
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Les competències de lectura i escriptura per adquirir coneixements científics en diferents contextos 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Mercè 

Cognoms 
Izquierdo Aymerich 

Correu electrònic 
merce.izquierdo@uab.cat 
  



 
 

Nom i cognoms i signatura                                                                      Vistiplau del/de la  beneficiari/ària 
del/de la investigador/a 
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
ARIE2002-10014 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Llenguatge, ensenyament de les ciències 

Data de presentació de la justificació  
27 de juny 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La comunicació de les idees gràcies a l'ús de llenguatges diversos permet l'emergència de nous coneixements, tant en 
les ciències com a les classes de ciències. La condició és que correspongui a un diàleg en el qual es plantegin 
preguntes, i s'expressin les idees, les quals han d'evolucionar per tal d'elaborar una resposta raonable a la pregunta 
inicial.  L'ensenyament de les ciències a l'escola necessita aquest diàleg, que només serà possible si els estudiants i els 
professors desenvolupen les competències lingüístiques pròpies de l'activitat científica, tal com es  presenten avui en 
els diferents mitjans de comunicació. Amb això, els alumnes i els professors han d'interaccionar amb informacions 
presentades amb formats diversos i poder 'navegar' per internet de manera intencionada; a més a més han de ser 
capaços de mantenir un diàleg compromés i intel•ligent que els permeti intervenir en experiments propis dels 
coneixements escolars, construir evidències amb un ús adequat del llenguatge multimodal (signes, imatges, gràfics….) i 
donar significat a nous esdeveniments que siguin rellevants per a les ciències   
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The emergence of ideas is possible thanks to the use of languages to communication. But it is necessary a 
interaction between persons: the existence of a dialogue, of questions and answers that permit the evolution of 
concepts.  The learning and teaching of sciences needs this dialogue, et this dialogue needs the development 
of cognitive and linguistic skills and a scientific activity in school. Students and teachers have to interact with 
informations structured in a different way, have to be able to intervene in practical work and explain the results  
and to construct evidences with an good use  of multimodal languages (inscriptions, images 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Les finalitats del nostre Projecte foren: 

1. Millorar les estratègies lectores dels nostres alumnes, utilitzant diferents estratègies de lectura  
que adaptem a les caracterísitiques dels textos científics (manuals, informacions, pràctiques) i  en 
dissenyem de noves, adequades als nous textos que anem introduïnt 

2. Seleccionar nous textos que fins ara no formaven part de les propostes docents en ciències (relats, 
anuncis de premsa, textos de científics, cinema..) i caracteritzar les dificultats específiques de 
lectura que comporten 

3. Incentivar  un ús creatiu del llenguatge multimodal. Ens interessa especialment identificar les 
condicions que fan possible la interacció   entre les informacions diverses que estan a l'abast de 
l'estudiant (les que proprocionen els textos  i, d'una manera especial, les que s'ofereixen a travers 
dels mitjans de comunicació , la internet, les Webs) 4. Identificar les interaccions dialògiques que es 
poden considerar 'significatives' perquè proporcionen capacitat d'intervenir en els fenomens, 
controlar-los i comunicar els resultats.  

5. Identificar l'aprenentage que es produeix quan els estudiants esdevenen capaços de generar ells 
mateixos textos en diferents format amb els quals comuniquin les seves idees científiques, tot i que 
aquestes no siguin del tot canòniques. 

6. Consolidar  el  llenguatge específic que es genera  gràcies a l'activitat científica i que la fa 
racional i raonable  

 7. Dissenyar unitats didàctiques  per assolir aquestes finalitats.  L'anàlisi de les situacions reals a 
l'aula que se'n derivin ens permetran identificar criteris de qualitat a través dels quals es podran 
avaluar els resultats de les innovacions introduïdes 

8. Ajustar millor la relació entre la intervenció docent i els aprenentatges esperats i definir amb més 
precisió els criteris de qualitat en termes de 'competències de lectura en context'  

 



 
 

 
 

