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Què entenem per pensament crític	

•  Els autors d'aquest treball consideren el pensament 
crític com un conjunt de competències i es 
plantegen que les QÜESTIONS SÒCIO-CIENTÍFIQUES 
esdevenen contextos adequats per tal de practicar 
competències crítiques 



Competències anali;ades	
I.  Comprendre la naturalesa de la ciència (NoS) com 

a activitat humana amb múltiples relacions CTS 
II.  Anàlisi i posada en qüestió de la informació, 

rebutjant conclusions sense proves i fal·làcies 
III.  Estudi integral de QSC que involucren  dimensions 

científiques, tècniques, culturals, econòmiques I 
polítiques 

IV.   Realització de valoracions ètiques sobre l’impacte 
del desenvolupament tecnològic i científic 

V.  Presa de decisions sobre aspectes fonamentals en 
el desenvolupament del pensament crític 



El pensament crític és...	

•  ...un conjunt de "capacitats que tenen les persones 
a fi d'estructurar una manera de pensar pròpia que 
els permet de distingir la veracitat dels arguments i 
prendre posicions enfront de les situacions socials 
per a tenir un paper actiu en les decisions culturals i 
científiques assumides des d'una responsabilitat 
social" (Solbes i Torres, 2012) 



Problema investigat	
•  L'estudi respon a aquesta pregunta d'investigació: 

Com i en quina mesura contribueixen les QSC al 
desenvolupament de competències de pensament 
crític? 

•  Al mateix temps, l’objectiu principal és analitzar les 
implicacions de les QSC en el desenvolupament de 
competències crítiques en estudiants d'un 
programa de formació de docents en ciències 



Mostra	

•  Any 2012 
•  56 estudiants de 6è semestre (aprox. 3r any) entre 

19 i 24 anys (19,6 % xics i 80,4 % xiques) 
•  Futurs professors de Física, Química i Biologia 
•  Universidad Pedagógica y Tecnológica (Colòmbia) 



Instrument	
•  Tot seguit es descriu breument el qüestionari i el 

procediment realitzat: 
1.  pre-test 
2.  intervenció 
3.  post-test 

•  La correlació entre competències analitzades i 
ítems del qüestionari es mostra a la diapositiva 
següent (cada competència pot estar en diferents 
ítems) 



Taula 1. Competències de pensament crític i preguntes del test 

COMPETÈNCIES CRÍTIQUES PREGUNTES DEL PRE-TEST 

I. Comprendre la naturalesa de la ciència com a 
activitat humana amb múltiples relacions amb la 
tecnologia, la societat i l'ambient. 
  

III.1.¿Identifiques problemes en el que s'ha descrit anteriorment? En 
cas afirmatiu: Quines? Per què? 
 
III.2. ¿Consideres que la situació descrita anteriorment pot ser 
objecte de reflexió de les ciències?  
Sí____ No ____ 
En cas afirmatiu: En quins aspectes i per què? 
 

II. Estar informat sobre el tema, no limitar-se a 
discursos dominants, conèixer postures alternatives, 
qüestionar la validesa dels arguments rebutjant 
conclusions no basades en proves, detectar fal·làcies 
d'argumentació, avaluar la credibilitat de les fonts 
tenint en compte els interessos subjacents i crear 
argumentacions sòlides. 

II.2. ¿Estàs d'acord amb l'afirmació anterior? Quin ha estat l'impacte 
de les centrals hidroelèctriques en l'ambient i la societat? ¿I el de les 
tèrmiques? 
 
III.4. ¿Estàs d'acord amb la forma de producció de l'energia elèctrica 
en el departament de Boyacá? 
 
III.5. Quines controvèrsies o desacords científics hi ha hagut 
relacionats amb la producció i l'ús de l'energia elèctrica? 
 

III. Estudiar el problema sòcio-científic de manera 
integral, en la seua complexitat, de manera que s'hi 
involucren dimensions científiques, tècniques, 
ètiques, culturals, filosòfiques, socials, econòmiques 
o ambientals. 

I.1. Observa l'esquema que apareix a la dreta i descriu el 
procediment que s'hi requereix per a la generació de l'energia 
elèctrica 
I.2. Quins altres procediments coneixes que permeten fer girar la 
turbina per a produir energia elèctrica? 
 
II.1. Com es produeix l'energia elèctrica a Boyacá i qui la produeix? 
 

IV. Valorar i realitzar judicis ètics al voltant de les 
QSC tot atenent a la contribució d'aquests per a la 
satisfacció de necessitats humanes i la solució dels 
problemes del món. 

III.3. ¿Estàs d'acord amb la privatització de l'EBSA? Per què? 
 
III.6. Suposa que et conviden a un debat on es discuteix la 
implementació d'energia elèctrica en el país. Si cal que aportes la 
teua valoració professional respecte a aquesta temàtica ¿quina seria 
la teua declaració? 
 

