jecte perquè pugui determinar i realitzar les operacions concretes. La base d’orientació
s’elabora durant la part orientadora de l’acció, i té la important missió de servir com a refe-
rència durant la seva execució per realitzar les operacions de control i regulació. Donada la
seva importància, podríem dir que la base d’orientació és la columna vertebral de l’acció.

Ho concretarem amb un exemple. Suposem que es tracta d’ensenyar a resoldre problemes
elementals d’estequiometria. Mitjançant les instruccions que el professor dóna als alumnes
aquests han de ser capaços de construir la seva base d’orientació per a la resolució de cada
problema d’aquest mateix tipus. Un cop assimilades les instruccions l’alumne és capaç de
preparar per a cada problema un diagrama com el de l’exemple de la figura 1.6.

Fig. 1.6. Diagrama d’una base d’orientació d’una alumna de primer de batxillerat per a la
resolució d’un problema d’estequiometria: Quin volum de CH4 a 1 atm i 20 ºC caldrà

per obtenir 15 g d’aigua? 

Com es pot veure, el diagrama representa tot el procés que l’alumna considera que ha de
realitzar per resoldre el problema. L’alumna considera que les operacions anotades (repre-
sentades per fletxes; al costat de cadascuna hi ha la dada o expressió que farà falta) ja sap
concretar quines són i com realitzar-les.

Una manera molt útil d’orientar l’ensenyament de les ciències, ja que és compatible amb el
que hem exposat fins aquí, és la basada en l’anomenat cicle d’aprenentatge.
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El cicle d’aprenentatge
Fonamentat inicialment en idees piagetianes, el cicle d’aprenentatge (Karplus i al., 1977),
modificat per Jorba i Sanmartí (1994), constitueix un marc adequat per organitzar l’adquisició
de coneixements científics a l’escola. Dit d’una altra manera, considerem que és un referent
útil perquè el professor construeixi la seva pròpia base d’orientació per a cada activitat cien-
tífica escolar que es proposi realitzar per ensenyar determinats continguts.

El cicle d’aprenentatge consta de quatre fases (fig. 1.7):

Fig. 1.7. Les quatre fases del cicle d’aprenentatge (Jorba i Sanmartí, 1994)

Primer veurem el paper de cadascuna d’aquestes fases i posteriorment proposarem alguns
exemples de cicles d’aprenentatge.

Exploració
El primer pas per a l’estudi d’un nou contingut conceptual o procedimental consisteix a
plantejar algunes situacions simples (que inclouen pocs elements) en un context concret
(proper als fets, poc profund) relacionades amb el contingut que es vol ensenyar. Es dema-
na a l’alumnat que tracti de resoldre aquestes situacions; al fer-ho posen al descobert davant
del professor els elements conceptuals, procedimentals i verbals que tenen disponibles i que
relacionen amb la tasca proposada. A més a més, en la mesura que l’alumnat s’adoni del
que se li està demanant i de les seves pròpies dificultats personals per aconseguir-ho, co-
mença a apropiar-se dels objectius de l’acció que el professor tracta d’ensenyar. La fase
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d’exploració serveix, doncs, tant perquè el professor constati el punt de partida com perquè
l’alumnat es senti motivat per implicar-se en una acció amb sentit.

Introducció
Consisteix en presentar a l’alumnat l’element nou que es tracta d’ensenyar: concepte, llei,
teoria o procediment. Partint de les situacions plantejades anteriorment, el professor ho in-
trodueix, sigui explicant-ho oralment sigui per mitjà d’una lectura, d’un vídeo, etc. Encara ens
trobem davant de situacions simples, però ara el nivell d’anàlisi és més profund, més abs-
tracte, ja que el que es pretén és introduir elements cognitius que siguin útils per a tota una
família de casos i no només per a un. És aquí quan el professor dóna les consignes i infor-
macions que serveixin de referència a cada alumne per anar construint la seva pròpia base
d’orientació quan sigui el moment. En aquesta fase és bo que l’alumne ho utilitzi per realitzar
alguns exercicis semblants als que han servit com a introductoris per assegurar que n’ha
captat l’essencial.

Aplicació
Arriba el moment que cada alumne ha de construir la seva pròpia acció. Per a això se li pro-
posen exercicis en contextos concrets però que presenten situacions que en els primers
exercicis són encara força simples i posteriorment es van tornant més complexos. Amb això
el que es pretén és que construeixi la seva base d’orientació i que l’acció vagi evolucionant
fent-se més generalitzada, i adquirint-ne un domini creixent. Per aconseguir-ho caldrà pro-
posar exercicis que al principi obliguin a realitzar l’acció de forma detallada i que fomentin la
seva verbalització, que proposin situacions cada vegada més distants de les originals, i que
finalment permetin un volum suficient de pràctica de l’acció perquè es vagi automatitzant.
Entre aquesta pràctica és possible que es comenci a estudiar un problema nou, connectant
així la darrera fase d’un cicle amb la fase d’exploració del següent.

Estructuració
Així com les fases anteriors apareixen de manera seqüencial, la fase d’estructuració es su-
perposa a totes elles. La seva finalitat és regular la construcció i ús de la base d’orientació
per part de cada alumne. A cada fase del cicle la finalitat de l’estructuració és lleugerament
diferent: durant l’exploració es tracta de començar a establir el context i l’objectiu i a explorar
possibles vies per arribar-hi; a la introducció es comença a veure de quina manera es pot
arribar a solucionar; però no és fins a l’aplicació, quan l’acció es realitza en múltiples con-
textos, que se la pot arribar a entendre bé, utilitzar-la de forma efectiva i dominar-la.  Per a
això es proposen exercicis de reflexió i concreció de quines són les característiques dels
contextos en els quals l’acció es pot realitzar i quina és la seva finalitat, quines són les in-
formacions rellevants que s’estan manejant, quines són les operacions que es fan, en quin
ordre es fan i per què, què sabem i què no sabem en un moment concret... En definitiva,
operacions adreçades a la regulació de l’acció. Per això, el nivell d’anàlisi és el més abs-
tracte de tot el procés. Hem de fer notar que el cicle d’aprenentatge sense processos de
regulació pot convertir-se en un seguit de qüestions sense massa relació (exploració), la
presentació d’un nou coneixement que no se sap per què ha de servir (introducció) i una
aplicació mecànica d’una fórmula o procediment (aplicació) que difícilment tindrà sentit ni
utilitat.

Aquest cicle és adequat per a l’aprenentatge de diferents tipus de continguts: conceptes,
lleis, models i procediments. Perquè cadascun d’aquests continguts sigui útil, operatiu, di-
nàmic, adaptable a les circumstàncies i capaç d’ajudar a resoldre efectivament situacions
problemàtiques reals, s’han d’adquirir com a accions. I per a aconseguir-ho és fonamental
garantir l’efectivitat de les operacions reguladores. 

Ho il·lustrarem amb un exemples específic referit a l’ESO, esbossant algunes de les tasques
escolars que es podrien proposar als alumnes.
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Un concepte: treball

Context: Suposarem que l’alumnat ha adquirit el concepte d’energia (sap assenyalar alguns
objectes que tenen energia ja que són capaços de produir canvis), que l’energia es pot
transferir, i que això es pot fer de dues maneres principals: com a calor (d’un objecte més
calent a un altre de més fred) i com a treball (relacionat amb la força i amb la distància que
es recorre mentre dura).

Exploració: Algunes preguntes poden anar dirigides a comprovar fins a quin punt es domi-
nen aquests coneixements previs. Com a part central d’aquesta fase es pot plantejar la situ-
ació d’un tractor que llaura i proposar d’analitzar si es transfereix energia i com ho saben
(mitjançant el concepte de treball), com es pot mesurar (per la quantitat de combustible
gastat), i de quins factors deu dependre l’energia que es gasti: de la força que fa el tractor
(de la duresa de la terra o de la quantitat de relles que conté l’arada) i de la llargada del solc
que fa. Pretenem saber quanta energia està transferint el tractor. Es pot proposar un cas
quantitatiu fictici (per exemple, un tractor que fa un solc de 10 m fent una força de 100 N,
gasta una energia E), i que comparin l’energia gastada pel tractor en diferents casos (p. ex.:
30 m i 100 N; 10 m i 200 N; 30 m i 200 N, etc.) comparant-la amb E. Pot ser recomanable
dibuixar els diferents casos per situar la representació en el nivell més observable (fig. 1.8). 

Fig. 1.8. Visualització de les situacions presentades: a) Situació de referència. b), c) i d),
variacions. c) i d) es poden interpretar com si l’arada comptés amb el doble de relles que a la

situació a); d’aquesta manera es facilita la comparació de situacions.

Introducció: Es tracta de presentar l’expressió que s’utilitza científicament per calcular tre-
balls: T = F · d, concretant les unitats a utilitzar-hi. Es pot demanar a l'alumnat que la faci
servir per calcular l’energia transferida en els exercicis d’exploració i que expliciti si les previ-
sions que havien fet es compleixen o no amb aquesta fórmula. Aplicant la nova fórmula a un
cas ja considerat es contribueix a donar-li sentit.

Aplicació: Un cop introduïda l’expressió per al càlcul del treball és el moment de fer-la servir.
Podem proposar exercicis de domini de la fórmula. També es podrien començar a plantejar
alguns problemes de treball en palanques, torns, etc., per adonar-se que com més distància
recorre una força més petita ha de ser aquesta: seria l’inici de la fase d’exploració per a la
construcció del concepte de màquines simples.
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Estructuració: Durant tot el procés no s’ha de perdre de vista que estem intentant calcular
l’energia que es transfereix en forma de treball, i que per fer-ho utilitzem una expressió i u-
nes unitats concretes. Per garantir que no es perd de vista caldrà dir-ho i preguntar-ho en
més d’una ocasió, sobretot a aquells alumnes que semblen haver-se perdut o no compren-
dre el que s’està fent. També és bo fer que els alumnes ho escriguin amb les seves pròpies
paraules, amb una posterior discussió sobre què és el més essencial i hauria d’haver-hi
quedat reflectit.

Tractant-se d’un cicle, comença i acaba en el nivell concret d’anàlisi, però havent dominat, si
tot va bé, un nivell d’anàlisi més abstracte recollit en la base d’orientació. Havent guanyat en
complexitat i en abstracció respecte del principi, més que d’un cicle podríem parlar d’una
espiral ascendent.

S’intenta que a cada cicle l’alumne arribi a un cert grau d’automatització de l’acció, però amb
la condició que permeti desglossar-la i explicitar el seus passos quan calgui i el seu motiu.
Això vol dir que ha de poder respondre a les preguntes “què fas?” i “per què ho fas?” a cada
operació.

El cicle d’aprenentatge no pretén ser una recepta infal·lible sinó una manera útil d’organitzar
les tasques a l’aula. No cal dir que no sempre s’aconsegueix l’èxit. Per exemple, un alumne
pot aprendre a calcular un treball sense saber explicar per què es fa així i no d’una altra ma-
nera, o què significa el resultat que ha trobat. Llavors ens trobem davant d’un coneixement
estàtic, fossilitzat perquè ha perdut la seva qualitat dinàmica, i que per això és molt poc útil i
significatiu. 

Per evitar-ho cal prendre molt seriosament els mecanismes reguladors previstos en la fase
d’estructuració, que es podrien resumir en situar la reflexió o el diàleg no tant en el que es fa
sinó en el per què es fa.

En definitiva, mitjançant el cicle d’aprenentatge és possible organitzar l’ensenyament dels
continguts científics de manera que cada alumne els construeixi com a activitats (en el sentit
que aquí li donem), tot tenint en compte els processos cognitius implicats. D’aquesta mane-
ra, cicle d’aprenentatge, teoria de l’activitat i ciència cognitiva convergeixen a l’aula per fer
possible el que ens havíem proposat: que el treball a l’aula sigui una autèntica activitat cien-
tífica escolar. 

En els capítols següents estudiarem separadament els més fonamentals dels seus compo-
nents: problemes i experiments, normes i valors, fets i teories, i llenguatge.
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Problemes i experiments

En el treball científic, la construcció de la teoria, acompanyada de la creació dels llenguatges
adequats i de la seva aplicació per resoldre problemes variats, constitueixen una tasca con-
tínua d'ajustament entre fets, teories i llenguatge per anar avançant cap a la consecució
d'objectius considerats valuosos. És el que Kuhn (1962) anomena "resolució d'enigmes",
activitat pròpia de la “ciència normal”. 

La seva translació a l’aula ens condueix a concebre l'activitat científica escolar com un llarg
procés de resolució de problemes: els que cal solucionar per construir i millorar la teoria i els
que cal anar resolent per aplicar-la amb propietat. 

Naturalment, "resolució de problemes" no significa reduir l’aprenentatge de la ciència a una
llarga llista de preguntes que l'alumne ha d'anar resolent quantitativament amb la reiterada
aplicació de determinats algorismes. Amb “resolució de problemes” volem indicar una acti-
vitat escolar pensada per ajudar l'alumne a anar conquerint pas a pas un bon domini de les
teories científiques crucials i de les seves aplicacions, mitjançant la formulació de situacions
problemàtiques i la realització d'accions adequades per arribar a resoldre-les. L'activitat ci-
entífica escolar així concebuda s'allunya de la simple acumulació de coneixements, de la
pràctica rutinària i de la terminologia buida per convertir-se en una autèntica pràctica teòri-
ca (Izquierdo, 2000a) per a l'alumne: es proposa fer-lo capaç de veure certs aspectes de la
realitat mitjançant les representacions mentals pertinents, de manera que li permetin de re-
flexionar-hi i intervenir-hi de forma apropiada i d'acord a uns valors, utilitzant uns llenguatges
i uns símbols mitjançant els quals pugui descriure i argumentar amb coherència les seves
actuacions i finalitats. No hi ha d'haver contraposició entre aspectes pràctics i teòrics, sinó
una interacció constant entre ells basada en el llenguatge.

En un temps històric com l'actual en què els canvis científics, tecnològics, socials i ideològics
són tan ràpids, és crucial proporcionar a l'alumne no només unes teories acabades, mitjan-
çant les quals sigui capaç d'interpretar la realitat i d'intervenir-hi de forma pertinent, sinó so-
bretot de dotar-lo de la capacitat d'anar adaptant la seves representacions mentals a condi-
cions canviants; llavors permet de continuar aprenent de forma autònoma. No és creïble que
això es pugui adquirir només estudiant i memoritzant els resultats de la ciència. Per aconse-
guir-ho de debò cal proporcionar als alumnes l'oportunitat de viure i practicar la dinàmica
interna de la ciència, que no és altra que un continu procés de resolució de problemes, pro-
cés que, insistim, hauria de caracteritzar l’activitat científica escolar.

La resolució de problemes científics
Un problema és una dificultat que no es pot resoldre automàticament sinó que requereix
una investigació conceptual o empírica (Bunge, 1969). La resolució d'un problema constitu-
eix, doncs, una activitat de recerca encaminada a solucionar la dificultat o dubte que s'ha
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plantejat. El problema es pot enunciar en forma de pregunta i la solució en serà la resposta.
Una bona justificació connecta convincentment la resposta amb la pregunta.

Tant en el terreny escolar com en el professional, quan es tracta d'un problema científic
l’activitat es planteja en un context que també és científic, passa per la generació de repre-
sentacions científiques –mentals o no– i actuacions compatibles tant amb les teories utilitza-
des com amb els objectius perseguits (recordem la figura 1.2). 

Però perquè les activitats arribin a bon terme fan falta certes condicions, i la primera ben
segur que són les ganes, l’interès per resoldre el problema per l’atracció que personalment
genera. Així com els científics professionals procuren no jugar-se el seu prestigi científic i els
sempre limitats recursos econòmics disponibles per a la recerca abordant problemes poc
atractius, a classe hem de procurar que cada alumne generi un cert grau d’interès i fins i tot
d’entusiasme en la resolució de problemes. Hem d’intentar que els percebi com a autèntics
problemes, ni massa difícils ni massa fàcils, que se senti raonablement segur de disposar de
les habilitats conceptuals i procedimentals que seran necessàries, de fer servir el llenguatge
i les formes de representació pertinents, i de ser capaç de trobar-hi solucions. En definitiva,
que els vegi com a reptes assumibles i estimulants. Si no és així difícilment es veurà capaç
de vèncer les dificultats que sempre es presenten en el procés de resolució i possiblement
no s'impliqui en la seva recerca o bé l'abandoni al sorgir els primers entrebancs.

Tots hem notat la desgana dels alumnes quan els oferim activitats que perceben com a ruti-
nàries, de llapis i paper, que consideren mancades de manipulació física o d’aplicació pràcti-
ca, o que els sembla que ofereixen poques oportunitats d’establir relacions constructives de
col·laboració amb els companys. Al plantejar l’activitat escolar com una autèntica pràctica
teòrica en un ambient d’aula satisfactori, estem posant les condicions perquè cada alumne
pugui percebre el triple atractiu (cognitiu, pràctic i social) de l’activitat proposada i que, tot
deixant-s’hi seduir, s’impliqui amb ganes en el repte de la seva resolució.

El procés de resolució

Per arribar a resoldre un problema caldrà realitzar una sèrie d’accions. Hi ha diverses mane-
res de concebre aquest procés de resolució. Totes elles es mouen entre dues possibilitats
extremes que anomenarem heurística i algorísmica. Vegem-les.

Procés heurístic
Tornar a un senzill exemple que ja havíem proposat ens servirà per caracteritzar els procés
heurístic de resolució de problemes. Quan descobrim que tenim set i ens adonem que no
podrem resoldre amb immediatesa aquest problema, el més normal és que comencem a
considerar diferents maneres de solucionar-lo. Combinant informació elaborada a partir dels
sentits i del que sabem sobre el context (fets) ens farem una idea de la situació (model), i a
partir d'ella anirem imaginant passos a fer (procés) per arribar a beure (l’objectiu). Un cop
decidida l’estratègia i elaborat a grans trets el pla global (base d’orientació) procedirem a la
seva realització. Durant aquesta fase també és possible que surtin dificultats que ens aporta-
ran noves informacions empíriques (fets) que potser faran variar les nostres concepcions de
la situació (models) o de l’acció (base d’orientació) fins a aconseguir d’arribar amb èxit fins a
la solució del problema. 

En poques paraules, la manera com habitualment resolem un problema més o menys nou
és mitjançant actuacions compatibles amb els fets, amb els models mentals de la situació,
amb els resultats parcials que anem obtenint i amb la meta final, en el marc de la base
d’orientació elaborada en cada ocasió. Els obstacles i dificultats del camí ens fan modificar o
replantejar aquells de tots aquests elements que considerem desencaminats, en una contí-
nua acció reguladora que pren com a referència la forma que en aquell moment tingui la
base d'orientació.
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Cada dia resolem un munt de problemes quotidians d'aquest estil. Mentre que en alguns
casos els resolem ben bé per pura rutina, sobretot si ja n’hem resolt de semblants, i arribant
sense gaire esforç a la solució, en altres el procés és ple de dubtes, de dades incompletes,
de models que notem poc apropiats, d’accions vacil·lants, insegures, o clarament equivoca-
des, i de carrerons sense sortida que intentem superar mitjançant replantejaments o fins i tot
per tempteig. És com si en el primer cas poguéssim anar del plantejament a la solució en
línia recta sense trobar obstacles, mentre que en el segon calgués travessar un veritable
laberint.

L’adjectiu heurístic ("relatiu o pertanyent a un mètode exploratori de plantejament i de re-
solució de problemes, en què es descobreix la solució per mitjà de l'avaluació dels progres-
sos fets", IEC, 1995) fa referència a aquests processos complexos i poc lineals per a resol-
dre problemes. 

Durant el procés heurístic és molt important provocar la reflexió de l'alumne sobre els passos
que realitza: quin és el seu sentit? què se n'havia d'obtenir? què s'ha obtingut realment? com
interpretar aquest resultat? cal rectificar alguna cosa? etc. D'aquesta manera es procura que
les accions estiguin correctament encaixades tant en el context empíric (fets), en el teòric
(models), en el del problema (situació plantejada i objectiu) i en el de la tasca (base d'orien-
tació). 

Procés algorísmic
Amb la pràctica i la repetició un procés inicialment resolt heurísticament es pot reduir a un
mínim de passos realment útils, que cal realitzar en un ordre determinat per arribar a obtenir
la solució. Llavors diem que el procés ha esdevingut algorísmic, que l'hem pogut convertir
en un procediment, “conjunt d’accions ordenades i finalitzades, és a dir, dirigides cap a la
consecució d’un objectiu” (Coll, 1986, p. 46). Ja no hi ha replantejaments ni tornades enrera.
Ara és com seguir el fil d'Ariadna que ens porta sense gaire esforç directament a la sortida
del laberint.

Com que els passos del procediment es poden escriure ordenadament o recollir-los amb
diagrames o dibuixos, els poden portar a terme persones que no han elaborat l’algorisme i
que potser estan mancats de moltes de les habilitats i coneixements necessaris per realitzar
el procés heurísticament. Dit d’una altra manera, mentre que el procés heurístic de resolució
de problemes depèn força de la comprensió dels passos que s’efectuen i permet de modifi-
car-los en funció de les circumstàncies, el procés algorísmic fa possible de realitzar els pas-
sos sense comprendre’ls. (De fet, és la manera com treballen actualment els programes
d'ordinador). L'estalvi de temps i d'esforços es paga amb dificultats en la comprensió i en la
capacitat d'adaptació. 

Així, és ben possible que un alumne segueixi tots els passos descrits en el protocol d'una
pràctica i arribi a obtenir resultats perfectament correctes... però que no sàpiga interpretar el
resultat obtingut o explicar la funció d'algunes de les operacions que ha realitzat.

En la realització de tasques escolars els processos dels alumnes es poden situar en qualse-
vol punt del continu heurístic – algorísmic. Mentre que els processos heurístics aporten l'a-
vantatge de la comprensió i la possibilitat d'adaptació a nous contextos (així com una certa
lentitud i inseguretat), els algorísmics signifiquen claredat i rapidesa (i sovint també rigidesa i
dificultat de comprensió).

Per això creiem que en les tasques escolars de ciències generalment cal realitzar la resolu-
ció de problemes per la via heurística abans de cristal·litzar el procés en un algorisme o pro-
cediment. D'aquesta manera és possible conservar el significat de les accions. Si és així,
davant de dificultats importants serà possible retornar a la via heurística, revisar les accions i
fer les rectificacions o adaptacions necessàries. En aquests casos diem que es tracta d'un
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procediment dinàmic, perquè es pot adaptar i argumentar, en contraposició als que s'apre-
nen mecànicament i no es comprenen (procediments inerts).

Tipus de problemes científics
Durant la realització d'una activitat –científica o no– efectuem una sèrie d'accions en funció
del context i de l'objectiu que perseguim. Les accions, el context i l'objectiu es basen en la
nostra percepció dels fets, de la realitat, en la nostra forma d'entendre les interaccions entre
tots els components presents, recollits en una representació mental escaient, i en la manera
com som capaços de descriure-ho utilitzant un llenguatge apropiat. 

En contextos quotidians ens preocupa per sobre de tot arribar a solucionar el problema (Po-
zo i Gómez, 1994). Per exemple, fer que un aparell torni a funcionar, encara que de moment
sigui amb uns copets. La solució és el que compta, mentre que les representacions mentals,
llenguatges i accions resten subordinats a ella: quan finalment s'aconsegueix la solució, en-
cara que sigui casualment, solem perdre tot l'interès en la resta d'aspectes. 

En canvi, en l'activitat científica es persegueix explícitament l'encaix, l'harmonia entre tots els
elements esmentats (accions, context, objectiu, fets, representacions i llenguatge), adquirint
com a forma característica la resolució d'enigmes o de problemes. Normalment consisteixen
en activitats força intricades.

Problemes científics tradicionals i problemes complexos

Com és natural, l'ensenyament de la ciència s'adreça en bona mesura a proporcionar als
estudiants les habilitats necessàries per resoldre problemes científics: quines substàncies
s'obtenen al cremar tal material? quanta força s'ha de fer per...? com es pot dissenyar un
terrari apte per a...? com construir un aparell per detectar...? etc. Però cada vegada es con-
sidera més necessari proporcionar al ciutadà també alguns recursos per a la resolució de
certs problemes complexos, de característiques força diferents als problemes científics tradi-
cionals. Alguns temes problemàtics importants relacionats amb les ciències apareixen a la
taula 2.1.

Problema global Exemples específics
1. Fam mundial i recursos ali-
mentaris

Producció d'aliments, agricultura, conservació del gra

2. Creixement de la població Població mundial, immigració, capacitat de sosteniment i pros-
pectiva general

3. Qualitat de l'aire i l'atmosfera Pluja àcida, escalfament global, aprimament de la capa d'ozó
4. Recursos aqüífers Estuaris, abastament, distribució, tractament, contaminació

d'aigües subterrànies i per fertilitzants
5. Tecnologia per a la guerra Gasos que afecten el sistema nerviós, desenvolupaments nu-

clears, tractats sobre armament
6. Salut i malaltia Malalties infeccioses i no infeccioses, dietes i nutrició, soroll,

exercici, salut mental
7. Dèficit energètic Combustibles fòssils i sintètics, energia solar, estalvi d'energia
8. Ús del sòl Erosió, creixement urbà, desforestació, desertització, salinitza-

ció, pèrdua de l'hàbitat d'espècies
9. Substàncies perilloses Residus sòlids, productes químics tòxics, plaguicides, plom a

l'ambient
10. Reactors nuclears Maneig de residus nuclears, reactors de cria, seguretat, terro-

risme
11. Extinció de plantes i animals Reducció de la diversitat genètica, protecció animal
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12. Recursos minerals Minerals metàl·lics i no metàl·lics, mineria, dipòsits de baixa
llei, reciclat i reutilització

Taula 2.1. Problemes globals relacionats amb la ciència i la tecnologia més utilitzats en l'en-
senyament a nivell mundial (1986), segons Yager (Garritz, 1994).

Entre els beneficis que això pot comportar hi hauria:

� Intentar resoldre problemes complexos facilita l'explicitació, comprensió i defensa de va-
lors diferents dels habituals en problemes purament científics: sostenibilitat, solidaritat,
equilibri ambiental, justícia social...

� Els problemes científics que es proposen escolarment contenen en el seu enunciat totes
les dades necessàries per a la seva resolució, encara que de vegades calgui realitzar
aproximacions. També es formula explícitament quin és l'aspecte o variable que es con-
siderarà la solució del problema. En els problemes complexos, en canvi, es parteix fre-
qüentment de dades incompletes i sovint no es precisa quin és l'aspecte clau que es
considerarà solució. Això obliga a concretar els termes del problema, a buscar la infor-
mació que manca, i a imaginar una actuació (o combinació d'accions) que podrien solu-
cionar el problema o, si més no, mitigar-lo. Totes aquestes operacions posen en marxa
tota una varietat d'habilitats generals, mentre que en els problemes científics habituals
s'utilitzen habilitats força més específiques. 

� Mentre que els problemes científics habituals només solen tenir una sola solució correc-
ta, els problemes complexos poden tenir diverses solucions vàlides. Decantar-se per u-
na o per una altra ja no es pot fer en termes de correcte / incorrecte, com se sol fer en
els problemes científics, sinó en termes d'avantatges / inconvenients (o cost / benefici),
que obliga a prioritzar entre valors, fent que fins i tot les solucions considerades bones
puguin ser també discutibles. Es tracta de dues formes de racionalitat força diferents
que no es poden escamotejar a l'alumnat.

� Els problemes plantejats en el marc d'una disciplina científica s'aborden i resolen a partir
de la manera de mirar pròpia de cada disciplina. Tot i que pugui ser molt poderosa, es
tracta sempre de maneres parcials, incompletes, de mirar. En canvi, els problemes im-
portants que ens planteja la vida ordinària solen ser molt més complexos, amb molts
aspectes o facetes a tenir en compte, alguns dels quals pertanyen a un camp científic
concret mentre que d'altres poden requerir coneixements de diverses disciplines o fins i
tot sabers que no pertanyen, ni poden pertànyer, a cap disciplina (Toulmin, 1972). Els
problemes complexos no es poden resoldre satisfactòriament bandejant-ne aspectes re-
llevants i afavoreixen, per tant, la síntesi de diverses perspectives i la utilització sàvia
(Maxwell, 1986) de la ciència.

� Un problema científic té normalment un aspecte universal, no associat a cap context so-
cial concret (per exemple, determinar el pH d'una dissolució), mentre que els problemes
complexos sovint es refereixen a una comunitat o àmbit geogràfic determinat (per e-
xemple, què hauríem de fer en la nostra localitat per resoldre el problema de la pluja à-
cida). A l'acostar els problemes a l'entorn de l'alumne se li fa més evident la importància
de la seva pròpia actuació per contribuir a resoldre'ls.

Perquè un alumne arribi a assimilar els models científics que li estem ensenyant és necessa-
ri que resolgui tot un seguit de problemes científics. Però no li estaríem proporcionant una
formació adequada per al món actual –i el previsible– si no li oferim també problemes més
oberts, més complexos i més crucials socialment, problemes que haurà d'intentar resoldre
utilitzant els seus models científics, però també models de procedències molt diverses, junt
amb una utilització persuasiva del llenguatge i la pràctica del consens i de decisions basa
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des en determinats valors per damunt d’altres. La majoria de problemes importants que es
trobarà a la vida seran d'aquest estil.

Problemes científics professionals i escolars

Tal com hem anat mostrant, la resolució d'un problema sol obrir la porta a plantejar-ne de
nous, en un procés que en la ciència professional sembla no tenir final (i que constitueix les
seves línies de recerca) (fig. 2.1), però que en la ciència escolar cal saber limitar en funció
dels objectius pedagògics. 

Figura 2.1. Possible estructura d'unes línies de recerca formades per la connexió de dife-
rents activitats d'investigació basades en la resolució de problemes. La solució d’un proble-
ma permet de formular nous problemes. És possible que en alguns moments diferents línies

de recerca convergeixin, mentre que en altres es separin.

Plantejar i resoldre aquest encadenament de problemes que constitueix una línia de recerca
és la tasca dels científics, és el mètode científic per arribar a obtenir nou coneixement. Natu-
ralment, no es tracta d'un procés cec ni automàtic ni format per uns passos repetitius i sem-
pre iguals (Hodson, 1982). Més aviat consisteix en formular preguntes, a partir del punt que
la recerca ha assolit, que busquen d'harmonitzar els components de l'activitat científica: fets,
representacions, llenguatge, objectius i accions. Així, un canvi en la teoria, per exemple, pot
portar a introduir canvis de llenguatge, a buscar nous fets o a revisar els ja coneguts, a pro-
posar-se nous objectius i a dissenyar noves accions o aplicacions (Toulmin, 1972). 

Pel que fa a l'àmbit escolar, tenim la impressió que aquest plantejament del treball o mètode
científic encara no és gaire freqüent en les classes de ciències. Efectivament, no es sol con-
cebre l'ensenyament de les ciències com un autèntic procés de resolució de problemes, sinó
més aviat com si es tractés d'una llarga resposta a preguntes que ningú no ha formulat. En
aquesta línia, els llibres de text solen exposar la teoria de forma lògica, aproblemàtica, difi-
cultant així que l'alumne pugui elaborar els seus propis models explicatius o formular i resol-
dre nous problemes. 

En canvi, el que escolarment es sol considerar "resolució de problemes" es limita habitual-
ment a una pràctica reiterada de procediments algorísmics que sol exigir poc raonament
teòric i encara menys accions empíriques. Amb aquestes limitacions tan serioses, aquests
exercicis de llapis i paper no es poden considerar autèntics problemes. Hem observat que
quan aconseguim d'implicar l'alumnat en una veritable resolució de problemes (que perce-
ben com a tals) la classe esdevé molt més activa i profitosa.

Pel que fa a l'anomenat mètode científic, escolarment se sol identificar a un procés d'induc-
ció i comprovació que no sol tenir massa en compte l'aspecte teòric i que en certes versions
és un exemple de pur inductivisme. Com ja hem suggerit, preferim considerar que el mètode
científic, també l'escolar, consisteix en una activitat continuada de resolució de problemes,
que busca equilibrar i posar d'acord el que passa en el món (fets), la manera com ho con-
ceptua i ho pensa l'alumne (model), i la forma com ho comunica (llenguatge), passant pel
mode com actua (accions) per aconseguir el que es proposa (objectius).
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Aquesta concepció de l'ensenyament de les ciències com a resolució de problemes es dife-
rencia clarament de moltes propostes habituals. Significa passar d'interessar-nos sobretot
per les respostes que la ciència proporciona a centrar-nos més en els processos que se-
gueix per arribar a contestar preguntes, passant l'accent del producte al procés, de la justifi-
cació al descobriment, de la lògica a l'heurística (Nickles, 1987). La finalitat principal de la
resolució de problemes no ha de ser la d'arribar amb èxit a obtenir la solució (això només
seria un bon indicador), sinó la de comprendre el procés de resolució (Pérez i Pozo, 1994)
és a dir, arribar a resoldre-ho construint i executant models mentals adequats que es podran
adaptar a condicions canviants i permetran la generalització del coneixement.

Cal dir que aquestes mateixes diferències distingeixen un aprenentatge efectiu de la ciència
de la simple divulgació, parlant en termes generals i amb les degudes excepcions. Pel que
fa al mètode, l'activitat científica escolar intenta de centrar-se en el procés mentre que la
divulgació sol interessar-se més per presentar-ne els resultats. Per altra banda, així com la
divulgació procura aportar informacions, a l'escola ens preocupa –o ens hauria de preocu-
par– més que l'alumne arribi a construir models mentals realment operatius i útils per fer
alguna cosa amb ells (coneixement actiu). Si en comptes de limitar-se a proporcionar conei-
xements més aviat dispersos, difícilment articulables, la divulgació perseguís també –com
l'escola– la construcció de models mentals operatius (construcció que estudiarem amb detall
en el capítol 4), potser produiria aprenentatges més satisfactoris que els que normalment
aconsegueix.

El treball pràctic escolar
El paper que es considera que han de tenir els treballs pràctics a la classe de ciències ha
anat evolucionant amb el temps. Dècades enrera solien tenir un paper més aviat anecdòtic o
d'il·lustració, si és que en tenien algun. Cap al començament del darrer terç del segle XX va
semblar que els treballs pràctics havien d'ocupar un lloc central en el procés d'ensenyament
de les ciències, però les insuficiències d'una concepció massa inductivista van fer reconside-
rar aquesta tendència. 

La concepció de l'activitat científica escolar com a pràctica teòrica intenta, avui dia, superar
aquestes dues concepcions sobre la base de relacionar intensament l'activitat amb la teoria.

Expectatives i resultats

En la forma actual els treballs pràctics no sempre compleixen les expectatives del professo-
rat. Algunes de les crítiques formulades per Hodson (1990) indiquen que massa sovint re-
sulten molt menys productius del que s'esperava, per diferents motius:

� Haurien de servir per motivar, estimular l'interès dels estudiants i gaudir de la ciència. Tot
i que els alumnes solen preferir més fer pràctiques que classe "normal" sembla que
moltes vegades és més per fugir d'una classe "normal" massa teòrica, ensopida o ruti-
nària, a més de l'atractiu que suposa manipular objectes i relacionar-se amb els com-
panys. Sovint l'alumne viu les pràctiques com una activitat amb poc sentit.

� Haurien de permetre l'aprenentatge d'habilitats pràctiques pròpies del treball de laborato-
ri. Però sembla que un nombre important d'alumnes no les adquireixen. Hodson posa en
dubte que sigui educativament interessant que els alumnes aprenguin aquestes habili-
tats en l'ensenyament obligatori. És veritat que moltes d'aquestes habilitats (com el ma-
neig d'un microscopi) difícilment les requereix la vida quotidiana, però en canvi són im-
prescindibles per donar accés a determinades activitats que sí que tenen sentit escolar.
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� Haurien de millorar l'aprenentatge de coneixement científic i de la seva metodologia. Pe-
rò resulta que massa sovint es plategen en un context inductivista i llavors el coneixe-
ment no queda adequadament fonamentat ni la metodologia és gaire convincent per a
l'alumne.

� Finalment, també haurien de fomentar algunes de les actituds científiques clau. El cas és
que al primar la "resposta correcta" no s'afavoreix el pensament creatiu; i al desmentir
els fets insistint en "el que havia de passar" no es cultiva una ciència basada en els fets.
La falta de relació amb els problemes quotidians i amb les maneres habituals de resol-
dre'ls acaba convertint les pràctiques en un procés estrany i poc motivador. 

Molts dels principals inconvenients exposats provenen de la manca de connexió adequada
entre els fets i els models teòrics per interpretar-los. És per això que creiem possible trobar
un lloc més adequat per al treball pràctic en l'ensenyament de les ciències. Vegem-ho.

La construcció del fet científic

Imaginem que en el context de l'elaboració escolar del model cinètic de la matèria estem
comprimint, per exemple amb una xeringa, diversos tipus de materials, sobretot líquids i ga-
sos. El simple fet de veure si un material es pot o no comprimir amb la xeringa no passa de
ser una anècdota si l'alumne no és capaç de relacionar el que està veient amb el comporta-
ment de les partícules: com més es pugui comprimir un material, ha d'imaginar que més se-
parades tindrà les partícules. Però el procés encara no s'acaba aquí, perquè fa falta que
cada alumne sigui capaç de descriure la relació entre el que veu i el que imagina de les par-
tícules, utilitzant un llenguatge adequat, ja sigui verbal (oral o escrit), gràfic o mixt. 

En aquest procés no es segueix un procediment purament inductiu, que intentaria inferir
(inútilment) l'existència de les partícules a partir dels fets observats. Es segueix, en canvi, un
procés conduït per la teoria (pel convenciment que la matèria està formada per partícules) i
per l'objectiu que ens proposem (que és deduir a partir dels fets el comportament de les par-
tícules en alguns casos). És un procés que escolarment sol resultar força agraït per a alum-
nes i professor, i que es presta a la discussió, a la verbalització, a la confrontació de parers.
Sense tot aquest procés de raonament i debat difícilment es pot treure del fet tot el que pot
arribar a proporcionar, educativament parlant. En ciències no es pot dir que els fets parlin
per si mateixos.

Un cop culminat el procés de relacionar el fet amb la teoria o model, l'alumne pot ser capaç
d'utilitzar aquest nou coneixement d'una forma diferent de com ho podria fer si només l'ha-
gués après com a simples enunciats teòrics o postulats. Així, podria ser que en un moment
determinat un alumne, pensant que els líquids són intermedis entre sòlids i gasos, pugui
arribar a tenir el dubte de si les partícules d'un líquid les ha de dibuixar juntes o separades.
Si aquesta qüestió només l'ha après com a enunciats o postulats, i no recorda el que en a-
quell moment necessita, es queda sense solució pel problema. En canvi, si ho ha après a
partir de reflexionar sobre l'experiment en què intentava comprimir el líquid, podrà refer el
raonament i obtenir el coneixement que buscava, sobretot si, com és ben possible en aquest
cas, potser li va sorprendre el seu resultat. Aleshores aquest fet haurà esdevingut paradig-
màtic, perquè ha estat capaç de servir com a model teòric i procedimental (Jung, 1993). És
prou central en relació al model com per fer-lo servir de referència clau, tant per a la manera
de veure les coses (teoria) com de treballar amb elles (mètodes i procediments).

Lluny de consistir en uns simples successos reals en el món físic, els fets científics són el
resultat d'un complex procés que involucra, a més a més dels esdeveniments reals, la seva
connexió amb teories científiques explicatives i la utilització d'un llenguatge capaç de donar
compte dels successos, dels models teòrics i de la seva relació entre si. Sense aquest pro-
cés cognitiu no és possible treure tot el profit científic del simple fet. És en aquest sentit que
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parlem de la construcció del fet científic: considerem que el fet científic no és un esdeve-
niment en la naturalesa sinó la reconstrucció cognitiva que en fem en el nostre cap mitjan-
çant representacions mentals, procés que és possible gràcies al llenguatge.

És evident que plantejar d'aquesta manera el paper dels fets científics en l'ensenyament
requereix dedicar molta més atenció i temps del que sol ser habitual a estudiar la connexió
amb la teoria d'alguns fets ben escollits que puguin actuar de fets paradigmàtics. Si hi ajun-
tem el temps que també es necessitarà per descriure-ho amb el llenguatge adequat i per
anar dominant les diverses aplicacions de cada model teòric, juntament amb les necessàries
operacions de regulació, resulta una durada clarament superior a l'acostumada. És per això
que la qualitat en l'ensenyament de la ciència no la trobarem en la direcció habitual d'afegir-
hi quantitat, més continguts, sinó en la contrària. Caldrà establir quins són els models cen-
trals i més potents de les ciències i dedicar-hi temps per treballar-los a fons.

Tot i que en l'activitat científica escolar els fets hi juguen sempre un paper imprescindible, val
la pena aclarir que això no significa que tots els fets s'hagin de realitzar de forma efectiva i
real cada vegada que són evocats. Així, si tractem de fets ben coneguts (com per exemple
la caiguda d'objectes, que el paper crema o que les plantes arriben a morir sense aigua)
probablement la seva realització seria inútil perquè no és necessària per aconseguir que
l'alumne se'n faci una representació adequada i convincent, i encara podria esdevenir un
element pertorbador. La familiaritat amb determinats fets ens dispensa d'oferir-los en directe,
mentre que quan hi falta aquesta familiaritat (com podria ser, potser, intentar de comprimir
un líquid) sembla clar que és millor portar-los a la pràctica. Entremig hi ha la possibilitat d'o-
ferir fets enregistrats en video, dibuix o fotografia (fenòmens que no estan a l'abast, cars o
perillosos), o en forma virtual (com un programa d'ordinador que simula el moviment d'un
satèl·lit, la deriva dels continents o l'evolució d'un ecosistema).

Sigui com sigui, es tracta de garantir que l'alumne té un coneixement suficientment bo del
fet, abans de fer-lo servir per relacionar-lo amb la teoria. La manca de suficient coneixement
empíric pot produir un intent de teorització o exercitació "en sec", en expressió de Tamir
(1989), processos als quals no se'ls pot augurar gaire efectivitat. Per exemple, resoldre e-
xercicis numèrics sobre circuits elèctrics sense haver manejat mai un voltímetre ni un ampe-
rímetre és un exercici en sec que per si sol probablement no aporta gran cosa a l'alumne
sobre el món real.

Investigacions i altres treballs pràctics

Algunes de les activitats pràctiques que apareixen als manuals escolars es plantegen de
forma aproblemàtica; més aviat tenen aspecte de recepta culinària (com una llista de passos
a fer, un algorisme) que no de recerca científica (entesa com a investigació d'un objectiu per
mitjans teòrics i pràctics propis de la ciència, un procés de caire més heurístic). 

Entenem que els genuïns treballs pràctics són els que formen part essencial del procés de
resolució d'un problema científic. Constitueixen, per a qui està aprenent, autèntiques inves-
tigacions o recerques. Això implica una pregunta clarament formulada en un determinat
context científic, que posa en marxa una sèrie de recursos pràctics i intel·lectuals per arribar
finalment a trobar la solució, resultat que ha de poder argumentar-se a partir dels fets i mo-
dels científics implicats. 

Woolnought i Allsop (1985) han proposat dos tipus més de treballs pràctics que s'afegeixen
a les investigacions. Es tracta del que anomenen experiències i exercicis (taula 2.2). 

Les experiències són activitats pràctiques que pretenen proporcionar a l'alumne un conei-
xement sensitiu de primera mà de determinats fenòmens. Es tracta, doncs, de potenciar el
seu aspecte perceptiu, de produir una viva impressió sensitiva de certs fets: sentir-los, viu-
re'ls, creure-se'ls.
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Per altra banda, els exercicis són pràctiques –manipulatives o intel·lectuals– que busquen
l'adquisició i domini de determinades habilitats. 

Tipus Finalitat Exemples
Investigacions Resolució

de proble-
mes cientí-
fics

La llei de Boyle permet fer prediccions encertades?
En quines condicions és observable un arc de Sant Martí?
De quina manera es podria corregir l'acidesa d'aquest sòl?
En quines condicions són observables les fases de Venus?
Com podem demostrar el paper de la llum en la vida dels vegetals?

Experiències Adquirir
experiència
d'un feno-
men

Els líquids més volàtils produeixen més sensació de fredor.
Contemplar l'arc de Sant Martí fet amb una mànega de rec.
Interactuar espontàniament amb un pollet.
Observar el funcionament d'un sifó d'aigua.
Veure la precipitació d'una substància al barrejar dues dissolucions.

Exercicis Domini
d'una habi-
litat

Preveure la situació de les estrelles en el cel mitjançant un planistel.
Preparar i col·locar correctament el paper per filtrar.
Condicionar i utilitzar adequadament una balança granatari.
Decidir els passos necessaris per a una determinada recerca.
Saber escriure l'informe d'una investigació.

Taula 2.2. Diferents tipus de treballs pràctics.
(Elaboració pròpia a partir de Woolnought i Allsop, 1985)

Sembla raonable que tant les experiències com els exercicis es proposin en el context d'una
activitat de recerca més general, i en el moment que realment poden tenir sentit per a l'a-
lumne, sigui per prendre contacte amb el fenomen (experiències) o per adquirir una habilitat
que en aquell moment és clarament necessària (exercicis). Dit d'una altra manera, és reco-
manable que apareguin com a accions, formant part d'una activitat de recerca més general.
Experiències i exercicis han de considerar-se necessaris per a les seves respectives finali-
tats, però de cap manera ocupen un lloc tan central com les investigacions en l'activitat cien-
tífica escolar. 

Cal dir que un tipus de treball pràctic molt interessant escolarment és el que consisteix en
produir un fet determinat que resulti sorprenent o inesperat per a l’alumnat, de manera que
la mateixa estranyesa de la situació provoca la necessitat de buscar-hi explicació. La pre-
gunta “per què ha passat això?”, ja sigui explícita o implícita, posa en marxa els recursos
mentals o experimentals per a contestar-la. És per això que aquestes activitats les conside-
rarem també una forma, escolarment molt rica, d’investigació, que parteix d’una experiència
més o menys sorprenent i constitueix al mateix temps un exercici d’exploració o d’aplicació
en el procés d’aprenentatge d’un concepte o model.

A mida que l'alumne va esdevenint més competent i segur en un àmbit concret és lògic que
el suport del professor vagi essent substituït per la pròpia capacitat de l'alumne de preveure,
actuar i regular-se. Així, la resolució de problemes, pràctics o no, pot esdevenir progressi-
vament més oberta (taula 2.3). 

Proporcionat
pel professor

Establert per
l'alumne o a-
lumnes

Nivells d'in-
dagació

Grau d’obertura
de les instruc-
cions

Tipus de treballs pràc-
tics

Pregunta, mèto-
de i resultat

0

Pregunta i mè-
tode

Resposta 1
Tancat Experiències

i exercicis

Recerques
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Pregunta Mètode i solució 2 Semiobert

Tema Pregunta, mèto-
de i solució

3 Obert

Taula 2.3. Comparació entre els nivells d'indagació (Tamir, 1989), l'obertura de les instrucci-
ons (Pozo i Gómez, 1994) i els tipus de treballs pràctics (Woolnought i Allsop, 1985).

En un estudi de llibres de text de ciències utilitzats a Catalunya, Tamir i Garcia (1992) hi han
trobat menys exercicis pràctics dels que sol ser normal en països anglosaxons. A més a més
els treballs pràctics que hi apareixen tenen un nivell d'indagació molt baix (0 o 1). Si això
reflecteix encara la realitat –que és ben possible, tot i els canvis dels darrers anys– significa-
ria que en el laboratori escolar predomina més l'activitat manual que les habilitats de més alt
nivell d'una recerca (formulació del problema i d'hipòtesis, disseny d'experiments, processos
de regulació...). Aleshores estaríem davant d'un treball pràctic massa poc connectat amb la
teoria –i, per tant, amb poc sentit per a l'alumne–, que s'utilitza massa poc per introduir con-
ceptes i per desenvolupar en l'alumne determinats tipus d'activitats i actituds socials. 

Les activitats científiques pràctiques són prou riques per permetre de presentar-les de forma
diversificada (Garcia, 1995), evitant la rutina, fent que l'alumne assumeixi més o menys res-
ponsabilitat segons les circumstàncies. Així, les podem apropar als diferents estils de treball,
inclinacions i motivacions de l'alumnat. Realitzar la formulació del problema, decidir el mèto-
de, portar a terme l'experiment, analitzar-ne els resultats i extreure'n les conclusions ho pot
fer principalment l'alumne, el grup de treball o el professor, i és bo que es vagi variant, pro-
curant que progressivament els alumnes ho realitzin amb més autonomia. 

Per altra banda és bo –encara que no sempre fàcil– de preveure diferents nivells de realitza-
ció d'una mateixa activitat pràctica (Tamir, 1989): mentre que els alumnes més capaços po-
den arribar a realitzar completament tota l'activitat, els que hi troben més dificultats haurien
de realitzar, si més no, un mínim de les operacions, intentant de garantir la construcció i uti-
lització de models mentals reduïts o simplificats, però que igualment els serveixin per obtenir
també unes conclusions legítimes, encara que siguin més senzilles. 

El procés de recerca

La resolució d'un problema científic escolar ha de considerar-se una forma d'activitat, amb
tot el que ja hem vist que això comporta: context, finalitat, estratègia, accions i operacions...
organitzades en les tres parts habituals d'una activitat: l'orientadora, l'executora i la regulado-
ra. 

Una recerca experimental escolar es pot considerar també un tipus concret d'activitat de
resolució de problemes que persegueix, sobretot, l'obtenció de nou coneixement científic –si
més no per a l'alumne–, i que passa en un moment o altre per l'obtenció de dades empíri-
ques. Com a activitat que és, cal considerar-hi les seves tres parts si es vol completar amb
èxit.

