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Quin són els objectius de la 
comunicació? 

• Justificar la importància de potenciar les habilitats 
argumentatives dels alumnes de secundària. 

• Presentar les activitats al voltant de Qüestions Sòcio-
científiques, QSC, com una forma d’aconseguir 
millorar l’actitud dels alumnes respecte de la Ciència. 

• Mostrar, amb un cas concret en 4t d’ESO, com els 
debats sobre QSC poden ser utilitzats per a millorar 
l’aprenentatge dels continguts de Física i Química. 

• Reflexionar sobre la potencialitat dels debats sobre 
QSC en l’ensenyament-aprenentatge de la Ciència. 
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Per què treballar l’argumentació  
a les classes de Física i Química? 

• Afavoreix l’aprenentatge significatiu i l’adquisició de la 
competència científica (Pedrinaci. 2012). Quan els 
alumnes expliquen les seues idees i les contrasten 
s’afavoreix l’aprenentatge i a la vegada s’aconsegueix la 
seua avaluació. 

• Proporciona una visió més realista de la ciència evitant 
donar una visió deformada (Eastwood et al, 2012). 
Aproxima la dinàmica de la classe a la vertadera activitat 
científica la qual cosa permet ensenyar a més dels 
conceptes científics, la metodologia i les actituds i els 
valors imprescindibles en l’aprenentatge de la Física i 
Química. 

• Permet desenvolupar el pensament crític de l’alumnat 
(Solbes i Torres, 2012). 
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• Són aquells dilemes o controvèrsies socials que 
tenen com a base nocions científiques en les que 
estan implicades qüestions socials, ètiques, 
polítiques i ambientals (Jiménez-Aleixandre, 2010).  

• Són controvertides. 

• Aborden problemes complexos, de composició 
oberta, mal estructurats, en els que participen 
múltiples perspectives i punts de vista i en els que 
la solució no es pot aconseguir aplicant de forma 
automàtica un algoritme.  

 

Qüestions Sòcio-científiques QSC  
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• Contaminació de l’aire de la ciutat (Jarman i McClune, 2007) 

• L’accident nuclear de Chernobyl (Marco-Stiefel, 2006) 

• Escalfament global (Simonneaux i Simonneaux, 2009) 

• Biocombustibles (Escudero et al (2009) 

• Efectes dels telèfons mòbils sobre la salut (Albe, 2006) 

• Les línies d’alta tensió i la leucèmia infantil (Kolstø, 2001) 

• L’astrologia, la curació quàntica, el darwinisme social, nuclear- 
antinuclear i ¿està en els gens? (Solbes, 2013) 

• Genètica, races i capacitats humanes (Puig, 2012) 

• La reintroducció de l’ós als Pirineus (Domènech i Márquez, 2014) 

• Medicaments, societat i el TDA-H (Domènech et al, 2015) 

Qüestions Sòcio-científiques QSC  
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• En els debats  es confronten opinions entre dues 
o més parts amb l’objectiu d’aconseguir un 
consens o l’aprovació de l’audiència.  

• Un factor molt important és el context, que 
inclou l’elecció del tema a debatre, com s’enuncia 
el mateix, l’entorn físic, les relacions socials i els 
principis morals dels diferents actors que 
participen a més del rol de cada participant.  

• No s’obtenen iguals resultats quan es planteja la 
mateixa QSC com un debat vertader que quan es 
planteja com un joc de rol (Simonneaux, 2001). 
 

Debats sobre QSC  
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En un recent estudi d’investigació (Ruiz, 2017) vam 
posar de manifest:  
• Habitualment no es realitzen debats sobre QSC a 

les classes de Física i Química. 
• L’habilitat argumentativa dels alumnes és baixa, 

inferior en el cas de l’oral que en l’escrita. 
• La destresa argumentativa es pot millorar 

practicant l’argumentació  en debats sobre QSC. 
• La millora de la destresa argumentativa no és lineal, 

és significativament apreciable a partir de la tercera 
intervenció didàctica. 