V. Construir plantejaments i conclusions sustentats 
adequadament que duguen a prendre decisions 
fonamentades, a promoure accions per a la millora 
de la qualitat de vida i a ser capaços de transformar 
la seua realitat, solucionant diferents situacions a 
nivell personal, familiar i laboral. 

III.7. A partir de la declaració anterior: Quines decisions caldria 
assumir a nivell personal, laboral i familiar respecte a la situació 
anterior? 

 



Taula 1 (detall) 
COMPETÈNCIES CRÍTIQUES PREGUNTES DEL PRE-TEST 

I. Comprendre la naturalesa de la ciència com a 
activitat humana amb múltiples relacions amb la 
tecnologia, la societat i l'ambient. 
  

III.1.¿Identifiques problemes en el que s'ha descrit anteriorment? En 
cas afirmatiu: Quines? Per què? 
 
III.2. ¿Consideres que la situació descrita anteriorment pot ser 
objecte de reflexió de les ciències?  
Sí____ No ____ 
En cas afirmatiu: En quins aspectes i per què? 
 

 



Taula 1 (detall) 
II. Estar informat sobre el tema, no limitar-se a 
discursos dominants, conèixer postures alternatives, 
qüestionar la validesa dels arguments rebutjant 
conclusions no basades en proves, detectar fal·làcies 
d'argumentació, avaluar la credibilitat de les fonts 
tenint en compte els interessos subjacents i crear 
argumentacions sòlides. 

II.2. ¿Estàs d'acord amb l'afirmació anterior? Quin ha estat l'impacte 
de les centrals hidroelèctriques en l'ambient i la societat? ¿I el de les 
tèrmiques? 
 
III.4. ¿Estàs d'acord amb la forma de producció de l'energia elèctrica 
en el departament de Boyacá? 
 
III.5. Quines controvèrsies o desacords científics hi ha hagut 
relacionats amb la producció i l'ús de l'energia elèctrica? 
 

 



Anàlisi de resultats	
•  La Taula 1 anterior mostra el conjunt de l’instrument 

emprat en la recollida de dades 
•  Es comentaran alguns  resultats mitjançant diferents 

taules 

•  La Taula 2 és una guia per a quantificar les 
respostes dels estudiants en una escala amb els 
nivells ALT, MITJÀ, BAIX i INSUFICIENT 

•  Cada ítem s’ha puntuat entre 3 i 0 segons el grau 
d’adequació de la resposta al que es demanava i 
cada competència podia tenir de 3 a 1 ítems 



Taula 2. Escales per a l'anàlisi de competències crítiques segons el nombre de pregunta 

 
 

Nivells 

COMPETÈNCIA 
II-III I-IV V 

3 Preguntes 
II: (ii 2; iii 4; iii 5) 
III: (i 1; i 2; ii 1) 

2 Preguntes 
I: (iii 1; iii 2) 
IV: (iii 3; iii 6) 

1 Pregunta 
V: (iii 7) 

ALT 8-9 5-6 3 
MITJÀ 5-7 3-4 2 
BAIX 2-4 1-2 1 

INSUFICIENT 0-1 0 0 
 



Comparació entre tests	

•  La Taula 3 mostra les diferències entre els resultats 
dels dos tests referides a la Competència I. En tots 
els casos els valors del paràmetre p < 0,05 mostren 
que les diferències són significatives 

•  També s’han analitzat les respostes de la resta de 
competències amb conclusions majoritàriament 
similars (Taules 4 a 7 no mostrades ací) 





Taules de contingència	
•  A fi de mostrar la coherència de les respostes es 

van analitzar mitjançant la prova de χ2 els canvis 
en les puntuacions de cada competència 

•  La Taula 8 mostra el cas de la Competència I i s’hi 
mostren al cantó superior de la dreta els estudiants 
que han millorat les respostes, al cantó inferior de 
l’esquerra els que han empitjorat i en la diagonal 
els que no han canviat 





Discussió global dels resultats	
•  Les proves estadístiques indiquen una millora en 

totes les competències (amb p < 0,05) 
•  Podem deduir que el tractament de les QSC 

possibilita canvis positius en el desenrotllament de 
cadascuna de les competències crítiques 

•  Les QSC promouen els processos de comunicació 
a l’aula 

•  Les QSC permeten d’abastar problemes reals des 
dels aspectes socials, ambientals i científics que 
promouen la formació d’opinions fonamentades 



Conclusions i implicacions	

•  Caldria promoure processos de pensament crític en 
les classes de ciències i s'hauria de posar un èmfasi 
major en suscitar el seu desenrotllament en 
cadascuna de les disciplines en aspectes com la 
posada en dubte de la informació, la multi-
dimensionalitat, l'emissió d'argumentacions sòlides, 
la dimensió ètica, l'establiment de conclusions i la 
presa de decisions des de l'enfocament de les QSC  
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