Descriurem les característiques d'aquestes tres parts, associant-hi les fases típiques d'un
procés experimental, i comentant les dificultats que els alumnes hi solen trobar, així com
possibles formes de fer-hi front.

Part orientadora
1. Representació de l'objectiu

La lectura de l'enunciat del problema pot ser entenedora per a l'alumne paraula per paraula
(resultat de fer el que s'anomena una lectura literal), encara que no sempre. Però això no
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garanteix que l'alumne se'n faci una representació adequada: cal que es faci càrrec del
context que plateja el problema i que sigui capaç d'interpretar personalment el significat de
l'objectiu (lectura inferencial) (Wilson i Chalmers-Neubauer, 1988). Els alumnes tendeixen
a utilitzar fórmules o a fer operacions de forma massa prematura durant la recerca (Jung,
1993), mentre que els experts agafen com a referència una interpretació qualitativa de la
situació. Per això cal fomentar una lectura inferencial –inicialment qualitativa– del problema
plantejat perquè l'alumne el pugui interpretar en termes teòrics. Cognitivament, aquest pro-
cés exigeix la construcció d'una representació mental de la situació i de l'objectiu, que cons-
titueix una primera versió, encara poc detallada, de la base d'orientació de l'activitat en con-
junt.

Una manera fàcil de comprovar si ha fet inferències és demanar-li que formuli l'enunciat amb
les seves pròpies paraules. Amb molta freqüència la resposta consisteix a repetir les matei-
xes paraules (o equivalents) de l'enunciat, sense afegir-hi res de nou, sobretot coneixements
implícits; això indicaria que la lectura s’ha fet més en el nivell literal que en l’inferencial.

És fonamental, per tant, ajudar l'alumne a construir una representació mental adequada de
la situació inicial i de la final, una primera versió de la base d'orientació, com a pas previ
perquè la recerca tingui algun sentit per a ell. Una forma de fer-ho pot ser fer-li preguntes
amb la missió principal d'ajudar-lo a realitzar aquestes representacions, fins a aconseguir,
per exemple, que pugui formular l’objectiu utilitzant termes –sobretot teòrics– que no aparei-
xen en l’enunciat inicial. Aquesta primera representació és tan important que cal assegurar-
la, potser fent un debat en grup fins que quedi clar que tothom ha arribat a fer-se aquesta
representació. 

2. Establir estratègia

Ara es tracta de fer-se una representació global de l'activitat, decidint (o assumint, si ja se li
ha proporcionat) a grans trets l'estratègia a seguir: s'ha de finalitzar la construcció de la base
d'orientació de l'activitat a partir de la seva representació inicial. Si un alumne no la culmina
amb èxit, tota l'actuació posterior la viurà amb problemes d'orientació, com una sèrie d'acci-
ons incomprensibles ja que difícilment hi trobarà sentit.

També aquí es pot ajudar a l'alumne a fer o assumir el plantejament general del procés mit-
jançant preguntes que l'obliguin a prendre decisions a partir d'un determinat context o bé a
comprendre-les si ja se li proporcionen fetes. És molt important que les decisions sobre ac-
cions, que són les respostes a les preguntes formulades, estiguin basades en representaci-
ons científiques pertinents, que són les que cal fer-se a partir de les preguntes. 

Com a resultat d'aquesta tasca l'alumne ha de poder formular els trets bàsics de l'activitat
que va a realitzar. Hauria de poder formular bases d'orientació de l'estil de: "Per trobar la
densitat de la pedra mesurarem el volum desplaçant aigua en una proveta, la pesarem i fi-
nalment farem el càlcul".

Quan el resultat d'un experiment pot resultar sorprenent per a l'alumnat (per exemple si es-
peren que la temperatura de l'aigua vagi augmentant mentre se l'escalfa al foc, fins i tot quan
està bullint) és molt interessant reforçar aquest efecte demanant, en el procés d'orientació
de l'acció, que l'alumne faci una predicció degudament argumentada del resultat que consi-
dera raonable. Quan més endavant es troba amb l'incompliment de la predicció, es veurà
empès a refer, amb l'ajut del professor, els models mentals que abans ha utilitzat i explicitat.
Aquesta és una important estratègia basada en el conflicte cognitiu o conceptual (Hewson i
Hewson, 1984). Com més clara i explícita resulta la manca de correspondència entre fets i
model, més fàcil és engegar un procés d'adequació del model als fets.

Part executora i part reguladora
Pensem ara en una acció tan simple com és caminar: a mida que anem realitzant les opera-
cions corresponents (fer passes) estem simultàniament regulant-les (si anem en la direcció
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correcta, si anem al ritme adequat, si cal esquivar obstacles imprevistos, si s'ha d'anar en
compte de no relliscar...) De la mateixa manera, en les recerques, mentre es porten a terme
les accions corresponents cal introduir-hi operacions de regulació. És per aquest motiu que
les dues parts apareixen entrellaçades. 

El que passa és que les tasques (pràctiques i teòriques) a realitzar solen ser més difícils per
a l'alumne que les executa que el que normalment presenta el simple caminar. Això obliga a
dedicar un temps suficient a cada operació que ho requereixi. 

3. Preparació de la fase experimental

Amb la base d'orientació sempre com a referència, caldrà començar a preparar les operaci-
ons de l'experiment, per poder-les realitzar després.

Tant la preparació d'operacions com la seva realització solen ser explicades detalladament
en les guies escolars per a treballs pràctics. Normalment posen l'accent en els detalls del
que cal fer per aprofitar al màxim l'estada al laboratori realitzant treball pràctic, deixant per al
final les preguntes de reflexió, que potser es deixen com a deures per a casa o per a treball
en l'aula ordinària.

Una manera viable de fer possible una pràctica teòrica genuïna és recollir en la guia del tre-
ball pràctic, de forma combinada, 

� tant les preguntes que obliguen l'alumne a fer-se una representació científica de la situa-
ció que té en aquell moments i a fer servir el model mental per trobar la resposta, 

� com les instruccions pràctiques per realitzar les accions, que pot interpretar mitjançant
els models elaborats. 

Fer les preguntes al final, com de vegades es fa, priva a l'alumne d'entrar en aquesta siner-
gia entre reflexió teòrica i actuació pràctica que constitueix la pràctica teòrica. Per això ente-
nem que combinar instruccions amb preguntes pertinents sobre elles contribueix a donar
dimensió teòrica a la pràctica. Es tractaria de conduir el procés a base de decisions genera-
des per reflexió sobre les preguntes, i d'instruccions fonamentades en les representacions
elaborades.

Quan es tracta d'una recerca original és possible que calgui repetir-la millorant algun dels
paràmetres amb l'experiència. Per estalviar temps, sempre escàs a l'escola, i també per ra-
ons de seguretat, ens sembla convenient proporcionar algunes dades clau als alumnes, com
quantitats a utilitzar o temperatures a assolir. Això no impedeix que se'ls pugui preguntar,
per ajudar-los a comprendre que la decisió presa no és arbitrària, els inconvenients de tre-
ballar amb valors molt més elevats o molt menors.

4. Realització i regulació de l'experiment

S'acosta el moment d'efectuar l'experiment. És molt important que a l'arribar a aquest punt la
base d'orientació hagi estat prou elaborada perquè les accions tinguin sentit, sobretot, com
passa moltes vegades, si el mateix ritme de l'experiment no deixa gaire temps per a la refle-
xió. Si aquesta no es pot fer durant l'experiment, sembla recomanable fer-la abans, millor
que després.

Pot ser que durant l'experiment es produeixi algun fet que per a l'alumne sigui difícil de pre-
veure. També aquests fets han d'estar previstos en una bona guia per poder treure'n profit
educatiu. Proporcionar una indicació d'on ha de buscar l'alumne un senyal imprevist, promo-
vent la seva interpretació teòrica i evitat tant de donar-li tota la informació com de negar-se-
la completament, intenta constituir un estímul per a una actuació intel·ligent posterior.
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Com es pot veure, es tracta sempre d'actuar en funció de la comprensió teòrica de la situa-
ció de cada moment. Teoria i pràctica interactuen constantment i es regulen mútuament. No
cal dir que això és impossible si únicament es dóna importància a la manipulació d'objectes.
Tot i que aquesta manipulació sol agradar als alumnes i atreu la seva atenció, fer-ho amb
sentit potser els resulta més difícil però a la llarga també és més agraït per a tots... i impres-
cindible per aprendre ciències.

5. Tractament de les dades

Encara que potser les dades s'han començat a tractar durant la realització de l'experiment,
és útil considerar-ho una altra fase de la tasca. Es tracta de transformar correctament les
dades directes fins que ens permetin d'arribar a la conclusió expressada en l'objectiu, sense
perdre de vista els motius del que estem fent.

Cal destacar com són d'importants les anàlisis qualitatives (poc / molt, més / menys quanti-
tat, augmenta / disminueix...) o semiquantitatives (el doble, un augment de 10...) per no que-
dar-se a la superfície de l'experiment i aprofundir en el raonament científic. 

6. Formular la conclusió

Quan es demana la conclusió es pretén obtenir una frase més aviat concisa, que es pugui
considerar la resposta al que es podria veure com una pregunta (l'objectiu de la recerca)
formulada al començament. 

Ja hem vist com la resolució d'un problema sol obrir la porta a noves preguntes i reptes. Per
això el terme "conclusió" l'utilitzem més per tradició que no pas per indicar el tancament del
procés de recerca.

Relacionar l'objectiu amb la conclusió mitjançant el que s'ha fet entremig exigeix que l'alum-
ne disposi d'una base d'orientació per a aquella activitat suficientment sòlida i ben elabora-
da. Ha de tenir clar de quina manera l'objectiu motiva totes les operacions realitzades al llarg
de la recerca, fins que finalment s'aconsegueix... o bé es reconeix que no s'ha pogut assolir.
És important, en aquest sentit, acostumar els alumnes a reconèixer i admetre el fracàs quan
es produeix i, sobretot, aprendre a treure'n aprenentatges útils per a més endavant. 

Tasques finals
7. Comentaris finals

Per això, si el procés no ha resultat satisfactori, en una darrera secció es poden argumentar
els motius que possiblement hagin impedit de desenvolupar l'experiment de la forma previs-
ta. Es tracta d'intentar elaborar millor el model del fenomen o de l'acció perquè serveixi per
fer-ho millor una altra vegada.

Però el més freqüent és que la recerca acabi més o menys correctament. Aleshores es pot
demanar de comentar els aspectes més delicats a tenir en compte o maneres de millorar els
resultats, suggerir noves recerques a partir d'aquesta, etc. Es tracta que l'alumne, un cop
acabada la part central d'una recerca, aprengui a utilitzar els seus mateixos resultats per
obrir la possibilitat de noves investigacions.

Un cop acabada una recerca professional, els seus resultats són comunicats a la comunitat
científica mitjançant un article en revistes especialitzades o com a ponència o póster en un
congrés. De manera semblant, les petites recerques escolars també solem fer-les comunicar
mitjançant alguna producció que pot servir de base per fer-ne l'avaluació. 

Però a més de les tres esmentades (o, més ben dit, de la transposició didàctica de totes
tres) també hi ha altres possibilitats escolars.
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8. Comunicació de la recerca

Escolarment ens sol interessar comprovar fins a quin punt cada alumne ha estat capaç no
només de realitzar les operacions pràctiques que prevèiem, sinó també si ha sabut fer-ne
una anàlisi en termes teòrics i ha arribat, per tant, a treure'n el màxim profit com a pràctica
teòrica. Les bones eines de comunicació escolar dels resultats d'una recerca han de perme-
tre de demostrar aquesta capacitat de l'alumne i poden servir, per tant, com a instrument
d'avaluació. El que totes elles requereixen és temps, un temps de reflexió que de vegades
no proporcionem, reduint, en aquest cas, els possibles beneficis pedagògics del treball pràc-
tic.

Algunes de les possibilitats que poden ajudar a estimular el raonament teòric, sobre els ins-
truments utilitzats i els fenòmens provocats durant l'actuació pràctica són l'informe escrit,
l'exposició oral, el pòster o mural, la V de Gowin i el qüestionari:

Informe escrit

Es tracta d'escriure un text on s'expliquin els objectius perseguits, què s'ha fet per aconse-
guir-ho i quins han estat els resultats. Començant en els alumnes més petits per demanar-
los que ho escriguin amb aquesta mínima estructura de tres parts, es pot anar enriquint de
mica en mica fins a arribar a una estructura genèrica més completa, semblant a la d’un arti-
cle científic, com la que es mostra a la taula 2.4. Pel que fa al contingut cal anar insistint,
mitjançant regulacions, perquè tot l'informe sigui persuasiu, de manera que el lector quedi
convençut que tot el que s'ha fet condueix de manera clara des del context plantejat cap a la
conclusió, i que no s'ha fet ni escrit res que no hi contribueixi.

Element Característiques principals
Títol Breu, però descriptiu de la recerca
Nom i dades de l'autor Com s’hagi establert
Objectiu Concís i clar
Procediment Passos seguits, material utilitzat, muntatges, organització...
Dades obtingudes Obtingudes directament
Tractament de les dades Càlculs, gràfiques... a partir de les dades obtingudes, de

forma que s’entenguin els raonaments
Conclusions Referides a l'objectiu
Comentaris finals Problemes sorgits i com s'han resolt o no, maneres de mi-

llorar aquesta recerca, nous aspectes a investigar...

Taula 2.4. Estructura genèrica per a un informe escrit d'una recerca escolar.

Exposició oral

L'estructura de l'exposició oral ha de ser semblant a la de l'informe escrit. Aquí la persona o
grup que ho ha de realitzar ha de preveure mitjans gràfics per fer-se entenedors als assis-
tents, formes de fer-ho entretingut i mantenir l'interès, la possibilitat d'establir diàlegs interes-
sants encara que siguin crítics, etc. Pot ajudar a aprendre tot un ventall d'habilitats educati-
vament molt interessants.

Póster o cartell mural

El cartell explota les riques possibilitats del llenguatge gràfic com a forma de comunicació.
Pot servir per recollir amb dibuixos ordenats els passos d'un procediment (com la realització
d'una filtració), el procés d'una recerca (des dels materials utilitzats, les dades obtingudes i
el seu processament fins a les conclusions), la descripció d'un fet (com les parts de la flor,
amb diferents exemples), la seva interpretació teòrica (dibuixant tant els objectes com la
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seva interpretació teòrica; per exemple, dibuixar amb diferents vinyetes el procés de difusió
tal com és visible i amb unes de paral·leles tal com l'imaginem en termes de partícules), etc.
Ofereix l'avantatge de poder mantenir-lo penjat a la paret mentre el seu contingut sigui útil
per al treball dels alumnes.

V heurística

Bob Gowin va proposar (Novak i Gowin, 1984) la seva V heurística per ajudar els alumnes a
explicitar el context teòric de les activitats científiques pràctiques. Reparteix l'espai del paper
en una sèrie de zones, cadascuna amb les seves pròpies característiques (fig. 2.2 a). Té
l'avantatge d'obligar a precisar el context físic o material de la pràctica (1), el seu objectiu
formulat com a pregunta (2), el mètode seguit (4) i les seves referències teòriques (3) fins
arribar a la conclusió (5). No sempre l'alumne és capaç de connectar adequadament tots els
elements que hi apareixen implicats. Per exemple, en la V heurística de la fig. 2.3 l'alumne
esmenta les partícules que formen l'aire, però en canvi sembla explicar l'experiment per la
tendència de l'aire a expandir-se. Això mostra la utilitat d'aquest recurs per ajudar a regular
l'activitat o per avaluar-la.

Figura 2.2. a) Estructura genèrica d'una V heurística o de Gowin, adaptada per Izquierdo
(1994b):

inclou la conclusió com a una nova zona (5) situada de forma significativa en el centre,
tant entre els fenòmens (1) i la pregunta (2) com entre l'anàlisi conceptual (3)

 i el procés pràctic (4).
b) Comparació amb el diagrama d'una activitat.



36

Figura 2.3. V heurística d'un experiment escolar (Márquez i Solsona, 1993).
La conclusió apareix al capdamunt de la zona pràctica (Zona 4).

Qüestionari

Ja hem comentat com és possible que les guies per al treball pràctic incorporin tant la des-
cripció de les accions que s'han de realitzar com algunes preguntes que obliguen l'alumne a
construir models mentals del fet, dels instruments i de les accions que està duent a terme, a
mida que es van realitzant. Dit d'una altra manera, es pretén acostumar l'alumne a fer una
lectura inferencial, adreçada a la construcció i maneig de models mentals, més enllà de la
simple lectura literal, amb la qual només és possible fer-se representacions de baix nivell,
insuficients per a la majoria de tasques científiques. Les preguntes han de ser fetes en un
context apropiat i formulades d'una forma que pugui ser significativa per a l'alumne. D'a-
questa manera es combina l'actuació amb la reflexió en temps real, ajudant l'alumne a impli-
car-se tant en els aspectes pràctics com en els teòrics, i a fer que les accions que va realit-
zant tinguin un significat per a ell. Hem notat que el treball es fa més agradable per a l'alum-
ne si les actuacions més difícils se li proporcionen en forma d'instruccions, i amb una pre-
gunta que situï teòricament la qüestió se'l posa en la necessitat d'interpretar-les i verbalitzar-
ne els motius. De forma semblant, és millor no donar instruccions massa evidents que l'a-
lumne pot deduir pel seu compte amb l'ajut d'una pregunta prou ben formulada. Veure's ca-
paç de prendre decisions ben fonamentades normalment crea satisfacció en l'alumne. En
canvi, fer les preguntes un cop acabat el treball pràctic, que és una opció habitual, compro-
metent seriosament la significació teòrica de l'acció.

9. Avaluació

Com a activitats escolars, els treballs pràctics també han de ser avaluats. Segons que se'n
vulgui fer una avaluació inicial, formadora o sumativa caldrà fer servir una tècnica adequada.
Entre les que s'han proposat hi ha les següents:

Informes personals

Tamir (1991) ha proposat la tècnica del informes personals per fer una autoavaluació, ja si-
gui inicial o final, amb poca despesa de temps. L'alumne puntua, segons un codi senzill, el
que considera que és el seu grau de domini dels conceptes o tècniques que apareixen en



37

una petita llista (no se n'hi recomanen més de 8) (fig. 2.4). També es pot demanar, sobretot
si es proposa inicialment, si creu que ja ho ha estudiat o no. 

Figura 2.4. Un informe personal sobre explicacions de fenòmens, pensat per servir com a
autoavaluació al llarg del procés d'aprenentatge (Izquierdo i al., 1994-98)

El mateix Tamir (1991) ha trobat una correlació elevada entre els resultats d'aquest informe i
els resultats de l'avaluació final. Això vol dir que si es fa en condicions de serietat pot pro-
porcionar amb rapidesa informació força creïble sobre el grau de domini real dels alumnes
sobre els ítems especificats. Un cop respost l'informe personal és recomanable fer pregun-
tes sobre el que en saben els que han puntuat més alt per dues raons: perquè serveixi de
referència als que ho veuen més negre, i també perquè cada alumne sigui conscient que si
hi puntua alt i considera que en sap, és possible que ho hagi de demostrar. La mateixa rapi-
desa de la prova permet de fer contestar el mateix informe diverses vegades al llarg de la
seqüència de l'ensenyament (per exemple, abans, durant i després) perquè l'alumne s'adoni
del seu grau de progrés durant el treball i l'ajuda a representar-se'n adequadament els ob-
jectius. És una tècnica que, ben utilitzada, contribueix a acostumar l'alumne a la pràctica
responsable de l'autoavaluació.

Avaluar l'habilitat per comprendre o realitzar processos

De vegades, en comptes d'avaluar la qualitat global d'una recerca interessa més avaluar la
capacitat de cada alumne per entendre i realitzar correctament una determinada operació.
Per exemple, pot ser important determinar quins dels alumnes ja dominen la tècnica de la
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pesada amb balança de dos plats i quins encara hi cometen errors importants. La funció
d'aquesta avaluació serà, sobretot, la de descobrir mancances en procediments importants
per proporcionar als alumnes implicats el suport necessari perquè arribin a dominar-ho.

Avaluació de la comunicació dels resultats

Probablement el sistema més utilitzat per avaluar els treballs pràctics sigui el d'avaluar la
producció final que descriu la recerca realitzada i els seus resultats. Tant es pot tractar d'una
exposició oral, d'un mural o d'un informe de laboratori. Les mancances que hi trobem poden
indicar dificultats de comprensió del procés i donar peu a processos de regulació. Sembla
important acostumar els alumnes a una estructura bàsica (recordem la taula 2.4 per als in-
formes escrits) que sempre es repeteix perquè és prou ampla per donar compte de treballs
pràctics molt diversos, al mateix temps que es pot anar enriquint de mica en mica al llarg de
l'escolaritat. S'han d'anar semblant cada vegada més a un article de recerca, o a un mural
(póster) o una comunicació oral presentats a un congrés científic. Pel que fa a la V heurísti-
ca, Novak i Gowin (1984, p. 95) proposen l'avaluació de cadascuna de les zones mitjançant
escales de puntuació.

Anàlisi d'una recerca

Si el que es vol és comprovar el grau de domini dels procediments d'alt nivell en una recer-
ca, així com valorar l'autonomia amb la qual l'alumne els realitza, s'han utilitzat (Tamir, 1991)
recerques de les quals es proporciona l'objectiu i les dades i es demana que se'n faci el
tractament i s'arribi de forma argumentada a la conclusió. 

En definitiva, l'avaluació dels treballs pràctics ha de permetre sobretot la regulació de les
operacions. El professor té a l'abast diversos recursos i ha de triar els instruments que con-
sideri més útils per a cada context.

Estructura d'una recerca
Les etapes que hem anat veient en el procés de recerca escolar es poden agrupar segons
les parts de l'activitat o les diverses fases que tradicionalment es consideren en el treball
experimental (taula 2.5). Utilitzar una o altra manera d'agrupar-les dependrà de les finalitats
proposades. Així, considerar-hi les parts de l'activitat pot anar bé per ressaltar les accions
d'orientació i regulació de l'activitat, mentre que les fases situen cada operació respecte de
la fase experimental, considerada com a central.

Parts de l'activitat Etapes del procés de recerca Fases
1. Representació de l'objectiuOrientació de l'acció
2. Establir estratègia
3. Preparació de la fase experimental

Pre-experimental

4. Realització i regulació de l'experiment Experimental
5. Tractament de les dades

Execució i regulació

6. Formular conclusió
7. Comentaris finals
8. Comunicació de la recerca(Tasques finals)
9. Avaluació

Post-experimental

Taula 2.5. Les diferents etapes del procés de recerca es poden agrupar
segons les parts de l'activitat o segons les fases del treball experimental.
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Probablement la majoria de recerques pràctiques que es realitzen en el context escolar són
més simples, però d'una manera o una altra les seves gran etapes són semblants, encara
que sigui de forma molt reduïda, sempre que realment tinguin estructura de recerca (és a dir,
constitueixin el procés per arribar a respondre una pregunta prèvia). Així, per posar uns e-
xemples, si es tracta de determinar quins colors capten millor la radiació solar, com es po-
den comparar les velocitats (o les masses) dels gasos HCl i NH3, o comparar el grau de
contaminació de l'aire en diferents llocs de la ciutat, es pot comprovar que efectivament cal
recórrer cadascuna de les etapes esmentades, com a mínim fins a la conclusió. 

L'alumne com a investigador?

Com fa notar Caamaño (1992), força professors consideren que la recerca és una tasca que
queda fora de l'abast dels nostres alumnes i correspon només a professionals molt ben pre-
parats. Considerem, en canvi, que l'actitud de buscar solucions a situacions que s'entenen
com a problemàtiques és ben natural, i cal que en l'ensenyament de les ciències aquests
processos hi ocupin un lloc important sense desvirtuar-los, és a dir, procurant que es desen-
volupin a partir dels recursos i capacitats reals dels alumnes per poder anar-los ampliant.

No volem pas dir amb això que calgui reduir tot l'ensenyament a una recerca experimental
contínua. Una utilització sensata del llibre de text i altres recursos ja elaborats pot suplir amb
avantatge la recerca empírica constant, que moltes vegades resultaria difícil de realitzar o
desaconsellable per diversos motius. 

La proposta que hem estat fent, de resolució de situacions problemàtiques mitjançant una
pràctica teòrica en un ambient escolar estimulant i de col·laboració, intenta superar la tradi-
cional contraposició entre teoria i pràctica, tan habitual en les classes de ciències, substitu-
int-la per una interacció constant. Es tracta tant que les situacions més teòriques tinguin
contingut pràctic com que les situacions experimentals siguin vistes amb mirada teòrica. 

Confiem en la capacitat d'una gran majoria d'alumnes per resoldre problemes i realitzar in-
vestigacions al seu abast, sempre que comptin amb les condicions i el suport adequat. Des
de les recerques que es plantegen en un àmbit pròpiament científic fins a les que abasten un
context més general, de les més senzilles a les complicades, de les més obertes a les pre-
sentades de forma més tancada, de les que impliquen obtenció de dades i informacions em-
píriques a les que no ho necessiten, les investigacions escolars admeten múltiples formes i
constitueixen activitats imprescindibles per aprendre ciències tot fent ciència.
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3

Els valors i la ciència escolar

D’una manera o una altra, l’escola intenta fer el possible per oferir progressivament a
l’alumnat un seguit de continguts que es consideren valuosos, utilitzant els millors recursos
disponibles. D’aquesta tasca de l’escola, rebuda per cadascun dels alumnes durant anys i
anys, sembla raonable esperar un progressiu augment del valor que els estudiants atribuei-
xen als seus aprenentatges escolars. Paradoxalment, no és així. Les ganes d’aprendre i la
consideració envers l’ensenyament sembla que van minvant de mica en mica en molts a-
lumnes al llarg de l’escolaritat (Alonso, 1998). 

La inclusió d’actituds, valors i normes en el currículum, que hauria d’ajudar a pal·liar aquesta
situació, ha estat positiva ja que ha estimulat l’explicitació dels objectius d’aquest àmbit. (En-
cara que fos de forma implícita, sempre s’ha intentat ensenyar valors; el fet d’explicitar-los
ha d’ajudar a transmetre’ls de forma més eficaç). Però a la pràctica, el llistat d’objectius ac-
titudinals sovint resulta menys útil que els de continguts conceptuals i procedimentals: men-
tre que aquests serveixen efectivament per orientar les activitats didàctiques, la llista dels de
valors sovint acaba tenint poca transcendència pràctica en la tasca del professorat i en els
aprenentatges dels alumnes.

Naturalment, la solució no és senzilla, però hi pot ajudar el considerar l’activitat científica
escolar com una autèntica activitat humana, amb les característiques que hem analitzat en
el capítol anterior. Encara ara és prou vigent la crítica de Mounier (1947) quan afirmava que
“l’educació que s’imparteix a hores d’ara prepara de la pitjor manera imaginable el camp
d’aquesta cultura de l’acció” i que conduïa, en canvi, al dogmatisme o al cinisme. 

Si som capaços de convertir la classe de ciències en una autèntica activitat humana i cientí-
fica, perquè en un clima de col·laboració es busquin formes d’actuar per aconseguir un món
millor, utilitzant models i llenguatges científics adaptats als interessos i capacitats de
l’alumnat, estem convençuts que moltes de les dificultats esmentades es podran anar encar-
rilant.

Activitat i valors
El model d’activitat exposat en el capítol 1 és aplicable a multitud de situacions de la vida. A
més d’activitats relativament simples i lineals, també en trobem d’altres amb força comple-
xitat: tenim la possibilitat de realitzar diferents actuacions a partir d’una situació concreta,
experimentar interferències entre diverses activitats, podem convertir una activitat en una
simple acció d’una activitat més general, etc. 

Analitzarem algunes d’aquestes situacions típiques i veurem com la seva resolució va lligada
a decisions basades en valors.
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Activitats alternatives

Donada una situació inicial, sempre hi ha diferents –pràcticament infinites– possibilitats
d’actuació, cadascuna perseguint objectius diferents (fig. 3.1). 

Fig. 3.1. Algunes de les possibles activitats alternatives a partir d’un mateix context inicial.
Els diferents processos conduirien a diferents resultats. 

A l’hora d’optar per una de les alternatives normalment ens decantem per la que considerem
millor en algun sentit (que no necessàriament ha de coincidir amb el que entendríem per
millor en sentit moral). És llavors quan entren en joc els valors: al triar una alternativa con-
creta esperem –conscientment o no– obtenir beneficis més interessants que els que oferei-
xen les altres possibilitats, ja sigui a l’aconseguir directament els objectius perseguits (fig.
3.2a), sigui indirectament perquè l’assoliment d’aquell objectiu, tot i que potser resulti poc
interessant, obre la porta a la realització d’altres activitats amb conseqüències realment de-

sitjables (fig. 3.2b).

Fig. 3.2a (Esquerra). Els tres objectius representats són més o menys valuosos tenint en
compte el criteri de valor representat en tons de gris (com més intens, més desitjable). Se-

gons això el procés 2 seria el més adequat, i el seu objectiu, el més valuós.
Fig. 3.2b (Dreta). L’objectiu 1 és més valuós que els seus competidors perquè obre l’accés a
l’objectiu  4, que és el realment interessant. El procés 1 seria només una acció d’una activitat

adreçada a aconseguir l’objectiu 4.
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Procés 3

Objec tiu 3

Objectiu 1

Context Objec tiu 2

Procés 4 Objec tiu 4
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I el que passa amb les activitats també passa, a una altra escala, amb les accions que les
componen: cadascuna d’elles s’intenta realitzar de la manera que es considera millor en
algun sentit. Una característica important dels valors en les accions és que resten pràctica-
ment invisibles durant la seva realització, excepte quan notem que una acció s’ha fet de for-
ma defectuosa o que alguna cosa no funciona. Llavors apel·lem a la norma transgredida o a
un valor que s’està vulnerant. És el que notem a classe quan un alumne s’equivoca en una
operació, planteja malament un problema, no ha fet els deures, està distret de la feina, parla
quan no li toca o falta a classe sovint. En situacions com aquestes el professor ha
d’intervenir per reconduir la situació en direccions més valuoses, probablement amb l’ajut de
normes.

Conflicte de valors

Però difícilment trobarem activitats regides per un sol valor. L’habitual és que haguem de
considerar i sospesar diversos aspectes de valor per decidir la millor actuació (fig. 3.3). 

Fig. 3.3. Conflicte de valors. Segons quin valor es consideri prioritari, el procés preferible pot
ser diferent: mentre que el procés 1 és el més adequat segons el valor 2, no ho és per al

valor 1.
Per prendre una decisió raonable caldrà optar per donar prioritat a un o altre valor, o bé bus-

car una solució intermèdia que optimitzi el valor global dels resultats.

Els conflictes de valors es poden resoldre raonablement donant prioritat a un d’ells per ser
clarament superior als altres, o bé buscant una opció intermèdia, si és possible, que redueixi
al mínim el sacrifici dels valors implicats.  

Per exemple, una nova línia de recerca es pot orientar, en principi, de moltes maneres, però
caldrà decidir la millor en funció de diferents valors (teòrics, econòmics, de viabilitat, d’utilitat
prevista...) que no sempre convergeixen. A classe, pot ser que un alumne estigui dubtant
entre fer una tasca escolar (per aprendre malgrat les dificultats) o copiar-la d'un company
(per assegurar-se de tenir-ho bé malgrat la manca d'honestedat i d’utilitat per a
l’aprenentatge); la decisió implicarà decantar-se més per uns valors que pels altres.

L’existència de múltiples situacions de conflictes de valors, molts d’ells irresolubles, ens de-
mostra que diferents valors, inicialment tots desitjables, poden resultar incompatibles entre
si. Encara que no ens ho sembli, ens movem per un sistema de valors que no sempre són
compatibles ni coherents (Cardús, 2000). Per això molt sovint la nostra actuació no pot sa-
tisfer simultàniament tots els valors implicats i cal prendre decisions discutibles.

Procés 1

Procés 2

Procés 3

Objectiu 3

Valor 1

Context

Valor 2
Objectiu 2

Objectiu 1
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Activitats competidores

Per altra banda, els estímuls –tant externs com interns– que contínuament ens arriben són
més o menys seleccionats per un sistema d’alerta, complex i poc conscient, per protegir-nos
de dades de poc interès i donar rellevància a les importants. Bo i així, alguns d’aquests es-
tímuls poden arribar a capturar l’atenció i desviar-la de les tasques que s’estaven realitzant,
establint en la nostra ment una competència entre activitats, cadascuna partint d’un context
diferent i proposant-se operacions i objectius també diferents (fig. 3.4). 

Fig. 3.4. Activitats competidores. Consten de contextos, operacions i objectius diferents.
a (Esquerra). L’atenció es fixa en una altra activitat.

b (Dreta). L’atenció va saltant entre diverses activitats.

És evident que això suposa la interrupció de l’activitat principal, ja que moltes vegades els
recursos de l’atenció són insuficients per continuar treballant amb totes elles. L’atenció va
saltant d’una activitat a una altra o bé abandona la que es realitzava per centrar-se en una
de competidora. El resultat pot ser desastrós, ja que el més probable és que no s’arribi a
completar cap de les activitats, com a conseqüència d’aquest zàping mental. El valor que
sembla prevaler aquí és el de la novetat i el canvi. 

No cal dir que tots aquests fenòmens els coneixem molt bé els professors, d’haver-los vist a
l’aula.

Valors i emocions
Les investigacions han mostrat que el cervell humà disposa d’una part evolutivament molt
antiga, especialitzada, entre altres coses, en detectar possibles signes de perill i provocar
ràpidament l’actuació pertinent: centralitzar tota l’atenció i l’esforç en una sola cosa (fugir,
cridar...), donar senyals interns o externs de disgust o de benestar, etc. Probablement a-
quests mecanismes d’alerta i acció ens han salvat més d’una vegada la vida com a espècie.
En canvi, la part més cognitiva del cervell, la més nova des del punt de vista evolutiu, és la
que realitza els raonaments, com els implicats en les activitats científiques.

Disposem, doncs, de dos grups d’habilitats diferents: les emocionals i les cognitives. Mentre
que aquestes últimes ens serveixen per analitzar situacions amb certa tranquil·litat, i preveu-
re i realitzar les accions pertinents a la recerca de la millor sortida, les emocionals ens pro-
porcionen, sovint amb immediatesa, una valoració del que succeeix, un intens sentit de la
realitat, i creen el desig o l’impuls d’actuar en determinada direcció. 

No es tracta pas de sistemes independents, sinó complementaris, fortament interrelacionats
(Minsky, 1985). Tots tenim l’experiència d’arguments que ens semblen lògics, però no creï-
bles: de vegades la raó no pot convèncer el sentiment. És el cas d’uns alumnes que admeti-
en la segona llei de Newton (F = m·a), que acceptaven que si F = 0 havia de ser a = 0, però

1 1

2 2

3 3
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que no admetien de cap manera que això pogués interpretar-se com que la velocitat pogués
ser no nul·la i mantenir-se constant: ells consideraven que sense força qualsevol objecte
s’atura (v = 0), d’acord amb la seva experiència “real” sobre el món. Una idea tan viscuda i
tan aparentment “real” que resulta difícil de canviar.

Aquest “tocar de peus a terra” que la part emocional de la ment ens pot aportar, ajuda la raó
a centrar-se. Altres vegades les emocions actuen justament a l’inrevés, fent-nos “estar als
núvols” o “construir castells a l’aire” i és la cognició qui ha de tornar les coses al seu lloc;
pensem, per exemple, en les falses expectatives d’alguns alumnes o les seves autoimatges
exageradament negatives o positives.  

Sembla clar que la racionalitat no pot prescindir dels aspectes emocionals, com algunes ve-
gades s’ha pretès. Al contrari, hem de reconèixer que no hi ha autèntica racionalitat a la ci-
ència si prescindim dels seus aspectes emocionals, dels desigs, dels valors... (Maxwell,
1992). I és que l’activitat científica no pot ser un procés tan asèptic i neutre com alguns di-
uen. “Ensumar” que un raonament no és creïble, estar convençut “en el fons del cor” de la
validesa d’una teoria, expressar un “íntim convenciment” sobre el resultat d’un experiment o
lamentar profundament certes utilitzacions de la ciència, expressen emocions però constitu-
eixen elements vàlids per guiar l’acció racional.

Vist així, és evident que les emocions juguen també un paper essencial en el procés
d’aprenentatge, i concretament en el de les ciències, complementari al de la cognició, però
no pas menys important (Goleman, 1995). Vegem-ho.

El to emocional de l’aprenentatge

Ja hem comentat que no disposem de cap sistema de valors completament coherent per
enfrontar-nos a totes les situacions de la vida, ni tan sols les de la ciència. Amb aquesta
perspectiva pot semblar que l’aprenentatge de valors, ideals i metes hagi de ser una tasca
pràcticament impossible per a una sola persona, doncs es trobaria sotmesa a constants am-
bigüitats i contradiccions. 

És possible que la manera més viable que l’alumne té per aprendre-les (Minsky, 1985) con-
sisteixi en prendre com a model una persona amb la qual l’uneix alguna relació afectiva po-
sitiva. Ja que no podem aprendre a manejar un munt de valors que de vegades s’arriben a
contradir, en un context social regit per múltiples normes, el més pràctic és aprendre-ho ve-
ient com ho tradueix reeixidament en acció una persona de prou confiança. Això simplifica
molt aquests aprenentatges i els fa viables. 

És lògic que una decisió tan delicada, com és triar un model de comportament, sigui molt
personal. Cada alumne triarà els models segons el seu propi gust. I no cal que el model sigui
únic: hi pot haver models diferents per a diferents aspectes.

Amb aquesta perspectiva ara ens és fàcil constatar el mecanisme efectiu de fonamentació
del coneixement científic escolar, la manera com l’alumne va dipositant la seva confiança en
aquest saber. Per una banda hi ha l’autoritat pròpia del rol del professor. En un principi ningú
no ha de dubtar que el que diu i proposa el professor sigui correcte i valuós. Però aquesta
confiança s’ha de confirmar en el dia a dia: l’alumne ha de comprovar que hi ha coherència
entre el dir, el fer i el pensar del professor, tant en el terreny científic com en l’humà. És el
que al final compta més. Ha de veure al professor com una persona que li proposa metes
valuoses i que l’ajuda eficaçment a arribar-hi, li ha de servir de model en aquests aspectes.
Si l’alumne se sent defraudat, tota la tasca educativa corre perill; només si manté la seva
confiança en el professor, l’educació podrà ser efectiva.

Uns moments privilegiats per a l’establiment de la confiança són els anomenats encontres
(Puig, 1999): aquelles estones, encara que siguin breus, que el professor i alumne establei
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xen un diàleg cara a cara com a persones individuals, no com a components de cap grup,
dedicant-se mútuament l’atenció. Sempre tenen un contingut afectiu, d’afecte o desafecte. 

I és que en els nostres encontres amb cada alumne no només el podem ajudar a orientar
respecte de la tasca que està realitzant (coneixement), sinó que està rebent un missatge,
potser implícit, sobre la seva consideració valuosa com a persona, les seves capacitats, les
seves possibilitats, les seves metes... (identitat), així com sobre el seu comportament i res-
ponsabilitat (moralitat). En els encontres, doncs, es va construint el coneixement, però tam-
bé la identitat i la moralitat, dotant-los, a més, d’un determinat color emocional, positiu o ne-
gatiu.

Naturalment, per obtenir resultats positius cal que el professor manifesti les mateixes acti-
tuds i valors que vol inculcar en l’alumne, basats en la confiança, el respecte i l’esforç per un
treball ben fet.

La intel·ligència emocional

Les anteriors consideracions sobre l’estreta interacció entre emocions i cognició ens per-
meten comprendre millor el paper determinant –que els professors tenim ben constatat– que
l’afecte juga en l’aprenentatge, i encara més en el marc de l’ensenyament obligatori. 

Les emocions no es poden tractar igual que els fets científics, les teories, mètodes, llenguat-
ges i metes. Mentre que la interacció entre tots aquests elements cognitius tendim a organit-
zar-la en arguments lògics, els aspectes emotius actuen com a referència interna a la qual
acudim per experimentar la seguretat íntima –més enllà del convenciment lògic– de la bona
o mala marxa de les coses (l’assoliment o no de valors) en el triple pla personal, relacional i
intel·lectual, i contribueixen a orientar les nostres actuacions. Dos móns de funcionament
diferent però interdependents. 

Per això no és imaginable una educació autènticament racional si no va acompanyada de la
corresponent formació emocional: també en aquest terreny ningú no neix ensenyat. Es
tracta de desenvolupar habilitats en dos àmbits emocionals complementaris (Goleman,
1995):

� Per una banda convé que l’alumne vagi aprenent a ser conscient de les seves pròpies
emocions, a controlar-les adequadament segons la situació, a utilitzar-les per desitjar la
realització d’una tasca i mantenir l’esforç necessari per dur-la a terme, a ser conscient
del que sap i del que no, del que es pot proposar i del que no, a sentir-se acceptat i re-
conegut com a persona i com a membre i co-responsable d’una comunitat... (Habilitats
intrapersonals).

� I per una altra ha d’aprendre a reconèixer les emocions de les altres persones i a actuar
en conseqüència buscant el bé de tots, a conèixer i utilitzar les habilitats necessàries
per establir relacions socials pertinents i gratificants, a col·laborar en tasques amb altres
persones (com companys i professors), a demanar ajut i a donar-ne, a comportar-se
correctament i sense ferir ningú, a participar activament en la comunitat... (Habilitats in-
terpersonals).

Aquests dos tipus d’habilitats, intrapersonals i interpersonals (Gardner, 1993), estretament
relacionades, constitueixen l’anomenada intel·ligència emocional (Goleman, 1995) i són e-
lements crucials en la construcció de la personalitat moral (Puig i Martín, 2000). Mentre que
les habilitats intrapersonals estan regides per normes i valors humans i contribueixen a la
maduració de la pròpia identitat, les habilitats interpersonals es relacionen amb normes i
valors socials i són necessaris per la construcció d’una convivència equilibrada i amb una
bona base moral.
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En definitiva, l’aprenentatge de la ciència ja no es pot considerar una qüestió purament cog-
nitiva sinó racional, englobant en aquest terme també els aspectes emocionals i morals. La
racionalitat, entesa com a facultat que permet de prendre decisions assenyades, ajustades a
valors, està constituïda tant per habilitats cognitives (que ens permeten de pensar) com per
recursos emocionals i morals (que ens permeten de sentir que actuem correctament).

Objectius de l’ensenyament de les ciències
Com a activitat humana, està clar que l’ensenyament de les ciències es proposa objectius –
valuosos per diferents motius–, adreçats a millorar la realitat, començant pel nivell de forma-
ció dels nostres alumnes. Pel que acabem d’exposar, considerem que això significa propo-
sar-se la transmissió de dos grans grups d’objectius i valors:

� La ciència disposa d’uns coneixements, mètodes, instruments, llenguatges i fites, que
són valuosos per entendre el món i transformar-lo, i que val la pena d’aprendre’ls. (Ob-
jectius i valors epistèmics).

� És necessari aprofitar el treball escolar per ajudar l’alumne a desenvolupar la pròpia per-
sonalitat i estimulant-lo a pensar i actuar d’acord amb els valors de la convivència i prin-
cipis morals. (Objectius i valors humans i socials).

A la classe de ciències (i també en les altres àrees) el professorat ha de dedicar força aten-
ció a assegurar l’adquisició d’habilitats socials i d’autocontrol i una imatge personal positiva.
Si un alumne no els adquireix (perquè no contribueix a la qualitat de la convivència, li manca
autocontrol, o no té una imatge adequada de si mateix i de les seves pròpies metes), difícil-
ment podrà assolir els objectius epistèmics. 

És clar que als objectius epistèmics de ciències només hi podrà arribar per mitjà de la classe
de ciències, mentre que els humans i socials s’hauran de treballar igualment a totes les al-
tres classes i, de forma molt especial, en la tutoria. Sense una tasca coordinada de tot el
professorat és difícil educar de forma coherent en valors humans i socials (cultivar la in-
tel·ligència emocional i construir la personalitat moral) i, com a conseqüència, es fa també
més complicat aprendre qualsevol matèria.

La nostra concepció de l’ensenyament de les ciències, per tant, va més enllà de la simple
instrucció. Pretenem ensenyar una ciència compatible amb valors epistèmics, humans i so-
cials segons un model de món (sostenible, en pau, sense discriminacions, just, solidari...)
que potser sigui utòpic perquè no ha existit mai, però que podria existir (Izquierdo, 2000a).

Ara bé, mirat des d’un punt de vista constructivista, una cosa és el que valora el professor i
una altra, que pot ser molt diferent, és el que l’alumne considera valuós. Aquest problema
ens mou a preguntar-nos de quina manera podem fer acostar els valors que realment mo-
uen les actuacions dels alumnes a uns altres que creiem millors, però que de vegades enca-
ra els queden lluny. Dues de les coses que prioritàriament sol voler l’alumne és aprovar i
preservar la seva autoimatge. Caldria organitzar les coses perquè aconseguís totes dues
fites de forma natural si s’implica de debò en l’activitat científica escolar i n’assumeix els va-
lors.

Més endavant estudiarem com podem plantejar l’ensenyament de cadascun dels dos àmbits
de valors; però primer analitzarem l’important paper de la motivació en l’aprenentatge. 
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La motivació per aprendre
A les classes trobem alumnes amb poca o nul·la motivació per aprendre. Com ho pot fer el
professor de ciències per aconseguir d’anar-los implicant en l’activitat escolar? Evidentment,
la tasca no és pas senzilla.

Temps enrera, encara en un context educatiu diferent de l’actual, potser no calia plantejar-se
aquest problema perquè un alumne amb aquesta mena de dificultats acabava més o menys
arraconat o bé a fora del sistema educatiu. En un ensenyament obligatori, aquesta proble-
màtica s’ha tornat primordial i cal donar-li una resposta activa, tant per part de cada profes-
sor com de la mateixa institució escolar. Legalment ja no se’l pot excloure de l’escola i mo-
ralment tampoc se’l pot arraconar; hem d’intentar involucrar-lo tant com sigui possible en la
seva pròpia educació.

Encara que no ens ho sembli, les persones no estem mai sense fer res. L’alumne que no
s’implica en l’activitat escolar pot ser que estigui massa enfeinat en altres tasques (molestant
el veí, fent-se el graciós davant dels companys, fent donar voltes al cap preocupat per la
situació familiar o per un problema que l’espera al carrer, esquivant responsabilitats, fent
zàping mental, o amb ganes d’acabar l’horari lectiu per poder fer el que li agrada... o tantes i
tantes possibilitats més).

El problema de la motivació, doncs, no consisteix tant en posar en marxa aquell que no fa
res, com en fer-lo actuar en una direcció i no en una altra (Claxton, 1984), d’aconseguir que
faci servir les energies per assolir fites més valuoses. És un problema de prioritat entre acti-
vitats competidores: captar l’atenció en l’activitat escolar, i mantenir-l’hi. 

Weiner (1986) ha descobert que les persones tenim tendència a atribuir el compliment de les
expectatives (siguin d’èxit o de fracàs) a causes estables i internes (com tenir habilitat o no),
i el seu incompliment a causes que amb el temps poden variar (sort, esforç...). 

La tasca educativa en aquest terreny consisteix a aconseguir que progressivament l’alumne
es vagi veient a si mateix com a causa dels resultats que obté (i no només en l’àmbit aca-
dèmic), essent conscient dels efectes de la seva actuació, i entenent que els provoquen
causes internes, modificables i que realment pot arribar a controlar... I també ajudar-lo per-
què de mica en mica ho vagi aconseguint. 

En aquesta línia, i sobre la proposta d’Alonso (1998), podem suggerir diferents estratègies
de motivació:

Sobre la presentació de la tasca
Presentar informació o fets sorprenents, incongruents amb les seves expectatives (“Què
creieu que passarà aquí?... Fem-ho?... Doncs resulta que no cau! Com és, això?”), suscitar
problemes a resoldre (“Aquestes dues aigües semblen iguals però si bevem una d’elles po-
dem posar-nos malalts perquè té microorganismes. Com podem saber quina és bona per
beure?”), mostrar la rellevància per a l’alumne de realitzar l’activitat (“Això és semblant al
que han de realitzar els laboratoris dels hospitals”, “De passada aprendreu a utilitzar el mi-
croscopi. Sabeu que a les coses més normals s’hi veuen detalls curiosíssims?”), variar al-
guns elements de la tasca per mantenir l’atenció (“Hem aconseguit que l’ou entri en el flas-
có. Però com podríem fer-lo sortir per un sistema semblant?”).

Sobre l’organització de l’activitat a l’aula
Organitzar la tasca en grups cooperatius (“Cada grup ha de fer l’experiment. Mentre un del
grup manipula el material, un altre fa les anotacions i el tercer dirigeix el pla de treball i
l’elaboració dels resultats”), donar el màxim d’opcionalitat (“Per fer el treball sobre un insec-
te, amb l’estructura que hem pactat, podeu triar el que us interessi més”)...



48

Sobre la intervenció del professor
Abans de realitzar l’activitat, ajudar a construir la base d’orientació a base d’establir clara-
ment les condicions de partida i l’objectiu que es persegueix, elaborar l’estratègia i concretar
les operacions a fer (“Com ens ho podem fer per mesurar la velocitat d’una persona que
camina?, Quins instruments farem servir? Què anotarem? Quins càlculs haurem de fer?...”),
durant l’execució de l’activitat, orientar-los amb preguntes perquè els mateixos alumnes es
puguin regular l’activitat (“Per què heu mesurat aquesta distància? A quin instant engegueu
el cronòmetre? Quantes mesures creieu que heu de fer?”). Després de l’activitat centrar
l’atenció en els resultats que s’han obtingut (“Quins han estat els passos més importants?
Quines dificultats heu trobat? Com les heu resolt? Es podia fer millor d’una altra manera?
Què n’heu après?”), promoure metaaprenentatges sobre com s’aprèn (“Tu que ho veies tan
negre, per què creus que t’ha sortit bé?”, “Per què creieu que no us ha sortit recta aquesta
gràfica? Què canviaries una altra vegada?”, “Amb el que ja heu après el pròxim experiment
sortirà molt més bé”, “Què és millor?: començar dient ‘que difícil!’ o bé ‘com ho puc resol-
dre?’”, “Ja veus que quan t’hi poses ho fas bé!”) i exemplificar comportaments i valors (“Us
he de demanar disculpes perquè veig que m’he equivocat”, “Gràcies a la teva aportació tots
acabem d’aprendre una cosa nova”).