Debats sobre QSC a les classes de 
Física i Química  

INTRODUCCIÓ ACTIVITAT  QSC RESULTATS CONCLUSIONS BIBLIOGRAFIA 



Debat sobre QSC: 
 Reducció de la velocitat màxima en la 

ciutat de 50 a 30 km/h 



• Després de treballar el bloc temàtic de Mecànica a 4t 
d’ESO es planteja la pregunta en forma de dilema: 
“Estàs a favor de la reducció de la velocitat màxima a 
30 km/h en determinades zones de la ciutat de 
València? “ 

• La pregunta es respon a casa amb el suport que 
l’alumne considere necessari. 

• Es proporciona als alumnes una base d’orientació 

• El professor l’avalua mitjançant el mètode del Clúster 
(Erduran et al, 2004) 

 

 

Descripció de l’activitat 
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Components identificats en el discurs 
argumentatiu: Mètode del Clúster 

• Dades: proves o fets que serveixen com a base a la justificació. 

• Justificació o raó principal: són les regles o principis que permeten passar 
de les dades a la conclusió. 

• Raons o arguments: expressió d’idees que en conjunt donen més força i 
validen la conclusió (avantatge, inconvenient, exemplificació).  

• Fonamentació: és el coneixement teòric que permet recolzar la 
justificació o altres raons. 

• Refutació o objecció: són raons que qüestionen la validesa d’alguna part 
de l’argumentació. 

• Validesa o condicions d’excepció: són restriccions o acotacions del camp 
de validesa de les conclusions. 

• Conclusions: són les afirmacions la validesa de les quals 
es vol demostrar. 
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Avaluació d’un escrit 
En reduir el límit hi haurien menys 
accidents, ja que amb una velocitat més 
reduïda es tardaria menys en frenar , per 
exemple, quan veus a una persona creuar 
però no t’has adonat a temps. 

Està bé que reduïsquen la velocitat sols en 
alguns llocs perquè a les rodalies no serà 
necessari ja que hi ha menys gent 
caminant, xiquets que creuen sense 
mirar,… 

Es tardaria més en aplegar als llocs, 
aleshores la gent violaria aquesta norma  
i per tant hi haurien més multes i, pot 
ser, més accidents. 

La meua postura és que estic a favor, crec 
que es reduirien els accidents. A més, es 
fa més agradable un viatge lent per la 
ciutat que anar a colps dins del cotxe. 
Però també s’han de tenir en compte els 
arguments en contra. 

 

Estàs a favor de la reducció de la velocitat  
màxima a 30 km/h en determinades zones  
de la ciutat de València? 

Diagrama TAP 
Escrit  JFR2VC. Ordre V 
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Avaluació d’un escrit 
Diagrama TAP 

Escrit  JFR2VC. Ordre V 
Raó inconvenient: 
Es tardaria més en 
arribar als llocs, 
aleshores la gent 
violaria aquesta 
norma i haurien 
més multes i potser, 
més accidents 

Restricció: 
En les rodalies de 
la ciutat hi ha 
menys gent 
caminant, xiquets 
que creuen sense 
mirar, etc.  
No aplicar 

Justificació: 
Es reduirien  
els accidents 

Fonamentació: 
Amb una velocitat més 
reduïda es tardaria 
menys en frenar 

Raó avantage: 
Es fa més agradable un 
viatge lent per la ciutat 

Conclusió: 
Jo estic a favor 

en 
canvi  
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• Amb els escrits avaluats pel professor es fa una exposició 
a classe on es comenten els casos més rellevants. Es pot 
fer la coavaluació d’algun escrit.  

• S’organitza un debat amb 4 a 6 alumnes amb posicions 
diverses respecte al tema. 

• El professor actua com a moderador. 
• La resta d’alumnes actua com a públic que participa en un 

torn obert de paraules al final del debat.  
• Els alumnes avaluen la participació individual dels 

participants en el debat amb una graella d’avaluació. 
• La qualitat global del debat s’avalua mitjançant el mètode 

de la Qualitat de les Refutacions (Erduran et al, 2004). 
 

