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1. Justificació del treball 

n  Problema doble: 
n  alumnes alfabetitzats  

n  diferències entre alumnes  

n  Reconeixen els alumes la importància de 
l’educació científica en l’àmbit quotidià?  

¿Què és l’alfabetització científica? 

“La capacitat d’emprar coneixement científic per a identificar preguntes i per a 
obtenir conclusions basades en les proves, amb la finalitat d’entendre i ajudar a 
prendre decisions sobre el món natural i els canvis realitzats en ell a través de 
l’activitat humana.” R.C. Laugksch  

¿Per què centrar el treball sota aquest 
títol? 
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2. Hipòtesi 

Els estudiants preuniversitaris no es troben alfabetitzats en 
l’àmbit científic  

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 

PENSAMENT CRÍTIC 

ANÀLISI DE L’ENTORN 

GAUDI PERSONAL 

PRESA DE DECISIONS 
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2. Hipòtesi 
Fonament	  de	  la	  hipòtesi	  

Alfabetització científica 
per a tota la ciutadania 

Vilches, Solbes i Gil (2004) ¿Alfabetización 
científica para todos contra ciencia para futuros 
científicos?  
Reid, Hodson (1993) Ciencia para todos en 
secundaria. 

Millorar l’actitud davant 
l’estudi de les ciències 

Matthews (1994) Historia, filosofía y enseñanza 
de las ciencias: la aproximación actual. 
Solbes i Traver (2001) Resultados obtenidos 
introduciendo HªCC en las clases de física y 
química: mejora de la imagen de la ciencia y 
desarrollo de actitudes positivas. 

Adquisició de 
competències 

científiques 

Bybee (1997) Towards and Understanding of 
Scientific Literacy. 
Millar (2006) Twenty First Century Science: 
Insights from the Design an Implementation of 
a Scientific Literacy Approach in School 
Science. 
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3. Disseny experimental 

Qüestionari alfabetització científica 
preuniversitaris 

OBJECTIU 

MOSTRA 

•  Grau d’alfabetització científica (conceptual, procedimental, 
CTS) 

•  Actitud davant l’estudi de ciències en l’ESO 

Grup 1 2 

Curs  
 Especialitat 

1r Batx 
Ciències 

2n Batx 
Ciències 

1r Batx 
Humanitats i 

CC.SS 

2n Batx 
Humanitats i 

CC.SS 

Nombre 
d’alumnes 21 33 24 26 

N = 104 
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3. Disseny experimental 

ÍTEMS 

10 
qüestions 

26 ítems qüestionari (0-1)  

7 ítems qüestionari (0-5)  

Alfa 
Cronbach 

0,718 

Alfa 
Cronbach 

0,834 

Ítems 1 - 8 

Ítems 9 - 10 

ÍTEMS CONCEPTUALS 

ÍTEMS 
PROCEDIMENTALS 

ÍTEMS RELACIONS 
CTSA ÍTEMS ACTITUDINALS 
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3. Disseny experimental 

Objectius Ítems 

1. Utilitzar el mètode científic per a comprendre millor els fenòmens 
naturals i resoldre els problemes que el seu estudi planteja.  7 

2. Utilitzar conceptes de forma qualitativa per a explicar situacions 
que tenen lloc en el nostre entorn.  1,2 

3. Analitzar i reconèixer la importància i repercussions per a la 
societat i el medi ambient de la  ciència i la tecnologia.  4,6 

4. Interpretar la informació científica i utilitzar-la per a formar-se una 
opinió pròpia, expressar-se adequadament mitjançant judicis  i 
prendre decisions.  

9,10 

5. Argumentar, redactar i debatre temes científics utilitzant 
correctament la llengua.  9 

6. Comprendre la naturalesa de la ciència.  8 

7. Desenvolupar una actitud positiva cap a la ciència i el seu 
aprenentatge.  3,5 
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3. Disseny experimental 

CONCEPTUALS 
 

(FQ, BG, MAT) 
 

Vertader i fals 
 

Múltiple opció 

PROCEDIMENTALS 
 

Deduccions a tall d’hipòtesi 
 
 

RELACIONS CTSA 
 

Problemàtiques ambientals 
 

Situacions quotidianes 
relacionades amb conceptes 

científics 
 

Contextualització 
coneixement científic  

ACTITUDINAL 
 

Actitud davant l’estudi de les 
ciències  

 
La imatge de la ciència en la 

societat 
 

Argumentacions activitat 
científica 
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4. Presentació dels resultats 

Puntuacions globals 

Grup Mitjana Error típic 
mitjana 

Significació asimptòtica 
bilaeral (p = 0,05) 

1 15,22 0,37 
0,00 

2 12,06 0,44 

Grup Mitjana Error típic 
mitjana 

Significació asimptòtica 
bilaeral (p = 0,05) 

1 17,37 0,47 
0,67* 

2 17,64 0,43 

Gràfica 1. Mitjana de la puntuació global de les preguntes (1-0) qüestionari  

Gràfica 2. Mitjana de la puntuació global de les preguntes (0-5) qüestionari  

Valor màxim = 26 

Valor màxim = 30 
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4. Presentació dels resultats 

Puntuacions ítem a ítem  
(preguntes 0-1) 
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4. Presentació dels resultats 

PREGUNTES CONCEPTUALS I PROCEDIMENTALS 

PREGUNTES CTS I ACTITUDINALS 



+
4. Presentació dels resultats 

Ítem 5.1. Presenteu arguments a favor i/o en contra de cadascuna de les 
següents afirmacions: 
Un científic no té sols la obligació d’investigar, sinó que també té la 
responsabilitat ètica sobre les conseqüències d’allò que produeix el seu ingeni. 
Peter Ustinov 

G1:42,6%         G2: 78,0%    
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4. Presentació dels resultats 

Alumne 1. Un científic pot investigar sobre 
qualsevol cosa, el problema està quan altres 
persones tracten de donar un mal ús a 
aquestes. 
 