Sobre l’avaluació
La funció més important de l’avaluació ha d’anar evolucionant: de principalment certificar un
nivell de competència determinat, a esdevenir un element estimulant i regulador de
l’aprenentatge. La funció bàsica que es demana a l’avaluació en l’ensenyament obligatori ja
no és que ajudi a assenyalar quins alumnes poden restar escolaritzats i quins ho han de
deixar, sinó a constatar el progrés de cada alumne en el seu procés d’aprenentatge; però no
per comparació amb la resta de companys, sinó respecte del seu nivell de competència ini-
cial. No es tracta d’assenyalar i apartar els alumnes que no aprenen prou, sinó d’estimular
tots el alumnes perquè s’impliquin en les tasques escolars, sense pretendre obtenir el mateix
de tots ells, i que cadascú progressi en la mesura de les seves possibilitats. Les avaluacions
formativa i formadora (Jorba i Sanmartí, 1996) ajuden a professor i alumne a realitzar les
rectificacions i ajustos necessaris per portar a l’èxit les seves respectives tasques (obtenint
les dades de manera que permeti de comprendre el per què del que va bé i del que no, per
així poder-ho solucionar; transmetre els resultats a l’alumne de forma qualitativa, marcant
pautes clares d’actuació, i amb missatges de confiança). L’avaluació sumativa, en canvi, en
el nou context, ha de servir, sobretot, per certificar quins alumnes s’impliquen en el seu propi
procés d’aprenentatge de forma cada vegada més autònoma i poden, per tant, continuar
estudiant formalment més enllà de l’etapa obligatòria.

En el marc d’una autèntica activitat científica escolar, una avaluació plantejada d’aquesta
manera ajuda a sintonitzar els objectius i valors que realment mouen l’alumne (aprovar, pre-
servar l’autoimatge, aprendre coses útils i comprensibles...) amb els que vol transmetre el
professor (objectius i valors epistèmics, humans i socials). Anem a examinar-los separada-
ment per precisar quins són i de quina manera es poden ensenyar. 

Els valors epistèmics en l’activitat científica escolar
Quins tipus d’objectius epistèmics ens hem de proposar en l’ensenyament de les ciències,
però de manera que en resulti una activitat escolar realment científica? Quins són els ele-
ments essencials de la ciència? Quins valors persegueix bàsicament?

Complementant una proposta d’Ogborn (Gutiérrez i al, 1990) podem resumir-los en els se-
güents grans apartats:

� Què són les coses? (Objectius i valors ontològics)
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� Com funcionen? (Objectius i valors de causalitat)

� Com les podem conèixer? (Objectius i valors epistemològics)

� Què en podem fer? Com? (Objectius i valors de pragmàtica)

� Com es pot dir i convèncer? (Objectius i valors de comunicació)

� És bo fer això? (Objectius i valors de responsabilitat)

Tots plegats són necessaris per donar sentit a l’activitat científica (fig. 3.5).

Fig. 3.5. Grans àmbits d’objectius i valors epistèmics en l’activitat científica escolar.

Considerem que l’activitat científica escolar parteix d’alguna situació problemàtica que cal
resoldre. Per comprendre la situació de partida, l’alumne analitza els fets utilitzant repre-
sentacions científiques de la realitat: a partir d’un cert coneixement de com estan constituï-
des les coses ha de poder construir un model mental operatiu que reprodueixi el funciona-
ment del sistema físic i permeti de raonar-hi. Pot introduir millores en el model per fer-lo més
satisfactori. Per expressar tots aquests raonaments i millorar-los mitjançant la discussió hau-
rà d’utilitzar algunes formes de llenguatge, entre les quals segurament hi tindran un paper
important els signes científics. A mida que vagi fent encaixar els fets –la situació inicial i els
provocats en processos posteriors–, amb els models –que fa servir per entendre’ls i preveu-
re la seva evolució–, i també amb el llenguatge adequat per descriure-ho i argumentar-ho,
tot realitzant les accions pertinents, s’anirà acostant a la resolució del cas, l’objectiu perse-
guit. Naturalment, també haurà de garantir que les metes que persegueix, i els mètodes per
arribar-hi, siguin realment valuoses i contribueixin a millorar algun aspecte del món. I en ca-
dascun d’aquests processos hi té objectius escolars a assolir i valors per construir i aprendre
a respectar. 

Una genuïna activitat científica està formada com a mínim pels elements que venim conside-
rant (fets, models, llenguatge, accions, objectius i valors), però consisteix en alguna cosa
més que la seva simple agregació. Es percep com una sola entitat conjunta, superior a la
suma de les seves parts: el que se sol anomenar una gestalt. Cadascun dels elements
components només té el seu sentit complet en funció de la resta: no podem teoritzar sense
saber de quins fets estem tractant o sense disposar d’un llenguatge apropiat, no serveix de
res anomenar entitats i accions i manipular signes abstractes sense saber construir una re-
presentació del seu significat, és inútil realitzar un seguit d’accions si no sabem què volem
aconseguir, és immoral dedicar esforços a realitzar actuacions que poden ser perjudicials...

Probablement el problema fonamental per arribar a realitzar autèntiques activitats científi-
ques a l’escola és garantir que l’alumne experimenti tots els components de l’acció com a
pertinents i significatius, atribuint així el sentit apropiat a l’activitat global i arribar, d’aquesta
manera, a percebre-la com a gestalt. L’acoblament de tots aquests elements fa que la per
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sona que està realitzant l’activitat amb eficàcia i domini l’experimenti com un procés fluid,
com si tot s’anés realitzant pràcticament sense esforç, procés que Goleman (1995) anomena
de flux.

Només estant prou pendents del que fa i diu l’alumne podrem fer-nos una idea del seu grau
d’implicació en la tasca, la seva percepció de la situació, els models que hi utilitza, la correc-
ció i pertinència de les operacions que executa, la qualitat de la seva base d’orientació, etc. I
com que molts d’aquests elements són diferents per a cada alumne i context escolar, seria
força improductiu buscar receptes generals que hagin de servir en totes les situacions. Úni-
cament coneixent i comprenent els raonaments i actuacions dels alumnes els podrem aju-
dar, sobretot en aquells moments que les seves accions i operacions s’estan desviant dels
procediments correctes i van perdent valor, fent-ne perdre, per tant, a tot el conjunt de
l’activitat.

Més que fer una llarga llista d’objectius o de valors concrets, el que a l’aula hem de procurar
és establir els mecanismes de regulació pertinents per fer que les diferents accions es vagin
preveient, executant, i rectificant fins que contribueixin positivament a aconseguir l’objectiu
proposat. Quan ajudem a un alumne a entendre la dificultat i a establir les accions per fer-ho
correctament o les normes a seguir, li estem ensenyant valors. Un procés que s’ha de basar
en la comunicació i la confiança entre professor i alumne (Izquierdo, 2000a).

Però hi diverses maneres de transmetre’ls, els valors. Vegem-ho amb un exemple. Uns a-
lumnes volien fer una corba experimental de refredament d’un vas l’aigua. Tot anava bé,
excepte que anotaven la temperatura del líquid sense preocupar-se de remenar l’aigua.  En
una situació així podem intervenir-hi de dues maneres: o bé dir-los que ho han de remenar o
bé iniciar un diàleg perquè ells mateixos ho dedueixin (“Tota l’aigua del recipient té la matei-
xa temperatura?”, etc.). Segons les circumstàncies ens podem decidir per una intervenció o
l’altra, però les seves conseqüències són ben diferents. A la segona opció se’ls està ajudant
a construir un model més acurat de la situació, a adonar-se que el procediment que utilitzen
els portarà a mals resultats i que posa en perill el valor de la tasca que estan realitzant. En
canvi, si només se’ls ordena de remenar és molt probable que no entenguin el motiu de fer-
ho així; pot quedar com una norma que potser no sabran quan aplicar (“si he de mesurar la
temperatura –sempre? només d’un líquid? en el laboratori? amb aquest professor?–, he de
remenar”). Aquesta mena de normes que s’adquireixen sense lligar-les a cap modelització
les podem anomenar normes buides o estàtiques. Per a un alumne, una norma seria ple-
na o dinàmica si és capaç de connectar l’antecedent de la norma (“si...”) amb el conseqüent
(“...llavors...”) mitjançant el funcionament d’un model mental, procés que s’ha de poder mate-
rialitzar verbalment en forma d’argument. (Per exemple: “Si he de mesurar la temperatura de
l’aigua mentre es refreda, segurament l’aigua que hi ha a les vores sigui més freda que la de
l’interior. Llavors, per tenir una sola temperatura a tota la massa de líquid, l’hauré d’anar re-
menant”). 

Els alumnes solen viure l’exigència de complir normes de forma molt diferent, segons que
per a ells siguin buides o plenes: mentre que les buides els poden semblar arbitràries i poc
gratificants, les plenes els resulten més raonables i agraïdes.

Durant l’activitat escolar es produeixen moltes situacions com l’esmentada que són decisives
per a l’aprenentatge de normes, valors i procediments, i perquè l’alumne construeixi tant
continguts científics com una imatge adequada de la ciència. Per això és fonamental que les
operacions de regulació s’intentin realitzar, sempre que sigui possible, prenent com a refe-
rència la base d’orientació, la representació general de l’activitat, i que no es quedin en una
simple norma buida. Ja que són els models els que donen significació als fets, podem ima-
ginar el suplici que pot significar per a tots, alumnes i professors, transmetre una ciència
només basada en normes buides (“aquí has de fer tal cosa”, “això no es fa així, sinó
d’aquesta altra manera”) que semblen arbitràries. Una ciència així no tindria res de científica.
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Perquè la regulació sigui eficaç hauria de poder-se realitzar a cada operació (Talízina,
1984), no només al final del procés, com es fa habitualment. Una manera d’organitzar la
classe que pot ajudar-hi és l’aprenentatge cooperatiu, de manera que els membres d’un
grup realitzin tasques diferents i se les regulin entre ells. Sigui com sigui, aprofitem que quan
alguna cosa falla percebem que l’acció afectada no ens porta per un bon camí; ho podem
descriure com a mancança d’un valor (“aquest argument no s’aguanta”, “la mesura que heu
pres és inversemblant”, “et falta concentració”...) i rectificar l’acció de forma pertinent. 

Aprendre valors epistèmics també passa per preservar a la memòria les accions o operaci-
ons reeixides, sigui en forma de procediment ("per fer un text explicatiu començo per... i
després faig...”, “per filtrar s’ha de...”) o de norma (“quan discutim a classe s’ha de respectar
el torn de paraules”, “abans de començar cal enrasar la bureta a zero”, “en català
s’accentuen les paraules...”, “la balança ha d’estar sempre neta”, etc.). Però no serà eficaç
fins que no quedi tot integrat en els procediments i maneres habituals de fer les coses. Dins
la rutina dels processos concrets és on es materialitzen els valors, les actituds i les normes
que realment s’han adquirit, i és a partir d’aquestes mateixes actuacions que s’han d’anar
regulant contínuament.

Però totes les accions científiques correctes no basten per fer de la ciència una empresa
globalment valuosa si no ho són també les metes que es proposa. Cal que dediquem unes
línies a reflexionar-hi.

Les metes de la ciència

Dins dels objectius epistèmics, però relacionats amb els humans i socials, també hi hauríem
de considerar els objectius globals de la ciència com a activitat humana que és.  En comptes
de donar per descomptat que es tracta d’una activitat valuosa, val la pena ajudar els alum-
nes a reflexionar sobre les finalitats de la ciència, perquè n’hi ha que són valuoses, però
altres que no, sinó molt perilloses. Com a ciutadà, l’alumne necessita disposar de prou ele-
ments per poder-hi dir la seva.

Entesa com a activitat científica, la ciència obté dades de la realitat mitjançant els sentits o a
través d’instruments. Aquestes simples dades no tenen cap altra finalitat que ajudar a cons-
truir models satisfactoris de determinades parts de la realitat per poder pensar sobre ella
posant en funcionament aquests models. En aquest punt podem dir que tenim un coneixe-
ment de la realitat, que ja és molt més que unes simples dades. El pas següent és la utilitza-
ció d’aquest coneixement, un tema conflictiu. Tant les vacunes com la bomba atòmica són
productes de la ciència. Cal ensenyar a l’alumne que tot el coneixement acumulat ha de ser-
vir per aconseguir un món millor, que la ciència s’ha de proposar objectius globals de valor.
Quan sigui capaç d’entendre-ho, d’argumentar-ho, de proposar i realitzar actuacions en a-
questa línia, i també de criticar raonadament les intervencions que s’ho mereixen, haurà a-
près a utilitzar la ciència amb saviesa (Maxwell, 1986). Haurem aconseguit una ciència es-
colar sàvia, que convida a elaborar dades i a assaborir el coneixement (Izquierdo, 2000b).
Pot ser una contribució a fer que l’anomenada societat de la informació (dades) o del conei-
xement, vagi esdevenint més que res una societat sàvia perquè sap utilitzar els seus recur-
sos per a finalitats realment valuoses.

Quan ens movem entre aquests valors tan generals que haurien de moure l’actuació de les
persones, ens trobem en aquests moments amb un considerable grau de desconcert en el
nostre context cultural, manifestat per un nivell important de confusió en el tema dels valors.
Com diu Postman (1995), ja no ens serveixen les “grans narracions” que fins ara ens havien
servit per donar sentit a les accions, per situar-les dins d’un context positiu més ample i per
ajudar-nos a resoldre conflictes de valor. La situació actual és, per a Postman, una “cultura
erma, que no ofereix cap visió del passat ni del futur, ni cap veu d’autoritat clara, ni principis
organitzatius”. Per altra banda, constata que algunes possibles alternatives no serveixen per
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a aquesta missió: ni la ciència o la tecnologia ens han de dir com hem de viure, ni el consu-
misme porta enlloc, ni les tecnologies de la informació ens ho han de solucionar tot... Calen
nous punts de vista per orientar la construcció d’un món millor, nous esquemes on emmar-
car les activitats humanes –i entre elles, les científiques– perquè siguin sàvies. 

L’escola ha de ser de les més interessades a trobar-hi alternatives perquè no pot transmetre
cinisme i desil·lusió. Alguns dels nous marcs que Postman proposa són molt interessants
per a la didàctica de les ciències, ja que contribueixen a situar l’activitat científica escolar en
un marc moral més general, per exemple:

Terra
La “nau espacial” Terra és la llar de tots nosaltres. A les fotos preses des de lluny apareix
limitada i vulnerable, sense recanvi possible. Hem d’actuar de manera responsable por no
espatllar-la, per no posar-nos en perill a nosaltres mateixos ni a les generacions futures.

Convivència
La qualitat de la convivència determina molt directament la qualitat de la vida. Necessitem
els que ens envolten i hem de trobar maneres eficaces de col·laborar, d’actuar plegats,
d’ajudar-nos mútuament. De nosaltres depèn que aquest planeta sigui un lloc de convivència
i respecte... o un desastre. 

Diversitat
La diversitat és una riquesa que no podem deixar escapar. Cada vegada que es perd una
espècie, una llengua, una cultura, com a Humanitat sofrim una pèrdua, un empobriment irre-
versible, irreparable. Sense renunciar a la pròpia identitat personal ni col·lectiva, hem de
saber defensar la diversitat i gaudir-ne; ens enriqueix en molts sentits. 

Participació
Ja que hem optat per prescindir de figures messiàniques que ens diguin tot el que hem de
fer, per prendre les decisions que ens afecten hem de poder participar-hi organitzadament i
discutir tan apassionadament com calgui, amb la responsabilitat de millorar el que tenim al
davant.

Paraules
Tots som teixidors de paraules. Les anem posant amb cura una darrera l’altra no només per
comunicar dades, idees, opinions, sentiments, processos... sinó també per construir-los amb
precisió. El llenguatge és una eina poderosíssima per crear realitats. Tothom ha de tenir ac-
cés a l’aprenentatge i ús responsable d’aquest poder.

Límits 
Com a espècie, la nostra capacitat per saber és limitada. Sempre ens faltaran dades, o mo-
dels, o instruments, o maneres de dir o de fer. Sempre hi haurà preguntes sense resposta.
Fa falta humilitat per creure-ho i assumir que mai no podrem estar del tot segurs del que
sabem.

A les classes de ciències, algunes grans referències com aquestes hi encaixen particular-
ment bé. No només ajuden a donar un sentit més ample a l’activitat escolar, sinó que poden
constituir valuosos pilars per a l’educació de l’alumne. 

Els valors humans i socials en l’activitat científica escolar
En l’ensenyament obligatori ens trobem alguns alumnes que ens donen força feina. N’hi ha
que no porten el material, altres que molesten a classe o que no poden estar quiets o que no
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volen aprendre... Com ja hem comentat, des del moment que l’escola ha d’acollir tota la po-
blació d’edat escolar, es troba amb alumnes de característiques molt diferents de les que
històricament havia exigit en els estudiants. 

Ja no és possible esperar que l’aula funcioni gairebé tota sola, ni apartar els que no actuen
com cal. Si volem que a l’aula es treballi i que l’escola pugui fer alguna cosa per cadascun
dels nostres alumnes, no podem esperar més per canviar aspectes importants de la nostra
tasca. Per exemple, hem de ser capaços d’introduir a les classes el treball de tot un àmbit de
valors: els més relacionats amb el creixement de la persona i de la seva socialització.  Així,
doncs, també hem de cultivar les habilitats intrapersonals i interpersonals, és a dir, la in-
tel·ligència emocional i l’educació de la personalitat moral. En aquest apartat resseguirem
algunes de les propostes de Puig (1999) sobre educació moral.

En el moment actual la nostra societat ja no funciona com fa només unes dècades enrera.
Els ciutadans actuen en funció d’uns valors que han anat canviant i que l’escola haurà de
tenir en compte si vol resultar mínimament creïble i eficaç. Alguns d’aquests valors són la
crítica (no hi ha cap acció o decisió humana que no pugui ser examinada racionalment i dis-
cutida), l’autonomia (cada persona construeix el seu propi sistema de valors, ja no és raona-
ble intentar d’imposar el mateix a tothom) i la democràcia (conjunt de procediments perquè
persones i col·lectius amb valors i interessos diferents puguin arribar a acords i compromisos
que permetin un nivell de convivència satisfactori per a tots).

Ja que no es tracta d’imposar a tothom qualsevol model que vulgui ser absolut, es pot caure
en el perill contrari: el de basar l’actuació en simples preferències subjectives. Allunyada
d’aquests dos extrems queda l’opció de construcció racional dels propis valors, normes i
formes d’actuació, de la pròpia moralitat. 

En el context educatiu no hi manquen casos en els quals pensament i acció no van en la
mateixa direcció. Per exemple, molts alumnes són ben conscients dels problemes que gene-
ra l’actuació d’un company, però els costa molt més de reconèixer-ho quan es tracta de la
seva pròpia conducta. És en aquest punt quan es pot ajudar l’alumne a reflexionar sobre la
seva actuació: quin és el sentit de la norma (convertir una norma buida en plena), en quins
aspectes ell ha complert o vulnerat el que s’havia establert, quins han estat els motius, i com
es pot aconseguir de complir-ho. 

La intenció és que amb aquests debats sobre compliment de normes es vagi elaborant un
judici moral (entendre què està bé) sobre aquell aspecte, que generi actuacions en una línia
coherent amb el pensament (actuar bé) i que progressivament es vagi transformant en con-
ducta habitual (costum d’actuar bé).

El procés de mecanitzar o automatitzar una norma és molt semblant al necessari per auto-
matitzar una operació. Així com per aprendre a realitzar una tècnica experimental, a fer tre-
balls monogràfics, o a elaborar una gràfica, es tracta de repetir en diferents contextos una
mateixa acció que té sentit, també s’ha de fer per interioritzar una norma, com la forma
d’entrar al laboratori i preparar-se per començar la feina, o participar ordenadament en un
debat científic, o a fer aportacions positives en el treball en grup. Tant en l’aprenentatge de
normes com d’operacions, les desviacions respecte del que considerem correcte s’han de
rectificar provocant la reflexió de l’alumne respecte dels problemes que podria comportar,
intentant, d’aquesta manera, que estableixi estratègies que acabi fent seves i esdevenint
mecanismes propis d’autoregulació.

Sabem que moltes vegades aquest procés és més lent del que voldríem. Possiblement es
tracta per a l’alumne d’un procés complex i arriscat, i és per això que necessita suport conti-
nuat encara que de moment no se n’obtinguin resultats positius. En els casos més compli-
cats, els encontres poden resultar un recurs decisiu. I a mesura que es va aconseguint de
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convertir en habituals aquestes conductes que afavoreixen la convivència, es va fent més
viva i estimulant la comunitat escolar. 

De mica en mica aquestes conductes es transformen en rutina i es van incorporant al clima
de l’aula. Aquest mateix clima afavoreix el compliment de les normes, fent-les passar gaire-
bé desapercebudes. 

La creació d’un clima escolar impregnat de valors ajuda al compliment de les normes i al
progrés personal de cada alumne, estimulant la seva capacitat d’autoregulació i facilitant la
tasca del professorat, fent-la més humana i gratificant. Per això hauria de ser una de les
grans prioritats de cada centre, implicant-hi de forma activa, responsable i coordinada tots
els seus estaments. És la millor manera de donar coherència i efectivitat a d’educació esco-
lar dels valors.

En definitiva, l’escola ja no es pot proposar només la simple transmissió de coneixements:
també ha d’ensenyar el necessari per conviure satisfactòriament en societat i per posar en
marxa estimulants projectes de realització personal. 

I és que, com diu una frase d’autor incert, la ment de l’alumne “no és una vas que s’ha
d’omplir, sinó una llar per escalfar”. 
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4

Pensar amb teories

Les representacions de la realitat que construïm mentalment són decisives per poder relaci-
onar-nos amb el món de manera efectiva. La noció de model mental, desenvolupada en la
recerca sobre intel·ligència artificial ens serà especialment útil. 

Els models mentals
Un model mental és una representació interna que ens fem de la realitat per a una determi-
nada finalitat, i que consta tant dels objectes que hi apareixen com les seves propietats i
relacions mútues que considerem rellevants per reproduir-ne el comportament. Tot plegat
(finalitat, objectes, propietats, relacions i comportament) s’utilitza, és clar, tal com ho entén el
subjecte. Per exemple, al plantejar la situació d’un satèl·lit en òrbita per raonar de quina ma-
nera es pot fer caure, hi ha alumnes que consideren –equivocadament– que el satèl·lit ha de
parar el seu motor perquè no l’empenyi més, i esperen que caigui quan s’aturi o disminueixi
la velocitat. En aquests raonament hi ha dos objectes (el satèl·lit, inclòs el motor, i la Terra),
cadascun amb unes propietats rellevants (el satèl·lit, la seva massa i velocitat; la Terra, la
gravetat) i unes relacions entre els objectes, basades en les seves propietats (el motor en-
gegat sembla mantenir la velocitat, la gravetat de la Terra atrau la massa del satèl·lit si no va
prou ràpid).

L’estructura del model mental s’intenta que sigui idèntica a la de la realitat, però limitada als
elements rellevants en el cas que es tracti. És en aquest sentit que en la construcció dels
models mentals regeix un principi d’economia: no s’hi introdueixen elements innecessaris
per a la finalitat perseguida, encara que se sàpiga que hi són ben presents, sinó estrictament
els justos per resoldre la situació plantejada. El principi d’economia s’ha d’entendre com un
recurs per evitar la sobrecàrrega de la limitada memòria de treball; és per això que cal utilit-
zar només els elements que siguin considerats rellevants d’entre tots els que hi són pre-
sents. Perquè un alumne entengui per què s’escalfa una placa metàl·lica quan es va picant
amb un martell, és suficient pensar en el metall format de partícules (potser no cal precisar
més) i la interacció entre elles (amb el seu propi moviment) i el martell. Naturalment, per la
finalitat perseguida i el context esmentat no caldrà entrar en més detalls: valors quantitatius,
estructura dels àtoms, tipus d’enllaç... Un model més exacte no sempre és un model millor. 

Però si el model sembla insuficient per enfrontar-se a determinats casos, el subjecte es veu-
rà obligat a fer aparèixer aquells elements que consideri necessaris per solucionar el pro-
blema. És el cas d’un alumne que connecta un circuit elèctric amb bombetes, interruptors i
piles. Veient que no li funciona inspecciona el funcionament de cada element que li sembla
sospitós: els portalàmpades, les bombetes, els cables... fins que pot solucionar el problema.
Per raons pràctiques, acostumem a elaborar inicialment els models donant a moltes propie-
tats un valor per defecte, el valor més usual. L’alumne anterior, al principi ha donat a tots
els components del circuit valors per defecte a les seves propietats: les que tindrien si funci-
onessin correctament. Al comprovar que no era així ha buscat evidències empíriques direc
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tes o indirectes que li permetin modificar algunes propietats i refer el model. Li haurà calgut
revisar atentament el funcionament d’aquests elements per construir-ne un model més deta-
llat, cosa que no hauria hagut de fer si el circuit hagués funcionat des de bon principi. En
definitiva, tenim tendència a esperar que tot funcioni normalment, utilitzant raonaments més
aviat poc profunds; és quan això no passa que hi hem de posar més atenció i capacitat de
raonament.

La quantitat de recursos que utilitzem per modelitzar un determinat component és variable
segons els casos i depèn, per tant, de la potència de raonament requerida en cada situació.
Com més recursos s’utilitzen per a un element, com més gran és el nivell de detall, més pro-
funditat té el model. Si la representació es limita a objectes o propietats observables parlem
de representacions o models poc profunds. Així, imaginar un got d’aigua requereix només
elements sensibles i és, doncs, una representació poc profunda. Però si comencem a imagi-
nar les seves molècules com es mouen, els àtoms que les formen i com estan units, la dis-
posició dels electrons que constitueixen els enllaços polars... haurem anat augmentant con-
siderablement la profunditat del model. Com es pot deduir, augmentar la profunditat d’un
model requereix el domini no només de nou vocabulari, sinó de models realment operatius
dels nous components que es van tenint en compte, de manera que pugui modelitzar-se el
seu comportament. Possiblement aquesta és una causa important de les dificultats que els
alumnes demostren quan se’ls requereix d’augmentar la profunditat del raonament, junta-
ment amb la seva poca familiaritat amb ells. Un augment de profunditat sol comportar també
una augment de la complexitat del model (perquè hi intervenen explícitament més elements
o dades) i del seu nivell d’abstracció (perquè la representació s’allunya de les dades sensi-
bles).

Segons la teoria dels models mentals, aquests són els intermediaris necessaris entre el llen-
guatge i el món. Si algú ens explica el funcionament d’una màquina, per exemple, i ho fa
amb paraules, sigui oralment o per escrit, ens arriben sons o grafies que la nostra ment ha
de començar interpretant per convertir-les amb autèntiques frases amb significat. Però la
tasca no ha d’acabar aquí, perquè amb aquesta informació hem d’anar construint un model
mental de la màquina. Les noves frases que van arribant van completant o modificant el mo-
del que es va construint. La comunicació haurà estat reeixida si el model construït sembla
reproduir el funcionament de la màquina amb correcció i no presenta contradiccions internes
ni elements sense sentit o utilitat. Per experiència tots sabem que en la comunicació a clas-
se moltes vegades el procés fracassa. La teoria dels models mentals ens ofereix elements
de reflexió per comprendre-ho i poder evitar-ho: potser l’alumne no ha arribat a construir un
model únic en el qual anar encaixant les informacions, potser el model implica components
que no estan prou ben dominats per l’alumne i per tant no li resulten plenament operatius,
potser la informació arriba amb més rapidesa de la que l’alumne té per elaborar el model,
potser el model ja construït no arriba a tenir el funcionament previst, potser es basa en con-
cepcions equivocades com en el cas del satèl·lit esmentat abans... Per evitar tots aquests
problemes el professor ha de fer tant una tasca preventiva (essent conscient de les dificul-
tats i pautant molt bé els passos a fer procurant no introduir soroll en el sistema) i una altra
reguladora (establint mecanismes àgils i immediats de detecció i resolució de dificultats).

Johnson-Laird aconsegueix explicar mitjançant la seva teoria dels models mentals el raona-
ment deductiu a base de sil·logismes. Segons això, el raonament lògic seria una conse-
qüència de la representació del coneixement amb models mentals. Com veiem, el concepte
de model mental ens ha de resultar molt útil en l’ensenyament de les ciències.

El mateix autor proposa diferents tipus de models mentals: des dels més estàtics (com pot
ser imaginar tres objectes de diferent mida) fins als més dinàmics en els que s’hi inclou els
objectes físics, les seves propietats, les relacions entre ells, incloses les relacions espacials i
les causals, i la seva evolució al llarg del temps partint d’un estat inicial. Aquest darrer model
causal és especialment interessant i l’estudiarem amb més detall a l’apartat següent.



57

Cal dir que Johnson-Laird preveu encara un darrer tipus de model: una imatge mental seria
la que recull les característiques visuals d’un model mental, de manera que “sembla que ho
estiguem veient”, una experiència ben coneguda per tots.

Models mentals causals

Utilitzant com a punt de partida l'anomenat model mental mecànic de De Kleer i Brown
(1983), així com les restriccions a la causalitat procedents de Bunge, Gutiérrez (1990, 1994,
2000) ha pogut donar compte de les explicacions dels alumnes sobre sistemes físics; i –el
que és encara més remarcable, perquè encara no s'havia aconseguit– descriure els seus
canvis de concepció i la dinàmica d'aquests canvis (què els provoca i en quina direcció s'e-
fectuen).

Quan una persona intenta comprendre el funcionament d'un sistema, el primer que fa és fer-
se una representació inicial de la seva composició: quines parts té el sistema, i com estan
inter-relacionades. Se l’anomena topologia del sistema. Per exemple, perquè l'alumne pu-
gui comprendre el funcionament global d'un sistema d'experimentació assistida per ordina-
dor el primer que haurà de fer és representar-se els components dels sistema (el sensor, el
teclat, l'ordinador, la impressora...), i la manera com estan connectats (el sensor està con-
nectat directament amb l'ordinador, però no amb el ratolí, etc.)

Naturalment, només podrà seguir endavant si disposa d'un model de cada component. Es
tracta d'una descripció del seu funcionament: quines propietats o atributs el caracteritzen, i
com interactua amb altres components directament relacionats, concretant de quina manera
un canvi d’alguna propietat en un component provoca canvis d’atributs en altres compo-
nents. En l'exemple anterior, caldrà que es representi d'alguna manera el funcionament del
sensor o de la impressora, però també les interaccions directes entre tots els components:
què modifica l'estat del sensor i com interactua en cada estat amb l'ordinador (quins atributs
de l'ordinador canvien com a conseqüència), etc. Si un component tingués un funcionament
totalment desconegut per a l'alumne (per exemple un sensor de radiació ultravioleta, supo-
sant que aquesta li sigui desconeguda), el seu raonament no podria progressar. Aquest a-
lumne no haurà pogut construir el model d'aquest component, i encara menys encaixar-lo en
el sistema complet. 

Els atributs que s’hi utilitzen són de caràcter qualitatiu. Fins i tot les quantitats ho han de ser,
prenent valors com gran, petit, nul; augmenta, disminueix, no varia; igual, menor, més
gran;... 

La interacció entre els components és causal, és a dir, que el valor dels atributs d’un com-
ponent són la causa de canvis (efectes) en els atributs d’altres components. Les recerques
han mostrat un compromís molt fort dels subjectes amb l’anomenat principi causal, que es
pot enunciar de diverses formes: si hi ha causa hi ha efectes; si hi ha efecte, hi ha causa; si
no hi ha efecte no hi ha causa; etc. 

Per construir el model complet de tot el sistema es pot utilitzar una tècnica consistent a co-
mençar en un component del sistema amb un valor (qualitatiu) suposat dels seus atributs, i
anar seguint la propagació de les seves conseqüències per tot el sistema, constatant quins
objectes hi intervenen i quins atributs en resulten modificats. En l'exemple, podem imaginar
que el sensor de temperatura capta un canvi de valor; llavors anirem seguint les conseqüèn-
cies que aquest canvi provocarà en la unitat de procés i com afectarà finalment la gràfica
temperatura-temps de la pantalla, per exemple. Un cop l'alumne ha aconseguit representar-
se qualitativament el funcionament del sistema, haurà obtingut un model causal del siste-
ma, on els seus components interaccionen causalment entre si. Els subjectes tenen tendèn-
cia a realitzar aquesta forma seqüencial de raonament, sobretot al començar la construcció
del model. Per exemple, per explicar el funcionament d’un circuit elèctric és freqüent que
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l’alumne vagi descrivint el que succeeix amb les càrregues elèctriques a mida que van recor-
rent el circuit... fins que ha d’argumentar per què les càrregues en un circuit en sèrie no lliu-
ren tota l’energia a la primera resistència i com “saben” que més endavant n’hauran de lliurar
més. Això pot ocasionar que l’alumne busqui models de raonament més complexos, no tan
lineals.

En el model mental el temps també té un caràcter qualitatiu. El funcionament del model es
divideix en episodis. Cada episodi és un interval de temps durant el qual el funcionament
del sistema no varia. Per exemple, un alumne, amb l’acord d’altres companys, analitzava el
moviment vertical d’una pilota llençada enlaire mitjançant tres episodis per als quals trobava
diferents mecanismes d’explicació: la pujada, una curta estada a dalt, i la baixada. La tasca
del professor era de fer entendre una sola explicació per a les tres parts del moviment, és a
dir, que ho arribessin a considerar un únic episodi. 

Cal dir que de vegades, en la construcció d’un model mental, es pot recórrer a causes que
no existeixen o que no són les reconegudes pels científics, però que el subjecte es veu en la
necessitat d’introduir. S’anomenen causes mítiques. És el cas d’un alumne que observava
com un globus poc inflat augmentava de volum a mida que s’anava extraient l’aire de la
campana de buit dins la qual s’havia col·locat: buscava la manera com s’estava introduint
l’aire dins del globus, una causa mítica, probablement perquè era l’única causa que coneixia
capaç de produir aquell efecte.

Igualment, hi ha casos que s’introdueix un interval de temps que segons els científics no
existeix. S’anomena temps mític. Apareix, per exemple, en la tendència de molts alumnes
que a l’aplicar la tercera llei de Newton consideren que primer s’aplica la força d’acció i des-
prés es fa la de reacció; o també creure que els esdeveniments que es produeixen en un
circuit tancat (sortir corrent de la pila, passar per cadascun dels elements en sèrie i tornar a
la pila) ho fan de forma successiva i no pas simultània.

Finalment, un cop construït el model causal ja es pot posar en marxa per utilitzar-lo: és la
fase que s’anomena execució. Es tracta d’una simulació mental del funcionament del siste-
ma basada en interaccions causals entre els seus components a partir d’alguns indicis empí-
rics. Alguns dels seus resultats s’han de poder comparar amb el comportament real del sis-
tema; llavors, si les diferències fan que la simulació no es consideri satisfactòria, caldrà inici-
ar un procés de canvis en el model mental fins que els resultats de l’execució i els reals si-
guin prou semblants. En l’exemple dels sensors, si a l’escalfar el medi on hi ha el sensor de
temperatura no es produeix un canvi de valor en la gràfica que ho enregistra, és clar que els
fets contradiuen el que prediu el model mental del sistema. Buscarem una cadena causal
que expliqui millor el comportament real: es podria tractar d’un error en les connexions, d’un
contacte defectuós, d’un funcionament del programa diferent del que ens havíem imaginat,
etc., diferents candidats causals que haurem de posar a prova d’alguna manera. 

Ja hem esmentat que en la construcció del model mental sovint s’utilitzen valors per defecte.
És una de les maneres de donar valors a propietats o atributs de valor desconegut, un dels
mecanismes necessaris –moltes vegades utilitzats de forma inconscient– per realitzar su-
posicions en la construcció del model i superar així certes ambigüitats. Així, possiblement
considerarem que a la gràfica posició-temps que veiem a un ordinador, corresponent a una
persona que camina, les petites desviacions respecte d’una recta perfecta no són impor-
tants. Aquest és un exemple de les suposicions que consisteixen a ignorar els comporta-
ments breus o poc intensos. Una altra manera de vèncer les ambigüitats és suposar que els
atributs desconeguts tenen valors menyspreables... mentre no es demostri el contrari. Per
exemple, és possible que l'alumne sàpiga que el microprocessador canviarà alguns dels
seus atributs a mida que les lectures del sensor li van arribant. Però si no és capaç de saber
quins són aquests canvis, el que possiblement farà és construir un model mental de tot el
sistema sense que hi aparegui el microprocessador, tot i saber que hi juga un paper molt
important. Pot imaginar, potser, una connexió funcional directa entre el sensor i la gràfica, o
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entre el ratolí i el cursor de la pantalla, ignorant els complexos processos intermedis que
només un expert informàtic podrà explicitar. 

Les suposicions actuen com un veritable “microscopi”: de la mateixa manera que un micros-
copi pot treballar a diferents augments, a l’ignorar els atributs desconeguts (tot i saber que hi
són i que hi realitzen un paper important) fixem el nivell d’anàlisi de la situació. Seguint amb
l’exemple del sensor de posició, potser l’alumne arriba al convenciment que el funcionament
del sistema és incorrecte. Llavors, si és capaç de construir un model més detallat, li pot ser-
vir de guia per descobrir l’origen del problema. És el que ha de fer el tècnic que ho ha de
reparar. 

Però això no vol dir que qualsevol persona raoni sempre al nivell més profund que pot, ja
que per segons quines tasques un model més superficial és suficient, i més senzill de ma-
nejar. En definitiva, analitzar cada vegada en el nivell adequat segons les necessitats del
problema és una estratègia necessària per estalviar recursos en el processament cognitiu.
Ni s’ha d’anar a un nivell massa profund perquè ho complicaríem innecessàriament ni a un
de massa superficial si no és suficient per proporcionar una solució. La manera òptima de
raonar no s’ha d’identificar sempre amb la utilització del model més potent o profund. Per
il·lustrar-ho s’utilitza sovint la comparació amb un mapa. Si ens hem d’orientar per les car-
reteres d’una comarca necessitem un mapa a l’escala adequada. Els mapes massa detallats
(un mapa a escala massa petita) o massa poc (un planisferi) constitueixen nivells d’anàlisi
inadequats per a la tasca, tot i ser perfectament correctes i útils per a altres problemes.

Segons el resultat de l’execució, l’alumne podrà donar per bo el model, o bé haurà de modi-
ficar les suposicions que ha fet. Si es veu en la necessitat de canviar-les, procurarà explicitar
alguna d'aquestes suposicions que cregui que està mal feta, i la corregirà. Això li farà modifi-
car el model perquè el seu funcionament li resulti més satisfactori. Les modificacions sempre
es dirigeixen a millorar el model a base de fer-li complir més satisfactòriament un petit però
potent conjunt de condicions o propietats en la seva formulació.

Propietats dels models mentals satisfactoris

No s’arriba a un model mental satisfactori per a la persona que el formula mentre consideri
que no compleix suficientment tres propietats concretes: correspondència, coherència i ro-
bustesa. Quan ens sentim insatisfets amb un model normalment ens sentim empesos a in-
troduir-hi modificacions per intentar de millorar el compliment d’aquestes tres condicions.

Correspondència
Es considera que un model és corresponent si el que prediu en la seva execució és el que
realment passa en el sistema. Així, si un alumne troba que els canvis del sensor no reper-
cuteixen en la informació de la pantalla, tal com esperava, pot considerar la possibilitat que
el fil de connexió s'hagi fet malbé, o que l'ordinador estigui mal configurat. D’aquesta manera
el seu model guanya correspondència amb la realitat. Per altra banda, molts alumnes tenen
una concepció de les imatges com si es transmetessin senceres per l’aire. Per això, davant
d’un retroprojector molts esperen que al posar una moneda en la lent es vegi un forat al mig
de la imatge. Quan s’adonen que no és així, el seu model se’ls torna insatisfactori per manca
de correspondència amb la realitat i senten necessitat de revisar-lo.

Coherència
Un model és coherent si no té contradiccions internes, és a dir, que no porti a resultats o
prediccions contradictoris. Per exemple, un alumne estimava que la velocitat d'un objecte
que recorria 20 m en 5 s devia ser d’uns 5 m/s; però quan anava comptant els metres que
havia recorregut segon per segon, trobava que hauria recorregut 25 m al final dels 5 s. A
l'adonar-se d'aquesta incoherència immediatament proposava un nou valor, més baix (4,5
m/s), per a la velocitat. Amb aquesta modificació intenta millorar la coherència del seu mo
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del. Igualment, uns alumnes discutien la contradicció de saber que els gasos pesen, ja que
els consideren fets de partícules, però degut al moviment continu d’aquestes, rarament es-
tan descansant a terra i afegint el seu pes al del recipient. Aquesta falta de coherència del
seu model (pesen però no pesen) els va portar a buscar altres respostes més satisfactòries
(l’impacte de les que cauen contra el terra és més fort que el de les que pugen i piquen el
sostre del recipient).

Robustesa
Diem que un model mental és robust si és possible d’aplicar-lo a situacions diferents de les
que van portar a la seva construcció. Un cas de vulneració d'aquesta condició seria el d'un
alumne que troba la velocitat d'un objecte que surt de l'origen a l'instant zero, dividint la posi-
ció pel temps, i s'adona que si la posició i el temps inicials no són zero, no pot aplicar aquest
procediment. Això li fa veure la necessitat de trobar un model més general, més robust. Un
altre cas és el de molts alumnes que, basant-se en l’evidència que el cos humà té una sola
via d’entrada d’aliment (la boca) i dues sortides de residus (per la femta i l’orina), han cons-
truït un model d’aparell digestiu que consisteix bàsicament en una bifurcació de l’esòfag en
dues vies, una per al tractament dels sòlids i l’altre per als líquids, cadascuna amb la seva
sortida a l’exterior. L’estudi de l’excreció pot generar una crisi del model per falta de robuste-
sa. Aquest problema es pot solucionar complicant el model original fins a obtenir-ne un de
nou que relacioni nutrició, circulació i excreció, obtenint així un model més robust.

Els subjectes mostren una gran necessitat psicològica de construir els seus models mentals
tot respectant el principi causal i les restriccions de correspondència, coherència i robustesa.
Es tracta d’un poderós mecanisme de modificació de les idees pròpies i, per tant,
d’aprenentatge.

Els models que han estat satisfactoris perquè han resultat coherents, corresponents i ro-
bustos, convé que siguin preservats a la memòria per utilitzar-los més endavant. La utilitza-
ció de vocabulari tècnic pot contribuir a fer-ho més factible. Així, termes com enllaç covalent,
segona llei de Newton, o teoria cinètico-molecular de la matèria, es poden referir a models
mentals molt diferents en un expert i en un estudiant novell. Normalment en l'expert es refe-
reixen a representacions molt més complexes. És evident que aquesta possibilitat
d’empaquetar models en termes tècnics facilita molt la comunicació entre experts, però li
dóna una aparença enganyosament senzilla. És molt important que a l’ensenyament tin-
guem en compte que la utilització d’un terme no implica necessàriament disposar dels mo-
dels amb els quals està relacionat.

La diferència entre els models mentals d'un expert i d'un novell rau en la superior capacitat
de l'expert per explicitar les suposicions que ha fet durant la seva construcció. Per exemple,
una persona que sàpiga explicar per què es calcula la velocitat d'un moviment uniforme divi-
dint la distància pel temps, probablement partirà de la idea de velocitat (explicitant que és la
distància recorreguda en un segon) i buscarà la manera de relacionar-la amb la distància i el
temps totals. Es pot donar el cas que un estudiant ho sàpiga calcular, però que sigui incapaç
d'explicar per què aquest càlcul li dóna la velocitat, o quin és el significat d’aquesta.

A diferència d'altres teories o models (com la dels esquemes), que es limiten a una repre-
sentació estàtica del coneixement, la teoria dels models mentals ofereix també, com acabem
de veure, l'explicació de la dinàmica del canvi de model, sempre perseguint la satisfacció del
principi causal i de les tres condicions esmentades abans. 
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Els models mentals i la representació del coneixement
Recordem que per enfrontar-nos amb la realitat, pensar-hi, actuar-hi i comunicar-ho, dispo-
sem de tres formes de representació del coneixement:

Fets
La realitat no és coneixement. Els nostres sentits són constantment bombardejats per una
allau d’estímuls lluminosos, sonors, olfactius, tàctils, gustatius, tèrmics, cinestèsics... Un efi-
cient i ràpid sistema de detecció, interpretació i selecció ens protegeix d’aquesta allau realit-
zant una contínua vigilància que ens alerta de possibles perills o situacions inesperades. Tot
això es porta a terme principalment per mitjà de processos inconscients. Aquesta tasca pre-
para el terreny perquè puguem centrar l’atenció en una part reduïda d’aquests estímuls,
comparar-los amb dades emmagatzemades a la memòria i així interpretar-los, en un procés
força automàtic encara molt poc conegut. Ni la llum que ens arriba procedent d’un arbre, ni
la imatge que forma a la retina és coneixement. Només tenim coneixement de l’arbre quan
notem que hi ha una certa semblança, en alguns aspectes i en cert grau, entre els senyals
procedents de l’ull i les característiques d’”arbre” que tenim a la memòria perquè abans les
hem après. Només llavors ens adonem de què es tracta. La representació que la ment ha
construït d’aquest arbre com a fet sí que s’ha de considerar coneixement i es podrà utilitzar
en processos cognitius. Aquells esdeveniments reals per als quals un subjecte no té cap
forma de representació, per a ells no serien fets. Seria el cas de l’agitació tèrmica de les
molècules de l’aire per a molts ciutadans.

Models
Una de les principals característiques de la ciència és que no es limita a interpretar la realitat
en el nivell dels fets tal com apareixen als sentits, sinó que ho fa mitjançant la introducció
d’altres entitats no sempre observables, menys perceptibles o fins i tot completament inob-
servables directament (plaques tectòniques, cèl·lules, virus, molècules, protons, partícules
virtuals, galàxies, energia...) mitjançant les quals pot raonar sobre la realitat. Recordem que
la finalitat del model és reproduir mentalment el funcionament del sistema real en aquells
aspectes que es considerin significatius per a un determinat objectiu. Recórrer a representa-
cions distanciades del que s’ha percebut no es fa gratuïtament sinó que és necessari per a
la interpretació de determinats fets, segons les finalitats perseguides. Davant d’un fet com
l’aigua bullint es poden activar diferents models segons la finalitat que es vol assolir; per e-
xemple, podem imaginar partícules en agitació formant el líquid, i que guanyant energia a-
consegueixen de separar-se’n individualment, o l’eliminació de microorganismes a certa
temperatura en un procés d’esterilització d’objectes, o una comparació del que passa amb
l’aigua del mar en el cicle de l’aigua, o generar preocupació per l’augment d’humitat en el
recinte, o un senyal que el cuiner sap utilitzar per regular el procés de cocció, etc. 

Llenguatge
El llenguatge científic s’ha desenvolupat per comunicar de manera eficient tant els fets, com
els models teòrics, com la relació entre ambdós en el context de determinats objectius. Tots
aquests aspectes els podem simbolitzar amb el llenguatge adequat; però és evident que els
signes generats no són ni fets ni models, sinó només una representació seva. Així, la pa-
raula “arbre” es vol referir a una entitat real, però només ens és possible de captar-ho si prè-
viament ja en tenim el coneixement adequat. Tenim llavors l’”arbre” com a fet. I si a més a
més podem construir-nos una representació d’alguns aspectes del seu funcionament (la se-
va relació amb la radiació solar o amb les matèries del sòl, per exemple), l’”arbre” serà una
etiqueta que designa un model mental. En principi, doncs, els signes ajuden a generar re-
presentacions de fets o de models en la ment d’altres persones, i fins i tot en la pròpia. El
llenguatge científic és especialment útil per a aquesta tasca.
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Com que hi ha una íntima relació entre les tres formes de representació mental (fet, model,
llenguatge) d’una determinada realitat, és possible, en principi, poder passar d’una a l’altra.
De fet, per afirmar que coneixem una entitat concreta hem de ser capaços tant de reconèi-
xer-la i identificar-la en un context real, com de pensar sobre ella (en aspectes que són fun-
ció dels nostres interessos o objectius en aquell moment), i també de comunicar-ho ordena-
dament amb llenguatge oral o, sobretot, escrit. 

Un alumne que davant de l’aigua bullint (fet), utilitzi la teoria cinètica (model) per arribar a
determinades conclusions que li interessen (objectius), ha de poder fer servir el llenguatge
per explicar no només quin és el fet sobre el qual concentra l’atenció, la interpretació que en
fa amb el model i les conclusions que arriba, sinó la relació entre fet i model, així com mos-
trar també la connexió entre aquesta interacció i l’objectiu que persegueix. Això ens obliga a
modificar els diagrames de la figura 1.1 (Experiència – Llenguatge – Coneixement) i 1.2 (on
s’hi afegien les metes, regles i valors) pel de la figura 4.1:

Fig. 4.1. En l’activitat científica escolar la missió del llenguatge (L) és descriure, ajudar a
construir i argumentar:
a) Els fets (F), construïts cognitivament a partir de la realitat (R) i de coneixements previs
b) Els models (M) utilitzats per donar compte dels fets
c) La relació entre fets i models
d) La relació i pertinença de tot aquest procés amb les metes perseguides

Sembla que fets, models i llenguatge són manejats cognitivament per diferents formes de
representació, que difereixen tant en l’estructura com en la funció (Johnson-Laird, 1983).
Totes tres són necessàries per a l’activitat científica, cadascuna amb un paper propi. 