 

El debat 
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Mètode de la Qualitat  
de les Refutacions 

Els debats es classifiquen en 5 nivells de qualitat argumentativa: 
 

• Nivell 1: Una afirmació simple versus una altra afirmació oposada o una 
afirmació contra una altra. 

• Nivell 2: Afirmacions amb les dades, justificacions o suposicions però 
sense cap refutació. 

• Nivell 3: Una sèrie d’afirmacions o de contraafirmacions amb les dades, 
justificacions o fonamentacions amb refutacions febles i ocasionals. 

• Nivell 4: Alguna refutació forta que qüestiona algun component de 
l’argumentació de l’interlocutor. 

• Nivell 5: És un discurs dialògic extens amb afirmacions 
basades en les dades i justificacions, amb més d’una 
refutació forta. 
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Resultats del debat 



 

• Suposant la frenada MUV, el desplaçament durant la 
frenada és directament proporcional al quadrat de la 

velocitat inicial  Δe =
𝑣0

2

2·𝑎
. 

• Com l’energia cinètica depèn del quadrat de la velocitat 
en augmentar en un factor K la velocitat del vehicle els 
efectes de la col·lisió es veuran augmentats en un factor 
K2. 

• En disminuir la velocitat mitjana augmentarà el temps 
necessari per a fer els desplaçaments: 𝛥𝑡 =

𝛥𝑒

𝑣𝑚
, una 

disminució en la velocitat mitjana d’un factor K implica un 
augment en el mateix factor del temps necessari per a 
desplaçar-se la mateixa distància. 

• Dades provinents de fonts fiables com organismes oficials, 
universitats o DGT: accidents en zones urbanes, relació 
mortalitat-velocitat, velocitat i fluïdesa del trànsit, ... 

Els arguments desitjables  
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En realitzar els debats per primera vegada els 
alumnes:  

• No aporten dades ni expliciten la font 
d’informació. 

• No fonamenten el discurs, no expliquen la 
justificació ni especifiquen el coneixement sobre 
el qual es sustenten les raons aportades per a fer 
les asseveracions. 

• Utilitzen poques refutacions i aquestes són 
febles, meres negacions insuficientment 
explicades. 

Els arguments utilitzats  
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• No utilitzen el coneixement científic, més bé 
utilitzen raons basades en el sentit comú. 

• Utilitzen arguments contradictoris. Fins i tot 
contradiccions entre els coneixements i les 
actituds. 

• Posen de manifest aspectes emocionals que 
tenen gran influència en el resultat del debat. És 
molt important utilitzar aspectes retòrics i 
habilitats socials per a persuadir als interlocutors. 

Els arguments utilitzats  
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Quan es realitzen successives activitats en les quals 
es treballen les destreses argumentatives s’observa 
que: 
• Millora la qualitat de l’argumentació de l’alumnat 

degut a l’augment de la diversitat dels 
components del discurs. 

• Millora la qualitat de les refutacions. Són fortes, 
raons en contra dels arguments oposats 
sustentades en proves. 

• Millora la qualitat de les justificacions. 

Què s’aconsegueix amb els debats?  
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• S’incrementa la quantitat de dades aportades tot 
indicant les fonts d’informació “fiables” 
utilitzades. 

• S’utilitzen raons i fonamentacions basades en el 
coneixement científic treballat a classe. 

• S’observen comentaris de metacognició. 

• Millora l’actitud dels alumnes respecte de la 
Física i Química i la Ciència. 

Què s’aconsegueix amb els debats?  
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Comentaris d’alguns alumnes en l’avaluació dels debats: 

• “Fent els treballs ens informem de cosses interessants i 
temes polèmics aclarint les idees al contrastar-les amb les 
dels altres. És important també perquè aprenem la 
mecànica de l’argumentació que és la mateixa que s’utilitza 
en el cas de la Física i la Química”.  

• “Els debats són útils, donen informació sobre l’actualitat i 
s’argumenta, això fa que es comprenguen millor les cosses”.  

• “Nos permite formar nuestro punto de vista a partir de 
varios diferentes, nos hace sentir más críticos”. 