Alumna 1. Pense que un científic ha de 
dedicar-se únicament a investigar per a 
millorar les qualitats de vida, no hauria de 
preocupar-se de l’ètica perquè aquesta 
depèn de cada persona, a cadascú li 
semblarà bé o mal l'avanç científic. 
  
Alumne 2. En contra, crec que un científic 
ha de deixar a un costat els sentiments i tota 
la preocupació per un bé major. L'ús que se 
li done a aquest descobriment depèn d’ell i 
si ha d'evitar descobrir alguna cosa això 
farà més lent el procés de descobrir-la.  

Alumna 3. Estic a favor, ja que hauria 
de veure les conseqüències del que 
investiga, si podria afectar 
negativament a la societat o al medi 
ambient (en conjunt) hauria de pensar 
en fer-ho o no. 
Alumne 5. Estic completament a favor 
ja que allò produït per ell ha de 
recaure sobre la seua consciència. Si 
estàs en contra de les bombes 
atòmiques, no investigues en el seu 
desenvolupament, i al igual en tots els 
seus àmbits.  
Alumne 6. Totalment a favor, perquè a 
l'hora d'investigar, dins de la pròpia 
paraula té implícit investigar 
conseqüències tant positives com 
negatives que va a tindre. 
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4. Presentació dels resultats 

CAPA O3 
EFECTE 

HIVERNACLE 
ALIMENTS 

TRANSGÈNICS 

ELEVADA 
PARTICIPACIÓ  

MENOR PERCENTATGE 
DE RESPOSTES 
CORRECTES:  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL 

Grup 1 90,7 92,6 92,6 

Grup 2 80,0 72,0 78,0 

Grup 1 57,4 74,1 72,2 

Grup 2 40,0 60,0 4,0 

Ítem 6 
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5. Presentació dels resultats 

Categoria Grup 1 Grup 2 

RECICLATGE 16 23 

TRANSPORT PÚBLIC 24 26 

EVITAR ÚS DEL COTXE 12 10 

ALTRES 6 8 

8.2. MILLOR RESULTATS EL GRUP D’HUMANITATS I CC.SS 

8.1. MILLOR RESULTATS EL GRUP DE CIÈNCIES 
PISA 2006 

CONEIXEMENTS CIENTÍFICS PREVIS 

G1:53,7%         G2: 34,0%    

G1:50,0%         G2: 74,0%    
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4. Presentació dels resultats 

Puntuacions ítem a ítem  
(preguntes 0-5) 

9.2 El paper de la ciència no ha estat sempre avançar sense tenir en compte els 
inconvenients. En conseqüència, els resultats positius han segut més que els 
negatius. 

9.4 Estudiar ciències a l’ESO i Batxillerat no té com a finalitat formar científics. 

10. Discutir de temes actuals relacionats amb la ciència. 
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5. Conclusions 

n  Els estudiants preuniversitaris mostren un baix grau 
d’alfabetització científica 
n  En els ítems conceptuals i procedimentals mostren millor resultats el 

grup de ciències. 
n  No existeix diferència en els items de CTS i d’actitud davant 

l’aprenentatge de les ciències en l’ ESO.  
n  Els estudiants d’humanitats i CC.SS. utilitzen estructures 

argumentatives amb millors resultats que els estudiants de ciències.  

n  Necessitat d’una alfabetització per a la ciutadania 
n  Educar en ciències front a una formació científica  
n  Gaudi personal 
n  Activitat científica 
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6. Perspectives 

n  Ampliació de l’anàlisi a llibres de text i professors. 

n  Anàlisi del grau d’alfabetització científica en diferents nivells 
educatius al secundari, bé siga primaris o superiors. 

n  Dissenys experimentals d’intervenció en l’aula per tal 
d’afavorir l’alfabetització científica. 

n  Instruments per avaluar la intervenció, per tal de veure si 
s’han aconseguit els objectius d’una alfabetització científica. 
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4. Perspectives 

Disseny i realització d’activitats que fomenten els 
objectius d’alfabetitzatció 

Treballs 
d’investigació 

Debats Observació i anàlisi 
de situacions 
quotidianes 

Experimentació 

Dones científiques Maltractament 
animal 

Detecció relació CTSA 
als mitjans de 
comunicació 

Pràctiques 
autònomes i 
deductives 

Origen SP Ciència vs 
pseudociència 

Exemples quotidians 
de cadascun dels 
temes tractats 

Embodiment 
modelar 

Revolucions 
científiques 

Energies 
renovables 

Tractament de temes 
reals amb contingut: 
TALIDOMIDA 

Creativitat: curts, 
relats, vídeos... 

Entrevistes 
investigadors 

Jocs: memori SP, 
BG. 