Els models mentals, claus per a la comprensió

Molta part del procés de construcció dels models mentals es realitza inconscientment. És
sobretot quan sorgeixen dificultats, que posen en perill les propietats esmentades (coherèn-
cia, correspondència i robustesa), que el procés esdevé més conscient i el subjecte té la
percepció de buscar activament una solució millor. 

Quan aconseguim suficient semblança de comportament entre el model que hem construït i
l’aspecte que ens interessa de la realitat, tenim la sensació de comprendre-ho. S’arriba a la
comprensió d’un fet, doncs, quan hem pogut construir i fer funcionar un model mental que
es comporta de manera prou semblant al fet considerat. 

La comprensió d’un determinat aspecte de la realitat permet la realització de tres tipus
d’accions, ben típiques tant del sentit comú com de la ciència, que constitueixen les tres im-
portants funcions dels models mentals (Johnson-Laird, 1983):
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Explicar
Donat un fet, es tracta de construir un model mental que es comporti de manera suficient-
ment semblant. Per exemple, davant d’un determinat relleu geològic, intentar buscar els pro-
cessos erosius que l’han generat. Implica la construcció del model d’un o diversos fets pas-
sats.

Predir 
A partir d’una situació inicial, se’n construeix un model mental i es posa en funcionament per
preveure l’evolució futura del sistema. En aquest cas l’exemple podria ser intentar predir
l’evolució a llarg termini d’un relleu actual abandonat als agents erosius. Consisteix, doncs,
en inferir fets futurs a partir d’una situació actual.

Regular
Davant d’un sistema real en funcionament, es tractaria de simular-lo mentalment amb un
model per detectar amb rapidesa les desviacions respecte del funcionament esperat, així
com per modelitzar les causes raonables d’aquest comportament i establir possibles formes
d’intervenció per reconduir i controlar la situació en funció d’uns valors. Seguint amb el ma-
teix exemple, seria possible fer un seguiment del paratge estudiat, preveient possibles erosi-
ons i realitzant actuacions per impedir-les i compensar-les. Suposa la construcció d’un mo-
del mental dels fets actuals i també de la seva resposta a les possibles intervencions natu-
rals i humanes sobre el sistema, procurant d’orientar-les a finalitats valuoses.

Els conceptes són categories expressades per un terme verbal i que utilitzem per repre-
sentar entitats que suposem reals, amb suficients característiques comunes. Es pot tractar: 

� del que considerem components de la realitat (àtom, roda, planeta, conductor, dissolu-
ció...), 

� atributs o propietats dels components (energia, calor, concentració, càrrega, temperatu-
ra, força, intensitat, enllaç, velocitat, densitat...), o bé 

� de canvis produïts en aquests components o sistemes (escalfar, filtrar, accelerar, ionit-
zar, corrent, desviar, dissoldre, reaccionar...). 

Cal dir que aquesta classificació variarà segons qui la realitzi. Així, per a un expert la càrrega
elèctrica, l'energia o la calor seran atributs, però és sabut que molts estudiants els conside-
rarien components; és a dir, materialitzen o substancialitzen (Sanmartí, Izquierdo i Wat-
son, 1995). 

L'evocació d'un concepte, en el cas d'un expert, porta associada alguna forma de represen-
tació, que li serveix d'escenari o marc, i l'ajuda a buscar els elements necessaris per acabar
de completar el seu model mental. Així, davant del concepte calor, probablement senti la
necessitat d'imaginar un o diversos components que donen energia i un altre o altres que en
reben, produint-se com a conseqüència canvis de temperatura o d'estat. El concepte desviar
pot fer evocar una força en direcció perpendicular a la velocitat, i un objecte capaç de fer-la.
En canvi, un alumne poc format en aquestes qüestions potser conceptualitzi la calor com a
material en comptes d'atribut, pot ser que no esperi canvis en el sistema que perd calor, com
el foc, o que associï sempre subministrament de calor amb augment de temperatura (de les
dues coses en diem escalfar) fins i tot quan es produeixen canvis d'estat. I en el cas de la
desviació potser evoqui una força en la nova direcció de la velocitat, o la possibilitat d'inter-
venció d'una força (com la que molts alumnes consideren que fa moure la Lluna cap enda-
vant) que no se sap qui la fa... En definitiva, els marcs o escenaris que un subjecte relaciona
amb un concepte, és a dir, els models mentals que hi associa, depenen clarament de la se-
va formació sobre el tema.
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A la ciència es solen recollir els resultats dels models que han resultat reeixits en determina-
des circumstàncies, en forma de lleis (com la llei d’Ohm o la d’acció de masses), encara que
algunes, per raons històriques, s’anomenin principis (d’Arquímedes, d’inèrcia,...). Són afir-
macions que es podrien presentar sota una forma lògico-condicional: "Si... aleshores... ". Per
exemple, "si es tracta d'un moviment rectilini uniforme, aleshores la velocitat es calcula divi-
dint la distància entre el temps". Els equivalents en la vida quotidiana es solen anomenar
regles, amb una estructura semblant: "si vols engegar l'ordinador, aleshores prem aquest
interruptor", o “si vols que el pastís surti bé aleshores no obris la porta del forn mentre està
pujant”.

Encara que un científic condensi una part del seu saber en una llei, probablement sabrà ar-
gumentar-la si li ho demanem; és a dir, sap explicitar la connexió causal entre les condicions
de partida (si...) i el resultat (aleshores...). Canviaria el seu nivell d'anàlisi buscant-hi més
profunditat. Podem dir que, per a aquesta persona, es tracta d’una llei dinàmica, ja que la
pot justificar i possiblement adaptar a circumstàncies noves. En el cas d'alumnes, és fre-
qüent el cas de disposar de la llei però sense la seva articulació en forma de model. Alesho-
res el coneixement esdevé estàtic, perdent la possibilitat d'adaptar-se dinàmicament a les
necessitats del context (llei estàtica). En aquestes condicions l'alumne és incapaç d’explicar
la lògica de la llei. Per exemple, pot ser que no sàpiga argumentar per què es fa dividint el
càlcul de la velocitat mitjana en un moviment rectilini. Això farà difícil que pugui adaptar a-
quest coneixement a altres situacions amb certa semblança amb aquesta, com podria ser el
càlcul de la velocitat en un moviment uniforme, però no rectilini, o mesurar el cabal d’una
font.

La diferència entre una llei empírica i una llei teòrica tampoc no s'ha de buscar en la llei en
si, sinó en la forma com el subjecte l'argumenta. Per exemple, la llei de Boyle es pot argu-
mentar com a recull o generalització d'unes dades empíriques, per via inductiva; però també
a partir de la teoria cinètico-molecular, per via deductiva. En el primer cas la consideraríem
empírica i en el segon, teòrica.

Sigui com sigui, utilitzar una llei aporta l’avantatge d’accelerar el pas d'unes representacions
a unes altres: de les representacions inicials (si...) a les que en són conseqüència (alesho-
res...): un canvi d'escenari o de representació, molt més ràpid que si s'utilitza la via del mo-
del, però també més perillós si el model subjacent no està disponible, ja que llavors, al no
poder-se explicitar la seva relació causal, quedaria debilitada la seva significació. A l'exem-
ple esmentat hem passat del concepte velocitat (interpretat com a distància en un segon) a
una divisió de dues quantitats, que requereix el domini del corresponent algorisme i, natu-
ralment, el coneixement del valor numèric de les variables a manejar. Un notable canvi d'es-
cenari i de representacions.

El caràcter dinàmic, adaptable, del model mental constitueix una característica decisiva per
a la nostra supervivència i adaptació en un món en canvi constant. Malauradament, no sem-
pre és possible que l’alumnat construeixi un model prou satisfactori d’un fet; quan el procés
falla, el sistema sembla tenir un comportament inexplicable, impredictible i incontrolable. La
construcció i maneig de models satisfactoris, propers als models científics, per part dels a-
lumnes, ha d’ajudar-los a adquirir un domini real de moltes situacions importants.

Els fets, la referència fonamental  

Tots som realistes. Tots estem convençuts que la realitat existeix i que ens condiciona, i ens
esforcem a tenir-la sota control. El problema és que la descripció cognitiva que contínua-
ment estem construïm de la realitat no pot ser, ni de lluny, tan rica i complexa com ella ma-
teixa. Ens és molt útil disposar de conceptes i models, elaborats al llarg de la nostra vida,
per identificar aspectes significatius de la realitat. És el que fem, per exemple, quan reconei-
xem que hem vist un arbre. Però normalment es tracta d’una simplificació radical. Entitats
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reals molt diferents es conceptualitzen de la mateixa manera (són arbres): això vol dir que el
concepte arbre conté informació d’alguns aspectes (potser arrels, tronc, capçada, branques,
fulles...) però no sobre altres (el nombre exacte de fulles?, la seva mida o la seva forma?, la
disposició de les branques?, el color i textura de l’escorça?, etc.) És evident, doncs, que el
primer esforç cognitiu per captar la realitat només la captura parcialment. 

La conseqüència és important: la realitat completa és inabastable al sistema cognitiu humà.
És per això que hem de renunciar a pensar que allò que conceptualitzem o modelitzem és la
realitat (realisme ingenu) per reconèixer que només en pot ser una part i, encara, només en
un cert grau d’aproximació (realisme moderat). Aquest procés que ens permet de construir
representacions de la realitat es sol portar a terme de forma inconscient, amb poca capacitat
d’intervenció voluntària per part nostra i per això molt fàcilment pot passar desapercebut.
Tenir-ho present o no és la diferència entre el realisme moderat i l’ingenu. 

Quan intentem captar inicialment el fet ho solem fer a un nivell d’anàlisi proper a les dades
dels sentits: parlem d’objectes que hem reconegut, i també d’algunes de les seves propietats
(pesa, està calent, és groc...) o accions perceptibles (es mou, canvia de color, fa soroll...)
que considerem rellevants. Un cop que hem captat la realitat amb una primera representació
mental (i, per tant, l’hem simplificada reduint-la només a alguns dels seus aspectes que en
aquell moment considerem rellevants), la podrem processar. Cognitivament parlant, anome-
nem fets a aquesta primera representació mental. 

A classe és útil considerar fets les representacions de la realitat sobre les quals diferents
interlocutors (alumnes i professor) diuen coincidir, descripcions que no presenten aspectes
problemàtics per a ells. Un fet que un alumne pot descriure com “aigua bullint”, es considera-
rà realment un fet si els seus companys i el professor hi estan d’acord. Però si algú, per e-
xemple el professor, considera que es tracta d’un “despreniment de gas durant una reacció
en dissolució”, ni una possibilitat ni l’altra es podran considerar fets, sinó dues interpretaci-
ons contradictòries, incompatibles entre si (falta de coherència) de la mateixa realitat. En
podem dir dues teories sobre el mateix fet. Caldrà buscar noves evidències que ajudin a
decantar-nos per una o per l’altra fins que una d’elles sigui acceptada i adquireixi per a la
classe l’estatus d’un fet. Una via pot ser llançar preguntes que ajudin a establir quina de les
dues opcions proporciona millor grau de correspondència amb la realitat; podrien ser: “Està
a prou temperatura per bullir?”, “Com és que el gas que es desprèn altera l’aigua de calç?”,
“Què hem fet per produir-ho?”, etc.  Com es pot veure, no sempre és trivial posar-se d’acord
sobre el fet que tenim davant o del qual estem parlant, fent necessari dedicar-hi temps du-
rant la classe.

L’exemple anterior ens mostra també que, encara que no ens ho sembli, els fets sempre són
interpretats: cada persona que s’enfronta a un fet el reconeix i el descriu en termes del que
observa (percepció), del que en aquell moment li interessa (objectius), i també del que ja sap
(coneixements). Aquesta primera representació que ens fem d’una realitat, la més propera a
les dades dels sentits, sovint es pot anomenar una imatge (Johnson-Laird, 1983), que potser
recull les característiques més visibles d’un model mental més abstracte. En el cas de
l’aigua bullint, probablement la imatge mental recolliria l’aspecte de l’aigua amb l’aparició i el
moviment de les bombolles, però el model mental podria incloure també la necessitat
d’alguna font de calor i algunes relacions causals.

Un cop establert el nivell d'anàlisi del fet podem passar a operar-hi, a manipular-lo –física-
ment i mentalment– per aconseguir el nostre objectiu. És a dir, ens transformem en agents
causals de canvis en la realitat (filtrant, escalfant, empenyent...), o en la seva representació
mental (calculant, deduint, preveient...) Perquè l'actuació tingui sentit caldrà considerar el
subjecte que hi intervé com un component del sistema, i modelitzar la seva interacció amb
ell. Recordem que tot el procés d’orientació, intervenció i regulació de la intervenció es pot
situar entre dos extrems: l’heurístic i l’algorísmic.
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En aquest procés, els fets –que no sempre són tan inequívocs com sembla– són imprescin-
dibles per construir models mentals corresponents amb la realitat i constitueixen, per tant,
una referència fonamental per al raonament.

El llenguatge, imprescindible poder d’evocació

Tot i que des de punts de vista constructivistes es considera que el coneixement es constru-
eix internament, encara està molt estesa la concepció del llenguatge com a transmissió de
coneixement elaborat. Una i altra manera de veure les coses condueixen a concepcions
radicalment diferents de l’ensenyament de les ciències.

El gran poder que el llenguatge proporciona als humans és la capacitat de provocar repre-
sentacions en altres ments. Així, missatges tan simples com “núvol”, “erlenmeyer”, “parame-
ci” o “galàxia” en principi poden generar fàcilment determinades representacions mentals
d’aquests objectes, semblants a les de l’emissor. Però perquè això sigui possible cal que el
receptor sàpiga descodificar tant l’etiqueta (perquè entén la llengua en la qual s’ha formulat)
com també generar un contingut semblant al que li atribueix l’emissor (evocant representaci-
ons associades a l’etiqueta: qui no ha après què és un erlenmeyer no podrà construir una
representació associada a l’etiqueta i s’encallarà aquí). Només és possible la comprensió del
missatge si som capaços de construir representacions semblants a les de l’emissor.

Però a la vida, i també a la classe de ciències, els missatges no solen ser tan simples. E-
nunciats com “l’àtom d’hidrogen té un sol protó, al voltant del qual gira un electró” busquen
provocar la construcció de representacions més complexes, com ho és un model mental de
la situació, en el context d’una concepció clàssica de l’àtom. El procés és més problemàtic
del que ingènuament pot semblar, estant sotmès a múltiples perills que poden fer-lo fracas-
sar (fig. 4.2). 

Fig. 4.2.
a) Model mental de l’emissor: els engranatges simbolitzen que el model funciona i reprodu-
eix el funcionament del sistema.
b) Receptor que a partir del missatge pot reproduir el model i fer-lo funcionar amb èxit.
c) Receptor que pot desxifrar el missatge però només pot construir-ne una representació a
baix nivell (electró girant), però no a alt nivell (per què gira). No en pot construir un model
operatiu satisfactori.
d) Receptor fracassant en la construcció d’un model mental (perquè es dóna contingut equi-
vocat a algun dels elements, perquè algun terme ha quedat sense contingut, o perquè no
s’ha pogut interpretar una informació. El resultat tampoc no és operatiu.

Cal adonar-se que el missatge no porta, ni pràcticament no pot portar, tota la informació del
model a construir. Perquè el procés funcioni, termes com “àtom”, “hidrogen”, “protó”, “girar” i
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“electró” han de ser ja coneguts pel receptor, no només com a “etiquetes” sinó activant re-
presentacions basades en les propietats adequades perquè la seva interacció resulti cohe-
rent. Per exemple, si “protó” i “electró” no duen associades càrregues de diferent signe en la
representació d’un alumne, o si no hi veu relació amb el moviment, el “gir” esdevé un ele-
ment gratuït i sense sentit. Aquest alumne no podrà construir un model executable, que es
pugui posar en funcionament, d’”àtom d’hidrogen”. Naturalment, pot fer servir aquesta ex-
pressió, però per a ell es tractarà d’un simple terme buit o estàtic, sense capacitat de mo-
delitzar cap realitat ni de resoldre cap problema. En canvi, un altre alumne capaç d’associar
“àtom d’hidrogen” amb un model mental adequat, per a ell seria un terme dinàmic.

Escolarment el problema dels termes buits és molt important. És fàcil emetre i rebre missat-
ges, oralment o per escrit. El que és més complicat és que condueixin a la construcció de
coneixement actiu, de models mentals que permetin de raonar sobre la realitat. Les pràcti-
ques educatives basades en tècniques d’avaluació reproductives (intenten comprovar que
el missatge ha arribat fent que el receptor el reemeti més o menys igual) (Equip ICE, 1992)
afavoreixen el tràfec de paraules i frases buides, entorpint l’elaboració i utilització d’autèntic
coneixement, convertint la classe en una ficció formal i provocant el desànim. En una verita-
ble activitat científica escolar cal optar per tècniques d’avaluació que siguin productives,
que condueixin l’alumne a modelitzar situacions noves per a ell mitjançant el coneixement
que intentem d’ensenyar-li. Així, per comprovar la marxa de l’aprenentatge en una classe
sobre l’àtom no és el mateix preguntar “quines partícules formen el nucli?” (pregunta repro-
ductiva) que “què li passa a un àtom si li traiem els neutrons?” (possible pregunta producti-
va). Les preguntes productives posen l’accent en el caràcter actiu del coneixement, exigei-
xen construir i posar en funcionament models mentals pertinents, i resulten més atractives
per als alumnes.

La comunicació a classe no només es produeix per mitjà del llenguatge verbal (oral o escrit)
sinó també de moltes altres formes: gestual (parlant del cicle de l’aigua la professora realitza
amb la mà grans cercles a l’aire) (Márquez, Espinet i Izquierdo, 2001), icònic (mitjançant
dibuixos), gràfic (diagrames i representacions gràfiques), simbòlic (llenguatge algebraic, a-
ritmètic, fórmules químiques, fórmules de càlcul), etc. Llenguatge verbal i no verbal contribu-
eixen conjuntament a la comunicació, encara que el llenguatge verbal hi ocupa una posició
central.

El llenguatge verbal, tant oral com escrit, és una eina molt potent per descriure i comunicar
fets, models, i la seva relació entre ells i amb els objectius. Així com els fets es capten cog-
nitivament amb representacions de baix nivell (models mentals poc abstractes o imatges) i la
reflexió es realitza fent funcionar els models mentals a un nivell que sol ser més abstracte,
les frases del llenguatge verbal es considera que estan associades a unes representacions
cognitives anomenades proposicions. Es suposa que una frase determinada (per exemple
”La Raquel va tallar la gespa”), té una estructura (subjecte, predicats, complements...) co-
muna a les diferents llengües a la qual es tradueixi, que reflecteix una representació cogniti-
va independent de l’idioma, representació que s’anomena proposició. Les proposicions
tenen la possibilitat de connectar-se entre si, formant xarxes proposicionals (fig. 4.3).

Fig. 4.3. Xarxa proposicional corresponent a la frase  “La Raquel va tallar la gespa ràpida-
ment”. Cada cercle representa una proposició. Els seus elements estan indicats amb fletxes

de diferents tipus (S = subjecte, O = objecte, R = relació) (Gagné, 1985)
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Ja que la part central del raonament es fa amb el model mental, les proposicions realitzarien
la funció d’organitzar de forma seqüencial el contingut del que serà el missatge com a prepa-
ració per a la seva emissió, o de desxifrar-lo durant la recepció mitjançant la construcció d’un
model mental del missatge. Mentre que els models mentals representen estructures relati-
vament complexes que funcionen de forma conjunta, les frases s’emeten i es reben en for-
ma seqüencial: una lletra darrera l’altra, una paraula darrera una altra i una frase darrera una
altra. Ajudar a connectar frases (organitzades en sèrie) i models (de funcionament en pa-
ral·lel) seria la funció de les proposicions. Per exemple, una transferència d’energia es pot
conceptualitzar mitjançant un model on probablement hi intervindrien dos objectes, amb al-
gunes propietats o atributs que canvien de determinada manera per al que perd energia i per
al que la rep. Explicar-ho detalladament amb paraules és factible perquè el sistema cognitiu
humà pot convertir la gestalt que constitueix el model, constituïda per una sèrie d’elements
interrelacionats, en una sèrie seqüencial de signes que puguin ser interpretats pel receptor i
li permetin construir el seu propi model mental de la situació. Que aquest objectiu no sempre
s’aconsegueix es fa evident a classe quan, al preguntar als alumnes si han entès una expli-
cació, de vegades no saben ben bé si contestar sí o no: sí perquè han entès una per una
totes les paraules que hem dit, i no perquè no han estat capaços de construir a partir d’elles
un model mental que funcioni satisfactòriament.

Precisament els mapes conceptuals (Novak i Gowin, 1984) aprofiten aquesta capacitat de
representació de les xarxes proposicionals, ja sigui per preparar un text o per descodificar-lo.
Però no perdem de vista que realment la comprensió no es limita al nivell verbal, sinó que ha
d’arribar a la construcció i posada en marxa d’un model mental satisfactori. És perfectament
possible construir un mapa conceptual correcte d’un text que no entenem, sempre que inter-
nament sigui prou coherent; per tant, cal anar amb compte davant d’aquesta possibilitat i no
jutjar aquests tipus de produccions només per l’aparença, sinó sobretot pel poder explicatiu
del model que hi ha d’haver darrera.

En definitiva, doncs, fets, models i llenguatge no només es representen en el nostre cap
mitjançant formes de representació diferents, sinó que també realitzen funcions diferents.
Mentre que els fets que elaborem cognitivament ens asseguren el contacte amb la realitat i
el llenguatge ens permet evocar entitats mentals semblants a les d’altres persones i comuni-
car les nostres, els models mentals constitueixen el nucli de la comprensió, allà on les pa-
raules que ens arriben i el que considerem que són els fets interaccionen amb el que ja sa-
bem, per construir una representació dinàmica que reprodueix el comportament de certs
aspectes del sistema real.

Creiem que una activitat científica escolar basada en aquests plantejaments cultiva diferents
formes d’intel·ligència (Gardner, 1983): naturalment, la necessària per representar-se la rea-
litat amb models que de vegades són força abstractes, pensar teories i comprovar-les, etc.
(l’anomenada intel·ligència lògico-matemàtica), la que cal per expressar de forma clara i
convincent els propis pensaments i arguments, així com comprendre el d’altres persones
(intel·ligència lingüística), la que fa falta per realitzar manipulacions materials de forma acu-
rada (intel·ligència cinestèsica), la que s’ha de menester per raonar amb orientacions a
l’espai (intel·ligència espacial), la que ens permet adonar-nos dels nostres propis processos
mentals, de les possibles incoherències que hi detectem i posar en marxa vies adequades
per solucionar-les (intel·ligència intrapersonal), la que hem de cultivar per relacionar-nos
satisfactòriament amb els altres (intel·ligència interpersonal) (Gardner, 1993)... i la que po-
dríem afegir, referida a capacitats per expressar de forma gràfica i visualment atractiva dife-
rents missatges, molt útils per representar relacions abstractes (intel·ligència gràfica). No
només s’aconsegueix consolidar millor i fer més agradables i rics els aprenentatges al diver-
sificar els tipus d’accions, sinó que també esdevé més factible que cada alumne pugui des-
tacar en alguna habilitat, més enllà de les més valorades tradicionalment en el món escolar:
les lingüístiques i lògico-matemàtiques. (Gardner, 1993).
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Les disciplines, maneres de mirar
Per donar compte d’aquells aspectes de la realitat que són del seu interès professional, els
científics són capaços de construir un gran nombre de models mentals, que intenten que
siguin adequats a les característiques de cada problema que els interessa i a les seves fina-
litats. 

Però ja hem comentat que no hi ha cap representació cognitiva de la realitat que la pugui
captar completament. És sabut que no pot existir cap mapa capaç de representar amb total
exactitud un territori... excepte que el mapa fos el propi territori! La simplificació és el preu
que hem de pagar per poder tractar cognitivament qualsevol realitat. Així, doncs, els models
que, per exemple, un físic és capaç de manejar, tot i que molt útils per a determinades fina-
litats, no constitueixen una descripció completa de la realitat, sinó només d’aquells dels seus
aspectes que són d’interès per a la física. Aquests models presenten una semblança amb la
realitat limitada a alguns dels seus aspectes (els que cada disciplina considera rellevants per
a les seves finalitats) i en cert grau d’aproximació (funció del context i dels objectius en a-
quell moment). L’interès per determinats aspectes de la realitat és el que dóna sentit a una
disciplina.

Així, doncs, en funció del seu propi camp d’interès –i, per tant, dels tipus de problemes que
es proposa de resoldre–, cada disciplina es fixa en uns aspectes de la realitat i no en uns
altres. Cada disciplina s’organitza a partir d’una determinada manera de mirar la realitat (Ar-
cà, Guidoni i Mazzoli, 1990), que li resulta profitosa per a les seves finalitats. Aquesta mane-
ra pròpia de mirar passa per la utilització de la col·lecció de models teòrics que cada discipli-
na ha creat, a través dels quals observa el món. Degut a la semblança o “parentiu” entre
molts d’ells, podem descriure’ls com a “famílies de famílies de models” (Giere, 1988).

Aquestes maneres de mirar la realitat en funció d’unes finalitats determinen el camp d’acció
propi d’una disciplina, i la corresponent professió associada. Però perquè una disciplina pu-
gui existir autònomament, s’ha de mantenir el convenciment que els seus objectius es poden
assolir independentment d’altres finalitats. En funció, doncs, dels seus objectius, cada disci-
plina, mitjançant la tasca professional corresponent, va elaborant una sèrie de models, mè-
todes i llenguatges amb els quals intenta fer front als problemes que es proposa (Toulmin,
1972). En el marc de cada ciència els seus professionals treballen per estendre el camp dels
problemes que ja poden resoldre, intentant de solucionar aquells que encara no n’han estat
capaços però consideren que haurien de poder resoldre (fig. 4.4).

Fig. 4.4. Els problemes sobre els quals treballa una comunitat científica corresponen als que
hauria de poder resoldre (ideals explicatius) i no pertanyen encara als ja resolts (capacitats

actuals). (Elaborat a partir de Toulmin, 1972).

Manera de mirar i transposició didàctica

Creiem que el món de l’educació fa bé de proposar-se ensenyar als alumnes aquestes valu-
oses maneres de mirar científiques que han demostrat la seva utilitat. Però resulta que les
maneres de mirar que caracteritzen una disciplina ofereixen una determinada imatge del
món que passa sovint per models complexos i llenguatges molt especialitats, fora de l’abast,



70

inicialment, dels nostres alumnes. Estem convençuts que és possible ensenyar als alumnes
a mirar d’una manera nova per a ells, per començar a veure algunes de les coses que saben
veure els científics. 

Un entès en pintura pot descobrir en una obra mestra una gran quantitat d’elements i relaci-
ons que passen per alt a un inexpert; però si utilitza un llenguatge entenedor el pot iniciar en
la seva manera de mirar, permetent-li adonar-se aviat dels aspectes més senzills d’entendre,
i mostrant en quins tipus d’entitats i de relacions val la pena de fixar-se per penetrar en a-
quest nou món que se li està obrint. La transposició didàctica dels coneixements científics,
de manera semblant, no ha de consistir en un simple aigualir els models científics; es tracta
d’ajudar a l’alumne a construir models mentals operatius sobre determinats aspectes de la
realitat, partint dels seus propis recursos intel·lectuals, i elaborar també un llenguatge que li
resulti adequat per expressar-los, de manera que pugui mirar d’una nova manera, per veure
de forma semblant a la dels científics, tant el fets coneguts com també altres de nous per a
ell. 

Per exemple, la segona llei de Newton sol expressar-se, per a una sola massa i una sola
força, amb una expressió molt coneguda:

a mF
�

�

�

Aquesta expressió és la descripció d’un model complex que relaciona la força sobre un cos i
els seus efectes sobre el seu moviment, i que inclou aspectes qualitatius i quantitatius. Per a
un estudiant novell, aquesta expressió queda molt lluny dels seus propis models que fa ser-
vir per explicar la relació entre força i moviment. Per això, cal trobar una altra manera de
presentar aquest coneixement a l’alumne de manera que conservi el seu poder explicatiu
essencial, la seva manera de mirar i comprendre els fenòmens. Una possibilitat que ens re-
sulta útil a classe és la recollida a la figura 4.5, que proposa unes relacions causals entre la
força que actua sobre un objecte i l’efecte produït en el seu moviment. 

Fig. 4.5. Presentació d’una primera versió de la segona llei de Newton per a alumnes d’ESO.
Per a diverses situacions es reflecteix qualitativament la relació entre força i moviment. El
moviment s’hi ha representat amb línies cinètiques. La línia discontínua indica la futura tra-
jectòria del cos.
a) Les tres situacions bàsiques.
b) Dues situacions, sense l’acció de forces, que es poden deduir de les anteriors.

Es tracta d’explicacions causals diferents de les que habitualment utilitzen els alumnes (que,
per exemple, tenen molta tendència a considerar que sense força l’objecte s’atura, o que
avança perquè encara “té força”, o que amb força lateral l’objecte anirà en la direcció de la
força...), però que posades a prova en múltiples contextos van mantenint i demostrant la
seva coherència, correspondència i robustesa, mentre que les inicials concepcions intuïtives
dels alumnes van perdent solidesa.
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Aquests primers models senzills ja són útils per explicar algunes situacions físiques ele-
mentals, però són la base a partir de la qual es poden anar elaborant models més comple-
xos, progressivament més propers als utilitzats pels científics. Així, posteriorment és possi-
ble afegir de forma qualitativa el paper de la massa (a més massa, menys efecte produeix la
força sobre el moviment), generalitzar-ho per a diferents forces, introduir el concepte
d’acceleració, etc. En qualsevol cas, el que s’ha d’intentar garantir és que l’alumne pugui
construir models mentals executables que li proporcionin una comprensió elemental però
satisfactòria del fenòmens estudiats. Els estarà mirant de la mateixa manera que els cientí-
fics, encara que sigui amb recursos més senzills. En els casos que siguem capaços
d’aconseguir-ho, significarà que haurem realitzat una transposició didàctica sensata. 

Per superar una certa sensació de culpabilitat (Chevallard i Joshua, 1991) que acompanya
alguns professors quan proporcionen a la classe uns models que no són el que ells conside-
ren “la veritat científica” no hi ha res millor que gaudir del plaer de compartir amb els alum-
nes unes maneres tan poderoses de mirar el món.

L’arrelament dels nous models

Una característica de les idees dels alumnes en alguns camps és la seva fragmentació. Es
tracta de models que els funcionen per a determinats casos, però no per a altres. Aquesta
falta de robustesa no impedeix que els resultin útils en situacions específiques. Així, mentre
que els cinc casos de la figura 4.5 constitueixen una forma coherent de relacionar força i
moviment, és freqüent que molts alumnes vegin inicialment aquests casos com a fonamen-
talment diferents (si està quiet, s’accelera, es desvia...) i que necessiten explicacions espe-
cífiques per a cadascuna.

La introducció de models científics a l’escola persegueix dotar de més coherència, corres-
pondència i robustesa aquests coneixements, fent-los evolucionar cap a nous models per
augmentar el poder explicatiu i la capacitat per resoldre problemes, a canvi d’augmentar
també, normalment, el nivell d’abstracció (fig. 4.6).

Fig. 4.6. Són necessàries diverses concepcions intuïtives (representades per quadrats ne-
gres) per donar compte d’una sèrie de fets (cercles negres). El nou model científic (quadrat
gris) que s’introdueixi hauria de substituir-los amb avantatge: no només perquè explica el
mateix amb menys models sinó perquè permet d’accedir a nous fets (cercles grisos). Per

donar compte dels fets que queden sense explicar (cercles blancs) pot ser necessari acudir
a models encara més abstractes. 

Parafrassejant el que afirma Toulmin (1972) respecte de les noves teories científiques, po-
dem dir que la introducció d’un nou model escolar a la classe de ciències val la pena si obre
la possibilitat a l’alumne de formular preguntes noves, riques i variades, i de connectar co-
neixements, encara que siguin d’altres disciplines. De la mateixa manera que un arbre aca-
bat de trasplantar no pot viure plenament fins que no ha estès les seves arrels pel nou ter-
reny, podem dir que amb la tasca d’introducció de models no s’acaba pas la feina sinó que
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en comença una altra, encara més decisiva, d’aplicació, concebuda com a tasca
d’apropiació o colonització de l’espai de problemes. Consisteix en anar explorant i assi-
milant nous fets, nous procediments, nous llenguatges, i nous problemes i objectius que han
esdevingut visibles gràcies a la nova manera de veure les coses (fig. 4.7). 

Fig. 4.7. La introducció de nous models científics fa créixer l’espai de problemes a resoldre,
de manera semblant al que passa amb el treball professional dins de les disciplines científi-

ques.

Així com la panoràmica es fa més completa a mida que pugem una muntanya, la introducció
de nous elements, normalment més abstractes, en els models anteriors, ha de fer augmen-
tar la capacitat de l’alumne per enfrontar-se a nous reptes, fa créixer l’espai de problemes
que cal colonitzar (fig. 4.8). Per exemple, partint d’unes concepcions adequades i simples de
sòlid, líquid i gas, l’elaboració d’un model de partícules per a la matèria eixampla les capa-
citats explicatives de l’alumne. Així, pot comprendre el fenomen de la difusió, l’escalfament
d’un sòlid colpejat, o la disminució de la pressió d’un gas quan augmenta la seva velocitat.
Però una part important de la tasca de colonització passa per reexplicar fenòmens ja cone-
guts d’abans i interpretats d’una forma menys elaborada; en el cas comentat, és imprescin-
dible reinterpretar les propietats elementals de sòlids, líquids i gasos mitjançant el model de
partícules, així com dels canvis d’estat. Una part d’aquesta tasca es pot fer durant la fase
d’introducció del model.

Fig. 4.8. La introducció satisfactòria de nous models científics cada vegada més abstractes
va augmentant l’espai de problemes a resoldre, incloent la reinterpretació de fets ja expli-

cats.

A mida que es va completant sufcientment el procés de colonització de l’espai de problemes,
durant el qual l’alumne s’ha anat apropiant d’aspectes significatius d’aquest espai, podrà
començar a ser viable la introducció d’un nou model més profund. El domini del model de
partícules obre la possibilitat d’introduir un model atòmico-molecular, seguit, si convé, suc-
cessivament per un model atòmic clàssic i un model quàntic. Si han de tenir algun sentit per
a l’alumne, no només la introducció de models s’ha de fer per mitjans racionals que permetin
una elaboració progressiva per part de l’alumnat, sinó que un cop introduïts s’han de fer ser-
vir per explorar i colonitzar l’espai de problemes que han obert. Anar massa de pressa no
condueix enlloc. 
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Cal adonar-se que en una successió de models científics que cobreixen espais de fets par-
cialment comuns, no és sempre necessari acudir al model més potent. Per a cada problema
cal utilitzar el nivell d’anàlisi que resulti òptim en aquell cas concret: ni massa abstracte (in-
trodueix complexitat innecessària) ni massa poc (si no pot donar compte dels fets). Per e-
xemple, per entendre a nivell elemental el fenomen de l’evaporació, amb el model de partí-
cules es suficient; utilitzar models més profunds normalment només aportaria inconvenients. 

Maneres incompletes de mirar 

Que els models científics siguin útils en determinats aspectes no vol dir que ho siguin en
tots. Els problemes humans, els que contínuament ens trobem els ciutadans al llarg de la
vida, són multidimensionals, contenen diferents aspectes significatius. Només es poden re-
soldre passant per models adequats a cadascun dels seus aspectes o dimensions relle-
vants. Així, per enfrontar-se adequadament a segons quins problemes de salut hauríem de
poder manejar determinades representacions del funcionament del cos humà (procedents
del camp de la biologia o de la medicina), però també coneixements d’altres tipus (conèixer
la manera com la nostra societat preveu actuar en aquests casos, incloent-hi deures i obli-
gacions; poder analitzar les possibles causes de la situació i prendre mesures preventives;
fins i tot col·laborar amb altres afectats per unir esforços per a la curació, el finançament, la
prevenció o la defensa jurídica; etc.). És més possible que es produeixi un comportament
racional a partir de la interacció de tots aquests coneixements, que no pas d’un de sol.

Probablement un dels factors que més contribueix a fer de les ciències uns estudis poc a-
tractius per a molts alumnes és el caràcter unidimensional que tradicionalment se’ls ha donat
escolarment a l’identificar massa estretament els objectius pedagògics amb els objectius
d’una disciplina científica i parant poca atenció en altres formes de coneixement i
d’experiència, incloses les personals. 

A la vida difícilment prenem cap decisió important tenint en compte només una part dels as-
pectes del problema i ignorant-ne altres facetes també pertinents. Així com en certs mo-
ments de la història va semblar a alguns pensadors que la ciència podria resoldre tots els
problemes humans, ara aquest punt de vista (cientisme) ja no és sostenible. Els problemes
quotidians són interdependents i superen les possibilitats d’una sola disciplina per a fer-hi
front (Toulmin, 1972). Com que no es tracta de problemes que es puguin tractar aïlladament
d’altres de forma efectiva, no constitueixen el camp de treball de cap disciplina concreta. És
per aquesta raó que la formació que donem als nostres alumnes de l’ensenyament obligatori
no ha de ser enfocat de forma exclusiva sobre una disciplina, com si volguéssim preparar
químics, metges o geòlegs. Es tracta de formar ciutadans, no ho oblidem. 

Per això, els models teòrics de la ciència escolar haurien de provenir de les diverses ciènci-
es en interacció, no separadament, donant peu no només a un autèntic treball d’àrea, sinó
també a una intensa col·laboració amb altres àrees. Seria convenient organitzar l’activitat
científica escolar a l’entorn de grups de veritables problemes humans, resolubles amb la
interrelació dels coneixements científics, juntament amb altres coneixements. Es tracta que
l’alumnat entengui la ciència com un més, i important, dels recursos que disposa, i que pel
seu caràcter incomplet, com tots els coneixements, necessita complementar-se des d’altres
perspectives. Per exemple en els problemes mediambientals hi intervenen processos físics,
químics, biològics... i també econòmics, polítics, socials... que a l’escola s’han de poder tre-
ballar, també, amb recursos lingüístics, plàstics, matemàtics, tutorials... intentant desenvolu-
par diferents classes d’habilitats, no només les estrictament científiques.

Diguem de passada que tot això sembla indicar que la nostra tasca de professors de ciènci-
es no constitueix una autèntica professió autònoma, separada de la de mestre, ja que tot i
tenir característiques pròpies no podem aconseguir totes les nostres finalitats de forma inde



74

pendent, però sí en col·laboració amb altres professionals. L’organització dels centres hauria
de reflectir-ho si volem treballar amb eficàcia.

Aprenentatge de models científics
Un dels grans objectius de l’ensenyament de les ciències és aconseguir que davant d’una
situació problemàtica els alumnes siguin capaços d’utilitzar el coneixement científic per
construir uns models mentals capaços de donar compte de la realitat en determinats aspec-
tes considerats rellevants i en cert grau. Perquè això sigui possible primer hauran hagut
d’aprendre a mirar la realitat d’una determinada manera, a “veure-hi” determinades entitats i
relacions que sovint no són observables: energia, cèl·lules, senyals nerviosos, pressió, càr-
regues elèctriques, substàncies, molècules, etc. És a dir, que hauran d’haver après a cons-
truir i fer funcionar determinats models mentals.

L’aprenentatge dels models científics escolars no sol partir de zero, sinó d’altres models que
l’alumne ha anat construint al llarg de la seva vida per donar compte de transformacions o
situacions que s’ha trobat. Així, com que tothom realitza forces per provocar canvis en el
moviment d’objectes, tothom té els seus propis models mentals –no sempre coherents entre
si ni amb els models científics– per explicar per què s’aturen els moviments, per què hem de
fer força per mantenir un moviment o quines forces rep un objecte que descriu una trajectò-
ria circular. També estan acostumats a pensar a nivell d’objectes i individus, no de partícules
o cèl·lules. El repte és, doncs, transformar aquestes concepcions, sovint molt arrelades, en
unes altres de més científiques. La tasca no és senzilla perquè els models científics moltes
vegades estan força allunyats de les concepcions dels alumnes. Ja hem vist que per acon-
seguir-ho és molt útil el cicle d’aprenentatge: 

� Exploració. Els alumnes s’adonen del seu coneixement inicial i d’algunes mancances
que caldrà solucionar. Per exemple, se’ls pot fer explicitar les propietats generals de sò-
lids, líquids i gasos, pensant en exemples prototípics de cadascun d’ells. 

� Introducció. El professor introdueix una nova manera de veure les coses, de forma breu i
contextualitzada i, si pot ser, discutint-la amb l’alumnat. S’hi utilitzen casos en els quals
el model és especialment útil i clar, exemples que reben el nom de paradigmàtics. Així,
per a les forces pot introduir amb exemples els cinc casos de la figura 4.5. Per al model
cinètic de la matèria, introduir la idea que la matèria és feta de partícules i ajudar als a-
lumnes a elaborar el model de sòlid, líquid i gas mitjançant preguntes i experiments que
obliguin a relacionar els fets amb el model que es proposa (es pot comprimir o no? les
partícules estan juntes o separades? etc.). Aquest procés, mitjançant el qual l’alumne
tracta d’aprendre a manejar les entitats del model, l’anomenem elaboració del model
científic.

� Aplicació. Es tracta d’anar fent la colonització de l’espai de problemes corresponent al
nou model. Plantegem situacions representatives d’aquest espai i preguntes que esti-
mulin la utilització del model. En el cas de les forces, es poden proposar exercicis com
el de preveure la trajectòria d’una bola que surt d’un tub circular (fig. 4.9). Pel model ci-
nètic, es podria tractar d’explicar l’escalfament d’un metall colpejat o el refredament en
una expansió adiabàtica, per exemple. Però cal tenir en compte que la colonització im-
plica també reexaminar casos des d’una nova perspectiva: per què s’atura la bicicleta si
deixo de pedalar o per què “aspiren” els aspiradors. Un cop l'alumne té mitjanament e-
laborat el model, es pot enfrontar a totes aquestes situacions problemàtiques per resol
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dre-les mitjançant la construcció d’un model mental pertinent per a cada cas.

Fig. 4.9. Exercici escolar elaborat a partir de Hierrezuelo y Montero (1988):
 “Aquest tros de mànega està pla sobre una taula i el veiem des de sobre. Per l’extrem A li
hem introduït una boleta amb una bona empenta. Dibuixa les forces horitzontals que rep

quan passa pel punt B. Quan superi el punt C, l’altre extrem de la mànega, quina de les tra-
jectòries indicades seguirà? Per què?”

� Estructuració. Al llarg de tot aquest procés cal assegurar que els models mentals que
l’alumne construeix són compatibles tant amb els fets com amb el model científic que es
tracta d’introduir, i que es percep la millora que significa el model respecte d’altres con-
cepcions. 

El diàleg “teachback”

El diàleg basat en models mentals és una poderosa eina per fer-los evolucionar. Per obser-
var aquesta evolució, Gutiérrez (1994) ha utilitzat una tècnica procedent de la investigació
en intel·ligència artificial. Es tracta d’una entrevista mitjançant la qual una persona (entre-
vistador) vol conèixer el pensament d’una altra (expert) sobre una determinada qüestió. Per
conèixer les idees d’un alumne (“expert” en les seves pròpies concepcions) sobre el movi-
ment i les seves causes, Gutiérrez ha utilitzat còmics com a punt de partida –per ajudar a
situar el diàleg en un nivell diferent de l’acadèmic–, i ha establert amb ell un diàleg de ca-
racterístiques especials. 

El diàleg comença demanant a l’alumne que expliqui el que passa a les vinyetes i per què
(explicació espontània). A continuació l’entrevistadora inicia el procés de teachback: co-
mença per fer-se una idea del que està pensant l’alumne, adonant-se de les possibles ambi-
güitats del seu pensament, i formulant-li preguntes adreçades a aclarir aquests punts obs-
curs. El procés es va repetint fins que es considera suficient per les dues bandes.

Els resultats de Gutiérrez amb diferents alumnes han mostrat que els subjectes modifiquen
els seus models mentals per preservar el principi causal al descobrir-hi problemes de cohe-
rència, correspondència o robustesa. Així doncs, malgrat el que pugui semblar, les persones
no tenim grans problemes per modificar els nostres models mentals; en canvi, és molt més
sòlid el nostre compromís amb el principi causal i amb la necessitat de mantenir la coherèn-
cia interna dels nostres models i la seva correspondència i robustesa en relació amb la rea-
litat.

Com remarca Gutiérrez (1994), la introducció inadequada de concepcions científiques pot
impedir la seva utilització com a candidats causals probables, conduint els alumnes a utilit-
zar causes mítiques per substituir-les. En canvi, la utilització a classe d’un llenguatge més
causal que lògic afavoreix la seva assimilació. Així, hem observat que l’alumnat s’implica
més a la classe quan se’ls formula preguntes de l’estil de “en aquesta situació què creus que
passarà? per què?”, que no pas “quina llei podem aplicar aquí?”.

Com que a la classe de ciències ens interessa provocar l’evolució dels models mentals dels
alumnes cap a formes més satisfactòries i properes als models científics, és interessant a-
daptar a la classe la tècnica del teachback i aprofitar així aquest dinamisme i capacitat de
canvi per afavorir l’aprenentatge. Durant la fase d’exploració, per ajudar a explicitar els mo-
dels espontanis, i fer que s’adonin de certs aspectes insatisfactoris. Durant la introducció, el
professor de vegades ha d’introduir la nova manera de veure, sobretot si es tracta d’un canvi
profund (“hem d’imaginar la matèria feta de partícules...”), però sovint és possible, mitjançant
el diàleg, conduir-los a elaborar el nou model (“si aquest aire és més calent que el de
l’entorn, què creus que passarà...?”). Durant l’aplicació, el professor procura que l’alumne
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analitzi el problema en termes del model per iniciar a partir d’aquí el diàleg sobre el raona-
ment (“què deuen estar fent, aquí, les partícules?”, “i si escalfem el gas que creus que pas-
sarà?”. Finalment, en les operacions d’estructuració o regulació el diàleg s’ha de dirigir a
connectar el que està fent amb el context global de l’activitat (“què volies aconseguir amb
això?”, “què has aconseguit, ara?”, “ara què hauràs de fer per...?”). 

L’important en aquestes situacions de diàleg a l’aula és que el professor es faci una idea del
model que utilitza l’alumne i, sense perdre de vista el model científic, descobrir-hi ambigüi-
tats o dificultats (manques de coherència, correspondència o robustesa). A partir d’elles pot
formular preguntes en termes del model, adreçades a resoldre-les. En aquest procés, i a
diferència del teachback per a la recerca, de tant en tant és recomanable que el professor
mostri la correcta utilització del model, sobretot quan als alumnes els costa de trobar un ca-
mí correcte. 

Cal dir que la utilització d’aquest llenguatge causal, basat en les representacions dels alum-
nes, dóna lloc a un diàleg força natural i espontani, mentre que el llenguatge basat en lleis
és percebut habitualment com a més forçat o artificial, com si no correspongués als proces-
sos de raonament propis dels alumnes. 

De la mateixa manera que al llarg de la història la ciència ha anat canviat els seus models
interpretatius de la realitat, hem d’afavorir que l’alumne també vagi recorrent la seva història
individual de la ciència passant per models progressivament més ben elaborats, i acostant-
se de mica en mica als científics.

Models mentals i concepcions dels alumnes

Tota aquesta recerca sobre models mentals ha mostrat que les concepcions dels alumnes
es caracteritzen pel seu dinamisme, per la seva capacitat de modificació. En efecte, amb la
teoria dels models mentals és possible contemplar d’una manera nova la recerca sobre con-
cepcions alternatives que s’ha desenvolupat al llarg de les darreres dècades en el context
d’investigacions en didàctica de les ciències. 

Moltes recerques sobre concepcions dels alumnes intentaven descobrir “la” concepció d’un
alumne en una situació determinada. S’entenia que només n’hi havia una. Després de re-
cerques com la de Gutiérrez, hem d’entendre que les concepcions descobertes són només
les inicials o espontànies. Es tractaria només del primer fotograma d’una pel·lícula, de mane-
ra que a l’aïllar-lo queda completament mancat de dinamisme, com petrificat. 

La recerca sobre concepcions dels alumnes basada en models mentals pot proporcionar
respostes innovadores per a la didàctica de les ciències. En efecte, la teoria dels models
mentals no només explica els encerts en el raonament, sinó que també pot donar compte de
les equivocacions (Johnson-Laird, 1983; Gardner, 1985). Així, algunes de les característi-
ques de les concepcions dels alumnes que han estat descobertes (Viennot, 1993; Driver,
Guesne i Tiberghien, 1985; Hierrezuelo i Montero, 1988) sembla que podrien interpretar-se
en termes de models mentals. Sense pretensió de ser exhaustius, vegem-ne alguns exem-
ples:

Pensament dirigit per la percepció

Al construir el model només té en compte els elements observables. (“L’aire és el mateix que
res”. “El sucre desapareix al dissoldre’s”. “La llum només existeix al sortir i a l’arribar”. “La
Terra és plana”. “La succió és una força d’atracció”. “La brutícia fa rates”).
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Vol explicar els canvis, no els estats estables

Si hi ha efectes es busquen causes. Si no s’hi observen canvis, és perquè no hi deuen haver
efectes ni causes. (“Si hi ha equilibri, no hi ha forces ni pressions”. “Com que el moviment
uniforme és un canvi, hi ha d’haver una causa, una força”. “En una reacció en equilibri, no
passa res”. “Un objecte en equilibri sobre una taula: no hi ha res a explicar”).