Què s’aconsegueix amb els debats?  
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Conclusions 



Conclusions 

Com hem anat discutint al llarg d'aquesta comunicació, l’interès 
en realitzar debats sobre QSC a les classes de Física i Química és 
múltiple: 

• Aconseguir un aprenentatge de qualitat. Els coneixements 
apresos a classe de Física i Química són aplicats en altres 
contextos. Aprenentatge significatiu que permeta aconseguir 
un alt nivell de competència científica. 

• Millorar l’actitud respecte de la Ciència. 
Especialment en alumnes de baix rendiment 
acadèmic que mostren un perfil de 
desmotivació i passivitat a classe. 
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Conclusions 

• Millora d’habilitats de pensament d’ordre superior (HPOS) 
com avaluació de les proves en una argumentació, resolució 
de problemes complexos i desenvolupament de pensament 
crític. 

• Aconseguir millorar aquestes HPOS és complex i requereix 
d’estratègies aplicades a llarg termini, realització de més d’una 
activitat i el treball al llarg de més d’un curs. 

• Els debats sobre QSC són eficaços en la 
formació de ciutadans per a una societat 
democràtica moderna, científica i 
tecnològicament avançada i més justa. 
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• Altres QSC que es poden treballar a classe de 
Física i Química. 

• Quin paper ha de jugar el moderador? 

• Veritables debats o jocs de rol? 

• Per què els professors de Física i Química no fan 
habitualment debats a les classes? 

• Quin és l’ambient d’aula i el contracte didàctic 
adient per a potenciar l’argumentació a l’aula? 

• Altres activitats (curtes) que ensenyen a 
argumentar en Ciència. 

Qüestions pendents...  
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Recorda que per a fer una bona argumentació hauríes de: 

 Buscar una informació contrastada, amb dades que siguen fiables. 

 Identificar totes les raons a favor i en contra de les opcions. 

 Determinar quina o quines de les raons et semblen de més 

importància. 

 Explicar el perquè consideres que aquesta és la raó principal, el per 

què del per què? Això és justificar. Recorda estàs a Física i Química, 

utilitza raons i justificacions del coneixement científic. 

 Especificar molt clarament la teua postura, la conclusió. 

 Raonar respecte dels possibles desavantatges de la teua opció, be 

traient importància als mateixos o justificant que són menys 

importants que els avantatges. Això  és aportar refutacions.  

Base d’orientació 
ACTIVITAT QSC HIPÒTESI 1.2 HIPÒTESI 2.1 



A l’avaluació de l’escrit es verifica i informa de: 

 L’aportació de dades provinents de fonts contrastades. 

 La cerca d’informació en fonts de procedència diversa. 

 La justificació de l’opció presa. 

 La utilització de dades, raons i justificacions fonamentades en el 
coneixement científic. 

 Una expressió clara de la conclusió o postura adoptada. 

 La utilització de refutacions. 

 La coherència del discurs, és a dir, que no hi hagen contradiccions. 

 La utilització de relacions lògiques vàlides, és a dir, que les dades i raons 
aportades siguen concordants, pertinents i rellevants respecte de la 
conclusió del discurs.  

 La presència de fal·làcies. 

Criteris d’avaluació dels escrits (Clúster) 

ACTIVITAT QSC HIPÒTESI 1.2 HIPÒTESI 2.1 



Graella d’avaluació 
ACTIVITAT QSC HIPÒTESI 1.2 HIPÒTESI 2.1 

Criteri d’avaluació Orientacions 

Aporta dades Són contrastades?  

Basades en el coneixement científic? 

Dóna raons Són diverses? Suficients? Convincents? Certes? 

Basades en el coneixement científic? 

Justifica Destaca la raó principal?  

Explica el per què del per què?  

Utilitza idees científiques?  

Fonamenta les seues afirmacions emprant un marc teòric 

adient? 

Refuta Qüestiona adequadament les dades dels altres?  

Rebat adequadament les raons dels altres?  

Emfatitza la major importància de les seues raons o dades? 

Dissenteix amb respecte? 

És convincent Perquè... 

Estic d’acord perquè... 

Estic en contra perquè... 

Altres comentaris   