Tendència a raonaments causals lineals, dificultat per captar la interacció

Es limita el raonament causal a algunes causes i efectes, ignorant-ne d’altres. (“Al posar un
ferro al foc el ferro guanya energia i s’escalfa, però el foc no es refreda”. “Si A fa força contra
B, B no té perquè fer força contra A”. “Només els sers vius i els animats, com un tractor, po-
den fer força”).

Utilització de propietats en comptes d’interaccions

És una variant de pensament dirigit per la percepció. En comptes de veure canvis en els
objectes en interacció, els canvis s’atribueixen a propietats d’un sol dels objectes. (“El ferro
es nota fred perquè està més fred que altres objectes propers”. “Els combustibles cremen
perquè tenen aquesta propietat”. “L’aspirador té la propietat de xuclar”).

Fer servir propietats com si fossin objectes

Algunes propietats són tractades com a objectes que es poden traslladar. (“Les imatges llu-
minoses viatgen per l’aire”. “La trajectòria és independent del sistema de referència”. “Quan
es dissol, la dolçor del sucre passa a l’aigua”).

Personificació, animisme

A alguns objectes se’ls atribueix característiques pròpies de les persones o d’éssers vius.
(“Les branques busquen la llum”. “Les molècules volen sortir”. “Els electrons necessiten un
voltatge per recórrer el circuit”. “Les espècies s’adapten –entès com un esforç de les espèci-
es– a l’entorn”. “A l’arribar al zero absolut, les molècules es moren”).

Conceptes indiferenciats

Es dóna un significat molt semblant a termes que científicament no són sinònims. (Electrici-
tat, corrent, força, voltatge, intensitat, potència... Força, energia, quantitat de moviment, po-
tència... Pes, volum, densitat, pressió... Calor, temperatura...).

Dependència del context

Proporcionen explicacions diferents per a fenòmens que científicament són considerats
semblants. Utilització de models sense robustesa o coherència. (“Els metalls són freds i
conserven el fred, tot i ser conductors de la calor”. “Una pedra sense suport cau, però un
satèl·lit a la seva òrbita, no”. “Els éssers vius es reprodueixen, però la farina fa cucs”).

Estem convençuts que els resultats de la recerca sobre concepcions dels alumnes, feta des
de la perspectiva dels models mentals, es poden concretar a l’aula en forma de propostes
didàctiques que aprofitin de forma eficaç les capacitats cognitives reals dels alumnes, contri-
buint a fer una classe de ciències més interessant i assequible per a l’alumne i més agraïda
per al professor.
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Quins models teòrics per a l’escola?
Després de tot el que hem vist sobre els models mentals que construeixen els alumnes és el
moment de preguntar-nos quins haurien de ser els models teòrics que cal ensenyar al llarg
de l’ensenyament obligatori.

Els models, coneixement actiu

Si penséssim que el coneixement viatja en les paraules dites o escrites i que l’alumne no-
més les pot descodificar fàcilment per disposar dels mateixos models explicatius que el pro-
fessor, voldríem ensenyar com més models millor.

Però sabem que no és així. L’assimilació d’un model científic per part de l’alumne passa per
un llarg procés d’elaboració inicial del model, per la seva aplicació a diferents situacions re-
presentatives en les que demostra la seva superioritat respecte d’idees prèvies o més sim-
ples, i també per un enregistrament en la memòria dels resultats o processos més caracte-
rístics, fent que la seva utilització esdevingui progressivament més àgil. Es tracta de molta
més feina que la de desxifrar algunes frases.

Però el més característic dels models mentals és la seva capacitat d’adaptació, de dinàmica
activitat, que permet modificar-los per mantenir, com hem vist, el principi causal i les propie-
tats de coherència, correspondència i robustesa. Estem parlant d’un coneixement que té per
a l’alumne un caràcter fonamentalment actiu i dinàmic, que es contraposa al coneixement
congelat de molts alumnes que intenten assimilar molta informació sobre com és el món, i
molt poca de com s’ha arribat a saber. D’aquesta forma se’ls escamoteja una característica
tan essencial del coneixement com és la de representar la realitat i els seus processos de
canvi. Aleshores el coneixement esdevé inert (Whitehead, 1929): o s’aplica únicament en
les condicions que s’ha après, o no serveix de gran cosa ja que no té capacitat d’adaptació.
Segons Talízina (1984) els coneixements no existeixen fora de l’activitat.

Segons Perkins (1986) el coneixement actiu o dinàmic, per contraposició a l’inert, es carac-
teritza per quatre elements, compatibles també amb la teoria de l’activitat:

� Respon a una pregunta. Hi ha d’haver algun aspecte conflictiu, percebut com a tal per
l’alumne, per engegar el procés de construcció de models. Es tracta de l’objectiu de
l’activitat.

� Utilitza una estructura de coneixement. Ja s’han d’haver elaborat models relacionats per
estar en condicions de construir els apropiats. És el coneixement que fa falta per poder
representar-se adequadament el context i l’activitat.

� S’ha aplicat a exemples paradigmàtics. Els models elaborats han d’haver entrat en funci-
onament per utilitzar-se satisfactòriament en determinats casos exemplars, que poden
servir de referència en altres casos. Així es garanteix que les accions més importants
siguin viables i es puguin realitzar perquè ja s’han fet amb èxit altres vegades. Recor-
dem que segons la teoria de l’activitat comprendre no és suficient per aprendre: per a-
prendre s’ha de realitzar i assimilar l’activitat (Talízina, 1984).

� Es pot descriure en forma d’argument. L’execució del model s’ha de poder descriure ver-
balment, amb intenció de convèncer. El llenguatge ajuda a relacionar racionalment els
fets amb el model en la persecució de l’objectiu.

Per exemple, si es tracta d’explicar les fases de la Lluna, aquest és l’aspecte conflictiu –for-
mulat o no com a pregunta, però sempre com a repte–, no trivial, que es tracta de resoldre.
L’estructura de coneixement que aquí resulta pertinent són models de la situació i del movi-
ment relatiu de la Terra, el Sol i la Lluna. Els principals elements del model han d’haver estat
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utilitzats ja en altres casos, per exemple per explicar el dia i la nit, les estacions, per què
sempre tenim la Lluna a prop en comptes de perdre’s per l’espai, etc. I finalment ha de ser
possible explicar pas a pas el nostre raonament, que també pot recórrer a l’ajut de diagra-
mes o de simulacions.

Renunciar a l’enciclopedisme

Actualment s’està imposant la idea que l’aprenentatge de les ciències és un procés molt més
llarg i complex del que ingènuament es podia pensar. L’ensenyament massiu de com més
models millor ara es considera inviable. És per això que cal trobar la manera d’identificar un
nombre moderat de models científics, els que hagin de ser més útils al ciutadà, per ense-
nyar-los a l’escola obligatòria. 

Hem d’abandonar l’enciclopedisme de “com més continguts millor”: no només per falta de
temps, sinó també perquè moltes de les dades que temps enrera es feien aprendre a les
classes de ciències ara són molt fàcilment accessibles amb el mitjans actuals. El que hem
d’ensenyar, i que no és tan fàcil d’adquirir per aquests mitjans, són models d’alt nivell capa-
ços de donar sentit a les dades en funció d’uns objectius, convertint-los en coneixement so-
bre el món i donant peu a actuacions responsables i sàvies. Es tracta de pocs models però
potents, irreductibles a altres de més simples, capaços d’ajudar el ciutadà a enfrontar-se
adequadament a situacions problemàtiques reals.

Abans de proposar quins poden ser els models a ensenyar cal identificar aquestes actuaci-
ons, anomenades pràctiques socials de referència (Astolfi i al., 1997): es tracta d’accions
de transformació d’una realitat natural o humana (pràctica) que impliquen el conjunt d’un
sector social, no únicament individus solts (social), que es relacionen amb l’activitat didàcti-
ca, sense identificar-s’hi (de referència). Els mateixos autors classifiquen aquestes pràcti-
ques socials de referència en diferents grups: recerca científica (obtenció de nous sabers
sobre determinats aspectes de la realitat), tecnològica (resolució de problemes pràctics amb
mitjans tècnics), producció industrial o artesana (comprensió i millora dels mètodes de pro-
ducció), activitats domèstiques (probablement relacionades amb la salut, la seguretat,
l’economia familiar, el medi ambient, funcionament d’aparells...) i activitats culturals, ideolò-
giques, polítiques... (defensa i millora de la qualitat de vida, participació social, perseguir
opcions de futur basades en valors, aspectes ètics...).

Currículum CTS

Creiem que la ciència escolar hauria de treballar de forma equilibrada tots aquests grups de
pràctiques socials de referència, que es podrien resumir en aspectes científics, tècnics i so-
cials en interrelació. De fet, els currículums en aquesta línia Ciència–Tecnologia–Societat
(CTS) han conegut un gran desenvolupament en els darrers anys, tot i que encara tenen
poca implantació entre nosaltres.

Un currículum CTS ben fonamentat s’ha de basar en determinades exigències:

� S’organitza en base a camps de problemes reals per al ciutadà, com els esmentats més
amunt. Tractant-se de problemes de la vida real, motivadors, és molt possible que cada
alumne ja hagi desenvolupat determinades concepcions més o menys encertades, que
l’ensenyament podria millorar.

� Cada problema dóna peu a accions de caràcter científic, tecnològic i sociocultural de
forma interrelacionada, de manera que l’abordatge és multidimensional.

� Suposa la introducció de models científics bàsics. Podrien ser, entre altres, materials i
partícules (propietats de les substàncies, canvis d’estat, canvi químic...), ésser viu (or
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ganisme, cèl·lula, relacions entre éssers vius, ecosistema...), la Terra (evolució biològica
i geològica, sistema planetari...), etc., acompanyats de valors de cultura i convivència
(Izquierdo i al., 1999). 

� Afavoreix l’ensenyament de conceptes interdisciplinars (energia, equilibri, canvi...) però
tenint en compte que tenen una utilització diferent segons el context. Per exemple el
concepte “equilibri” té un sentit diferent a la física (“cos en equilibri sobre el terra”) que a
la química (“reacció en equilibri”, “equilibri líquid-vapor”) i a la biologia (“ecosistema en
equilibri”, “equilibri entre la cèl·lula i el medi”).

� L’opció per un currículum CTS no hauria de correspondre només al professorat de cièn-
cies de cada centre, sinó a tot el claustre. L’enfocament multidimensional dels proble-
mes, el caràcter actiu del coneixement, el paper central del llenguatge i la persecució de
l’autonomia personal i de determinats conjunts de valors, ha de ser una empresa con-
junta de tot el centre que, si vol ser eficaç, persegueixi la creació i manteniment d’un
determinat clima en totes les relacions i actuacions que es produeixen en el context de
la institució.

� Finalment, en un plantejament de centre, el currículum de ciències s’ha de completar
amb la concreció i assimilació d’aprenentatges transversals a les diferents àrees: temes
(d’educació per la salut, educació ambiental, sexual, del consumidor, per la coeduca-
ció...), procediments (de llenguatge, d’organització del pensament, de debat, de comu-
nicació gràfica...) i normes i actituds (de fer el treball ben fet, de cooperació i
col·laboració, d’habilitats socials...).

En definitiva, la selecció d’alguns models teòrics científics claus, amb una transposició di-
dàctica acurada, la introducció a la classe mitjançant exemples paradigmàtics i la utilització
del diàleg, així com la posterior colonització progressiva de l’espai de problemes, han
d’acabar proporcionant als alumnes de l’ensenyament obligatori noves maneres de mirar,
diferents de les intuïtives i amb més capacitat explicativa. Juntament amb models d’altres
procedències podran ajudar-los a contemplar els problemes humans rellevants d’una mane-
ra racional i contribuir així a la presa de decisions adequades i a la realització d’actuacions
responsables. Tot en la línia d’oferir als ciutadans un saber savi, que ajuda a viure millor
(Izquierdo, 2001).
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5

El llenguatge a la classe de ciències

A classe de ciències, professors i alumnes ens passem molta estona parlant, escoltant, lle-
gint i escrivint sobre ciències. Els missatges orals o escrits intenten reflectir maneres més o
menys científiques de veure els fets, les accions i les teories, amb millor o pitjor èxit. 

Tothom que hi ha participat s'adona que aquests missatges no sempre són fàcils d'entendre
ni sempre tothom acaba mostrant-se d'acord. Com a professors de vegades ens falten pa-
raules per tornar a explicar el mateix però d'una manera més entenedora, o ens costa trobar
nous arguments per acabar de convèncer un alumnat escèptic, o constatem que la pregunta
que hem formulat no era prou bona per engegar en els alumnes un procés interessant de
reflexió i acció. 

Ens trobem alumnes que escriuen amb faltes d'ortografia o mala lletra, o frases poc cohe-
rents entre si, o amb un llenguatge ambigu i poc clar, que sembla que diu però difícilment
arriba a fer-se entendre. La seva forma d'expressió oral o escrita sol quedar molt lluny del
llenguatge precís dels llibres de text; llibres, per altra part, que poden semblar entenedors
però que a la pràctica no ho són tant com sembla. En els debats a classe hi ha vegades que
els alumnes s'impliquen a fons; però altres cops no saben què dir-hi, com si no sabessin de
què parlem. I quan en una prova s'intenten explicar no són gaires els que arriben a aconse-
guir de formular amb claredat idees i arguments.

Tots aquests entrebancs ens parlen de la dificultat de fer servir el llenguatge científic a clas-
se. En general els professors solem estar força descontents de les habilitats lingüístiques
dels nostres alumnes quan fan ciències. És normal que ens preguntem què hi podem fer.

Una resposta que se sent amb certa freqüència és que els problemes de llengua els ha de
resoldre els professorat de llengua. Però cal tenir en compte que molts dels problemes que
acabem d'esmentar no corresponen a habilitats lingüístiques generals, sinó que són molt
específiques de l'àrea de ciències. Habilitats com l'ortografia, la qualitat de la lletra, les nor-
mes per a la presentació d'escrits o de participació en debats poden estudiar-se i aprendre's
a les àrees de llengües, i ser exigides des de totes les àrees de forma coordinada. Però hi
ha un important paquet d'habilitats lingüístiques que són específiques de cada àrea i és allà
on s'han de treballar. En aquest doble àmbit –general i específic–, els professors de ciències
hem de considerar-nos també professors de llengua. Les dificultats de llengua que trobem a
classe de ciències demostren que no és raonable esperar que el llenguatge científic –i no
només el simbòlic, com les fórmules– s'aprengui espontàniament: s'ha d'ensenyar de forma
explícita (Lemke, 1993; Locke, 1992). 

A la pràctica, una de les eines fonamentals per a l'ensenyament de les ciències i del seu
llenguatge és el llibre de text. Per això començarem fixar-nos en els que actualment es fan
servir per veure fins a quin punt contribueixen a generar autèntica activitat científica escolar
a classe i, per tant, quina imatge de la ciència contribueixen a transmetre.
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El llibre de text

Diversos autors han estudiat els llibres de text de ciències i hi han descobert algunes carac-
terístiques típiques que dificulten la comunicació amb l'alumne i transmeten una concepció
de ciència força inadequada. Aquests són alguns dels trets més significatius:

Aparentment no retòrics
Molts científics o professors, autors de llibres de text, consideren que el llenguatge que hi
utilitzen és distant i fred perquè tracten de ser objectius. Solen afirmar que els seus textos
estan desproveïts de retòrica, que només tracten d'explicar les coses tal com són, un reflex
molt acurat i exacte de la pura realitat. Però a l'analitzar les característiques d'aquests textos
s'hi han trobat una sèrie de recursos retòrics (és a dir, més dirigits a convèncer que a infor-
mar) (Locke, 1992; Lemke, 1993): amb l'ús de la retòrica es pretén crear textos que semblin
mancats de retòrica. No cal dir que aquesta treta poc transparent porta fàcilment el lector a
mal interpretar el significat del text i ajuden a transmetre la idea que la ciència és una des-
cripció fidel de com és el món, independentment de la intervenció humana, de les nostres
accions i interessos... en comptes de considerar-la una activitat genuïnament social i huma-
na per intentar de donar-hi sentit. 

Molt de contingut condensat
Com ja hem comentat, els termes científics usats amb èxit estan associats a una gran quan-
titat de coneixement. La lectura d'un text científic, fins i tot escolar, requereix una gran quan-
titat d'informació addicional que s'ha d'afegir i encaixar amb l'explícita en el document (Kau-
derer, 1999). Però com és evident, l'ús d'un terme científic amb alumnes no té per què acti-
var tots aquests coneixements associats, ni fer-ho de la mateixa forma que en un expert.
Paradoxalment, com més precís i rigorós intenta ser un llenguatge, sobretot en l'ensenya-
ment i en la divulgació, més difícil és d'entendre, menys comunica (Izquierdo, 2001). És per
això que en aquests àmbits cal prioritzar l'expressivitat, encara que sigui a costa de la preci-
sió. Com a professors no sempre som conscients de la tasca mental extra que requereix la
lectura científica. Els autors de textos podrien facilitar-la tant explicitant millor en el text les
connexions implícites i els coneixements requerits per interpretar-lo, com utilitzant un llen-
guatge menys condensat i distant, fent-lo més expressiu i viu, fent servir comparacions,
metàfores, imatges, paràfrasis, etc. Aquest canvi de plantejaments hauria d'evitar en els
textos l'excessiva densitat i quantitat dels continguts, fàcilment constatables en els llibres i
programes actuals. 

Èmfasi en els arguments lògics
En els llibres de text (Strube, 1989a) hi abunden els arguments lògics, presentats en un llen-
guatge formal, més que no pas els raonaments causals; la definició i l'argument formal hi
tenen preferència sobre els raonaments i afirmacions sobre processos de recerca; s'hi fan
moltes afirmacions sense demostrar-les o argumentar-les; mostren una retòrica de conclusi-
ons (informen del resultat, no del procés de recerca on s'obté); presenten arguments més
basats en principis i lleis de la disciplina que no pas en operacions de laboratori. Abunden
les estructures lògiques "si... aleshores..." i "aplicant la llei...", que no afavoreixen la cons-
trucció i execució de models mentals. Al renunciar a un llenguatge de recerca, els textos
esdevenen narratius però a nivell teòric, manejant conceptes a un nivell innecessàriament
abstracte. Per tot plegat, la ciència apareix com un sistema formal, basat en poques dades,
però desenvolupat per deduccions formals, comparable a la geometria. 

Èmfasi en el domini dels llenguatges simbòlics
Una vegada situat el raonament pretesament científic en un nivell exageradament formal els
llibres de text ensenyen procediments i regles per manejar el llenguatge simbòlic. Al perdre
de vista que els llenguatges sostenen accions, i que només tenen sentit per relació amb e-
lles (Izquierdo, 2001), moltes vegades l'ensenyament de la ciència acaba reduint-se a a-
prendre un llenguatge formal, sense cap utilitat pràctica. No ens ha d'estranyar que aquesta



83

falsa ciència escolar sigui considerada pels alumnes una activitat ben poc útil ni gratificant,
sense gaire sentit, i esdevingui una important causa de desmotivació i fracàs escolar.

Èmfasi en aspectes quantitatius
Els experts tendeixen a enfrontar-se a problemes difícils per raonaments qualitatius abans
d'iniciar-ne un tractament quantitatiu, mentre que els alumnes novells solen limitar-se a tre-
ballar quantitativament des del principi al final de la resolució, perdent-se així importants e-
lements de regulació tant en la construcció de la base d'orientació com en la comprovació de
diferents passos i resultats. Els llibres de text sembla que potencien aquesta estratègia més
ingènua: les informacions rellevants que farien falta estan escampades en el text i poc rela-
cionades explícitament (Larkin, 1983), i, en canvi, dediquen molta més atenció als aspectes
quantitatius de la resolució de problemes que a les anàlisis qualitatives que les justifiquen. 

Són formals
Els llibres de text es poden qualificar de formals: tant perquè se'ls sol considerar vàlids no-
més si presenten determinada forma, com perquè aquestes característiques que se'ls exi-
geix són requisits més aviat superficials (Strube, 1989b). I aquests condicionants acaben
pesant més que la voluntat de fer-se entendre: s'acaba fent servir un llenguatge poc viu,
rígid, clarament inapropiat per a molts dels alumnes a qui s'adreça. 

Escamotegen els referents
A l'utilitzar un llenguatge formal, sense agents, que rarament parla de recerca, que conté
termes relacionats intensament amb altres coneixements que no s'expliciten, que insisteix en
arguments lògics i en la manipulació de llenguatges simbòlics que no es poden relacionar
amb fenòmens quotidians... tant els textos didàctics com els de divulgació queden despro-
veïts dels seus autèntics referents, que són els experiments i els fenòmens del món, perdent
així el seu significat real. El llenguatge suplanta la realitat (Izquierdo i al., 1999). Els llibres
de text parlen molt de teories sobre el món però poc dels fenòmens del món: això confon
sovint els alumnes que –en contra del que inicialment esperaven– consideren que la ciència
parla d'entitats i processos (molècules, reaccions químiques, energia, cèl·lules...) més aviat
poc relacionades amb el seu propi món (Lemke, 1993). L'únic que molts estudiants poden
fer llavors és, com a màxim, memoritzar una sèrie d'informacions que no comprenen (Iz-
quierdo, 1995; Izquierdo i Sanmartí, 1998).

Proporcionen una imatge inadequada de la ciència
En molts llibres de text les característiques esmentades acaben oferint a l'alumne, com hem
vist, una imatge molt deformada de l'activitat científica. La seva retòrica formal acaba allu-
nyant la ciència de l'alumne, de les seves capacitats, del seu sentit comú. L'interès per
transmetre una ciència neutra, sense valors, situada fora de l'experiència humana, i que no
té res a dir davant dels problemes reals de la societat, acaba justificant polítiques tecnocràti-
ques que també es volen fer passar enganyosament com a neutres (Lemke, 1993).

En definitiva, resulta que un recurs tan important a classe com és el llibre de text presenta
massa sovint una sèrie de característiques indesitjables que no només dificulten l'aprenen-
tatge de les ciències sinó que arriben a tergiversar greument la imatge del que és la ciència.
I això que passa amb els llibres, que són tan importants en el treball escolar, també condici-
ona altres formes de llenguatge a l'aula. Per això val la pena que intentem buscar maneres
pedagògicament més recomanables de parlar de ciència a l'escola. 

L'activitat científica escolar es basa, com hem anat veient, en la interacció estreta entre món
físic (fets i accions), pensament i llenguatge. No podrà ser reeixida sense tenir clar el paper
del llenguatge en relació amb les accions i els raonaments. Com que s'ha avançat força en
l'estudi d'aquestes relacions, serà instructiu repassar algunes concepcions actuals sobre
llenguatge i acció, per poder aplicar-ho després a millorar la classe de ciències.
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Llenguatge i acció
En el capítol anterior ja hem vist que el coneixement actiu o dinàmic requeria una sèrie de
condicions (respondre a una pregunta, utilitzar una estructura de coneixement, aplicar-lo a
exemples paradigmàtics i possibilitat d'argumentar-se) que encaixen especialment bé en la
concepció d'activitat exposada en el primer capítol. La ciència no serveix només per dir com
és el món, sinó també, i sobretot, per transformar-lo (Izquierdo 2001). Un aprenentatge rea-
litzat per una persona només serà plenament significatiu si és capaç de convertir-lo en acció;
i si no sap quan o com fer-ho, romandrà inert. 

Per tot això ens interessa especialment una branca de la lingüística que es va desenvolupar
força a partir de 1970: la pragmàtica. Es fixa especialment en el caràcter d'acció intenciona-
da de les produccions lingüístiques i en els resultats que produeix. 

Una determinada producció lingüística es pot considerar a diferents nivells (Van Dijk, 1978): 

� feta de seqüències de paraules i oracions sotmeses a regles sintàctiques que han de ga-
rantir que estan ben construïdes (nivell sintàctic), 

� que donen lloc a determinades relacions en el nostre cervell entre les entitats o concep-
tes evocats i que podem entendre i estar-hi o no d'acord (nivell proposicional o semàn-
tic), 

� i un recurs per a la consecució –amb èxit o no– de determinades finalitats (nivell prag-
màtic).

Vista des d'un punt de vista sintàctic, una producció lingüística pot ser correcta o incorrecta.
Des del punt de vista semàntic serà veritable o falsa. I des de la perspectiva pragmàtica pot
tenir èxit o fracassar.

La pragmàtica, doncs, es centra en el llenguatge com a activitat intencionada a la recerca
d'unes conseqüències, que poden ser lingüístiques o no. Ho estudiarem amb més profundi-
tat en el següent apartat.

El llenguatge com a acció

Seguint el punt de vista de la pragmàtica, podem considerar que moltes actuacions lingüísti-
ques tenen les característiques pròpies d'una activitat intencionada: es parteix d'un determi-
nat context o situació inicial, s'intenta arribar a un resultat o situació final mitjançant una sèrie
d'accions i operacions (llegir, parlar, escriure, dialogar...). Una acció lingüística que tingui –
amb més o menys fortuna– les característiques d'una activitat s'anomena genèricament acte
de parla o discurs. Anomenarem text a un discurs escrit.

Segons això, qualsevol producció lingüística no sempre es pot considerar un discurs o un
text. Perquè ho sigui ha de mostrar una intenció o objectiu. Per exemple, si un alumne no és
capaç de dir quin era l'objectiu de la classe de ciències que acaba de fer, si tot els actes lin-
güístics que hi han tingut lloc no els veu orientats cap a una meta concreta i coherent, no
han constituït un discurs per a ell. Com es pot veure, les accions lingüístiques són molt im-
portants en l'aprenentatge.

L’emissor intenta produir uns efectes amb el seu missatge, i per assegurar-ne l’èxit intenta
que sigui el màxim de comprensible i desxifrable. Per la seva banda, el receptor per inter-
pretar un missatge normalment parteix de la suposició que l'autor ha intentat fer-se entendre,
i pot completar pel seu compte aspectes que no són explícits en el missatge però que són
necessaris per entendre’l. En aquestes condicions direm que cadascun està aplicant
l’anomenat principi cooperatiu (Grice, 1975).
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Macroestructura i microestructures

Des del punt de vista semàntic, un discurs entenedor està format per paraules, frases o al-
tres elements significatius que poden ser descodificats pel nostre cervell construint relacions
coherents entre conceptes, és a dir, una sèrie de proposicions. En un autèntic discurs ha de
ser possible de simplificar aquesta estructura de proposicions per elaborar una sola proposi-
ció que reuneix el sentit global de tot el missatge. Aquesta proposició s'anomena macroes-
tructura del discurs. La seva verbalització constitueix un bon resum de tota la seqüència.

Naturalment, en un discurs més o menys complex ha de ser possible d'elaborar també la
macroestructura d'una de les seves parts; se l'anomena llavors microestructura perquè no
és general. Com es pot veure, macroestructura i microestructura són termes relatius (Van
Dijk, 1978). Formalment són iguals i només es diferencies en si fan referència o no a la tota-
litat del discurs.

Un discurs sense macroestructura o un fragment sense microestructura fan que el receptor
es pregunti contínuament de què s'està parlant, quin és el tema del discurs. Que li sigui pos-
sible o no fer un resum amb èxit prova que el discurs té una macroestructura coherent... o
fins a quin punt ha estat capaç de captar-la. Un autèntic discurs és, per tant, una unitat se-
màntica (té macroestructura) i d'acció (és una activitat perquè a partir d'un context perse-
gueix determinats objectius). 

A l'afirmar que l'única condició perquè una producció comunicativa sigui un discurs és pos-
seir una macroestructura, no estem posant condicions a la forma ni a la mida de l'enunciat
discursiu. Tant pot ser un bon exemple de discurs un capítol d'un llibre de text, com la icona
que figura en l'ampolla d'un producte químic indicant que és tòxic, una discussió a classe
sobre l'aire, un mural que recull els passos a fer per filtrar, o fins i tot un curs sencer de cièn-
cies.

Components del discurs

Com a acció, realitzada en un context social concret que també la influeix, un discurs es pot
considerar format per quatre classes de components (Kasher, 1985) que il·lustrarem amb
l'exemple d'una discussió científica a l'aula:

� Finalitats. Quan realitzem un acte de comunicació el fem amb unes finalitats determina-
des.

Per exemple, en un debat escolar ideal tant el professor com els alumnes participen
amb ganes d'aclarir una determinada qüestió sobre la qual estan parlant, el tema del di-
àleg. Si no comparteixen la finalitat, difícilment en trauran res de bo.

� Mitjans. Els mitjans per produir l'acte comunicatiu són tant les frases declarades com el
context en el qual s'emeten. Missatge i context són tots dos necessaris perquè el re-
ceptor pugui construir el significat adequat. 

Per entendre el que cadascú diu és imprescindible alguna cosa més que sentir cada
frase: també fa falta disposar dels models adequats, saber en quin context s'ha plantejat
la discussió, com ha començat i per què, per a què ha de servir... El context està cons-
tituït per totes aquestes informacions que, a més a més del que es declara, poden con-
tribuir a la idoneïtat o no dels enunciats, a l'acceptabilitat o no del resultat, i l'èxit o al fra-
càs de l'activitat (Van Dijk, 1978).

� Rols o papers. La comunicació s'estableix en un context socialment organitzat, de forma
que els que hi participen han de complir, segons el paper que hi juguen, unes determi-
nades funcions, mútuament complementàries. 
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Així, durant el debat a classe realitzen diferents funcions l'alumne que parla, el que es-
colta, i el professor quan parla, quan escolta o quan modera el debat. Només si totes a-
questes funcions actuen de forma ben coordinada es podrà aconseguir de realitzar amb
èxit l'activitat discursiva.

� Resultat. Quan un acte discursiu s'ha realitzat amb èxit se n'obté un resultat o producte,
és a dir, unes determinades conseqüències lingüístiques i no lingüístiques.

El resultat d'un diàleg a l'aula pot ser tant el coneixement de fets, la comprensió de de-
terminats conceptes, procediments o raonaments, com l'augment de l'interès d'alguns
alumnes per un tema de ciències, la solució al malestar del grup per determinades difi-
cultats conceptuals o pràctiques que havien sorgit, el descobriment per part del profes-
sor de certes capacitats insospitades en un alumnes, etc. Normalment els resultats e-
fectius d'una activitat són –per a bé i per a mal– molt més variats que les finalitats que
han mogut a començar-la.

Cada combinació dels elements anteriors defineix un tipus concret de discurs: diàleg, text
explicatiu, informe de laboratori, etc. Així, un informe de laboratori, un debat sobre proble-
mes mediambientals o una explicació del professor tenen diferents finalitats, es realitzen
amb diferents mitjans en contextos socials i conceptuals específics, demanden als partici-
pants diferents rols o comportaments i aconsegueixen resultats també diferents. 

Tipus de discursos

Però aquests quatre elements no són independents. Han de complir una sèrie de regles que
compleixen una doble funció (Kasher, 1985): 

� reguladora (perquè ajuden a aconseguir els propòsits del discurs i a evitar-ne el fracàs) 

� i definidora (perquè contribueixen a fer que l'acte de comunicació sigui del tipus de dis-
curs que es pretenia, evitant de prendre un sentit equivocat). 

Per exemple, un informe de laboratori satisfactori ha d'haver aconseguit la finalitat que es
proposava al fer-lo (com és comunicar ordenadament els resultats d'un experiment), amb
uns mitjans (que són frases escrites –acompanyades o no de dibuixos, gràfiques, equacions,
etc.– en el context de resolució d'alguna situació problemàtica), representat uns papers (d'-
alumne que s'adreça al professor o a un altre alumne), i aconseguint un producte o resultat
(com pot ser una millor comprensió de les teories i els fets implicats). Un informe correcte
implica haver dominat les regles que ajuden a perfilar els quatre components, a fi d'aconse-
guir que la comunicació sigui satisfactòria i adequada al context (funció reguladora) i fan que
allò que en resulta sigui un autèntic informe de laboratori (funció definidora).

El que més ajuda a determinar el tipus de discurs és l'esquema que l'organitza, que sol estar
format per categories i subcategories jeràrquicament organitzades. En el cas d'una narració
hi trobem normalment una estructura constituïda per plantejament, nus i desenllaç, cadas-
cuna amb les seves pròpies subcategories. A aquesta estructura esquemàtica jeràrquica se
l'anomena superestructura del discurs. 

Quan es tracta d'un informe de laboratori tendim a demanar una estructura semblant a la de
la taula 2.4. Per descobrir-la al llegir un document i adonar-nos que es tracta d'un informe de
laboratori no hem de recórrer només a anar construint successives microestructures; el ma-
teix autor intenta facilitar el descobriment de la superestructura del discurs mitjançant indica-
cions: títols, parts destacades amb negreta,  color, etc., determinades paraules o locucions
(com "El que tractem d'aconseguir és...", "Pel que fa al segon aspecte...", "La conclusió de
tot plegat és...", "Però..."). La superestructura d'un discurs és important perquè facilita la se-
va lectura (o recepció), comprensió i reproducció. 
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Mentre que la superestructura determina la forma del discurs, la macroestructura en reflec-
teix el contingut. Cada categoria de l'esquema representa una funció específica assignada a
la microestructura corresponent (Van Dijk, 1978). Aquest autor compara la relació entre su-
perestructura i macroestructura d'un discurs a la relació que hi ha entre la sintaxi d'una ora-
ció (que també és una estructura que li dóna determinada forma) i el seu contingut semàntic.
Es pot dir que la superestructura “s'omple” amb el contingut (semàntic) de la macroestructu-
ra.

Més endavant, afegint-hi alguns components més, analitzarem els tipus discursius més fre-
qüents en les activitats científiques escolars i les superestructures que les poden caracterit-
zar.

La retòrica en el llenguatge científic

Una de les funcions del llenguatge com a acció és la de generar conseqüències. I un dels
resultats més perseguits pels discursos científics és aconseguir de persuadir al receptor amb
el missatge. Com que la branca lingüística que la tracta és la retòrica, els científics, els pro-
fessors i els divulgadors de ciències utilitzen, com ja hem constatat en els llibres de text,
recursos retòrics poderosos. Aquest recurs a la retòrica no ha de considerar-se despectiva-
ment una "mera retòrica sense contingut" com si es tractés d'enganyar al lector, sinó que
persegueix una finalitat científicament ben legítima, que és la de convèncer.

Els informes experimentals professionals no tracten tant de descriure el que s'ha fet i el que
realment ha succeït com de persuadir al lector de la legitimitat de les conclusions. En a-
quests informes els dubtes, els errors, les incerteses... són deixades de banda. Al comparar
les anotacions de laboratori amb els escrits on aquests resultats es presentaven públicament
s'ha pogut constatar sovint que aquests textos, malgrat el seu estil literàriament realista, són
narracions força allunyades de l'estricta realitat: la idealitzen, mitifiquen, simplifiquen, dissi-
mulen, n'amaguen aspectes... S'hi solen utilitzar recursos literaris de dramatització, com
destacar el gran nombre de dificultats que es van haver de vèncer, la presentació del procés
de recerca en forma condensada i lineal, el paper de guanyador i de perdedor, afirmar que
s'ha aconseguit un coneixement autèntic de com són les coses (realisme ingenu), etc.
(Cantor, 1989).

Del discurs al model

Quan una persona vol entendre un discurs sembla que segueix un procés relativament com-
plex, encara que no en sigui del tot conscient. Els principals passos són aquests (Johnson-
Laird, 1983):

� Escolta sons o llegeix grafies (nivell fonèmic o grafèmic).

� Si per a ell cadascuna de les paraules té significat, intenta relacionar aquests significats,
construint les seves relacions en forma de proposicions (nivell proposicional).

� Si les proposicions són coherents pot anar construint-se una representació interna amb
capacitat de reproduir els aspectes dinàmics del sistema que es tracta, mitjançant inter-
accions causals entre els seus components (nivell de model mental).

Les paraules que habitualment fem servir no són neutres, sinó que ja contenen una determi-
nada manera de veure les coses, que de vegades no és compatible amb les idees de la ci-
ència. Per exemple, només cal pensar en expressions tan corrents com "la sortida del sol",
"tinc fred", "té força", "l'aspirador xucla", "es fan cucs al gerani"...i de quina manera porten
implícits determinats models, poc científics, de la realitat. Tots els que parlem una llengua
compartim una mateixa manera de categoritzar i veure les coses que és pròpia d'una cultura
(Moreno i al., 1988). De forma semblant, les persones que "parlen ciència" disposen de més
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termes que els menys formats; però el que és més important és que els permeten de veure
el món d'una manera diferent, la que comparteix aquella comunitat científica. Entrar a formar
part d'aquesta comunitat passa per adquirir el seu llenguatge i la seva forma de pensar; una
i altra van estretament unides.

A l'hora d'interpretar un discurs pot semblar que només cal descodificar-lo i prou, però en
realitat no sol ser tan senzill. El cas és que la comprensió correcta d'un discurs sol ser im-
possible si només es té en compte el missatge literal que ens arriba. Per exemple un enun-
ciat com "agafeu l'agenda", interpretat literalment no implica que s'hagi d'agafar cap bolígraf
per escriure-hi; però per experiència l'alumne sabrà quina és la intenció d'enunciats d'aquest
tipus, com pot ser anotar uns deures, i interpretarà que també ha de prendre algun instru-
ment per escriure-hi. En canvi, el mateix enunciat dit per algú que està repartint agendes
noves té tot un altre significat. 

Així, doncs, per arribar a descodificar correctament un missatge i construir la interpretació
adequada ens fan falta tres tipus d'informacions (Johnson-Laird, 1983):

� La continguda explícitament en el discurs,

� la que es pot deduir del context,

� i la que forma part del nostre fons de coneixement.

Això significa que no tota la informació per construir una representació correcta apareix de
forma explícita en el propi discurs. És molt important tenir en compte que l'èxit de la comuni-
cació depèn també per una part de la significació del context i per l'altra del coneixement que
ja tingui el receptor. A més de ser impossible que el discurs contingui de forma explícita tot
el coneixement necessari per a la seva comprensió, el resultat que aconseguiria qualsevol
que s'ho proposés seria un discurs tan prolix que resultaria pràcticament inintel·ligible
(Lemke, 1993).

Raonaments lògics

Quan ens trobem en un context desconegut (pensem, per exemple, quan ens enfrontem per
primera vegada a un programa d’ordinador totalment nou per a nosaltres), intentem construir
models mentals que descriguin les parts del sistema, les seves funcions, la manera de rela-
cionar-les per arribar a obtenir determinats resultats... Només més endavant, quan ja hem
construït i executat models amb èxit arribem a simplificar la tasca mitjançant l'elaboració de
regles (si... aleshores...) que escurcen el procés, però que el poden fer incomprensible per a
un novell. De forma semblant, el descobriment científic passa per l'elaboració de nous mo-
dels mentals per donar compte dels fenòmens; però només quan els models són prou sa-
tisfactoris i s'han consolidat es pot passar a la seva formalització en termes lògics. 

Habitualment la lògica no ens serveix per generar noves idees, però sí per simplificar els
nostres raonaments i per persuadir. "Formulem els nostres raonaments i conclusions en
termes lògics després d'haver-los elaborat o descobert d'una altra forma" (Minsky, 1985, p.
192; el ressaltat és a  l'original). 

L'enganyosa simplicitat d'una fórmula física fa que l'alumne poc experimentat hi vegi només
una fórmula, mentre que per a un expert contingui molta ciència: la seva justificació, el marc
teòric on s'ha d'ubicar, el tipus de relacions que estableix entre les variables, la forma de
determinar empíricament cadascun dels seus paràmetres i variables, els tipus de situacions
als quals és aplicable, en quins contextos no és aplicable i per què, els tipus de problemes
on habitualment s'utilitza, alguns trucs que faciliten la seva aplicació, etc. Així com una fór-
mula pot ser per a un expert la clau per activar tot aquest coneixement, per a molts alumnes
la fórmula és aparentment tot el seu coneixement sobre el cas, però més aviat desconnectat
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del seu raonament de sentit comú. Si no som capaços de prevenir-ho, a l'escola podrem
tenir fórmules, però no ciència (Jung, 1993). Mentre que per a un expert una fórmula cone-
guda porta associada molta informació de diferents tipus, l'alumne que ho vol aprendre hau-
rà de seguir el camí en certa manera invers: començant pels aspectes més concrets, desen-
volupar el llenguatge adequat per parlar-ne i arribar finalment, si convé, a la seva formulació
en llenguatge matemàtic (Nesher, 1989); en capítols anteriors n'hem vist alguns exemples.

En definitiva, l'activitat científica escolar –sobretot en l'ensenyament obligatori– és més facti-
ble per la via de discutir metàfores o models mentals per comprendre fenòmens que basant-
ho en deduccions lògiques a partir d'axiomes (Winograd, 1981).

El llenguatge i la classe de ciències
Forma part de l'experiència de molts professors el fet de no haver arribat a entendre de debò
un tema de ciències fins que ens hem vist en situació d'haver-lo d'ensenyar, de construir-ne
un discurs coherent (Sanmartí, 1995). Elaborar aquest discurs implica connectar d'alguna
manera convincent els elements que hi intervenen (per exemple amb relacions de causa a
efecte, exemples i generalitzacions, explicitant components o vincles, etc.) i de fer-ho utilit-
zant un llenguatge entenedor per al receptor. Aquesta tasca porta a una intensa reelaboració
del contingut, fent-lo molt més sòlid, comprensible i convincent. 

Per això, es tractaria d'aprofitar educativament aquest enorme potencial del llenguatge per
millorar la comprensió que els nostres alumnes tenen dels fets i models científics. En a-
questa línia s'ha proposat de desenvolupar, en el context de l'activitat escolar, una sèrie
d'habilitats amb components tant cognitius com lingüístics, mitjançant la producció de dife-
rents classes de discursos (Izquierdo, 2001). Es tracta d'aprofitar les nombroses exigències
que ha de complir un discurs ben fet per ajudar a estructurar i consolidar les idees. 

El llenguatge, des d'aquest punt de vista, seria el "mètode" per arribar a construir coneixe-
ment científic, realitzant una funció central en el procés d'elaborar fets científics a base de
modelar fets quotidians. 

Al llarg del treball científic és necessari realitzar diferents formes de discursos, cadascun
amb les seves pròpies finalitats. Així, una explicació, una definició, una argumentació, un
informe de laboratori, un article científic, una descripció d'uns fets o d'un procediment, etc.,
són més a menys complexos, més o menys extensos, però es realitzen per aconseguir dife-
rents finalitats concretes com a discurs. La finalitat de cadascuna d'aquestes formes de dis-
curs condiciona les seves característiques formals. Per exemple, la finalitat d'un informe de
laboratori consisteix en partir d'un objectiu que s'intenta aconseguir mitjançant l'obtenció i
anàlisi de dades empíriques que arribin a justificar adequadament la conclusió. La seva or-
ganització com a text no només ha de reflectir i reproduir el procés cognitiu sinó que fins i tot
contribueix a orientar-lo. Els aspectes cognitius i lingüístics es complementen i ajuden mútu-
ament. 

Activitat científica i discurs

És evident que al llarg de les classes de ciències amb el mateix grup estem intentant de rea-
litzar una activitat adreçada a aconseguir uns objectius; naturalment, està constituïda per
accions, més simples, i aquestes per operacions, encara més simples, més o menys auto-
matitzades. Cadascuna d'aquestes accions es pot convertir en un discurs, amb les seves
microestructures que donen lloc a una macroestructura global quan tot funciona bé, i que
expressa el significat general de l'activitat. Per a un alumne que hagi percebut clarament el
significat de l'activitat global, aquesta activitat mostra una macroestructura clara, té un sentit
definit. 
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Per tant, és possible associar el significat de les accions amb les seves microestructures i el
de l'activitat amb la corresponent macroestructura. En aquest sentit podem dir que el llen-
guatge és una forma d'activitat o que l'activitat es pot convertir en una forma de llenguatge.
La coherència que demanàvem entre l'activitat i les accions que la formen és paral·lela a la
coherència entre microestructures i macroestructura. Cada acció i cada enunciat han de rea-
litzar una funció que contribueixi en alguna mesura a la tasca general. Per a això cada e-
nunciat s'interpreta simultàniament a molts nivells (estructura semàntica, sintàctica, lèxica,
estil, timbre de veu, velocitat d'emissió, altura del to, gestos i mímica, postura corporal, dis-
tància emissor-receptor, etc.) per arribar a determinar quina acció s'executa en realitat i qui-
nes intencions té l'emissor (Van Dijk, 1978).

Ja hem discutit que el més important de les activitats científiques escolars és que siguin
concebudes com a activitats reals per part dels alumnes: que parteixin d'un context que els
resulti comprensible, que es proposin objectius clars, que es construeixin la seva pròpia ba-
se d'orientació de l'activitat i la facin servir per orientar-s'hi i realitzar amb sentit i regular les
accions, quines tasques ha de fer cadascú, etc. El problema és que a la realitat moltes tas-
ques escolars no es poden considerar activitats genuïnes per a alguns alumnes: o perquè no
han aconseguit d'entendre el context, o no hi relacionen l'objectiu o no l'identifiquen, o per-
què la base d'orientació és precària o no la utilitzen adequadament... Llavors el que es fa a
classe són només tasques escolars que s'intenten completar, però que no es poden anome-
nar pròpiament activitats, ja que degeneren en una mena d'activisme sense gaire sentit
(Hull, 1989). És força freqüent en algunes classes, per exemple, que quan els alumnes han
de buscar informació sobre algun tema portin un gran volum d'informació, però sense haver-
la elaborat o fins i tot sense llegir-la; demostren així que per algun o altre motiu no han cap-
tat el veritable sentit de l'activitat. Sembla que molts alumnes consideren que aprendre és
sinònim de realitzar les tasques proposades, i no s'adonen dels objectius didàctics que el
professor pretén aconseguir mitjançant aquelles tasques (Bereiter i Scardamalia, 1989).

Al llarg d'un curs proposem als alumnes de realitzar diverses vegades el mateix tipus d'acció
o activitat científica (com per exemple explicar científicament un fet o realitzar un experi-
ment). Hi poden trobar dos tipus de dificultats: les que fan referència al contingut científic
que es maneja (la relació entre els fets, el llenguatge i els models específics implicats) i les
que són degudes a una falta de familiaritat amb l'activitat que es realitza. 

Cada tipus d'activitat (sigui predominantment d'acció o bé de discurs) es pot caracteritzar per
una estructura pròpia: una seqüència d'accions més o menys invariable i identificable. Ca-
dascun dels tipus d'activitat constitueix un gènere discursiu (Lemke, 1993). És important
aprofitar cada vegada que apareix una activitat d'un gènere que planteja problemes als a-
lumnes per ensenyar-los-el explícitament: quina és la seva funció i quina la seva estructura,
amb els exemples que convingui.

Ens podem preguntar quins són els gèneres científics més representatius. Tot i que sovint
no apareixen de forma pura sinó barrejats, és possible caracteritzar alguns grans tipus de
discurs científics, o gèneres discursius, basant-nos en diferents criteris. Vegem-ne els més
representatius.

Llenguatge oral i escrit

Quan es tracta de caracteritzar quins poden ser els gran gèneres del llenguatge científic, la
primera classificació és la que separa les diverses classes de discurs oral dels textos o dis-
cursos escrits.

Aparentment pot semblar que parlar o escriure siguin activitats fonamentalment equivalents,
però no és així. Al comparar el llenguatge oral amb l'escrit que s'utilitza a l'aula destaquen
algunes diferències importants:
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� El llenguatge oral té l'avantatge de tenir l'interlocutor davant. Si l’emissor està atent a
l'expressió i actitud del receptor pot comprovar l'efecte que el discurs li produeix, fent
més fàcil la regulació de la comunicació: és fàcil saber si el receptor va essent  capaç de
captar informacions del context i descobrir fins a quin punt pot desempaquetar el contin-
gut de determinats termes. El receptor pot veure facilitada aquesta feina fixant-se en
molts indicis que acompanyen els signes verbals: gesticulació, to de veu, inflexions, mi-
rada, accions... Normalment hi ha la possibilitat de fer preguntes, d'interrompre per de-
manar aclariments o d’establir un diàleg. Com que el missatge desapareix en el mateix
moment d'emetre's, es presta a la rectificació, la puntualització, a seguir un itinerari no
gaire ordenat, a prestar un grau d'atenció a certs detalls que no és proporcionada a la
seva importància...

� Per la seva banda, l'ordre que imposa el llenguatge escrit ajuda a estructurar, categorit-
zar i disciplinar. Com que el receptor normalment és desconegut, l'escriptor es veu obli-
gat a explicitar moltes de les característiques del context on se situa el text, i també a-
quells coneixements empaquetats que cregui que podrien quedar fora de l'abast del sa-
ber del lector. Aquest esforç obliga l'escriptor a portar a la consciència alguns elements
importants que en un missatge oral poden haver estat ocupats per valors per defecte.
En el producte final normalment no s'accepta que hi apareguin rectificacions, però en
canvi aquestes són més fàcils de fer durant el procés d'elaboració, rectificant esbor-
ranys. Com que el missatge és permanent, ha quedat fixat, és més fàcil la reflexió sobre
el seu contingut, la metacognició. Aquesta és la forma característica del llenguatge de la
ciència; la ciència és, sobretot, ciència escrita (Locke, 1992). 

Per tant, escriure i parlar són formes complementàries de comunicació. Mentre que el llen-
guatge oral, segons Halliday, és dinàmic, fluid, i recorda l'ordre d'una coreografia, l'escrit és
sinòptic, estàtic, amb un ordre semblant al d'un cristall. Mentre que el llenguatge oral és útil
per comunicar processos i seqüències de processos, instruccions, seqüències ordenades
d'arguments, etc., el llenguatge escrit és especialment indicat per comunicar definicions,
estructures, taxonomies, resums dels arguments... (Halliday, 1993). 

Els gèneres del llenguatge científic

Perquè l'activitat científica es desenvolupi amb èxit fa falta que els participants disposin del
suficient coneixement sobre el tema, però també del necessari domini dels gèneres del llen-
guatge científic. Mentre un proporciona el contingut, l'altre aporta la forma d'organització del
raonament (Lemke, 1993). Llenguatge i pensament es complementen: sense unes formes
de llenguatge ben establertes, els raonaments científics quedarien molt limitats. Per això
considerem important ensenyar explícitament els diferents gèneres científics, que haurien de
tenir un lloc precís en el currículum juntament amb els continguts habituals.

Però caracteritzar els diferents gèneres utilitzats en el llenguatge científic no és una tasca
fàcil. Per una banda, podem trobar diferents criteris per classificar-los, tots ells útils; el seu
encreuament genera un enorme nombre de gèneres "purs". Per altra, analitzant diferents
discursos científics reals, tant professionals com escolars, constatarem que la majoria con-
sisteixen en una mescla de gèneres purs. És per això que cal veure els tipus purs més aviat
com a casos extrems, amb totes les possibilitats intermèdies entre ells i de combinació entre
diferents criteris.

Els criteris que trobem més interessants per donar lloc a gèneres identificables, cadascun
amb la seva estructura i funció són els següents:

Mitjà
Ja hem comentat les importants diferències entre els missatges que arriben oralment i els
que ho fan per escrit. També hem vist que uns i altres s'adapten més bé a unes funcions que
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a unes altres. Donen lloc a les activitats complementàries de parlar i escoltar, o escriure i
llegir.

Participants
Segons les persones que disposen del dret de participar en un discurs com a emissors es
tractarà d'un monòleg, d'un diàleg (habitualment dues persones que interaccionen) i d'un
debat (més de dues persones interaccionant). L'avantatge del diàleg i el debat per sobre del
monòleg és que la possibilitat d'interpel·lar-se, sobretot per mitjà de preguntes o de contra-
arguments. El fet d'aturar el discurs en espera de la resposta o la rèplica col·loca a l'interlo-
cutor a qui van dirigides en una posició activa; estimula la construcció i execució de models
mentals per fer les inferències necessàries com a pas necessari per generar la contesta. En
canvi, el monòleg no sol generar tanta implicació; no sembla afavorir una interpretació del
discurs que vagi més enllà de la literal.

Funció cognitiva
Segurament aquest és el criteri més utilitzat per caracteritzar els gèneres a causa de la seva
profunda relació amb els processos de raonament científic. Es tracta dels següents (Jorba,
Gómez i Prat, 1998):

� Definició. Estableix el significat d'un terme.

� Descripció. Recull els aspectes observables més característics d'un objecte, un fet o
procés.

� Explicació. Interpreta un fet mitjançant un model teòric.

� Justificació. Raonament per mostrar el fonament i correcció d'una afirmació.

� Argumentació. Raonaments per justificar la tria d'una opció entre diverses.

Estructura retòrica
Perquè el discurs arribi a acomplir la seva funció l'emissor intenta organitzar la seqüència de
forma que capti l'atenció del receptor i li resulti convincent. Algunes estructures retòriques
típiques o patrons retòrics (Lemke, 1993) són:

� Pregunta - resposta

� Problema - solució

� Causa - conseqüències

� Generalització - exemples

Extensió
Hi ha des de discursos científics més aviat curts, com una definició, fins a altres de més
llargs, com un informe de laboratori o un text expositiu. Els més extensos, o majors, nor-
malment contenen diverses seqüències, cadascuna constituïda per un discurs curt, o menor
(Lemke, 1993). 

Grau d'elaboració
Els tipus de discurs que els alumnes utilitzen espontàniament en les seves relacions (discur-
sos primers, principalment orals) són força diferents dels que pretenem que aprenguin en la
classe de ciències (discursos segons) (Lemke, 1993). La seva adquisició passa per una
doble ruptura (Prat, 1998): per una banda, s'han d'anar deslligant de contextos o situacions
personals, i per l'altra s'han d'adaptar a la manca de presència del receptor, sobretot en el
pas del llenguatge oral a l'escrit.
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Alguns gèneres discursius típics de la classe de ciències
Durant l'activitat científica escolar es realitzen molts raonaments. Per a cadascun d'ells fa
falta combinar, segons Lemke (1993) dos elements: per una banda un "patró temàtic" o co-
neixement de què és rellevant i quines relacions hi regeixen (model mental), i per l'altre un
patró de gènere, sobretot els funcionals i retòrics. Per exemple, un professor pot establir un
diàleg amb els alumnes sobre un aspecte de geologia (activa un patró temàtic o model
mental) demanant una explicació d'un fenomen (gènere funcional) en forma de pregunta -
resposta (gènere retòric, ja que no tracta de conèixer la resposta o avaluar, sinó de generar
l'explicació).

Per això és molt important que els professors de ciències assumim l'ensenyament d'aquests
gèneres discursius, com a continguts de llengua propis de les ciències. Per al seu ensenya-
ment Collins, Brown i Newman (1989) proposen una seqüència molt general de tres passos:

� Modelar: construir la base d'orientació de l'activitat

� Entrenar amb suport: realització d'exercicis, alguns passos dels quals ja se li donen fets

� Retirar l'ajut progressivament a mesura que l'alumne és capaç d'autoregular-se, fins que
realitza tot sol l'activitat completa.

Ara farem una breu ullada sobre alguns gèneres característics de les ciències. Considera-
rem cadascun dels gèneres funcionals, així com dos altres tipus de gèneres que també hi
realitzen un paper important, com són el diàleg socràtic i el text (amb les seves dues cares:
la lectura i l'escriptura). Resulta útil plantejar cada activitat discursiva en la forma retòrica de
resposta a una pregunta.

Definició

Una definició respon a la pregunta "Què és?". La seva forma típica és indicar a quina classe
d'entitat pertany i quins són els seus trets característics respecte de classes diferents. Per
exemple, "la densitat d'un material és la massa (entitat) d'un centímetre cúbic d'aquest mate-
rial (trets característics)". 

Els alumnes tenen tendència a fer definicions de la forma "és quan...". Una altra tendència
és de confondre la definició d'una magnitud amb el seu procediment de càlcul ("la densitat
és massa partit per volum"); posar l'accent en el càlcul pot ajudar a resoldre exercicis, però
no insisteix en el seu significat real, que és el que permet de reflexionar-hi i dona sentit al
que està fent.

Des del punt de vista lògic sembla que la definició, al donar significat concret a un terme (per
exemple "àtom"), hagi de ser el pas previ a qualsevol utilització d'aquest terme, per deixar
clar de què estem parlant. Però una definició d'àtom difícilment aportarà a una persona no-
vella el mateix significat que hi pot atribuir una de més experta i li resultarà molt poc útil. Per
això es proposa que la definició formal es realitzi després que l'alumne ha conegut el funcio-
nament del concepte, ha construït i posat en marxa els models mentals que s'hi relacionen
en diversos contextos o situacions, en coneix exemples i contraexemples, i ja té una pers-
pectiva de quina mena de problemes pot ajudar a resoldre i quins no. Només quan l'alumne
coneix bé el tema té sentit elaborar una definició formal –perquè té la forma que hem indicat
al principi– que reculli els seus trets essencials. Per exemple, en el cas de la densitat la in-
troducció de la definició només tindrà sentit després de discutir problemes del tipus "què
'pesa' més, la palla o el plom"? Per tant, la definició no és tant un punt de partida, com d'arri-
bada (Izquierdo i Sanmartí, 1998). 
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Descripció

Respon a la pregunta "què passa?" si es tracta de descriure fenòmens o processos o bé
"com és?" per descriure entitats.  

En principi sembla una activitat cognitiva senzilla. Però, com és sabut, la percepció està
condicionada per les nostres concepcions; les dades perceptives són processades per des-
cobrir-hi pautes ja conegudes. Per això no hi ha una separació clara entre observació i infe-
rència, i molts alumnes solen barrejar el que veuen amb el que infereixen que succeeix (Iz-
quierdo i Sanmartí, 1998). Per exemple, al descriure el que fa un aspirador els alumnes po-
den afirmar que xucla, introduint ja una explicació que probablement el professor no com-
parteix. La descripció –a diferència de l'explicació– hauria de limitar-se al nivell dels fets, de
tal manera que tothom, independentment de les seves idees, hi pugui estar d'acord, si més
no a la comunitat de classe. Però moltes vegades el llenguatge de l'observació inclou as-
pectes teòrics: es pot descriure el mateix fet dient "el sucre s'ha dissolt" i "el sucre ha desa-
paregut", enunciats que es situen en marcs teòrics molt diferents. 

Una altra dificultat consisteix en la falta de referents teòrics dels alumnes en temes que no
dominen. Llavors no tenen prou elements per establir quins són els aspectes o variables que
val la pena de destacar i incloure en la descripció (Izquierdo i Sanmartí, 1998). Per exemple,
un alumne que no conegui les quatre parts de la flor, quan hagi de descriure una flor és pos-
sible que no les tingui totes en compte. I un altre que no s'adoni de la influència de la tempe-
ratura sobre la pressió d'un gas tancat, no inclourà la constància de la temperatura en la
descripció d'un experiment de comprensió de gasos relacionat amb la llei de Boyle-Mariotte. 

Explicació

Una explicació científica respon a la pregunta "per què?" referida a un fet (per exemple, "per
què hi ha dia i nit?", "per què veiem l'arc de Sant Martí?"). La seva estructura elemental con-
sisteix en connectar la situació inicial del fet amb la final, mitjançant un encadenament de
causes i efectes que passen per un nivell més abstracte (teòric) que el de l'observació. Una
predicció raonada (per exemple, "on veuríem l'arc de Sant Martí si es formés ara?") tindria
una estructura semblant. No adonar-se de la teoria que fa falta en un cas determinat, o la
falta de costum de connectar els fets amb el nivell teòric i raonar-hi, són factors que poden
dificultar als alumnes la realització d'explicacions.

Justificació

Quan es demana de justificar un enunciat, ja sigui referit a un fet o procediment ("al passar
corrent per un fil prim, s'escalfa", "la cromatografia en paper ens ha permès de separar les
tintes d'un retolador"), a una teoria ("el corrent elèctric són càrregues en moviment") o a un
judici de valor ("és millor tancar les centrals nuclears"), es reclama que es fonamenti l'enun-
ciat mitjançant coneixements o punts de vista acceptats per tots els implicats. 

Normalment justificar un fet necessita recórrer a la teoria i és equivalent a explicar-lo. Justifi-
car un enunciat teòric pot suposar aportar proves experimentals, de manera que l'enunciat
en sigui l'explicació; o bé recórrer a una teoria més profunda que el pugui explicar. Justificar
un enunciat de valor reclama fonamentar-lo en coneixements de fets, de teories o d'altres
valors que totes les persones implicades puguin acceptar. 

Sigui en explicacions o en justificacions, l'alumnat tendeix a recórrer a tautologies quan no
canvien de nivell respecte de l'enunciat inicial (per exemple, per explicar per què és impor-
tant el cor, poden contestar "perquè si no funciona et mors"). Un recurs habitual que els
professors utilitzem per ajudar a aprofundir en el nivell d'explicació o justificació és de pre
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guntar el "per què del perquè" (Izquierdo i Sanmartí, 1998) ("...i per què et mors si no funcio-
na?").

Argumentació

Un discurs argumentatiu pretén defensar la superioritat d'una opció per damunt d'altres (per
exemple, "per què val la pena deixar de fumar?" o "per què creiem que la matèria està feta
de partícules?"). Així com els gèneres discursius que hem analitzat fins aquí consistien bàsi-
cament en la creació d'una línia de raonaments, hi ha moments que cal augmentar la força
del raonament al màxim possible per fer-lo més contundent, argumentant de totes les formes
i amb tantes proves com sigui possible. Una manera de reforçar-los és afegir als propis ar-
guments la crítica de possibles arguments opositors. Com diu Winograd (1981, p. 305), "en
aquests problemes és més interessant l'estructura del raonament dels advocats que la dels
matemàtics: intenten anticipar objeccions, no es guien per una teoria formal, preparen justifi-
cacions per superar les objeccions. No es basen en axiomes inqüestionables sinó en supo-
sicions que l'advocat creu que formen part del context bàsic, i per això no es qüestionaran".

Diàleg socràtic

És sabut que l'alumne ha de construir, amb dificultats que de vegades són molt importants,
models científics en diferents contextos didàctics. En mans del professor, el diàleg socràtic
constitueix un poderós instrument didàctic per ajudar-lo a regular aquest procés: el profes-
sor, que coneix el model que s'ha de construir (l'anomenarem model B), intenta deduir de les
intervencions de l'alumne (pot tractar-se d'un sol alumne o d'un grup) les característiques del
model que està construint (model A1). Un cop se'n fa una idea executa el model A1 en alguns
contextos en què difereix del resultat d'executar B. A continuació formula una pregunta que
obligarà a l'alumne o alumnes a executar també el model A1 en un context desfavorable; per
manca de coherència, correspondència o robustesa l'alumne es veurà obligat a modificar el
model per obtenir-ne una altre, A2, més satisfactori. El diàleg pot anar continuant obtenint
una seqüència de models progressivament més propers al buscat, B. Un cop arribats a B es
pot continuar el procés però per comprovar la robustesa del nou model, anant colonitzant el
seu espai de problemes.

El diàleg socràtic pot utilitzar diverses estratègies per a la discussió amb alumnes (Brown i
Palincsar, 1989):

� Variació sistemàtica de casos (per ajudar-los a centrar-se en els fets rellevants)

� Contraexemples i casos hipotètics (per qüestionar la legitimitat de les conclusions)

� Estratègies parany (abocar-los a fer prediccions o raonaments incorrectes perquè se n'-
adonin)

� Estratègies d'identificació d'hipòtesis (perquè especifiquin les hipòtesis que estan intro-
duint)

� Estratègies d'avaluació d'hipòtesis (per avaluar críticament prediccions i hipòtesis)

Així com en el diàleg teachback, utilitzat en recerca, l'investigador evita de fer aportacions
conceptuals, el diàleg socràtic utilitzat en l'ensenyament fa servir els mateixos recursos però
hi afegeix la possibilitat d'introduir algun nou element (empíric, teòric, lingüístic, instrumental,
metodològic, etc.) en el precís moment que la seva necessitat resulta manifesta per resoldre
l'enigma plantejat.

Un dels avantatges del diàleg socràtic per a l'ensenyament és que, a diferència d'una expo-
sició magistral, hi ha peces fonamentals d'informació que no són emeses pel professor sinó
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que només apareixen com a producte de l'activitat d'execució de models per part dels alum-
nes. Segons Beaugrande i Dressler (1981), un discurs massa complet i tancat en si mateix
minimitza –i fins i tot pot arribar a repel·lir– l'activitat del receptor, mentre que certes man-
ques d'informació ben dosificades poden estimular força la seva participació. Hi ajuda el fet
de basar-ho en preguntes com a recurs retòric, realitzant sobre l'interlocutor o interlocutors
una interrogació amb sentit que no només els repta a resoldre l'enigma sinó que transmet
senyals de confiança en la seva capacitat per fer-ho correctament.

Altres avantatges són que ajuda a modelar formes de pensament científic, que requereix
ajustar-se al nivell de raonament dels alumnes, que permet de comprovar els progressos, i
sobretot que millora la implicació i participació de l'alumnat, tot i que com a un mètode de
transmissió d'informació és més lent que d'altres (Brown i Palincsar, 1989) i que, al ser ha-
bitualment un discurs oral, cal que els alumnes el completin amb un esforç per escriure un
recull estructurat dels seus punts fonamentals. 

El text: la lectura

La lectura de textos científics constitueix un sistema de comunicació molt utilitzat a les aules.
A l'inici d'aquest capítol ja hem comentat algunes dificultats serioses que presenten per als
alumnes molts dels llibres de text que fem servir. La lectura, sobretot la d'un text científic, no
és un procés tan lineal com pot semblar. Quantes vegades els nostres alumnes s'han quedat
encallats en una lectura científica que no acaben d'entendre, i que no són capaços de sinte-
titzar amb les seves pròpies paraules? 

La recerca en ciències cognitives ha mostrat que la lectura constitueix una activitat força
complexa. Com a professors ho hem de tenir en compte per ajudar adequadament els nos-
tres alumnes a superar els entrebancs.

Cooperació per a la lectura

Mitjançant el llibre de text l'autor vol informar o convèncer el lector sobre determinats as-
pectes relacionats amb la ciència. Ben poques vegades el que es pretén és obrir interro-
gants en els alumnes. En canvi, aporten grans quantitats d'informació que l'alumne difícil-
ment identifica a quina pregunta responen. 

En virtut del principi de cooperació, emissor i receptor normalment intenten contribuir, ca-
dascú a la seva manera, en l'èxit de la comunicació:

� Per ajudar el destinatari a captar el significat que intenta comunicar, l'autor procura in-
corporar al text tota una sèrie d'elements, tant de tipus retòric (sinònims, exemples,
comparacions o metàfores, paràfrasis...) com pragmàtic (organització del text, assegurar
la seva coherència, etc.) (Prat i Izquierdo, 1998). 

� Per la seva banda el lector, per culminar la tasca amb èxit, ha de realitzar de forma coor-
dinada tant la part orientadora com l'executora i la reguladora de l'activitat. Les comenta-
rem més endavant.

Interpretació del text

Ja hem descrit com el procés cognitiu d'interpretació d'un discurs –en aquest cas, escrit–,
passa per la construcció d'un model mental amb les informacions explícites del propi text, les
que estan implícites en el seu context i les que facin falta, sempre que estiguin presents en-
tre els coneixements propis del receptor. L'execució d'aquest model ha de ser capaç d'anar
encaixant els raonaments que apareixen en el text. Ho pot fer de forma implícita (i llavors tot
sembla intuïtiu, ràpid, sense esforç, gairebé sense ser-ne gaire conscients) quan el model
mental sembla funcionar correctament; o potser s'ha de fer explícitament (realitzant un es
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forç conscient i invertint-hi força més temps) quan el lector detecta problemes de comprensió
i es veu obligat a modificar el model que ha estat construint (Johnson-Laird, 1983). 

La construcció del model mental a partir d'un text permet al lector, doncs, la realització d'in-
ferències, és a dir, posar en funcionament el model per obtenir resultats que no apareixen
explícitament en el text. Sembla que el que més caracteritza els bons lectors és la seva ca-
pacitat per realitzar espontàniament aquestes inferències.

Ja hem esmentat la distinció entre la lectura literal i la inferencial referida a un guió de pràc-
tiques. De fet, Wilson i Chalmers-Neubauer (1988) distingeixen quatre nivells de lectura que
també resulten útils en altres tipus de textos científics (fig. 5.1):

� Lectura literal. El lector comprèn el contingut del text tal com ha estat escrit. (Després de
llegir poden respondre a preguntes com "Quin és l'objectiu de la pràctica?", "Quin mate-
rial fa falta?", "Quines dades cal recollir?", etc.). El model mental que va construint li
serveix per interpretar el que llegeix, principalment mitjançant inferències implícites.

� Lectura inferencial. El lector és capaç de formular amb claredat idees que no apareixen
literalment en el text, però que hi són implícites. ("Quines altres coses cal fer, encara
que no ho digui?", "Quins altres objectius persegueix aquest experiment?", "Quines de
les mesures han de ser més acurades?", "Quines conclusions en pots treure?", "Quina
relació hi ha entre les variables?"...). Executa el model mental per realitzar inferències
explícites.

� Lectura avaluativa. El lector pot jutjar i argumentar l'eficàcia i solidesa d'alguns signifi-
cats no explicitats en el text. ("És gaire vàlid l'anàlisi de les dades? Per què?", "Què
canviaries en l'experiment per millorar-lo?", "Quins són els fets més significatius?", "Com
explicaries aquests resultats inesperats?"...). Explora els punts menys satisfactoris del
model mental construït.

� Lectura creativa. El lector pot suggerir noves idees o aplicacions innovadores que vagin
més enllà de les presentades en el text. ("Quina seria una altra manera d'analitzar les
dades?", "Quins altres problemes d'aquest àmbit queden per solucionar?", "Per a quines
altres finalitats es podria utilitzar aquest aparell?"...). Introdueix nous elements en el mo-
del mental que li poden permetre de resoldre nous problemes.

Figura 5.1. Diferents nivells de complexitat en la comprensió lectora
(Wilson i Chalmers-Neubauer, 1988) 
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En el treball original els nivells de lectura estan associats a diversos tipus de treballs pràctics
(eix d'ordenades) i a diferents graus de comprensió lectora (eix d'abscisses). 

En definitiva, la lectura –com la recepció de qualsevol discurs– per ser eficaç exigeix la
construcció activa de models mentals operatius, procés que no sol resultar fàcil, per molt
diversos motius, alguns dels quals poden ser:

� Que les idees prèvies de l'alumne, a l'actuar com a fons de coneixement per a ell, poden
interferir en la construcció de models científics, produint construccions que percep com
a poc coherents i insatisfactòries (Chan i al., 1992). 

� Que els llibres de text estan escrits en clau teòrica, però els alumnes no ho saben o se
n'adonen, i no els poden entendre, només memoritzar (Izquierdo, 1995): parlen de teori-
es de la mateixa manera que si fossin fets (evidents per ells mateixos), dedicant molt
poca o nul·la atenció a la interpretació teòrica de resultats experimentals, a justificar les
afirmacions teòriques –i quan ho fan és amb arguments més aviat de tipus lògic que no
pas causal–, o a involucrar els alumnes en processos d'investigació científica (Strube,
1989a).

� Que les estratègies de còpia passiva que utilitzen certs alumnes davant la lectura i altres
discursos es basen en un processament de baix nivell (Chan i al., 1992) que no estimula
la creació de models mentals satisfactoris ni, per tant, posar-los en marxa per realitzar
inferències.

� Que el lector escolar emprèn la lectura com una activitat plana (que es realitza pràctica-
ment a un sol nivell d'abstracció), i com un procés lineal (es realitza d'una tirada amb
revisions nul·les o insuficients) semblant a la lectura d'una narració. No aprofita prou els
indicadors de la superestructura per ajudar a construir-se'n un model mental, ni l'utilitza
per detectar possibles problemes d'interpretació, ni per buscar maneres de solucionar-
ho, és a dir, té dificultats per regular adequadament la seva activitat lectora (Izquierdo,
1995).

Regulació 

Com qualsevol activitat més o menys complexa, la lectura requereix un sistema de regulació
per poder-la completar amb èxit. Per ensenyar a fer-ho als nostres alumnes s'han pensat
diversos recursos didàctics per aplicar abans, durant o després de la lectura.

Abans de la lectura
Es tracta d'ajudar a construir una base d'orientació que permeti la descodificació del text. El
seu component central és una primera representació del contingut del text, un model mental
que es pugui anar enriquint amb la lectura, tot incorporant-hi sense massa problemes les
noves informacions. Entre les estratègies suggerides per i Prat i Izquierdo (1998), hi ha:

� Procurar deixar clar quin és el motiu de la lectura, què hi busquem, què ens interessa
més, en el context de la seqüència que s'està seguint.

� Activar el coneixement de base que farà falta utilitzar. 

� Tractant-se de textos històrics, destacar les característiques més rellevants de l'autor, de
les seves intencions o idees, i del context científic, tècnic o social en què va ser escrit.

� Fer una primera aproximació conjunta al text amb els alumnes. Fent una primera explo-
ració visual dels títols i subtítols, elements gràfics, paraules destacades, etc. ja es poden
començar a fer una idea del contingut, que caldria verbalitzar.
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� A partir d'aquesta primera idea intentar fer prediccions sobre alguns elements més con-
crets.

� Centrar l'atenció en els elements principals, evitant que els secundaris hi interfereixin.

Durant la lectura
Mentre es llegeix cal anar realitzant simultàniament tasques de regulació per detectar els
problemes, trobar les seves possibles causes i pensar possibles maneres d'arribar a resol-
dre'ls. Aquestes són algunes de les estratègies proposades per Prat i Izquierdo (1998), Pa-
lincsar i Brown (1989) i Lemke (1993):

� Interrompre la lectura en determinats punts per fer preguntes tant literals com inferenci-
als. Utilitzar les preguntes per generar respostes a partir del que ja s'ha llegit o per bus-
car-les en el que vindrà després.

� Demanar de formular una idea que apareix fent servir paraules diferents de les utilitza-
des.

� Construir un esquema mentre es llegeix, que reculli l'organització del text (superestructu-
ra) i un resum (microestructura) de cada paràgraf.

Un cop acabada la lectura
� Extreure'n conclusions i avaluar-les.

� Elaborar-ne un resum global (recull la macroestructura del text).

� Avaluar críticament el text que s'ha llegit, tant des del punt de vista dels continguts (si s'hi
està o no d'acord i per què) com de la forma com s'han exposat (de quina manera es
podria haver dit amb més claredat).

La lectura és una tècnica molt important en la classe de ciències, amb la condició que el
professor ajudi els alumnes a millorar les seves estratègies per aprofitar adequadament les
possibilitats de cada text.

El text: l'escriptura

De forma semblant al que passa amb la lectura, els alumnes molt sovint tenen una concep-
ció lineal i plana de l'escriptura; però aquí el problema és encara més greu. Per a molts d'ells
escriure és anar posant frases (idees) una darrera l'altra a mida que se'ls van acudint, i poca
cosa més. El resultat solen ser escrits que no es poden considerar autèntics discursos per-
què no realitzen adequadament una funció comunicativa, queden lluny de ser veritables ac-
cions. 

La recerca sobre el procés d'escriure ens ha ensenyat dues coses especialment significati-
ves (Hull, 1989): que és un procés força més complex del que pot semblar (i, per tant, s'ha
de pautar i ensenyar adequadament) i que no es tracta tant de crear textos i prou com que
els textos elaborats realitzin una funció concreta en el context social on s'han produït (con-
text i funció que s'han d'ensenyar a tenir en compte). Cadascuna d'aquestes dues aportaci-
ons, ben aprofitades a les classes de ciències, poden introduir-hi interessants innovacions.

Ensenyar un procés complex

A la classe de ciències solem constatar que els gèneres primers que mostren els alumnes
en el terreny de l'escriptura consisteixen sovint en processos lineals (es realitzen d'una tira-
da sense gairebé fer revisions) i plans (no s'utilitza prou el pensament a diferents nivells: es
construeix una base d'orientació insuficient, massa superficial, provocant que no es puguin
posar en marxa processos de regulació prou eficients). Ensenyar als nostres alumnes les
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habilitats necessàries per emetre discursos científics vàlids en forma de gèneres segons,
constitueix un doble repte: ensenyar-los a elaborar discursos (sobretot escrits) adequats i,
tot fent-ho, aprendre ciències.

Ja que elaborar un discurs és realitzar una activitat, la seva satisfactòria culminació passa
per la correcta realització de les tres parts de l'acció: l'orientadora, l'executora i la regulado-
ra. Els alumnes poc experts dediquen poc temps a la fase orientadora (construcció de la
base d'orientació) i a la reguladora (realització de revisions i rectificacions), centrant la seva
atenció i esforç en la part executora de forma gairebé exclusiva (Hull, 1989).

Orientació
Abans de començar a escriure l'alumne ha de fer-se una idea del tipus de text (gènere) que
se li demana, sobretot la seva funcionalitat (per a què ha de servir), el seu destinatari (pot
ser un company) i del seu contingut (macroestructura). A partir d'aquí haurà de començar el
treball concretant els continguts (per exemple fent una llista de les idees principals) i organit-
zant-los (superestructura) (per exemple en forma d'esquema o de mapa conceptual), de ma-
nera que l'estructura pugui acollir tot el contingut i permetre d'establir relacions raonables i
convincents. Al principi va bé que aquest primer projecte d'estructura no es quedi només en
el cap sinó que s'escrigui; això facilita el pensar-hi, donar-hi voltes i millorar-ho.

Execució
Seguint la base d'orientació es tracta d'escriure el text. No necessàriament ha de constar
només de paraules sinó que és bo que incorpori tot allò que pot fer més entenedores les
idees a cada moment (fotografies, dibuixos, diagrames, fórmules, càlculs, taules, gràfiques...
elements que reben el nom genèric d'inscripcions) (Izquierdo 2001). És important que l'a-
lumne entengui que la primera versió d'un escrit s'haurà d'anar retocant i que, per tant, es
tractarà normalment d'un esborrany, una primera provatura, no de la versió final, "en net"
(Prat i Izquierdo, 1998).

Regulació
Tant durant el procés d'escriptura com després, durant la seva revisió, ha de funcionar un
sistema de regulació que ha de detectar els possibles problemes, comprendre per què s'han
produït, generar i posar en pràctica alternatives per solucionar-los (Collins, Brown i Newman,
1989). Que ho corregeixi només el professor, tot i la feina que comporta, sol ser poc eficaç.
És important comprendre que aquesta tasca reguladora en educació només la pot fer amb
èxit el propi alumne. Si hi intervé el professor (o un o diversos companys) per realitzar una
part de la feina (fent de "bastida") hauria de ser procurant que l'alumne s'adoni d'on s'ha
produït la insuficiència en el seu procés d'escriptura, comprengui per què no està bé i ho
rectifiqui evitant de repetir l'error en altres ocasions; és a dir, que ho aprengui. (El procés de
correcció d'errors passa per la utilització de gèneres discursius ben coneguts: descriure les
irregularitats detectades, explicar les seves causes, descriure les accions a fer per solucio-
nar el problema, argumentar sobre la bondat d'una resposta...) (Mauri i Sanmartí, 1998). 

En la mesura que l'alumne vagi adquirint els coneixements que li permetin de criticar i millo-
rar la seva pròpia escriptura, també anirà assolint certa capacitat per criticar, discrepar i
suggerir millores en textos didàctics, com els llibres de text, tractant-los com a discursos o
creacions literàries més o menys aconseguits –i, per tant, criticables com qualssevol altres–,
i no l'expressió indiscutible de "la veritat científica" (Izquierdo, 2000; Collins, Brown i
Newman, 1989).

Amb tot plegat, el llenguatge ocupa una posició central en l'activitat científica escolar, ínti-
mament lligada a la del raonament sobre els fets del món. Adquirir-ne un nivell raonable de
domini és un objectiu educatiu de primera magnitud. 
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6

Fonaments epistemològics

En els capítols anteriors hem anat exposant la nostra concepció de l’activitat científica es-
colar. Ho hem fet utilitzant aportacions de procedència molt diversa però que resulten com-
patibles tant amb els nostres ideals educatius –més o menys utòpics– i amb la nostra expe-
riència com a professors.

Ara en aquest capítol volem mostrar la compatibilitat de la nostra proposta amb les actuals
concepcions sobre el que és i com funciona la ciència. No hi busquem, a diferència dels ca-
pítols anteriors, una aplicació immediata a l’aula. 

Com que la fonamentació del saber correspon a l’epistemologia, és en aquest sentit que ens
proposem esbossar algunes línies de la fonamentació epistemològica de l’activitat ciència
escolar.

En el present capítol farem dues coses: primer repassarem els principals intents que s’han
fet des de la filosofia de la ciència per fonamentar el coneixement científic com a tal; a conti-
nuació, i davant de les diferents concepcions que apareixeran sobre l’activitat científica, se-
leccionarem algunes característiques importants que hauríem d’aconseguir donar a la cièn-
cia escolar perquè puguem considerar-la epistemològicament adequada, i comprovarem fins
quin punt són compatibles amb la nostra proposta.

Diferents maneres de fonamentar les ciències
Durant el segle XX s’han proposat força models de ciència amb els quals es volia compren-
dre quins eren els elements o mecanismes que fonamenten i donen solidesa a l’edifici de la
ciència.

Segons Nussbaum (1989), els models de ciència es poden classificar (fig. 6.1) en tres grans
grups, dos de vigents en el passat (empirisme i racionalisme), i un d'actual (constructivisme).
(Que ja no siguin vigents en el camp de la filosofia de la ciència no vol dir que no continuïn
utilitzant-se de fet per orientar el treball de molts científics o mestres!)
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Fig. 6.1. Marcs filosòfics alternatius per a l’estudi de la història de la ciència
(Izquierdo, 2000a, basat en Nussbaum, 1989)

La ciència és un esforç per conèixer el món sense haver de recórrer a la divinitat, sinó partint
de l’estudi sistemàtic de la realitat. La finalitat d’aquest esforç ha evolucionat des del simple
interès per saber i comprendre (és el cas dels filòsofs de la Grècia clàssica) fins a la motiva-
ció per intervenir sobre els fets i controlar-los (ciència moderna). En aquest darrer propòsit
han coexistit durant molt de temps dues postures, l’empirisme i el racionalisme, actualment
més aviat apartades en benefici del constructivisme. Mentre que l'empirisme i el racionalis-
me intentarien demostrar o confirmar el coneixement per camins diferents (fig. 6.2) (l'empi-
risme a partir de l'evidència dels sentits, i el racionalisme a partir del poder de l'intel·lecte),
el constructivisme renuncia a aquesta mena de formulacions absolutes. 
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Fig. 6.2. Una classificació de diversos marcs filosòfics,
segons les seves diferències en alguns supòsits bàsics.

(Basada en Nussbaum, 1989. S’hi han afegit les dades de publicació de les obres més re-
presentatives de cada autor en aquesta qüestió, i s'ha connectat Hempel també amb el raci-

onalisme).

Els corrents que pertanyen a l'àmbit del constructivisme ja no entenen el coneixement com
una sèrie de troballes sobre el món, considerades veritables perquè hagin estat confirma-
des, sinó com a útils construccions culturals humanes. Aquestes construccions serveixen
d'intermediàries entre nosaltres i el món. 

Una de les conseqüències és que des del punt de vista constructivista les nostres observa-
cions depenen de les idees que fem servir. Una persona que utilitza les idees newtonianes
(com “acceleració implica força”) per entendre el moviment d’un satèl·lit en òrbita circular
intentarà explicar-lo només amb l’atracció gravitatòria del planeta per donar compte de
l’acceleració centrípeta. En canvi, és habitual que els alumnes de física elemental observin
el mateix fet amb idees com “moviment implica força”, idea que els porta a donar per garantit
que el satèl·lit es mou endavant gràcies a una força que l’empeny en el mateix sentit del
moviment, i que no cau perquè “és en òrbita” –com si es tractés d’una mena de prestatge– o
perquè és fora de l’atmosfera.
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Tal com es pot veure a la fig. 6.3, les concepcions constructivistes sobre el coneixement
científic són diverses. 

Fig. 6.3. Comparació de conjunts d’afirmacions bàsiques característiques de
diverses concepcions sobre la ciència (Nussbaum, 1989)

Seguint Thagard (1992), podríem dir que els esforços moderns per explicar la ciència han
anat històricament en tres direccions:

La fonamentació lògica del saber científic:
empiristes lògics, falsacionistes, estructuralistes...
L'empirisme lògic (Carnap, Hempel, Bunge...), també anomenat concepció heretada, ha
investigat la manera de relacionar, amb tècniques de lògica formal, el saber científic amb
l'experiència, per tal de fonamentar-lo sòlidament. Els corrents estructuralistes (Moulines,
Stegmüller, Sneed...) es proposarien una meta semblant, però utilitzant unes eines diferents,
com la teoria de conjunts o la lògica difusa. I, finalment, en aquest grup que persegueix la
fonamentació lògica del saber hi hem d’afegir també Popper, ja que la falsació, que ell pro-
posa, proporciona una seguretat de tipus lògic.  

La ciència com a construcció social: Kuhn, Lakatos, Toulmin...
Els historiadors de la ciència rebutgen els intents de fonamentació lògica de la ciència, ja
que no descriuen el que realment han fet els científics. Apareixen nous conceptes com re
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volucions científiques, paradigmes (Kuhn), programes d'investigació (Lakatos), evolució i
selecció de conceptes (Toulmin), "tot val" (Feyerabend)... Tots ells ofereixen una imatge e-
volutiva de la ciència. Algunes versions suposen moments de suspensió de la racionalitat en
els canvis de paradigma i l'aparició de factors psicològics i socials en el procés de descobri-
ment (o, més ben dit, de construcció) en la ciència. En parlarem més endavant.

La ciència com a procés cognitiu: Giere, Thagard, Nersessian...
El treball del científic es realitza, evidentment, amb el sistema cognitiu humà. En aquest cor-
rent es col·loca el procés cognitiu en primer pla i, sense negar els factors socials en el funci-
onament de la ciència, intenten descriure tant l'estructura del coneixement científic com els
seus processos d'innovació. D’aquesta manera esperen superar tant la necessitat de fona-
mentació lògica com els problemes d'irracionalitat que hi apareixien. Els treballs de Piaget
encaixen força bé en aquest context.

Cadascuna d'aquestes opcions, així com els debats que han generat, tenen algun interès
per al professor de ciències. Anem a repassar-les breument des d'aquesta perspectiva. 

L'empirisme lògic
L’anomenat Cercle de Viena sorgeix a partir de 1922 amb la intenció de dotar a la ciència
d’una nova base filosòfica. La publicació dels “Principia Mathematica” de Whitehead i Rus-
sell entre 1910 i 1913 –obra que proporcionava unes noves bases lògiques a la matemàtica–
, de la teoria de la relativitat restringida (1905) i generalitzada (1916), i la necessitat
d’articular la teoria quàntica, que en aquells anys estava en ple desenvolupament, foren al-
guns dels seus principals referents. 

Els empiristes lògics, a l’interessar-se només per la justificació del coneixement científic, i no
per la seva gènesi, es situen clarament en el que anomenen "context de la justificació", a-
bandonant tot l'altre aspecte d’elaboració de nou coneixement ("context del descobriment"),
que deixen en mans dels psicòlegs o sociòlegs.

En la seva construcció –o reconstrucció– racional de les teories científiques distingeixen
clarament entre "termes d'observació" i "termes teòrics". Considerem, per entendre'ns, la
noció de temperatura: per a ells, entesa com la lectura del termòmetre, o l'associació amb
una determinada sensació tèrmica –clarament observables amb els sentits totes dues– seria
un terme d'observació; en canvi, entesa com una informació sobre el moviment de les molè-
cules –no observables directament amb cap dels nostres sentits– seria un terme teòric.

Relacionen els termes teòrics i els observables d'una manera jeràrquica, amb esquematitza-
cions com les de les figures 6.4 i 6.5. 
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Fig. 6.4. Relació jeràrquica del coneixement científic, des del punt de vista empirista (Bunge,
1969)

Fig. 6.5. Aplicació a un cas concret (Bunge, 1969)

Aquestes figures són força representatives d’aquest model de ciència. La figura 6.4 podríem
il·lustrar-la amb un exemple relacionat amb la figura 6.5: les propietats dels gasos. El punt
de partida empirista són les dades referides a determinats fets (X). Per mitjà de la inducció
(un procés lògic) és possible arribar a formular una generalització empírica, com ho és que
per a alguns gasos a temperatura constant, PV és constant. Mitjançant un procés de teorit-
zació, aquest resultat d’unes quantes dades empíriques pot arribar a considerar-se aplicable
a un camp de casos molt més ample que el de partida (gasos reals en condicions
d’idealitat), constituint una llei de baix nivell, la llei de Boyle, d'origen empíric. A partir d’ella
és possible deduir (un altre procés lògic) determinades prediccions que es poden comparar
també amb dades de fets completament nous. Per altra banda, la llei de Boyle seria una llei
de baix nivell que es podria deduir de l’equació d’estat dels gasos ideals (una llei de nivell
més alt), que per la seva banda es podria haver deduït de teories més generals (mecànica
analítica, hipòtesis estadístiques).

Com veiem, el que s’intenta és mostrar l’estructura del coneixement científic, basant-la en la
seva organització lògica a base d’induccions i deduccions. D’aquesta manera els empiristes
lògics ofereixen una anàlisi sincrònica del fer científic; és a dir, centrada en el coneixement
científic d’un moment concret; i no un moment qualsevol, sinó el de la maduresa de la cièn-
cia, quan tot ha quedat ja ben establert. És, doncs, una visió estàtica, no s’hi contempla ni la
gènesi del coneixement (context del descobriment) ni la possibilitat de cap evolució progres-
siva, sinó que l’única evolució que es pot esperar seria a base de canvis radicals. Això és
perquè les estructures generades, organitzades en termes lògics, són força rígides ja que
qualsevol petit canvi difícilment podria ser considerat lògic ni suportable per l’estructura sen-
se grans alteracions. (En l’exemple del cas dels gasos, al descobrir casos a pressions ele-
vades en què mantenint invariable la temperatura el producte PV no es conservi constant,
caldria revisar a fons tota l’estructura exposada). Al posar l'accent en l'articulació lògica del
saber científic, mitjançant un llenguatge formalitzat, també s'ha anomenat sintàctica a a-
questa concepció.

Crítiques

La distinció entre descobriment i justificació és científicament i didàcticament enganyosa.
Quan un científic està treballant és molt difícil saber en quins moments es mou en el context
del descobriment i en quins en el de la justificació. Potser sí que quan escriu un article està
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més aviat justificant els seus punts de vista, però de vegades l’esforç de justificar-ho condu-
eix a nous descobriments. I per altra banda, mentre estava creant coneixement és segur que
també s’estava convencent a si mateix, o mútuament amb els membres del seu equip, de la
seva correcció i pertinència, i ho feia en termes racionals. En definitiva, no és gaire útil insis-
tir en la separació entre context del descobriment i de justificació com a fases de l’activitat
científica, sobretot per acabar prioritzant-ne només un d’ells, el de justificació. 

La distinció entre termes observables i teòrics és filosòficament insostenible És ben gràfica
la narració de Chalmers (fig 6.6) (...malgrat confondre el guix amb carbonat). 

Fig. 6.6. Argumentació de Chalmers (1982) respecte del paper de la teoria en l’observació.

Considerem l'enunciat: «Heus aquí un tros de guix» emès per
un professor mentre assenyala una barra cilíndrica blanca que
manté davant de la pissarra. Fins i tot aquest enunciat observacio-
nal tan bàsic implica una teoria i és fal·lible. Es dóna per suposada
una generalització de molt baix nivell, com «les barres blanques
que es troben en las aules a prop de les pissarres són trossos de
guix». I, és clar, no és necessari que aquesta afirmació sigui veri-
table. El professor del nostre exemple pot estar equivocat. Potser
el cilindre blanc en qüestió no sigui un tros de guix sinó una imita-
ció realitzada acuradament, col·locada allà por un alumne astuto
que busca diversió. El professor, o qualsevol dels presents, podria
donar un pas para comprovar la veritat de l'enunciat «Heus aquí un
tros de guix», però és molt significatiu que com més rigorosa sigui
la prova, més s'invoqui la teoria i, a més a més, mai no s'obté una
certesa absoluta. Por exemple, al ser desafiat, el professor podria
passar el cilindre al llarg de la pissarra, assenyalar el traç blanc re-
sultant y afirmar: «Aquí ho teniu, és un tros de guix». Això implica
el supòsit que «el guix deixa un traç blanc quan se'l passa por una
pissarra». Es podria replicar a la demostració del professor que hi
ha altres coses, a més a més dels guixos, que deixen traços blancs
a les pissarres. Potser després d'una altra acció per part del pro-
fessor, tal com esmicolar el guix, que se replica de manera similar,
el professor en qüestió podria recórrer a l'anàlisi química. Quími-
cament, el guix és en la seva major part carbonat de calci, afirma, i,
per tant, produiria diòxid de carboni si se'l submergís en un àcid.
Realitza la prova i demostra que el gas resultant és diòxid de car-
boni mostrant que enterboleix l'aigua de calç. Cadascuna de les
etapes d'aquesta sèrie d'intents per consolidar la validesa de l'e-
nunciat observacional «Heus aquí un tros de guix» comporta una
apel·lació no només a nous enunciats observacionals, sinó també
a més generalitzacions teòriques. La prova que constituïa el punt
final de la nostra sèrie suposava força teoria química (l'efecte dels
àcids sobre els carbonats, l'efecte peculiar del diòxid de carboni
sobre l'aigua de calç).



109

El falsacionisme
L'obra de Popper significa un avenç respecte de l'empirisme. A diferència d'alguns empiris-
tes radicals, Popper admet que no es pot generar coneixement fiable únicament a partir de
l'observació o de la inducció. Per això reconeix el paper i la necessitat de les teories, més
enllà de les observacions. Segons això, nocions com la d'àtom o d'electró, encara que nor-
malment no es considerin observables experimentalment, sí que realitzen un paper real a
l'hora de donar compte de certes dades empíriques com poden ser els espectres o les lleis
de la combinació química.

Però per altra banda, Popper, que a diferència dels empiristes s'interessa per l'evolució del
pensament científic, continua sense renunciar en aquest aspecte al poder explicatiu de la
lògica. Per a ell, que renuncia a justificar les teories per inducció a partir del fets, no existeix
cap manera d'assegurar el coneixement: no es pot demostrar que una teoria és correcta;
l'únic possible de demostrar és que sigui falsa. És l'única certesa que la ciència pot oferir.

Crítiques

Sembla improbable que es pugui demostrar la falsedat d'una teoria a partir d'uns fets, si a-
nalitzem aquests fets utilitzant la mateixa teoria. Posem un exemple didàctic: és difícil que
un alumne renunciï a pensar que "si hi ha moviment hi ha una força" encara que li ensenyem
casos on sembla que es compleixi el principi d'inèrcia i es rebaten les seves idees, com és
en un carril d'aire. L'alumne sol atribuir el comportament estrany de l'aparell a la mateixa
excepcionalitat d'un aparell tan poc habitual per a ell, en comptes de treure conclusions so-
bre la falsedat general de la seva teoria. 

Per altra banda és evident que els científics no treballen per ensorrar les seves pròpies teo-
ries, demostrant-ne la falsedat, sinó més aviat tot al contrari. (El mateix Popper intenta vali-
dar les seves afirmacions, i no pas falsar-les!). Quan sorgeixen anomalies tenen més ten-
dència a salvar la teoria que a rebutjar-la. Fou el cas de Leverrier quan a l'adonar-se de les
discrepàncies entre el moviment observat d'Urà i el predit per la mecànica newtoniana no
optà per falsar la teoria, com hauria volgut Popper, sinó per introduir-hi elements "ad hoc"
com és un planeta que mai no havia estat observat. El descobriment experimental de Neptú
fou la confirmació que havia obrat assenyadament. També en el terreny didàctic i en el quo-
tidià tenim més tendència a conservar les idees davant la dificultat (recordem el cas del carril
d’aire del paràgraf anterior) que no pas a renunciar-hi per considerar-les falsades, tot i la
incomoditat que ens hagin pogut crear, sobretot si no disposem d’una idea alternativa. Re-
nunciar a una idea sense alternativa (com abandonar les idees intuïtives sobre inèrcia sense
tenir disponibles les idees newtonianes) seria tant com renunciar a comprendre res d’aquell
terreny, fins i tot aquells aspectes que abans eren compresos amb èxit i ens permetien re-
soldre situacions problemàtiques amb èxit. Per sort, el nostre cervell no ens sol permetre de
fer aquesta mena de salts al buit, conservant així, encara, un cert grau de domini de les situ-
acions.

El corrent historiogràfic
Tots els autors d'aquest corrent critiquen l'empirisme per irrellevant, ja que no explica el que
de fet fan els científics. Les divergències –de vegades molt profundes– entre científics, l'o-
posició entre diferents escoles, els canvis en la manera de veure les coses, abandonant les
antigues... res d'això no encaixa amb la versió empirista. Per altra banda, també acabem de
veure les insuficiències del falsacionisme. Per això, en lloc de fonamentar la seva concepció
de ciència en la lògica, giren els ulls vers la història de la ciència per comprendre la manera
real de treballar dels científics i la manera com es produeix el progrés com a disciplina. In
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trodueixen, doncs, una anàlisi diacrònica (al llarg del temps, evolutiva) i dinàmica, del co-
neixement científic. 

Aquest corrent, anomenat nova filosofia de la ciència, cristal·litzà a partir de l'aparició del
llibre de Kuhn (1962) "L'estructura de les revolucions científiques". 

Kuhn

El concepte central en l'anàlisi de Kuhn és el de "paradigma". Un paradigma no està cons-
tituït només per les teories d'una ciència en un moment concret, sinó per un conjunt de fets,
conceptes, lleis, teories, mètodes i normes. Com a exemples de paradigmes posa, entre
altres, la mecànica newtoniana, l'astronomia copernicana i la mecànica relativista. La seva
funció és doble: la d'oferir una determinada visió del món (sense teoria no hi ha observació
possible), i la d'orientar la recerca. Els paradigmes orienten la recerca perquè les teories
ofereixen una visió del món, però sempre deixen punts per aclarir, obrint així la possibilitat
d’explorar nous problemes i situacions. Però els mateixos paradigmes estableixen que a-
quest treball no es pugui fer de qualsevol manera, sinó seguint els procediments i les nor-
mes que la comunitat científica accepta com a propis de la seva disciplina; és el cas de
quins problemes són legítimament assumibles, o de quines classes de respostes són ac-
ceptables. 

Durant la vigència d'un paradigma en una ciència, la comunitat científica està unida a
l’entorn seu i treballa en la "resolució d'enigmes" que l'aplicació del paradigma planteja: me-
sures o determinacions de base experimental que es consideren importants (per exemple,
les fórmules estructurals a la química actual, o la posició i magnitud de les estrelles en as-
tronomia), fets que es poden comparar directament amb prediccions de la teoria (com la
desviació gravitatòria de la llum per part del Sol, en el context de la teoria de la relativitat), o
treball experimental per resoldre algunes ambigüitats teòriques del paradigma (és el cas de
la determinació de la constant de la gravitació universal, de la càrrega de l'electró o de la
constant d'Avogadro; magnituds, totes elles, que la teoria per si sola és incapaç de determi-
nar sense dades empíriques). Fem notar que es tracta d'intentar resoldre problemes que la
comunitat científica creu abastables, no pas els problemes socialment acuciants. Segons
Kuhn aquest període de la ciència, que anomena "ciència normal", ocupa la major part dels
esforços professionals dels científics.

Com a resultat d'aquest treball poden aparèixer anomalies difícils de solucionar. Normalment
es té l'esperança que més endavant, continuant el treball dins del paradigma, es podran re-
soldre. Però pot arribar un moment que alguns científics posin en dubte la capacitat del pa-
radigma per resoldre aquestes dificultats, i comencin a buscar-ne un altre de substancial-
ment diferent per proposar-lo com a alternativa. (A diferència de Popper, per rebutjar una
teoria aquí no és suficient que ha hagi dificultats, també hi ha d'haver una alternativa). La
comunitat científica, dividida, es troba llavors en una fase de "ciència revolucionària". S'esta-
bleix una pugna entre partidaris i detractors de cada paradigma. S'afluixen o qüestionen les
regles que controlen la investigació normal i progressivament tot entra en discussió. Veient
les coses a través de paradigmes diferents, els científics tenen dificultats per entendre's.
Segons Kuhn no és estrany que els sigui difícil o impossible ja que utilitzen un mateix voca-
bulari amb significat diferent per a cada bàndol. Per exemple, la paraula massa tenia un sig-
nificat diferent pels relativistes que pels newtonians. 

En la discussió s'aporten proves lògiques, experimentals, filosòfiques i de tota mena. Però la
decisió de canviar de paradigma i, per tant, la manera de veure les coses (equivalent a una
"conversió" religiosa, diu Kuhn), és més una qüestió personal que no pas col·lectiva. "Una
decisió d'aquesta mena només es pot prendre amb base en la fe" (Kuhn, 1962, p. 244). No-
tem que el canvi de paradigma que Kuhn descriu, al realitzar-se per decisió personal segons
inclinacions filosòfiques, estètiques, religioses, psicològiques, etc., difícils d'explicitar, signifi
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ca la suspensió dels criteris racionals en un moment tan crucial per a una ciència com és el
de canviar de paradigma. 

Crítiques

La distinció entre ciència normal i revolucionària és discutible. Durant el que Kuhn anomena
fase de ciència normal els científics treballen en un marc relativament estable d’un paradig-
ma, però tot i així, es continuen produint innovacions amb més o menys grau de rapidesa,
de permanència o de globalitat. Segons això, una revolució científica seria un procés de
canvi produït en un temps relativament curt, però no un procés substancialment diferent de
l’habitual.

Per altra banda ha estat també molt criticada la descripció que fa Kuhn dels processos que
porten al canvi de paradigma al considerar que s’abandona la racionalitat científica en el
moment decisiu. En general es considera que es tracta d’un procés clarament racional, en-
cara que complex. Aquest és un punt didàcticament molt important ja que segons l’opció
presa ens pot conduir a una pedagogia que entengui l’aprenentatge en termes de racionali-
tat o no, conduint a decisions pràctiques completament diferents. 

Finalment també es considera exagerada l’afirmació de Kuhn sobre les dificultats d’entesa
entre defensors de paradigmes diferents, ja que sembla que és possible la comprensió mú-
tua –si més no entre professionals responsables– malgrat partir de profundes discrepàncies.

Toulmin

Mentre Kuhn considera que els conceptes, teories i procediments d'una ciència normalment
són estables i ocasionalment canviaven radicalment, per a Toulmin (1972) tots ells estan en
evolució constant, sofrint petits canvis que segueixen unes pautes de selecció racional en tot
moment. 

Cal dir que quan Toulmin fa servir el terme racional li dóna un sentit diferenciat del de lògica:
mentre que una conducta racional consisteix en actuar de la manera més assenyada a ca-
da moment, una conducta o raonament lògic és el que persegueix la veritat, intentant que el
raonament sigui indiscutible.

La seva anàlisi pren com a referència la teoria de Darwin de l'evolució de les espècies per
selecció natural. Segons ell, els conceptes, teories i procediments d'una ciència, semblant-
ment als individus d'un ecosistema, estarien sotmesos a un procés constant d'innovació i
selecció. 

A mida que passa el temps alguns conceptes no canvien, però altres apareixen, desaparei-
xen, es divideixen en diversos o s’unifiquen. En tots els casos s’arriba a establir un debat
amb l’aparició de diferents variants d’un concepte; mentre unes són rebutjades altres són
acceptades.

El factor determinant de l'evolució, que en biologia és l'adaptació a l'ambient, aquí seria la
seva utilitat pràctica per satisfer les finalitats explicatives pròpies d'aquella ciència. Tots a-
quests components no formen un cos coherent, sinó que constitueixen agregats d'entitats
relativament independents, de manera que l'alteració o substitució d'un element no implica
necessàriament el canvi de la resta.

Aquesta selecció, igual que la biològica, no es pot realitzar en ambients massa oberts, ja
que la superioritat de les innovacions positives no s'hi podria evidenciar. Per això s'ha de
realitzar en "nínxols ecològics" relativament restringits i protegits, que no són altres que els
equips capdavanters de cada ciència. En cadascuna de les seves apostes aquests equips
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posen en joc el seu prestigi professional. Segons els resultats de les opcions triades aquesta
autoritat professional pot resultar enfortida o afeblida. 

Aquesta és una observació comuna a tot el corrent historiogràfic: la ciència, a més a més
dels seus elements intel·lectuals, implica també una professió, amb el que això vol dir d'inte-
ressos econòmics, materials, professionals i personals. Aquests factors també tenen el seu
pes en l'explicació dels camins que la ciència segueix.

L'evolució relativament independent dels conceptes col·loca Toulmin en la línia dels que po-
sen en dubte que els continguts d'una ciència estiguin estructurats només de manera lògica.
No és imaginable que una estructura lògica ben construïda permeti el canvi continuat dels
seus elements sense ensorrar-se: o l'estructura estava mal construïda, i per tant no era lògi-
ca, o caldria reconstruir tota l'estructura a cada canvi, per petit que sigui. Ni una cosa ni l'al-
tra no semblen descriure pas el que de fet passa a la ciència.

Com hem dit, Toulmin diferencia entre racionalitat i lògica, i afirma que l'evolució conceptual
es realitza a la ciència utilitzant criteris racionals, encara que no lògics. Dit d'una altra mane-
ra: davant d'un dilema pot prendre l'opció que sembla millor un cop tinguts en compte tots
els aspectes (racionalitat), ja que no és possible saber quina és "la correcta" (lògica). Es
situa, doncs, en un punt de vista de racionalitat moderada.

Crítiques

El model de Toulmin defensa el caràcter racional de la tria científica, però no detalla més
aquest procés. Es tractaria d'un procés de consens. Tampoc no aclareix la relació dels con-
ceptes i teories amb els fets que constitueixen la seva referència empírica. La ciència ha de
ser alguna cosa més que un fenomen social: ha de tenir una relació més clara amb el món
físic que la que Toulmin ens ofereix. 

Acabarem el recorregut pel corrent historiogràfic amb unes breus referències a les concep-
cions de Feyerabend. 

Feyerabend 

Mentre que els autors anteriors es preocupen del mètode que la ciència segueix per prendre
les decisions que li permeten d'avançar, Feyerabend (1975, 1978), utilitzant sovint un llen-
guatge provocador, considera que la ciència no té cap mètode, ni segueix normes. La seva
coneguda frase "tot serveix" fa referència a l'absoluta llibertat del creador científic a l'hora de
fer innovacions tant en el terreny metodològic com en el conceptual. És una postura cone-
guda com a "anarquisme epistemològic".

Igualment dedica pàgines a qüestionar la superioritat de la ciència respecte d'altres formes
de coneixement. Critica amb duresa la deshumanització que pot comportar, i que l'èxit de la
ciència vagi sovint acompanyat d'una falta de crítica envers els seus límits, mètodes i finali-
tats, així com del seu contingut ideològic. 

El corrent cognitiu
El tercer grup de concepcions modernes de la ciència aprofita els recursos de les ciències
cognitives. El descriurem utilitzant principalment les idees de Giere (1988). 

La ciència seria una activitat cognitiva –una més de les que l'ésser humà és capaç de realit-
zar– adreçada a la generació de coneixement. El corrent cognitiu es proposa estudiar tant el
caràcter sincrònic com el diacrònic (tant l'estàtic com el dinàmic) del coneixement científic.
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La interpretació cognitiva ha de permetre, així, unificar els dos contextos clàssics (descobri-
ment i justificació), com dues cares de la mateixa moneda.

Consideren que els models de ciència que hem comentat fins aquí, ofereixen descripcions
del treball científic en les quals els propis científics no es senten reconeguts. Observant la
pràctica diària real dels científics professionals es té la sensació que els models proposats
no recullen prou bé ni l’activitat científica ni els criteris utilitzats en la presa de decisions. Per
als científics, els seus criteris els semblen més racionals del que afirmen alguns models de
ciència. 

Igualment acusen els corrents historiogràfics de no explicar l'èxit de la ciència: si diuen que
la tria de teories és només una qüestió social no hi queda clar quin és el paper de la natura-
lesa.

En conseqüència, distanciant-se de filòsofs i sociòlegs, intenten establir una disciplina sense
cap altra finalitat que la d'explicar la ciència tal com és, no com hauria de ser. Renunciant a
metes més amples, es vol fer més factible l'èxit de l'empresa. 

Giere

Giere qualifica la seva postura de "realisme naturalista". És realista perquè considera que
les teories constitueixen una certa representació del món; i naturalista perquè pretén explicar
els judicis i decisions científiques a partir dels mateixos criteris dels científics, no de cap
principi racional general. Això el porta a estudiar com fan ciència, de fet, els científics. Analit-
zant el contingut dels llibres de text de nivell superior, o immergint-se en la vida d'un labora-
tori de partícules per comprendre com s'hi prenen les decisions, espera poder-ho descriure
sense els prejudicis que arrossegaven filòsofs i historiadors. En la mateixa línia, Nersessian
(1992) analitza pàgines de la història de la ciència.

Models teòrics

La idea central és la noció de model teòric, entès en termes de representació cognitiva. Les
teories científiques són representacions mentals semblants a les que utilitzem en la vida
quotidiana. Per fer anar un comandament a distància, per exemple, hem de disposar
d’alguna representació de les seves parts importants, així com d’una idea de la relació entre
causes i efectes que pot produir, encara que sigui a un nivell molt superficial. 

La principal diferència entre els models científics i els quotidians seria que les representaci-
ons científiques sovint es descriuen utilitzant paraules tècniques o símbols matemàtics per
designar entitats no directament relacionades amb les dades dels sentits. En els models
quotidians, en canvi, solem relacionar causes i efectes amb les dades sensorials. Així, ha-
bitualment solem imaginar que al prémer un botó concret del comandament aconseguim
determinat efecte en el televisor, i que la relació entre causa i efecte passa per un raig que
surt del comandament i que no observem, però sí els seus efectes sobre l’aparell. Un tècnic
en pot fer una descripció semblant, sobretot si tot va bé; en canvi, també és capaç de repre-
sentar-se el procés amb molts més detalls (ho fa sobretot quan alguna cosa no funciona),
model que possiblement pot descriure utilitzant  termes com intensitat de corrent, funcions
d’un circuit integrat, oscil·lació, senyal... corresponents a entitats poc o gens observables
directament (però que per a ell contenen una gran quantitat d’informació) i que li permeten
d’entendre el problema i actuar-hi amb eficàcia per resoldre’l.

Els models no són, en general, qualificats de veritables o falsos, sinó més o menys ajustats
al món en certs aspectes, i per a determinats propòsits. Els dos models de comandament
que acabem d’esmentar no són ni veritables ni falsos, sinó més o menys útils per realitzar
una funció pràctica: entendre la funció del comandament (model quotidià), o resoldre pro-
blemes (model tècnic). De la mateixa manera, algunes estratègies científiques poden ser
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qualificades cognitivament d'ineficaces o esbiaixades; però ineficaç o esbiaixat no és el ma-
teix que la noció filosòfica d'irracional. La selecció d'una teoria concreta com a la millor dis-
ponible, és una qüestió de judici racional individual i col·lectiu. L’elaboració d’un model,
doncs, no és qüestió de lògica; en canvi, un cop construït el model és possible aplicar-hi
raonaments lògics.

Teories

Per analitzar la ciència és fonamental comprendre el paper central que hi juguen les teories.
Giere (1988) en proporciona una explicació força satisfactòria i per això també prendrem
aquesta obra com a referència principal en aquest apartat.

A diferència del empiristes lògics, que deien com havien de ser les teories, Giere proposa un
punt de vista naturalista: per saber com són les teories cal veure com les utilitzen, de fet, els
científics. Per a això analitza com apareixen als llibres de text superiors, i com les fan servir
realment els científics en les seves discussions o en contextos experimentals.

Segons Giere (1988, p. 77), "per la manera com els científics practiquen la mecànica, sem-
bla que la veritat literal, exacta, de les lleis del moviment els és irrellevant". En contra
d’opinions molt esteses, les lleis no serien, doncs, generalitzacions empíriques ben confir-
mades. Per exemple, una llei del pèndol que vulgui descriure exactament la realitat no po-
dria ignorar la fricció de l'aire, l'atracció d'altres astres i d'altres objectes, que l'angle d'os-
cil·lació és finit, que la massa no és puntual, que el fil té massa, que té fricció interna i exter-
na... Per al científic, el que compta en realitat no és la veritat exacta, sinó estar-hi suficient-
ment a prop, segons el propòsit de què es tracti. 

En una concepció racionalista forta de la ciència, les aproximacions eren considerades una
qüestió d'interès pràctic, no teòric; però en l'enfocament naturalista de Giere (1988, p. 78),
“la idealització i l'aproximació formen part de la mateixa essència” de l'activitat científica. Al
científic, doncs, li interessa més un model aproximat que la realitat exacta, sempre que el
grau d’aproximació sigui suficient per a les seves finalitats. No és diferent del que fem a la
vida quotidiana quan fem una estimació de la durada d’un viatge en cotxe a partir de dades
poc exactes de la distància i de la velocitat, utilitzant un model de moviment uniforme que
sabem que no correspon exactament a les condicions que el fem servir.

Una disciplina com la mecànica clàssica estaria formada per famílies de famílies de models
(Fig. 6.7). Un exemple d'aquestes famílies podria ser l'oscil·lador harmònic simple. I una fa-
mília de famílies podria estar formada pels diversos oscil·ladors caracteritzats per diferents
tipus de forces recuperadores o de fricció. Un model es pot definir, per exemple, amb pa-
raules o signes algebraics; però això no desplaça pas al model del seu lloc central dins de la
ciència per donar-lo a la lingüística o a la matemàtica. 

Fig. 6.7. Representació, segons Giere (1988), d'una família de models. Interpretem que el
òvals representen models i les línies que els uneixen, algun tipus de relació entre ells.
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Per a Giere (1988, p. 80), els models "funcionen com 'representacions', en un dels sentits
més generals ara habituals en psicologia cognitiva. Els models són els mitjans amb els quals
els científics es representen el món". 

Components d’una teoria

Una teoria científica (per exemple, la de l'evolució) estaria composta per un model científic
(model d'evolució per variació a l’atzar i selecció natural) o una família de models científics
relacionats (model d'espècie, de creixement demogràfic, de relacions tròfiques, d'extinció,
etc.), així com d'hipòtesis teòriques que afirmin alguna relació entre el model i un sistema
real (per exemple: és possible aplicar el model evolutiu per explicar, en alguns  aspectes i en
cert grau, l'evolució de tal espècie) (fig. 6.8). 

Fig. 6.8. Dibuix d'una teoria mostrant la relació de semblança en alguns aspectes i en cert
grau, entre una família de models (a dalt) i sistemes reals relacionats (a baix) (Giere, 1988).

Emetre una teoria no consisteix només en exposar un model sinó en assenyalar també (hi-
pòtesis teòriques) el seu camp d’aplicació empírica, els fets que suposadament permetrà
explicar, i de quina manera. Sense aquesta connexió amb els fets, els models poden esde-
venir simples sistemes més o menys formals desconnectats de qualsevol realitat. Per exem-
ple, seria possible crear una teoria que establís els tipus de trajectòria dels cossos celestes
sotmesos a una força gravitatòria que depengui del cub de la distància en comptes del qua-
drat. Però si no s’indica algun sistema real al que es pugui aplicar, ja no tindrem una teoria
sobre un sistema físic sinó un model purament formal, sense aplicació.

Tant la hipòtesi com la definició del model són entitats lingüístiques, a diferència del model,
que és una entitat mental. Degut a aquestes diferències no es pot parlar de veritat o falsedat
de la hipòtesi, sinó de semblança en alguns aspectes, i en cert grau (fig. 6.9) entre entitats
de diferent tipus (físiques i mentals). Passa el mateix amb una foto i allò retratat: la foto no
pot ser mai veritable, però sí que hi pot tenir una semblança en un grau més o menys elevat,
i en determinats aspectes. És per això que al comparar model (entitat mental) i realitat (en-
titats físiques) “cal oblidar la veritat i centrar-nos en els detalls de la semblança" (Giere,
1988, p. 81).
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Fig. 6.9. Relació entre els components d'una teoria, segons Giere (1988).
En canvi, en les concepcions realistes ingènues de la ciència es sol afirmar una relació di-

recta de veritat entre el conjunt d'afirmacions i el sistema real, no de semblança.

A imitació d’Euclides, que a partir d’uns pocs axiomes raonables però indemostrables va
poder deduir tota la seva geometria i organitzar-la en termes lògics, hi ha hagut històrica-
ment molts intents d’axiomatitzar ciències experimentals o algunes de les seves branques.
Giere, a diferència de certs corrents empiristes, concedeix molt poca transcendència a a-
quests esforços per axiomatitzar una ciència, ja que no ha d'afectar a la manera com els
científics la utilitzen. Un mestre d'escacs és capaç de recordar una gran quantitat de posici-
ons, amb les quals pot enfrontar-se amb qualsevol problema del joc; de manera semblant –
afirma– actuen els científics: no es tracta de recórrer als axiomes –o a les normes del joc–
cada vegada que s'ha de resoldre un problema. Els físics experts no resolen els problemes
de mecànica començant a les lleis de Newton, sinó que recorden una representació dels
problemes i treballen a partir d'ella.

Pel que fa al treball experimental, considera que el que els empiristes anomenen "termes
teòrics", com "força" o "protó", de fet són tractats pels investigadors com a eines de la recer-
ca, igual que els amplificadors, els imants o els detectors. Com aquests, es consideren ben
reals; no tenen pas caràcter hipotètic. El que fa que això sigui possible és el fet que aquests
termes ja no estan en discussió. La seva existència o entitat ja no es discuteix en els límits
de la ciència, sinó que hi ha quedat integrada (si més no, de moment). 

La ciència com a activitat
Segons Echevarría (1995), l’interès de la filosofia de la ciència ha anat variant de forma pro-
gressiva a partir de 1970 aproximadament: mentre que durant molt de temps ha intentat
comprendre el fonament i l’estructura del coneixement científic (epistemologia), de mica en
mica s’ha anat interessant també per altres aspectes més pràctics, com per exemple com
treballen realment els científics, com prenen de fet les seves decisions, quina és la funció de
les institucions científiques, el paper dels aparells i instruments, la relació entre la ciència i la
tecnologia, el seu impacte sobre la societat i sobre l’entorn... En aquest moment ja no és
possible considerar que la ciència consisteix únicament en el coneixement científic.

Dit d’una altra manera, i en paraules del mateix Echevarría (1995, p. 41), “la filosofia de la
ciència ha deixat de ser una filosofia pura (o filosofia del coneixement científic) per passar a
ser, a més a més, una filosofia pràctica, en el sentit d’una filosofia de l’activitat científica”. 

Tradicionalment l’ensenyament ha considerat que la ciència és un coneixement. Passar a
considerar-la una activitat humana (que, a més d’altres elements, també inclou coneixement)
creiem que ha de tenir profundes conseqüències educatives. 

Contextos de l’activitat científica

Tradicionalment, determinades concepcions de ciència imaginaven dos moments clarament
diferents en el procés d’elaboració de coneixement científic: un primer moment de creació
del coneixement, anomenat context de descobriment, i un altre procés de sistematització i
presentació del nou coneixement, el context de justificació. Mentre que el context del desco-
briment seria el camp d’estudi de la història, sociologia i psicologia de la ciència, el de la
justificació seria per a l’epistemologia o la filosofia de la ciència. Aquesta diferència concep-
tual, que pot semblar atractiva d’entrada, ha trobat moltes dificultats filosòfiques per sostenir-
se ja que en l’activitat científica real és molt difícil separar netament una tasca d’una altra.
Així, que un equip científic estigui realitzant un experiment no vol dir que no estigui també
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realitzant al mateix temps una tasca teòrica. Segons Nickle, citat per Estany (1993), són du-
es cares de la mateixa moneda.

Concebent la ciència com a activitat, Echevarría (1995), proposa de considerar quatre con-
textos per a aquesta activitat científica, en el benentès que ja no es tracta de marcar clara-
ment quatre terrenys completament autònoms sinó quatre tipus d’interessos inter-
relacionats:

Context d’innovació
L’anomena així per estendre l’antic àmbit del descobriment i incloure-hi també les invencions
i altres novetats relacionades amb la tecnologia a més de la ciència estricta. Recull tant la
producció de coneixement (teòric, empíric, tècnic...) com noves notacions o llenguatges,
nous instruments d’observació o mesura, noves classificacions, nous programes informà-
tics...

Context de valoració
Es tracta d’una ampliació de l’antic context de justificació per incorporar-hi l’avaluació o valo-
ració de l’activitat tecnocientífica, a més de la justificació del coneixement científic. Inclou
l’avaluació de fets, hipòtesis, problemes, teories, descobriments i innovacions: des de sos-
pesar el valor de l’observació d’un nou fet a valorar la funcionalitat d’una nova notació, d’un
instrument, d’una teoria, del prototip d’un artefacte... Es realitza en els equips científics i tec-
nològics, en els congressos i revistes especialitzats, en els llibres de text, etc. Hi tenen en
compte aspectes com la capacitat explicativa i predictiva, el rigor, el contingut empíric, la
consistència interna, la capacitat de generar preguntes fèrtils, el grau de generalitat, la sim-
plicitat, la bellesa... Però també hi ha agents socials externs a la ciència (econòmics, polítics,
socials) que la realitzen i que en valoren la utilitat, el cost, la fiabilitat, facilitat de fabricació,
rapidesa, rendibilitat...

Context d’aplicació
Unes de les activitats humanes més importants són les adreçades a millorar les condicions
de vida. La ciència hauria de ser considerada entre aquestes activitats. La ciència s’utilitza –
o s’hauria d’utilitzar– per transformar i millorar la realitat. És evident que les aplicacions de la
ciència transformen el món, encara que no sempre en sentit positiu. Les aplicacions de la
ciència tenen un paper clau en la nostra vida diària i professional. A més dels científics i tèc-
nics implicats, des de les institucions polítiques i entitats privades fins als membres de la
pròpia societat, els seus usuaris finals, tots gaudeixen o pateixen les aplicacions de la cièn-
cia. D’elles es valora el funcionament correcte, però també la seguretat, rendibilitat econòmi-
ca, utilitat social...

Context d’educació
És evident que no es pot participar en l’activitat científica professional sense un ensenya-
ment previ per dominar els seus sistemes conceptuals, els seus procediments, el seu llen-
guatge, les tècniques i normes de treball, el maneig d’instruments, la resolució de problemes
i realització de càlculs, etc. Es tracta d’una activitat socialment reconeguda, organitzada i
pautada, en la qual s’han establert uns continguts, una temporització, uns mètodes de treball
i s’han fixat també els criteris per concedir determinades titulacions. La ciència que s’hi en-
senya és la que Kuhn anomenava “ciència normal”, on sovint els aspectes problemàtics o
discutibles n’han desaparegut. Però a més a més de preparar els futurs científics professio-
nals, el context d’educació també fa arribar la ciència al ciutadà, tant si és mitjançant
l’ensenyament reglat –obligatori o no– o cursos de formació permanent, com també amb
programes de televisió o ràdio, revistes, llibres, vídeo i altres mitjans de divulgació científica.
A través de tots ells el ciutadà es fa una idea personal del que és la ciència, dels seus con-
tinguts i mètodes i de les seves possibilitats pràctiques. 
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Algunes característiques importants d’un model de ciència escolar
Després de repassar algunes de les aportacions clau de la filosofia de la ciència ens podem
adonar-nos de com ha canviat, en qüestió d’un segle, la concepció que els especialistes
tenen de la ciència... i del poc que ho ha reflectit, en general, el sistema educatiu. Per això
ara repassarem, de forma sintètica, algunes de les característiques que desitgem per a un
model de ciència escolar més ben adaptat al moment actual. El lector comprovarà que el
model d’activitat científica escolar que hem proposat és coherent amb moltes de les noves
concepcions sobre la ciència.

La ciència és una activitat humana

Si consideréssim que la ciència és un coneixement definitiu aconseguit pels científics amb
mètodes objectius i segurs, el paper de l’escola seria, lògicament, fer arribar aquest conei-
xement a l’alumnat. Se li presentaria ja acabat i se li demanaria que se’l fes seu. A fi d’evitar
ambigüitats, s’intentaria trobar el llenguatge més potent i exacte possible per presentar-ho.
Els fets es reduirien a simples il·lustracions de la teoria. Els objectius de la ciència o les se-
ves aplicacions no estarien llavors entre les prioritats considerades importants. El protago-
nista seria clarament el coneixement científic; fins i tot podria semblar que pogués existir
sense les persones. De fet, un panorama força conegut a l’ensenyament.

En canvi, considerada com a activitat, la ciència s’humanitza. Ja no és un coneixement im-
material sinó una activitat racional de persones amb els seus coneixements més o menys
elaborats, els seus objectius valuosos poc o molt clars i les seves ganes de transformar el
món. En aquest context, ensenyar ciències serà més aviat posar l’alumne en un context e-
ducatiu estimulant, presentant-li reptes interessants al seu abast amb la finalitat de desvetllar
les seves capacitats racionals, ensenyar-li a mirar i a pensar utilitzant models reconeguts per
la comunitat científica, ajudar-lo a construir aquests models de mica en mica a partir d’indicis
empírics i mitjançant processos raonables, a manipular la realitat física de manera eficaç
amb finalitats personalment, socialment i moralment positives, a utilitzar el llenguatge de
cadascú però fent-lo cada vegada més elaborat i proper al normatiu, a discutir amb respecte
les idees pròpies i les dels altres, a criticar opcions amb arguments creïbles tot proposant
alternatives, a adquirir confiança en les seves capacitats de pensament, d’acció, comunica-
ció... Aquí els protagonistes imprescindibles són diversos: cadascun dels alumnes, els con-
tinguts que s’estan aprenent, i també el professor, com a estimulador i organitzador
d’aquesta activitat.

Realisme

Les concepcions de ciència que dubten de poder arribar a conèixer la realitat, ja que els
sentits ens enganyen (escepticisme) o que consideren que no hi ha teories millors que altres
per descriure la realitat (relativisme) no serien adequades per a l’ensenyament. En el context
escolar no s’entendria una altra opció que la realista: assumir que el món existeix i que la
ciència ens ofereix teories útils que ens permeten de comprendre’l i d’interaccionar-hi amb
eficàcia en determinats aspectes. 

Però el realisme no s’ha de quedar en la ingenuïtat de considerar que tot el que percebem
és real (realisme ingenu), propi de molts dels nostres alumnes, sinó que reconeixent el pa-
per de la teoria en la percepció esdevingui un realisme moderat, més matisat.

Relació indirecta entre fets i teoria

Així, doncs, la relació entre la realitat i la teoria no és tan directa com molts alumnes creuen,
ja que la teoria no pot ser una simple descripció del món tal com és: la realitat és massa
complexa per poder-nos-la representar completa amb les nostres limitades capacitats cogni-
tives. 
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Cal fer veure als alumnes com les idees (els paradigmes de Kuhn) permeten “veure“ la rea-
litat, encara que sigui amb l’ajut de molècules, ones electromagnètiques o altres entitats que
no són directament detectables pels nostres sentits. Les aportacions de Giere proporcionen
una descripció força satisfactòria de la relació entre realitat i teoria. A l’aula cal procurar evi-
tar el raonament purament teòric o formal, i relacionar sempre que sigui possible amb els
fets, per l’alumnat s’adoni de quina realitat estem parlant i de com hi podem actuar.

El coneixement científic no es redueix a les teories

Malauradament, el discurs dels llibres de text no sol realitzar gaire aquesta connexió entre
fets i teoria i moltes vegades els tracta per separat, esdevenint sovint predominantment teò-
ric. 

Però cal tenir en compte que el paradigma que permet comprendre i encarar la realitat no
consisteix només en un cos teòric sinó que conté també altres elements: fets paradigmàtics,
procediments establerts, normes del que es considera correcte, valors a defensar... En di-
dàctica equival a considerar que el que a l’alumne li fa falta per comprendre i actuar no són
només les teories, sinó que també cal associar a la teoria els fets (paradigmàtics) més re-
presentatius que considerem que formen part del domini d’aquesta teoria, els procediments
més habituals relacionats amb la teoria, els tipus de problemes que pot solucionar, i les
normes i valors que es consideren exigibles perquè la utilització es faci en condicions cor-
rectes. 

El coneixement científic evoluciona

La filosofia de la ciència ha abandonat el intents per “congelar” i estructurar els coneixe-
ments d’un àmbit científic en un moment determinat, ja que ha constatat processos de canvi
continu en les concepcions científiques, canvis que es realitzen a velocitats variables segons
les èpoques. Ara sabem, doncs, que els científics elaboren les seves concepcions posant a
prova les idees anteriors i fent-les evolucionar. 

De la mateixa manera, la ciència escolar ha de proposar-se de transmetre una imatge evo-
lutiva de la ciència, ben diferent de la ciència acabada que es sol ensenyar encara, i fer e-
volucionar les idees científiques dels alumnes, estimulant-los a passar dels models ingenus
inicials a uns de més científics, ajudant-los pacientment a aplicar, de forma dirigida (per e-
xemple, amb diàlegs socràtics), la seva pròpia racionalitat per millorar-los progressivament.
El concepte model mental resulta la peça clau per oferir una descripció de la realitat que
permeti d’actuar-hi eficaçment. 

Que a classe de ciències s’utilitzin models poc exactes no ha d’espantar ningú des de la
perspectiva que estem defensant, mentre serveixin per donar compte de la realitat en alguns
aspectes i en cert grau, segons les finalitats perseguides. Al contrari, insistir prematurament
en models massa elaborats pot suposar la fallida de tot plegat per manca de recursos dels
alumnes. 

En el context escolar trobem ritmes individuals d’aprenentatge, interessos i valors molt dife-
rents. És tot un repte trobar les formes organitzatives, els recursos didàctics i les formes i
criteris d’avaluació adequats perquè ajudin al màxim d’alumnes a progressar des dels seus
respectius punts de partida. No és raonable esperar el mateix ritme de progrés per a tots els
alumnes, ni proposar-nos d’aconseguir els mateixos objectius didàctics amb tots ells. Hem
de poder adaptar els objectius a les possibilitats de tots els nostres alumnes.

L’aspecte evolutiu del coneixement no és només una característica bàsica de la ciència,
sense la qual queda completament desnaturalitzada i convertida més aviat en dogma o mà-
gia, sinó que és especialment important per adaptar els nostres alumnes al món actual, sot-
mès a canvis rapidíssims (causats, en bona part, per l’accelerada evolució de la mateixa
ciència) tant a nivell tecnològic com social, econòmic i cultural. Difícilment podran viure sa
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tisfactòriament en aquest context canviant si no els ensenyem i acostumem a fer evolucionar
racionalment les seves idees.

Evolució per criteris racionals

De la mateixa manera que el paradigma vigent en una disciplina orienta la tasca dels cientí-
fics, les idees de l’alumne orienten també la seva actuació. Això vol dir que quan li vulguem
ensenyar una nova manera de veure les coses, inevitablement hi intervindran les seves prò-
pies concepcions del tema. Didàcticament això ha conduït a investigar i descriure aquestes
concepcions. Aconseguir que l’alumne sigui capaç d’abandonar les idees massa poc elabo-
rades per altres més properes a les de la ciència serà un procés comparable al canvi de pa-
radigma, procés que s’ha anomenat canvi conceptual (Posner i al., 1982). 

Normalment no hem d'esperar un canvi d'idees per "conversió" sobtada (semblant a la que
Kuhn descrivia), sinó més aviat una evolució pacient, més o menys lenta, des d'unes idees
intuïtives o poc elaborades a unes altres de més evolucionades i properes a les de la cièn-
cia. En el camí és raonable esperar que l’alumne recorri tota una gamma de concepcions
intermèdies més o menys elaborades. Això implicarà tenir molta cura de respectar els dife-
rents ritmes de progrés, de proporcionar activitats que ajudin a fer l’evolució, establint el rit-
me adequat i proporcionant el temps que calgui. Els grans canvis s’han d’emprendre de for-
ma sistemàticament organitzada i a llarg termini.

En un context empirista, la possibilitat que aparegui irracionalitat en la ciència és força alar-
mant. Necessitem concepcions de la ciència, i de l'ensenyament, que no s'espantin amb
aquesta possibilitat. Nosaltres sabem que durant l’aprenentatge els alumnes, igual que els
científics en la concepció historiogràfica, passen moments de dubte, d'ambigüitat. Aquestes
incerteses no indiquen que el que estan fent sigui irracional, sinó ben al contrari: la incertesa
i el dubte acompanyen a qui s'aventura a traspassar les fronteres del coneixement, i sempre
són el preu a pagar per l'exploració d'un terreny desconegut. L'accent en el caràcter no pro-
blemàtic de la ciència escolar porta a amagar aquests estats d'ànim, i a fer-los símptoma de
que les coses no van bé. En canvi, pedagògicament ha de ser possible aprofitar aquests
estats de malestar per explicitar-los, acceptar-los, analitzar-los, discutir-ne les causes, i fer-
los servir d'estímul per anar endavant.

De fet no n’hi ha prou de sentir insatisfacció envers unes idees perquè les abandonem. Hi
falta, potser entre moltes altres, una condició imprescindible: disposar d’alguna alternativa
viable. No aconseguirem que els alumnes canviïn concepcions inadequades creant-los mal-
estar i insistint en els seus aspectes negatius. També caldrà, paral·lelament, aconseguir que
les noves concepcions, més científiques, siguin compreses i esdevinguin operatives per a
l’alumne. El cicle d’aprenentatge és una bona eina per aconseguir-ho.

L’opció naturalista de Giere l’ha portat a estudiar directament el comportament racional dels
científics: la manera com fan els experiments, com hi relacionen la teoria, com prenen deci-
sions, etc. En comptes de descriure com ho haurien de fer, analitza com ho fan realment. En
la mateixa línia és fonamental que el professor s’acostumi a analitzar –diacrònicament millor
que sincrònicament– com els alumnes realitzen de fet (a part de com “ho haurien de fer”) els
processos racionals de les activitats científiques escolars. Obtenir dades reals de la marxa
de les tasques és bàsic si es pretén regular-les per assegurar-ne l’eficàcia didàctica.

Racionalitat moderada

Les concepcions empiristes i falsacionistes es tanquen amb un fracàs important: no es pot
aconseguir d’explicar ni el descobriment ni la justificació de la ciència utilitzant només termes
de racionalitat dura (induccions i deduccions o bé falsacions). Aquesta evolució intel·lectual
no s’ha de plantejar en termes purament lògics, sinó en uns altres de més flexibles que
Toulmin anomena genèricament racionals. 
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Perquè això sigui possible en l’ensenyament de les ciències caldrà utilitzar aquesta raciona-
litat moderada, per oposició a la racionalitat dura de la lògica. Es comença situant problemes
en contextos que siguin comprensibles per a l’alumne i ajudant-lo a construir els models
mentals adequats per entendre quina és la dificultat a resoldre i enfrontar-se amb el proble-
ma fins arribar a una solució, solució que ha de poder identificar i avaluar. Una estructuració
basada en models mentals és molt més flexible que si fos en termes de lògica, molt més
tolerant a les incerteses i a les ambigüitats, i més propera al raonament de sentit comú, faci-
litant l'evolució conceptual.

Evolució conceptual com a resultat d’una interacció entre elements individuals i soci-
als

L’evolució de les concepcions científiques no és només un procés individual sinó potenciat i
regulat per diferents institucions científiques. 

També els canvis de concepcions de l’alumnat han de realitzar-se de forma individual però
en un context comunitari. Que la classe de ciències esdevingui un autèntic “nínxol ecològic”
(Toulmin) protegit i ben organitzat, un fòrum de discussió i treball, ha de permetre orientar i
potenciar aquesta evolució. Això vol dir que hi hagi ganes d'entendre's, que s'hi puguin for-
mular idees i opinions amb llibertat i respecte, que els participants es sentin capacitats per
parlar del tema i aportar-hi solucions cooperant entre si. El professor també haurà de procu-
rar que el tema en discussió no adquireixi dimensions inabastables, ajudarà a situar els ter-
mes de la discussió i a fer que els punts d'acord es vagin recollint i utilitzant adequadament. 

Coneixement adreçat al ciutadà

Si tradicionalment l’ensenyament de les ciències anava dirigit sobretot a formar nous cientí-
fics, ara no hem de perdre de vista el nou destinatari de la ciència escolar en les etapes o-
bligatòries, que no és altre que el ciutadà, inclòs el futur científic. Encara que estigui en pro-
cés de formació i tingui una edat a la que encara no se li reconeixen tots els seus drets fu-
turs, sí que té dret a una formació que li permeti de viure activament en una societat com-
plexa en canvi ràpid, de conviure satisfactòriament, de donar significat als fets, de ser capaç
d’establir relacions, d’intervenir-hi, d’aportar la seva contribució en forma de treball i també
de crítiques i alternatives.

Les necessitats formatives del ciutadà pel que fa a les ciències es poden agrupar en tres
àmbits: com a treballador (per guanyar-se la vida cada vegada calen més coneixements tèc-
nics i científics), com a usuari (a tot arreu hem d’interaccionar amb aparells o utilitzar infor-
macions tècniques o científiques), i com a corresponsable de la comunitat (tenim tot el dret
de vetllar perquè la societat s’organitzi i utilitzi els recursos de forma responsable). La for-
mació bàsica és pràcticament   una ocasió única per proporcionar al ciutadà una base sòlida
però flexible que permeti quallar la formació permanent posterior, així com donar sentit a les
informacions de tota mena que vagin arribant i orientant tota mena d’actuacions en tots tres
àmbits. Tinguem en compte que amb l’evolució tan ràpida del saber i de la societat ja no té
sentit dedicar grans esforços a memoritzar dades (que possiblement aviat puguin canviar i
que ara podem aconseguir amb facilitat), però sí dedicar-los a ensenyar els models científics
més bàsics però també més potents.

Coneixement per a un món millor

El fet és que la ciència es pot utilitzar per a bé o per a mal, per millorar les condicions de
vida o per produir destrucció. D’exemples en sobren. Davant de determinades utilitzacions
irresponsables de la ciència no val la imparcialitat. Hem d’ensenyar (i ensenyar a estimar)
determinats valors irrenunciables. Caldrà precisar quins són aquests valors desitjables (que
potser no coincideixin del tot amb els més acceptats socialment) i trobar la manera de fer
que l’activitat escolar se n’impregni fins al punt que l’alumne els integri en la seva pròpia es-
cala de valors vitals. Per altra banda, només realitzant un bon nombre d’activitats científi



122

ques escolars es poden adonar de les limitacions de la mateixa ciència, de manera que no li
atribueixin més poder del que realment té ni hi dipositin més confiança de la que mereix.

Com es pot veure, l’activitat científica escolar, tal com l’hem exposada en els capítols anteri-
ors, no és incompatible amb les principals aportacions de la moderna filosofia de la ciència.
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7

Fent ciència a l’escola obligatòria

L’activitat científica escolar que proposem ha anat quedant caracteritzada en les pàgines
anteriors. El pas següent era, evidentment, comprovar a la realitat de l’aula fins a quin punt
és factible realitzar una activitat científica en el context escolar.

Per a això vaig demanar la col·laboració de dos professors de ciències de l’IES Josep Puig i
Cadafalch, de Mataró: una professora em va deixar col·laborar amb ella en les seves clas-
ses a segon d’ESO on impartia el crèdit comú “L’aire, què és i què fa?” durant el segon tri-
mestre del curs 2001-02, igual com un professor de tercer d’ESO amb el crèdit també comú
“Sistemes químics”, durant el tercer trimestre del mateix curs. Tots dos crèdits pertanyen al
Projecte “Ciències 12-16” (Izquierdo i al, 1994-98). Els alumnes disposaven, doncs, d’un
material elaborat ja en una línia didàctica propera a la nostra. 

Tant la professora com el professor es van avenir a introduir algunes modificacions en les
seves classes, en la línia de l’activitat científica escolar que hem descrit, per provar
d’augmentar tant la motivació de l’alumnat com els seus aprenentatges. 

No es tractava d’una recerca completa sinó més aviat d’un estudi exploratori per intentar de
demostrar la viabilitat pràctica de la nostra concepció de l’activitat científica escolar, així com
detectar algunes dificultats per portar-la a terme. 

Amb tots dos professors vaig realitzar una sessió prèvia per compartir algunes de les idees
clau i concretar algunes possibles modificacions, i moltes més al llarg dels respectius tri-
mestres. Cal dir que tots dos ho van veure amb bons ulls i que la col·laboració durant tot el
temps va ser molt estreta. Des d’aquí els ho vull agrair molt sincerament.

El centre on es van fer aquestes actuacions està situat entre dos barris perifèrics de Mataró,
amb alumnat pràcticament tot castellanoparlant, tot i que les classes es fan en català.

Aspectes fonamentals de l’activitat científica escolar
Tal com ha estat descrita en les pàgines anteriors, l’activitat científica escolar permet moltes
maneres pràctiques de realització. Per això amb l’actuació a l’aula calia intentar de garantir
un mínim de característiques bàsiques que fan que el treball escolar que s’hi realitza sigui
una autèntica activitat científica. 

Hem considerat que són les següents:

Orientar-se en l’activitat

L’alumne hauria d’entendre l’estructura (punt de partida, finalitat, accions, apartats...) de
l’activitat que es realitza a l’aula. Massa sovint la percepció que l’alumne té del treball de
classe és massa lineal i molt allunyada de la concepció que en pugui tenir el professor, que
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moltes vegades queda sense explicitar. Cal, doncs, proporcionar-li alguns mecanismes de
regulació que li permetin de construir-se una base d’orientació adequada i de fer-la servir per
donar sentit al que es va fent. 

L’eina principal que es va fer servir va ser el diari de classe.

Aprenentatge de models científics

L’alumne hauria d’elaborar i fer servir amb autonomia els models científics que se li propo-
sen a cada crèdit. És habitual la presentació d’un nombre tan elevat de models en els cursos
de ciències que no queda temps per elaborar-los adequadament en la seva relació amb els
fets i les seves aplicacions. Per això, a cada crèdit es persegueix que cada alumne aconse-
gueixi un apreciable grau de domini d’un nombre molt limitat de models científics.
L’estratègia d’ensenyament d’aquests models, ja prevista en el projecte “Ciències 12-16”, es
basa en el cicle d’aprenentatge.

Els models més importants o complexos que es tracta d’ensenyar a segon en el crèdit de
l’aire són: 1. Model cinètic de la matèria, sobretot dels gasos. 2. El principi d’acció i reacció,
concepte de força com a interacció. 3. L’intercanvi de gasos entre els vegetals verds i
l’atmosfera. 4. El concepte de pressió hidrostàtica. 

I pel que fa al crèdit de química de tercer: 1. El concepte de substància i mètodes de sepa-
ració. 2. El canvi químic. 3. Substàncies simples i compostes. 4. L’àtom i els fenòmens elèc-
trics.

Actitud activa

L’alumne hauria de ser un agent actiu i motivat en l’elaboració dels diferents models cientí-
fics. A les aules hi sol haver més activitat física, mental i oral per part del professor que de
l’alumne. Per això és important fer arribar amb convicció –sobretot amb fets– a l’alumnat el
missatge que les activitats que es proposen són realment al seu abast, que són atractives i
amb sentit, i que la seva participació és fonamental. Una manera clara de fer-ho és utilitzar
preferentment el diàleg a l’aula com a gènere discursiu central per a la comunicació. 

La comunicació didàctica dels professors amb els alumnes es va procurar realitzar prioritari-
ament mitjançant el diàleg socràtic. Per estimular el diàleg entre alumnes es va organitzar
l’aula de segon en grups de quatre alumnes, que havien de realitzar determinades tasques
conjuntament.

Elaboració de textos

L’alumne hauria d’anar dominant progressivament el llenguatge escrit necessari per comuni-
car idees científiques. Normalment haver d’escriure els fa molta mandra perquè els suposa
un esforç important, possiblement per la mateixa manca d’habilitat i la poca qualitat dels
textos que escriuren. Per això se’ls ha de demanar que realitzin, amb el suport necessari,
intents per començar a practicar determinats gèneres discursius escrits o gèneres textuals,
de forma que cada alumne pugui anar constant el seu propi progrés.

Bàsicament es va intentar millorar la competència de tots els alumnes a l’hora descriure
textos descriptius, explicatius i informes experimentals.

Valors socials i humans

L’alumne hauria de fer servir de forma positiva els coneixements que va adquirint. Molts co-
neixements escolars queden poc relacionats amb els problemes de la vida quotidiana de
l’alumne. Es tracta, doncs, de facilitar la reflexió sobre determinats valors humans i socials i,
si pot ser, arribar a produir canvis de conducta...
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Això només es va poder a terme a segon, amb activitats referides a dos temes: la contami-
nació de l’aire i l’hàbit de fumar.

Les actuacions a l’aula: característiques i resultats
Per a cadascun dels aspectes esmentats en l’apartat anterior descriurem les actuacions rea-
litzades i els seus resultats, i en farem també una valoració que tindrà en compte tant les
opinions dels alumnes com dels respectius professors. Amb aquesta finalitat cap a la fi del
trimestre de segon es va passar als alumnes un qüestionari escrit de valoració del crèdit,
cosa que no es va poder fer a tercer. No es van poder recuperar les respostes de tots els
alumnes del grup-classe de segon.

Diari de classe

La idea era que els minuts finals de cada classe el professor titular feia contestar per escrit
una pregunta referida als continguts de la sessió que s’estava acabant. Cada alumne dispo-
sava d’un full ja preparat per a això (annex B1): a més de posar la data del dia hi havia un
espai limitat per incloure-hi tant la pregunta com la resposta personal, que de vegades podi-
en escriure en aquell moment, però que d’altres ho tenien com a deures.

Fos com fos, al començar la sessió següent la primera actuació consistia en la lectura i co-
mentaris a algunes de les respostes. Es tractava de recuperar el fil del que s’estava fent.

Les preguntes que els vam formular eren més aviat inicis de frase que els alumnes havien
de completar. Alguns dies es tracta de dues preguntes complementàries. Majoritàriament
demanaven una certa síntesi del que havia estat la classe d’aquell dia, o d’algun aspecte
especialment important, però més esporàdicament es tractava de fer-los verbalitzar algun
estat emocional (sorpresa, autoconfiança) o de reflexionar sobre algun aspecte organitzatiu
(Taula 7.1).

Tipus de pregunta Alguns exemples
Amb l’experiment d’avui hem demostrat que...
Fins a avui, en l’apartat 2 el més important que hem après és...
Encara que sembli estrany, resulta que les forces...
Quan un astronauta viatja a un altre planeta...
Avui hem après una forma d’expressar kp en N, que és la següent:
La pressió significa... La pressió es calcula...
El proper dia, en el laboratori...
Avui he après...
Les dues coses importants que avui havíem d’aprendre són...
Comentant l’experiment del marbre he après...

Síntesi de la classe
o d’algun aspecte

important

Avui hem après que les reaccions químiques...
Aquest crèdit crec que serà (fàcil, difícil...) perquè...
Si ara féssim un examen crec que m’aniria... perquè...Verbalitzar estats

d’ànim De tots aquests experiments, el que més m’ha sorprès és ... perquè...
Reflexió sobre algun
aspecte organitzatiu

En el nostre grup hauríem de millorar...

Taula 7.1. Alguns dels inicis de frase que es van fer servir en el diari de classe,
classificats pel tipus de pregunta.



126

A l’annex B2 es pot veure la manera com alguns alumnes han completat amb diferent grau
d’habilitat algunes de les frases.

Tant a segon com a tercer l’hàbit d’acabar les classes d’aquesta manera va costar una mica
d’implantar. Un cop establert, es va fer servir amb més regularitat a segon que a tercer. Pro-
bablement el motiu era que les seqüències de segon eren més llargues que a tercer i a la
pràctica es veia més necessari fer-hi aquesta tasca d’orientació.

L’avantatge que suposa proporcionar el principi de les frases s’ha d’interpretar com una tèc-
nica de bastida, que dóna a l’alumne una part de la tasca ja feta, doncs li mostra l’aspecte o
aspectes més rellevants de la sessió, o bé algun element especialment significatiu. Possi-
blement per això, perquè no és una activitat completament oberta, els alumnes ho han anat
acceptant força bé. Una gran majoria d’ells solien portar completada aquesta feina. El repàs
de diverses d’aquestes frases al principi de la sessió següent servia molt clarament per re-
prendre el fil de l’activitat i submergir-se d’aquesta manera en la tasca ja des del principi.

Els professors han valorat bé aquesta tècnica, encara que, com ja hem suggerit, en alguns
moments sembla que no fa falta. També es valora la importància d’arribar a convertir a-
questa tasca en una rutina de final i principi de cada classe. L’alumnat al principi no entén el
sentit d’aquesta tasca i no s’ho pren amb gaire bona disposició; però a mida que va agafant
l’hàbit i s’adona que aquest petit esforç li serveix per orientar-se en les tasques de classe, ho
va assumint de forma molt diferent. En les valoracions fetes pels alumnes de segon (quadre
7.1) només una de les recollides no ha estat positiva. Diverses d’elles consideren que el que
queda escrit en el diari els ajuda a estudiar.

Hem intentat escriure cada dia en el diari de classe. Per a què t’ha servit a tu?

Per veure millor el que he après durant el dia, el que realment he entès (Míriam E.)
Per recordar lo que has fet els dies anteriors (Cristina M.)
Per entendre millor les coses (Jéssica V.)
A mi m'ha ajudat per estudiar i per anar repassant el que em fet pas a pas cada dia (Joan L.)
Per poder estudiar millo, i així les coses menracordaba millo (Ana T.)
Per explicar-ne mijor i per saber algunes coses que mai havia fet (J.A. M.)
M'ha servit per saber si he entès el que s'ha parlat a classe i com a petit resum per estudiar
(Irene G.)
De res (Josué M.)
Per poder repassar el que s'ha fet a classe i estudiar més comodament (David R.)
Per aprendre (Cristian P.)
Per veure el que he après cada dia (Laura S.)
Per poder fer un resumen del tema i poder sacar les meves conclusions (Hector C.)
Per a final de classe fe un resum molt curtet de lo que em apres (Laura L.)
Per a repasar el que hem fet i tenir més facilitat al estudiar (Alejandro O.)
Per poder estudiar per un examen (Jordi L.)

Quadre 7.1. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides al diari de
classe. (S’hi ha respectat la grafia original).

En definitiva l’experiència ha estat prou profitosa i útil. Ha servit per ajudar a trobar la conti-
nuïtat de les diferents sessions de classe, per parlar dels estats d’ànim dels alumnes (pers-
pectives davant del crèdit que tot just comença, parlar d’aspectes que costen més
d’entendre, situar-se davant d’un possible examen...), i també per millorar determinats funci-
onaments, com els dels grups de treball de segon.
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Amb el temps, un cop hagin entès la finalitat d’aquesta tasca, es podria anar suprimint la
bastida que suposa proporcionar l’inici de les frases i anar fent que cadascú escrigui sobre el
que consideri més rellevant de cada sessió.

Cicle d’aprenentatge

L’aprenentatge dels models científics ja es planteja en el material utilitzat (Ciències 12-16)
en forma de cicles d’aprenentatge. El que és bàsic és que les accions que s’hi preveuen
estiguin ben encadenades, de manera que constitueixin una veritable activitat, i que es pu-
guin anar encadenant de forma fluïda per als alumnes. Per a això fa falta que estiguin ben
dissenyades, de forma que una pregunta vagi portant de forma natural a una altra; i també
que l’alumne percebi la continuïtat de les operacions, cosa que es vol facilitar mitjançant el
diari de classe, que ja hem comentat. En canvi, no seria aquest el lloc més indicat per analit-
zar l’estructura del material didàctic utilitzat ni per proposar formes de millorar-lo, però sí que
cal dir que vam haver d’introduir algunes modificacions en la seqüència per fer més fluïda
l’activitat o per respectar millor les fases dels diversos cicles d’aprenentatge.

El cicle d’aprenentatge s’ha mostrat molt útil com a estructura central per a l’aprenentatge de
models científics. Combinat amb el diari de classe, el diàleg socràtic, el treball en grup,
l’aprenentatge de gèneres textuals i el cultiu de valors no només epistèmics, constitueix un
conjunt didàctic força equilibrat i complet.

Respecte de plantejaments didàctics tradicionals el cicle d’aprenentatge aporta, a la pràcti-
ca, avantatges importants:

� La fase d’exploració serveix per plantejar un problema en termes intel·ligibles i maneja-
bles pels alumnes. Moltes vegades es basa en una experiència. El diàleg socràtic esti-
mula la participació de l’alumnat, que hi participa fent servir les seves pròpies idees i a-
caba adonar-se de la seva limitació i al mateix temps de la possibilitat de canviar-les de
forma raonable. Per obligar els alumnes a construir i posar en marxa els seus models
mentals, la intervenció del professor consisteix més aviat en establir un escenari empíric
que tothom pugui compartir (per exemple: “hem escalfat el tub amb el iode...”) i fer pre-
guntes que obliguin a explicitar observacions (“i llavors què ha passat?”) i acabar fer in-
ferències mitjançant models mentals (“què els ha passat a les partícules del iode?”,
“...Com ho saps?”).La possibilitat de dialogar en termes racionals i entenedors sobre els
fenomen estudiat és estimulant per a l’alumnat. Ignorar aquesta fase significaria comen-
çar directament introduint idees noves sense que se’n comprengui la necessitat.

� La fase d’introducció del nou concepte o model en plantejaments tradicionals sol ser la
primera –i de vegades, l’única–, i sol ser unidireccional: del professor que ho sap, a
l’alumne que no ho sap, i que moltes vegades no sap què preguntar al final quan es
demana què no queda clar. En canvi, a classe hem pogut fer-ho de forma fonamental-
ment dialogada i a partir de fets paradigmàtics. La dinàmica de classe ha estat molt més
rica, participativa i animada que quan la comunicació didàctica es planteja unidireccio-
nalment.

� La fase d’aplicació, si hi és, sol ser tradicionalment la darrera. Quan el que s’ha introduït
és un concepte o model sense aspectes qualitatius (com en la majoria dels models que
hem treballat en aquestes sessions), sovint se sol suprimir. La tradició escolar sol re-
nunciar a la colonització de l’espai de problemes, excepte quan es tracta de problemes
quantitatius. Una llàstima. A classe aquesta fase s’ha pogut fer combinant el diàleg so-
cràtic, el treball individual i el de grup, i l’elaboració de determinats tipus de textos. Tot
plegat, quan tot va bé, proporciona a l’alumne l’agradable consciència d’estar contem-
plant els fets del món d’una nova manera, i que li proporciona la manera de resoldre
determinades qüestions rellevants. Aquí és on obté la utilitat o la recompensa de tot
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l’esforç que hi ha dedicat: eliminar aquesta fase és pràcticament com fer que la relació
benefici/cost valgui zero. Mentre que l’exploració genera una expectativa favorable, és
durant l’aplicació que s’ha de fer real. A l’aula hem pogut constatar com aquesta càrrega
emocional anava creixent, proporcionant un augment en el grau d’autoconfiança de
molts alumnes; confiança que es reflectia en el clima de l’aula i en la disposició a la par-
ticipació i al treball.

� La fase d’estructuració, superposada a les altres, hauria de servir per regular-les, ajudant
als alumnes a entendre el seu sentit general i el paper de cada fragment en el context
global de l’activitat. Ha de proporcionar elements a l’alumne i al professor sobre la mar-
xa de les coses, per fer-los actuar adequadament per orientar-les i regular-les. La ma-
teixa naturalesa interactiva de molts dels recursos metodològics utilitzats (diari de clas-
se, diàleg socràtic, treball en grup, fins i tot l’elaboració de textos...) permet que tant les
operacions d’orientació com les de regulació tinguin un caràcter força continuat. A dife-
rència del que sol passar en el context tradicional, on es suposa que cada alumne és
capaç de seguir el fil, no s’espera al final de la seqüència per intentar de fer-hi rectifica-
cions, ja que aleshores el nombre o el volum de les rectificacions resulta massa elevat,
esdevenint una empresa poc assequible per a l’alumne i poc realista. 

Per a alguns professors, el cicle d’aprenentatge de vegades té un cert aire ritual, com si a-
bans de fer la introducció i l’aplicació, que és el que consideren important, calgui pagar un
cert peatge fent un apartat sense massa sentit com és l’exploració, que a sobre sembla que
només serveixi per fer aflorar idees incorrectes, o l’estructuració, que consideren supèrflua.
A la vista dels resultats de l’aula els professors que han participat en l’experiència han valo-
rat positivament cadascuna de les etapes del cicle d’aprenentatge. L’alumnat, com hem dit,
va entrar en la dinàmica de les classes, i destacava en algunes valoracions la importància
dels experiments com a base per a la posterior reflexió teòrica.

Diàleg socràtic

La utilització del diàleg socràtic pretén ser una alternativa a l’explicació magistral tradicional,
intentant afavorir la participació activa de cada alumne en la marxa de la classe, sobretot per
promoure que pugui construir i posar en marxa models mentals progressivament més satis-
factoris i científics.

Ens ha estat impossible enregistrar un diàleg de classe amb prou claredat fent servir els
nostres limitats mitjans tècnics. Hi ha força moments, en el caliu de les discussions, que la
coincidència de veus fa indesxifrables les diverses intervencions. Per això oferim aquí, de
forma aproximada, el desenvolupament d’un diàleg amb característiques socràtiques que va
tenir lloc a tercer. La seva durada real és d’uns quinze minuts. Correspon a les fases
d’exploració i d’introducció de l’estructura de l’àtom. Les intervencions del professor estan
indicades amb la lletra P, les de l’alumne que surt a la pissarra, amb la lletra A i les d’algun
alumne dels que estan asseguts, amb la lletra B. En les intervencions, els noms respectius
els representarem per P, A i B, així amb cursiva. Entre parèntesis hi ha alguns comentaris
que constitueixen una descripció d’accions, o bé l’anàlisi de la situació que podria fer el pro-
fessor a fi de preparar la següent acció o rèplica, perquè sigui adequada als models mentals
que s’estan fent servir.

Començant a parlar de l’àtom

(El professor ha fet sortir un alumne a la pissarra. Sap que altres anys ja han estudiat l’àtom
per sobre; si més no, segur que molts n’hauran vist dibuixats. Ara passarà a explorar el con-
cepte d’àtom. S’adreça a l’alumne de la pissarra).

P. A veure, A, tu deus haver sentit a parlar dels àtoms, oi?
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A. Sí...

(La resposta és dubitativa, insegura. P suposa que reflecteix la inseguretat sobre els seus
coneixements sobre àtoms. Provarà de fer-li explicitar al màxim el que en sap). 

A. Sabries dibuixar-ne un?

(A dibuixa un puntet a la pissarra).

P. Això vol dir que l’àtom és molt petit, oi? Tothom hi deu estar d’acord, no?

(Al grup, ningú no ho contradiu. El professor, que no s’esperava això, vol utilitzar un sistema
de representació més útil per als seus propòsits. Un cop ha quedat assumit per accident que
els àtoms són petits, tractarà de passar a discutir l’estructura de l’àtom).

P. Com que volem entendre com funciona un àtom necessitem un dibuix gros, per veure de
què està fet. A veure, A, si ens dibuixes com està fet un àtom...

(A Dibuixa una rodona d’un pam de diàmetre. Per al P és insuficient per encabir-hi els com-
ponents).

P. Més gran, A, sense por...

(Ara la dibuixa molt més gran).

P. Bé... l’àtom és tot d’una peça, o té parts que el formen?

(A dibuixa una rodona més petita al mig. Com que no diu res, P mira de fer-li explicitar).

P. Què és, això? (Referint-se a la rodona petita).

A. El nucli...

(De moment s’està en bon camí per construir la topologia del sistema –les part que té– però
convé donar-hi noms). 

P. El nucli, d’acord. I el que queda fora del nucli, té algun nom?

(L’alumne de la pissarra queda indecís).

B. És l’escorça.

P. Sí senyor, escorça! (Adreçant-se de nou a A): Apuntes aquests dos noms en el seu lloc al
dibuix? (A ho fa).

(Aquí es produeix un episodi, que no reproduïm, que comença amb uns comentaris de P
respecte de la mida relativa de l’àtom i del nucli i acaba posant un exemple per ajudar a
l’alumnat a fer-se càrrec de la gran desproporció entre un i altre, que no es pot reflectir en el
dibuix de la pissarra).

(Després d’això, P necessita un nivell de representació més profund per als raonaments que
vol fer més endavant. Per això s’ha de penetrar més endins en l’estructura de l’àtom, ha de
fer explicitar els components dels elements que ara té representats a la pissarra).

P. A veure, A... Com t’imagines l’escorça...? De què està feta...?

(A ha quedat rumiant, el professor gira la vista al grup, interrogant amb la mirada).

B. D’electrons.
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A. Sí, d’electrons.

P. Sabries dibuixar-los?

(A dibuixa diverses rodones molt petites, repartides per la zona de l’escorça). 

P. Els electrons estan repartits per...

A. ...per l’escorça...

Completant el model d’escorça

(Ara P intentarà completar la topologia del model).

P. Molt bé. I en el nucli, què hi ha?

A. Neutrons.

P. D’acord. Hi ha alguna cosa més...?

B. Plu... plutons...

P. Protons, amb erra, B, protons... Com ho dibuixes, A, perquè vegem les diferències...?

(A dibuixa boles de dos colors a dins del nucli. Un cop completada la topologia, P vol fer
explicitar les propietats o atributs rellevants per al model que intenta construir).

P. Totes aquestes boles que has dibuixat, totes aquestes partícules, tenen càrrega elèctrica
o no? Els electrons...? 

A. (Dubtant) ...són positius...

B. No, són negatius.

A. Sí senyora, B, els electrons són negatius, ho recordes, A...? Dibuixes la càrrega negativa
dels electrons? Cada electró, un negatiu... (A ho va dibuixant). Així...

P. I en el nucli, també hi ha càrregues?

A. Els neutrons són neutres...

P. No tenen càrrega... I els protons què deuen ser?

A. Positius.

P. D’acord, dibuixem uns quants del nucli que siguin protons i els altres seran neutrons...

(A va posant signes a les partícules que n’han de tenir. P aprofita per fer un resum, asse-
nyalant al dibuix i mirant al grup).

P. Molt bé. En resum, si mirem les càrregues elèctriques de l’àtom... on és que hi ha les càr-
regues negatives?

(La tàctica de P, pròpia del diàleg socràtic, és evitar al màxim les afirmacions. Les substitu-
eix per preguntes que sap que, tot i semblar fàcils, no ho són per a molts dels alumnes. De
totes formes, evita de fer preguntes que els alumnes puguin percebre com a trivials, excepte
potser quan el que busca és resumir, reunint informació que havia anat quedant dispersa,
tasca que tampoc no és trivial. Es tracta que els alumnes participin en el discurs i se’l facin
seu. A més, les respostes que va rebent li serveixen per monitoritzar el procés i poder-lo
regular).
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B. A fora...

P. ...? (Posa cara d’estranyat).

B. A l’escorça!

P. A la part de més enfora, que en diem escorça, allà és on hi ha les càrregues negatives, a
tot aquest tros... (ho assenyala). I és negativa a causa dels...

B. ...dels electrons!

P. Exacte, tots aquests electrons negatius... En canvi, la càrrega positiva és a...

B. En els protons!

P. En el nucli, en els protons que hi al nucli és on hi ha la càrrega positiva... Tenim, doncs,
(assenyala l’escorça a la pissarra, mirant a A) que tota aquesta zona té càrrega...

A. ...negativa...

P. Sí, sí, negativa... mentre que en el nucli la càrrega és...

A. Positiva.

P. Positiva, d’acord.

(Ara P veu el moment d’abordar la part dinàmica del model. Continua assenyalant amb les
mans l’escorça i el nucli).

P. Però, a veure, rumiem una cosa que passa aquí... Tots aquests electrons (assenyala
l’escorça) són negatius... es fan força entre ells?

A. Sí... de repulsió...

P. Per tant, què haurien de fer, tots aquests electrons?

B. Haurien de marxar...

P. Tantes càrregues negatives s’han de repel·lir i els electrons haurien de marxar... O no?
Negatiu contra negatiu... 

A. ...Però també hi han els positius del nucli, que els atrauen.

B. Clar, llavors no poden marxar...

P. Doncs sí: els electrons, tots negatius, es repel·leixen, però els protons, el nucli positiu, els
reté. Hi esteu d’acord...?

(P ha culminat la construcció del model mental. Ara crearà diferents situacions per posar-lo
en funcionament i poder fer inferències).

P. A veure... A, què passaria amb els electrons, si de cop i volta desaparegués el nucli?

A. Marxarien.

P. I per què no marxen quan hi ha el nucli? 

A. Perquè s’atrauen.

(La inferència és correcta, el model mental d’A funciona bé).
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Una comparació per consolidar el model

P. Els electrons es queden al voltant del nucli perquè són negatius, i estan atrets pel nucli,
que és positiu. D’acord? Passa una cosa semblant amb els planetes. Per què la Terra va
donant voltes al Sol en comptes d’anar en línia recta i perdre’s per l’espai?

(P treu ara la comparació amb els planetes per fer més normal aquesta idea de l’atracció.
Amb cada mà fa una bola, una la fa girar a l’entorn de l’altra. Fa una comparació amb un
fenomen amb trets semblants).

B. Perquè el Sol ens atrau...

P. I si desaparegués el Sol de cop i volta, què farien els planetes?

(P repeteix la inferència amb un model estructuralment semblant).

B. Marxarien...

P. Marxarien, es dispersarien, cadascun aniria per la seva banda, ja no haurien de girar en-
torn de res. Però si els planetes no marxen és perquè els atrau...

A. El Sol...

P. I els electrons no marxen de l’àtom perquè...

A. El nucli els atrau.

P. Els atrau, el nucli els atrau. És l’atracció entre càrregues positives i negatives. D’acord?

Construint un model del nucli

(Ara P mirarà de construir un model semblant per al nucli. Comença per la topologia).

P. Molt bé. Fixem-nos ara en el nucli. Què hi tenim, en el nucli, A?

A. Protons i neutrons.

(P passa a explicitar les propietats que li convé destacar).

P. Els protons eren positius i els neutrons, no tenen càrrega, diem que són neutres, sense
càrrega... Oi que és això (mirant al grup)? 

B. (Assenteixen alguns alumnes. P aborda la part dinàmica).

P. Doncs a veure, no hi veieu una cosa estranya, aquí...? Aquí tenim el nucli (l’assenyala al
dibuix), amb protons i neutrons. Hi ha uns quants protons positius en un espai molt petit,
molt petit, el del nucli. A, creus que es deuen fer força aquests protons?

A. Sí.

P. Com?

A. Es deuen fer repulsió... Perquè tots són positius.

P. Tants positius tan junts, es deuen fer una repulsió enorme! És això?

A. (Assenteix amb el cap).

P. ...i per tant, deuen sortir tots disparats del nucli, no...? ...i ja no tenim nucli...!
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(El model no és corresponent. Es veuen cares d’interrogant entre l’alumnat. P ha d’introduir
la modificació que torni satisfactori el model). 

P. No... En realitat sabem que això no és així. Qui deu ser que atrau els protons més fort
encara perquè no s’escapin? (No contesten). Qui pot ser? Qui més hi ha, aquí en aquesta
pel·lícula...?

B. El neutrons?

P. Exacte, els neutrons. Els protons, tots positius i molt propers es repel·leixen amb una for-
ça fortíssima... (Fa gestos). Però els neutrons els retenen amb una força molt més gran en-
cara... A veure, no és una força elèctrica, perquè els neutrons no tenen càrrega, eh? Entre
protons i neutrons hi ha una força e-nor-me que els manté junts, però que només es nota a
distàncies molt petites, tan petites com el nucli d’un àtom. Com que nosaltres no estem a-
costumats a aquestes distàncies tan petites, no l’hem notada mai, aquesta força... però és
una força que existeix, que és molt poderosa, i que manté units els nuclis dels àtoms... Si
ara mateix deixés d’existir, aquesta força, que passaria...?

Fent inferències amb els models

(P estableix un context per posar en marxa el model i posar-lo a prova).

B. El nucli es desfaria.

(La inferència ha estat correcta, el model mental funciona... si més no el de B).

P. Molt bé, els nuclis es desmuntarien. I què passaria amb l’escorça dels àtoms? Els elec-
trons quedarien al seu lloc?

B. No.

P. No, perquè quan haguessin marxat els protons... què passaria amb els electrons...?

B. ...també marxarien.

P. Marxarien, ja no hi hauria ningú que els aguantés allà. Per tant, doncs, què hauria passat
amb els àtoms, si no hi hagués aquella força del nucli?

A. Que es desmuntarien.

P. Els àtoms es desmuntarien i deixarien d’existir. I nosaltres de què estem fets? D’àtoms,
no? Sí o no...? Sí, sí, B, estem fets d’àtoms, com tota classe de matèria. Doncs si no existís
aquella força del nucli, que es diu interacció forta, nosaltres tampoc no existiríem. És un
descans saber que és molt forta i que per aquest costat no cal que patim...

(La introducció del model d’estructura de l’àtom es completava amb la idea que l’àtom és
neutre i que això imposa la igualtat de protons i electrons. També es donaven dades semi-
quantitatives sobre les respectives masses de les tres partícules. Després es passava a fer-
ne l’aplicació analitzant un fenomen d’electricitat estàtica i un circuit elèctric mitjançant el
model científic d’àtom que s’acaba d’elaborar. El mateix diàleg socràtic va permetre regular
el procés de força alumnes durant l'elaboració del model. Per acabar d’estructurar el con-
cepte es va demanar que cada alumne elaborés un text expositiu sobre el que s’havia discu-
tit, preparant-ne primer un esquema a la pissarra que l’endemà es va fer servir com a pauta
de correcció (annex B8)).

El diàleg anterior intentava introduir uns models dinàmics en uns continguts previs més o
menys assumits però que normalment resten inerts, sense capacitat per resoldre problemes.
Però el més normal a classe no ha estat aquest tipus de procés, de reflexió teòrica, sinó la
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interpretació teòrica d’experiments. En aquests casos la utilització del diàleg socràtic ha es-
tat especialment útil: per generar un clima de classe participatiu, com a recurs de monitorit-
zació i regulació del procés d’aprenentatge de forma contínua, per millorar l’autoestima
d’alguns alumnes i la seva implicació en les tasques escolars i, naturalment, per millorar els
aprenentatges, fent-los molt més vius i interessants.

Textos descriptius, explicatius i informes experimentals

Textos descriptius i explicatius

En efecte, aquests dos tipus de textos són els que vam considerar prioritaris d’entre tota la
tipologia de gèneres textuals. Per treballar-los vam seguir cada vegada aproximadament els
següents passos:

� Realitzar verbalment la descripció i l’explicació d’un fet. Mostrar les diferències entre e-
lles. El diàleg socràtic permetia anar obtenint descripcions i explicacions verbals pro-
gressivament millors.

� Demanar a l’alumnat que escrigui la descripció i l’explicació que ja s’havia discutit.

� Aportar un redactat, fet per nosaltres (vegeu apèndixs B3, B4 i B5, corresponents a se-
gon, i B6 i B7, de tercer), d’aquesta mateixa tasca els primers cops que es demanava.
Es discutia amb l’alumnat si el text és o no és clar, convincent... Es preguntava als a-
lumnes quins elements creien que hi contribuïen, i quins resultaven superflus.
(S’adonen, per exemple, de la importància dels títols, dels diagrames i de comentar-los
adequadament en el redactat, etc.).

� Algunes de les mostres proporcionades contenien una llista dels elements considerats
imprescindibles. Cada alumne assenyalava els que no hi havia posat. Després es feia
un comentari públic de les conseqüències de no incloure determinats aspectes. Quan ja
hi tenien més experiència es demanava que aquest comentari (què falla i conseqüènci-
es que té) el faci cada alumne per escrit, parlant dels dos principals defectes del seu
text. Altres vegades es demanava que subratllessin continguts que no havien incorporat
en el seu treball i que valoressin per escrit la seva importància. Es tracta que la pròxima
vegada que escriguin aquest tipus de textos ho tinguin en compte.

� En una ocasió, quan es tractava de recollir la discussió sobre l’àtom a tercer, a causa de
la complexitat de la tasca (de fet es tractava ja d’un veritable text expositiu que contenia
diverses descripcions, explicacions i argumentacions), es va preparar amb l’alumnat un
esquema de les dues parts del document a elaborar i de les corresponents idees im-
prescindibles, que servia com a base d’orientació per a la tasca. A l’hora de corregir-ho
es va donar una pauta de correcció (annex B8) amb els ítems acordats perquè els a-
lumnes en fessin una coavaluació, és a dir, avaluar-se mútuament. 

Hem de dir que els textos dels alumnes, que primer eren molt telegràfics, es van anar enri-
quint i fent molt més llargs i amb més il·lustracions. Disposar de textos de mostra, sempre
discutibles, els va fer entendre millor el tipus de producte que esperàvem. Per exemple, al-
guns alumnes es van adonar que moltes vegades l’explicació comença per interpretar la
situació inicial, quan encara no ha passat res; per exemple, en el cas de la sublimació del
iode s’interpreta el iode sòlid, abans i tot d’escalfar-lo: “El iode sòlid està format per partícu-
les de iode juntes i en vibració. A l’escalfar...”.

Alguns exemples dels textos descriptius i explicatius elaborats per alumnes es poden veure
en els annexos B9, B10 i B11. També hi ha un dels textos expositius sobre l’àtom (annex
B12). Si es continués fent una tasca sistemàtica en aquest sentit probablement els resultats
arribarien a ser molt millors. 
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En general als alumnes els fa mandra redactar, possiblement perquè no en tenen costum i
els costa molt. Creiem que una tasca progressiva i sistemàtica, des de ciències i també des
d’altres àrees, de forma ben coordinada, és l’única manera de fer que els nostres alumnes
vagin adquirint les habilitats cognitivolingüístiques més importants. 

Pel que fa a la valoració final feta pels alumnes de segon, predominen les opinions positives,
alguns explicitant el que han après de nou (quadre 7.2):

També hem estudiat com es fa la descripció d’un fet i la seva explicació. Què creus
que has après, d’això, que abans no sabessis?

Bueno jo he après que en la descripció s'explica el que veiem, el que passa i l'explicació el
perquè passa  (Míriam E.)
Pues la diferencia entre fer una descripció i una explicació perque si no et dones conte fas lo
mateix (Cristina M.)
Fer la descripció que es el que veiem nosaltres (Jéssica V.)
Poder fer les explicacions i descripcions bé (Joan L.)
Que es fa molt més ordenat, i les coses s'entenen molt més millor (Ana T.)
A ordenar una mica les explicacions, i a pensar també en partícules, que costa una mica
(Irene G.)
No ho se (Josué M.)
He après, potser a fer frases curtes amb més facilitat que abans i ha entendre millor l'experi-
encia i el seu objectiu (David R.)
Això de que els objectes fan força contra tú. (Cristian P.)
A mi hem sembla que he après a expresar-me millor (Laura S.)
Abans no sabia res de tot això, i ara, ho puc fer (Hector C.)
A descriure un fet, i averigua cosas (Laura L.)
He après com fer un altre tipus d'informe i a explicar millor les coses (Alejandro O.)
fer la descripció d'un fet (Jordi L.)

Quadre 7.2. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides als textos
descriptius i explicatius. (S’hi ha respectat la grafia original).

Informes experimentals

L’informe de laboratori és un gènere textual que s’ensenya de forma sistemàtica des de pri-
mer curs en el centre on hem fet l’experimentació. Com a conseqüència, el domini d’aquest
gènere, per part de l’alumnat, és força acceptable tant a segon com a tercer. Per això inici-
alment no ens vam proposar de treballar-ho de cap forma especial.

A segon, però, vam detectar algunes dissonàncies entre l’objectiu de la pràctica i la conclu-
sió que se’n treia, per part d’uns quants alumnes. Per això vam preparar un full (annex B13)
perquè cada grup s’adonés dels problemes que apareixen quan la conclusió no correspon a
l’objectiu, o quan l’objectiu es formula de manera que resulta inassequible. La tasca va servir
per discutir i madurar aquests aspectes. (De totes maneres, el disseny del full és clarament
millorable de cara a utilitzar-lo altres vegades).

Es poden veure alguns dels informes fets per alumnes en els annexos B14 i B15.

Valors humans i socials

La realització d’activitat científica escolar implica perseguir objectius i valors epistèmics (on-
tològics, epistemològics, de causalitat, de comunicació. etc.). Ho hem vist cada vegada que
un alumne rep algun tipus de rectificació: al darrera sempre hi ha una norma que no es
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compleix, un valor que no es té en compte, una operació mal plantejada, una resposta des-
encaminada...  Normalment els professors dediquem moltes hores a fer respectar tota una
sèrie de normes i valors epistèmics, els que fan que la ciència de l’alumne sigui de debò
ciència. Però hi ha tot un altre camp d’objectius i valors, que en el capítol 3 hem qualificat
d’humans i socials, que no podem negligir a classe. Es tracta tant que cada alumne faci ser-
vir el coneixement científic per comportar-se de manera més racional, com d’aprendre a
conviure satisfactòriament, a regular adequadament la seva convivència amb els demés.

Amb aquesta perspectiva hem fet dues activitats a segon: l’estudi de la contaminació at-
mosfèrica, i un debat sobre el tabaquisme.

Contaminació atmosfèrica

Per observar d’alguna manera la contaminació de l’aire cada grup va preparar un full amb
uns rectangles d’aironfix subjectats en el full de manera que la part adhesiva mirava amunt.
Es va deixar a la intempèrie (en un balcó, una finestra...). Cada dia es destapava un dels
rectangles perquè s’hi anés acumulant brutícia. Al final cada alumne feia una observació del
que s’hi trobava i n’escrivia un informe.

Això va servir per constatar la procedència d’una part de la brutícia (cabells, petits trossos de
paper o de fulles d’arbre, pols, brosses...) i adonar-se que l’aire pot contenir molts tipus de
materials sòlids. Quan es va tractar de buscar-hi solucions, van aparèixer idees com que és
millor passar l’aspirador a les estores que picar-les al balcó, que els cotxes deuen ser els
responsables d’unes partícules fosques que es van trobar i que caldria trobar-hi solucions,
que també hi deuen haver contaminants que no són sòlids i que no els hem pogut detectar,
etc. 

En el tractament del problema ja no vam anar més lluny. Però com a mínim vam abordar la
contaminació atmosfèrica com a problema que necessita solucions. Com a resultat, el vam
considerar prou valuós.

Tabaquisme

El tractament del problema del tabac, fet molt més cap al final del trimestre, es va fer d’una
forma diferent. Es va lliurar a cada grup un petit dossier amb dades sobre els components
dels fum del tabac, el seu perill, com varia la composició del fum a mida que es va fumant un
cigarret, l’estructura i funcions del nostre aparell respiratori, dades de composició de l’aire
inspirat i espirat mentre es fuma, etc. En un dels fulls es plantejava un problema entre una
noia que està començant a fumar, el seu pare, fumador empedreït, i la mare, ex-fumadora.
Es proposa una dramatització entre tres alumnes que representen aquests personatges, per
mostrar els arguments de cadascun i com reaccionen al arguments dels altres. 

La professora va aturar la representació diverses vegades per preguntar a la classe què deu
sentir aquest o aquell personatge sobre el problema, o per demanar possibles respostes a
algun argument acabat d’exposar. Després de la representació, viscuda pel grup-classe amb
atenció, es va fer un debat per intentar entendre la postura de cada personatge i quines po-
drien ser les actituds més raonables per a cadascun. 

De tot plegat, sembla que va quedar força clar el perjudicial que pot arribar a ser el tabac. Es
va arribar a un cert consens sobre que més val no fumar... però que el pes de la colla és
molt fort, fins al punt que et pots arribar a sentir obligat a perjudicar-te tu mateix.

El treball d’aquests tipus de valors és realment molt important en l’educació del ciutadà. Hem
de procurar que l’alumne tingui les informacions necessàries perquè pugui fer-se una idea
dels perills que hi ha, i ser conscient de les possibles conseqüències de la seva actuació. 

I temes conflictius com aquests, n’hi ha força...
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Valoració del crèdit
Més amunt ja hem comentat algunes de les valoracions que els alumnes de segon feien del
diari de classe i dels textos descriptius i explicatius. Ara repassarem algunes de les valoraci-
ons de caire més global.

Aspectes a conservar

Sobre quins aspectes del crèdit consideren que caldria conservar (quadre 7.3), alguns alum-
nes fan afirmacions molt generals, mentre que altres destaquen aspectes més. Uns quants
alumnes fan referència a les experiències: sembla que els ajuden a entendre millor els con-
ceptes, hem de suposar que gràcies a la connexió entre fets i teoria que ha intentat establir
en tot moment. Altres aspectes esmentats per més d’un alumne són el diari de classe i el
treballar en grup.

Algunes coses bones que caldria conservar en aquest crèdit:

Caldria conservar les experiències perquè les explicacions es fan més entenedores. (Míriam
E.)
Les practiques que fem (Cristina M.)
Mantenir grups de 4 perquè ens podem ajudar entre nosaltres (Jéssica V.)
El diari de classe i que sempre hi hagin dos professors (Joan L.)
Els experiments i el diari (Ana T.)
Que seguir aixo o mes d'interessants (J.A. M.)
les pràctiques perquè són més fàcils d'entendre que si s'han d'explicar teòricament (Irene
G.)
El contingut del dossir, que esta molt bé (Josué M.)
Les experiencies al laboratori i els montatges explicatius (David R.)
Que la Conxita no possa molts deures (Cristian P.)
Jo crec que tot, perquè està bé (Laura S.)
Tot allo del diari de classe i els grups (Hector C.)
Les explicacions i la profesora (Laura L.)
Com fer les descripcions i explicacions. Explicar que la conclusió de l'informe és la resposta
de l'objectiu (Alejandro O.)
La experiencia de la llauna (Jordi L.)

Quadre 7.3. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides a aspectes
d’aquest crèdit que val la pena mantenir. (S’hi ha respectat la grafia original).

Aspectes a suprimir

Quan es tracta de dir tot allò que suprimirien en el crèdit (quadre 7.4) hi ha pocs alumnes
que n’esmentin, però el més repetit és el volum de feina en comparació amb el temps (és
veritat que les classes eren molt productives) o, el que ve a ser el mateix, alguns es queixen
d’un ritme massa ràpid.

Algunes coses que no van prou bé en el crèdit i que s’haurien d’eliminar:

Yo crec que el crèdit les coses ja estan bé com estan. (Míriam E.)
Que els experiments ho fessim nosaltres (Ana T.)
Algunes coses deles particules (J.A. M.)
La quantitat del treball que fem al dia, perquè és molta (Josué M.)
S'haurien de millorar algunes explicacions per tal de que siguin més entenedores (David R.)
Que anèm molt ràpids (Cristian P.)
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Jo crec que de eliminar no s'aurien d eliminar res, perqué està força bé  (Laura S.)
Que no anessim tan de pressa (Hector C.)
No posar tans deures (Laura L.)
el treball monogràfic (Jordi L.)

Quadre 7.4. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides a aspectes
d’aquest crèdit que caldria eliminar. (S’hi ha respectat la grafia original).

Dificultat 

Quan se’ls pregunta si els ha semblat fàcil o difícil (quadre 7.5) una gran majoria es queda
en un entremig, i molts d’aquests constaten que hi havia parts més difícils que altres. Diríem
que aquestes respostes que consideren que han passat dificultats indiquen que s’ha adonat
que realment se’ls demanava de pensar d’una nova manera; però el fet que molts d’ells afe-
geixin que també era fàcil pot indicar que al final ho han anat superant i no era tan inacces-
sible com semblava. Només un parell d’alumnes reconeixen que era difícil perquè no ho
entenien: si fos veritat seria un nombre molt més baix del que sol ser habitual.

Pel que fa al crèdit, t’ha semblat fàcil o difícil? Per què?

Ni fàcil ni difícil, entre mitjes. Perquè això de la pressió en els cossos es força complicat però
ho acabes entenent. (Míriam E.)
facil perque ja l'havia estudiat l'any passat (Cristina M.)
No molt fàcil, però tampoc difícil. Al començament bo entenia molt bé lo de les forçes pero
ara ho he entès més (Jéssica V.)
Difícil la primera part i fàcil la segona, perquè m'agradat més (Joan L.)
A bagades fàcil i abagades difícil, depen del tema que tractabem (Ana T.)
facil ì dificil perque havien coses quye s'habia, pero, habia moltes coses que encara no s'ha-
bia i ma costat de entendre i saber (J.A. M.)
No m'ha semblat molt difícil perquè s'anava explicant a poc a poc (Irene G.)
Ni dificil ni facil a vegades m'a anat bé i altres que no (Josué M.)
Ni fàcil ni dificil, per que cuasi tot ho entenc a la primera però hauria de fer un esforç per
mantenir una certa regularitat (David R.)
Dificil per que no o entenia (Cristian P.)
A mi no m'ha semblat n'hi fàcil n'hi difícil, perquè era interessant i entenedor (Laura S.)
Facil per què tot ha sigut ben explicat (Hector C.)
Mes o menjs perque no entenia molt les coses (Laura Llaó)
No era fàcil ni difícil. encara que més aviat complicat. Es treballen coses que no es poden
veure i que sins ara no sabíem (Alejandro O.)
dificil, perque mai havia sentit res de les pressions, ni de les forces (Jordi L.)

Quadre 7.5. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides al grau de
dificultat que han trobat en el treball durant el crèdit. (S’hi ha respectat la grafia original).

Interès

Sense excepció, totes les respostes que hem pogut obtenir (quadre 7.6) afirmen que ho han
trobat interessant. Cal dir que està en consonància amb el clima d’aula a segon, que era
molt participatiu, els alumnes aportaven moltes idees i de vegades fins i tot se’ls havia de
frenar. Potser és la millor comprovació de com l’activitat científica escolar pot “enganxar” a la
gran majoria dels nostres alumnes, fins i tot bastants dels que suspenen sistemàticament.
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Això pot significar per al professorat de ciències una oportunitat per recuperar aquests alum-
nes per a l’activitat escolar. 

L’has trobat interessant o no? Per què?

L'he trobat interessant perquè descobreixes coses que tú realment mai et podries arribar a
imaginar. (Míriam E.)
si perque és divertit i m'ha refescat la memoria de l'any passat (Cristina M.)
Si (Jéssica V.)
Sí, perque he apres les forces contraries i les tipus de contaminacions (Joan L.)
Si, perque he apres coses que no mi maginaba que insistien (Ana T.)
Si, crec que ha estat interessant (J.A. M.)
Sí que l'he trobat interessant perquè he après moltes coses noves que no sabia (Irene G.)
Si, perquè e après coses noves (Josué M.)
El més interessant era la teoria de la força per la seva complexitat (David R.)
Si, vastant, perque no sabia rés d'aquest tema i ara si (Cristian P.)
L'he trobat interessant, perqué he aprés coses que no sabia com que les partícules fan 1 kg
de força en 1 cm2, o de les pressions, etc. A mi no m'ha semblat n'hi fàcil n'hi difícil, perquè
era interessant i entenedor (Laura S.)
Si,! perqué he après coses noves (Hector C.)
Si, perque magrada (Laura L.)
Sí. Hem aprés moltes coses i raonat coses que fins ara no ens habiem plantejat (Alejandro
O.)
Si, perquè no m'ho creia lo de les forçes (Jordi L.)

Quadre 7.6. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides al grau
d’interès que el crèdit els ha despertat. (S’hi ha respectat la grafia original).

Treball en grup

Aquest no era un dels aspectes que havíem considerat prioritaris, però la professora de se-
gon acostuma a organitzar les seves classes de ciències a base de grups de quatre alumnes
cadascun i ens va semblar interessant de mantenir-ho. Els grups els van formar els mateixos
alumnes al principi de trimestre, però la composició definitiva va necessitar que la professora
hi fes alguns retocs.

La valoració que els alumnes en fan (quadre 7.7) és molt majoritàriament positiva: única-
ment hi ha un noi reconeix que no hi ha participat gens, i una alumna que es queixa dels
companys que li han tocat. Els motius parlen sobretot d’eficàcia en la tasca, de la possibilitat
de repartir-la i de l’ajut dels companys. Es tracta d’un resultat que també caldrà tenir en
compte.

El treball del teu grup creus que ha estat útil o no? Per què?

Si ha estat útil perquè et serveix per comprovar les opinions dels altres. (Míriam E.)
si perque aixi anavem més depressa (Cristina M.)
Si, perque entre nosaltres ens hem ajudat (Jéssica V.)
Si, perque sempre es millor preguntar a un company que a un professor. Perque tens més
confiança o no sé (Joan L.)
Si, per qué tots culoburaban (Ana T.)
Si i no perque he participat poc, crec que no he participat en res de veritat, que ho dic (J.A.
M.)
El meu no perquè m'ha tocat amb dues persones que no treballaven gaire però potser per
aquestes dues persones sí (Irene G.)
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Si, perquè si no saps alguna cosa un un company del teu grup u sap i te lu explica (Josué
M.)
Ha estat útil per colaborar i ajudar a tot el grup, això s'hauria de veure en els resultats (David
R.)
Si perque he apres més i també e treballat més (Cristian P.)
Si, perque així ens podiem distribuir la feina (Laura S.)
Si, perquè el grup ha sigut bo (Hector C.)
Si, perque es interesant (Laura L.)
Sí. Entre tots hem après millor les coses i ens les hem explicat millor (Alejandro O.)
Si, perque si no ho sabias, els companys to explicaven si ells ho savien (Jordi L.)

Quadre 7.7. Respostes que s’han pogut recollir dels alumnes de segon referides a la seva
consideració del treball realitzat en el seu grup. (S’hi ha respectat la grafia original).

En definitiva, el treball a l’aula, tot i que s’ha adreçat a uns aspectes molt concrets, ha mos-
trat que l’activitat científica escolar que hem presentat és viable a classe, i que és capaç de
generar dinàmiques molt interessants. Naturalment, la tasca no és senzilla i demana tenir
molt clares les idees per part del professorat. 



141

Conclusions

Un cop exposada i experimentada l’activitat científica escolar sembla legítim afirmar:

1. L’activitat científica escolar que hem estat caracteritzant és perfectament viable en
l’escola obligatòria, resultant motivadora tant per al professor com per a l’alumne.

2. Com a model teòric, l’activitat científica escolar proporciona un llenguatge i uns conceptes
adequats per orientar, realitzar, comprendre i regular l’activitat del professor i de l’alumnat a
l’aula.

3. És capaç de proporcionar al professor una visió global de la tasca educativa, incorporant
aportacions molt diverses i que actuen conjuntament a diferents nivells de l’activitat: des del
pla més pràctic fins al teòric i des dels fets als models, normes, valors i procediments.

4. L’activitat científica escolar permet de plantejar l’ensenyament de les ciències d’una forma
força diferent de l’habitual. Pot orientar de manera innovadora les línies de treball dels de-
partaments de ciències dels centres o dels equips de professors que vulguin elaborar mate-
rial didàctic.

5. El model d’activitat científica escolar que s’ha exposat és un model obert a moltes més
aportacions i constitueix, per tant, un camp de recerca educativa que cal continuar explorant.

6. La generalització i consolidació d’aquesta forma activa de treballar a l’aula passa també
per diverses condicions que afecten des de l’Administració educativa fins a la tasca dels
professors en els centres:

� Cal repensar, simplificar i aprofundir els continguts curriculars de l’àrea, que ara semblen
afavorir més aviat coneixements inerts.

� Cal promoure l’elaboració de nous materials específicament pensats per realitzar a
l’escola una veritable activitat científica.

� Cal que la formació inicial i permanent del professor li proporcioni un domini epistèmic i
didàctic, teòric i pràctic, prou sòlid per fer-lo capaç de desenvolupar activitats científi-
ques escolars amb èxit a l’aula. 

� Cal que a cada centre es produeixi un moviment semblant en la resta d’àrees, de forma
que l’alumne rebi un tractament similar en totes elles.

� Cal establir el mecanismes d’avaluació oportuns per regular la qualitat de l’ensenyament
de les ciències en la línia de millorar la motivació d’alumnes i professors, una millor im-
plicació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge i el desenvolupament d’habilitats i
valors adequats per viure en la nostra societat i millorar-la.
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Annex A

Vocabulari

Recollim a continuació, ordenats alfabèticament, els termes més rellevants apareguts en
aquest treball, juntament amb el capítol i pàgina on hi apareixen definits. Constitueixen un
útil vocabulari que ajuda a connectar els models de la didàctica i la realitat de l’aula.

Cap. Pàg.

1 13 acció

1 12 activitat

1 12 activitat científica

1 12 activitat significativa

3 43 activitats competidores

6 106 anàlisi diacrònica del fer científic

6 104 anàlisi sincrònica del fer científic

5 89 argumentació

4 57 atributs

1 16 base orientadora de l’acció

4 58 causa mítica

1 17 cicle d’aprenentatge

1 11 ciència escolar

4 70 colonització de l’espai de problemes

4 62 comprensió d’un fet

6 102 concepció heretada

4 62 conceptes

4 76 coneixement dinàmic

4 76 coneixement inert

3 43 conflicte de valors
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4 73 construcció d’un model mental

2 30 construcció del fet científic

6 101 constructivisme

6 113 context d’aplicacació de l’activitat científica

6 113 context d’educació de l’activitat científica

6 113 context d’innovació de l’activitat científica

6 113 context de valoració de l’activitat científica

6 106 corrent historiogràfic

5 89 definició

5 89 descripció

4 74 diàleg “teachback”

5 92 diàleg socràtic

5 82 discurs

4 73 elaboració d’un model científic

6 100 empirisme

3 45 encontre

4 57 episodi

6 102 estructuralisme

4 58 execució del model, posada en marxa

2 31 exercicis

2 30 exercitació en sec

2 31 experiències

5 89 explicació

4 62 explicar un fet

6 105 falsacionisme

1 18 fase d’aplicació

1 18 fase d’estructuració

1 17 fase d’exploració

1 17 fase d’introducció

2 30 fet paradigmàtic

4 73 fet paradigmàtic
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5 87 gènere discursiu

5 89 gèneres discursius majors

5 89 gèneres discursius menors

5 89 gèneres discursius primers

5 89 gèneres discursius segons

3 50 gestalt

3 46 habilitats interpersonals

3 46 habilitats intrapersonals

4 56 imatge

2 38 informe personal

5 96 inscripcions

2 31 investigacions

5 89 justificació

5 94 lectura avaluativa

5 94 lectura creativa

2 33 lectura inferencial

5 93 lectura inferencial

2 33 lectura literal

5 93 lectura literal

4 63 llei

4 63 llei dinàmica

4 63 llei empírica

4 63 llei estàtica

4 63 llei teòrica

6 108 lògic

5 82 macroestructura

4 62 materialitzar o substancialitzar

5 82 microestructura

4 57 model causal

4 59 model coherent

4 59 model corresponent
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4 57 model d’un component

4 59 model robust

6 110 model teòric o model científic

1 13 motivació intrínseca i extrínseca

6 108 nínxol ecològic

3 50 norma buida o estàtica

3 50 norma plena o dinàmica

6 106 nova filosofia de la ciència

3 46 objectius i valors epistèmics

3 46 objectius i valors humans i socials

1 13 operació

6 106 paradigma

1 14 part executora de l’acció

1 14 part orientadora de l’acció

1 14 part reguladora de l’acció

5 89 patrons retòrics

4 77 pràctica social de referència

2 23 pràctica teòrica

4 62 predir un fet

4 66 preguntes productives

4 66 preguntes reproductives

4 57 principi causal

5 82 principi cooperatiu

4 55 principi d’economia

2 23 problema

2 25 procediment

2 25 procediment dinàmic

2 25 procediment inert

2 25 procés algorísmic de resolució de problemes

1 13 procés d’una acció

3 50 procés en flux o fluid
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2 24 procés heurístic de resolució de problemes

5 94 procés lineal

5 94 procés pla

4 56 profunditat

4 66 proposició

6 108 racional

6 100 racionalisme

6 108 racionalitat moderada

4 64 realisme ingenu

4 64 realisme moderat

4 62 regular un fet

4 64 representació cognitiva d’un fet

5 84 superestructura

4 58 suposicions

4 58 temps mític

6 111 teoria científica

2 27 teorització en sec

4 66 terme buit o estàtic

4 66 terme dinàmic

5 82 text

4 57 topologia del sistema

2 36 V heurística

4 55 valor per defecte

3 42 valors

4 66 xarxa proposicional
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Annex B

Recursos elaborats i produccions d’alumnes

Nota: Tots els documents que apareixen reproduïts en aquest annex han estat reduïts res-
pecte de la seva mida original.

B1. Diari de classe (3r ESO)
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B2. Algunes frases de diaris de classe (2n ESO)
Ana T. 

Cristina M. 

Joan L. 
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Míriam E. 

Jéssica V. 
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B3. Documents de mostra: La sublimació del iode (2n ESO)
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B4. Documents de mostra: Formació d’un núvol (2n ESO)
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B5. Documents de mostra: Funcionament dels pulmons (2n ESO)
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B6. Documents de mostra: La reacció del salfumant i el marbre (3r ESO)
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B7. Documents de mostra: Els àtoms  (3r ESO)
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B8. Pauta de correcció del text sobre “Els àtoms” (3r ESO)
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B9. Textos descriptius i explicatius: Abonyegar la llauna (2n ESO)
Joan L.
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B10. Textos descriptius i explicatius: Fent boira (2n ESO)
Míriam E.
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B11. Textos descriptius i explicatius:
La reacció del marbre amb el salfumant (3r ESO)
Mohamed M.
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B12. Text expositiu: L’àtom (3r ESO)
Isis R.



167

B13. Objectius i conclusions dels experiments (2n ESO)
Joan L.



168

B14. Informe experimental: Contaminació de l’aire (2n ESO)
Ana T.
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B15. Informe experimental: Ritme respiratori i exercici (2n ESO)
Joan L.
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