Considerem que hem assolit els objectius, que concretem en un conjunt d’activitats docents i de 
recerca. Una de les 'fortaleses' del nostre projecte ha estat la integració de les preguntes de recerca 
en l'activitat docent 'normal', que, en el nostre cas, és innovadora. En resum, consisteixen en: 
 

- Identificar els processos de lectura dels estudiants, propis dels diferents textos que utilitzem a 
classe 

- Aprendre a dur a terme treball experimental a partir d'informacions que s'han de saber llegir de 
manera aprofundida (interpretativa, avaluativa i creativa, no només literal) 

- Saber resumir (els estudiants) els resultat d'un procés de recerca d'informació per internet  
- Saber argumentar (els estudiants) tant els resultats del treball experimental com de les  

informacions seleccionades  
- Discutir com es poden crear ambients en els quals s'hagi de cooperar amb altres persones per a la 

generació de coneixement que es pugui comunicar 
- Ensenyar a gaudir  amb la lectura de bons textos i amb la redacció de documents sobre temes de 
ciències, promoure una lectura crítica i proporcionar elements per fer-la de manera conscient 
 
Com a conseqüència: 
Hem pogut preparar un conjunt d’activitats en torn a ‘escriure i llegir ciències’ que compti amb la 

multimodalitat de la comunicació i  que sigui coherent amb el nostre model d’activitat científica a 
l’escola 

Hem identificat la funció del llenguatge en les diferents etapes de la modelització científica que es 
produeix a partir de la lectura crítica dels textos seleccionats, i hem identificat el llenguatge més adient 
als diferent tipus de models científics 

Hem posat a punt una anàlisi dels llibres de  text científics per tal de correlacionar-los amb 
l’activitat científica escolar 

Hem establert pautes de lectura i d’escriptura centrades en els models teòrics i i que ajudin a la 
construcció d’evidències experimentals a partir de l'ús sistemàtic de l’argumentació a partir de la 
formulació de les hipòtesis teòriques pròpies del model (les seves 'regles de joc')  

Hem preparat un conjunt de lectures, les hem treballat a classe i tenim resultats que podem 
compartir amb altres professors 

Hem caracteritzat  la funció retòrica (de convenciment) dels llibres de text, que proporcionen 
exemples de raonament i de termes  que són 'científics' i que els alumnes aprenen a reproduir 

S’ha treballat la lectura crítica dels textos des de la perspectiva de fer conscient a l’alumant del 
procés de negociació entre el text i els seus propis models de coneixement per tal de construir la seva 
pròpia interpretació del text, fent interaccionar els seus propis models mentals amb els models que 
proposa el text. 

S’han elaborat criteris per a valora l’ús de webs, de la premsa i de la navegació per internet 
(capacitat d'integrar informacions diverses). Criteris per avaluar els materials didàctics a la xarxa. 

 
En resum i com a conclusió: 
Creiem que la nostra recerca ha contribuit a desenvolupar la competència lectora en ciències i  
desenvolupar el marc teòric que permet interpretar les dificultats que han de superar els alumnes per a 
una lectura comprensiva i crítica dels textos científics. Ha proporcionat un conjunt de textos 
seleccionats i provats a classe que ens ha permès donar a conèixer les 'bones pràctiques' de 
comunicació a la classe de ciències mitjantçant publicacions en paper i en internet. Finalment, una de 
les característiques més importants de la tasca que estem fent és l’atenció a la dimensió metacognitiva, 
que fa possible que l’alumnat , conjuntament amb el professorat, gestioni el seu propi aprenentatge. 
 
Com a resultat de la tasca que hem fet s’han llegit tesis doctorals i tesines i s’han presentat els treballs 
en diversos  Cngresos internacionals: VI European Science Education Research Conference (ESERA) 
en Malmö, VI Conference of European Researches in Didaktik of Biology (ERIDOB) a Londres, XI 
Symposium of the Internacional Organisation for Science and Technology Education (IOSTE) a 
Tunissia y 9th Conference of the International History, Philosophy and Science Teaching a Calgary. 
S’han prentat comunicacions a congresos de l’ Estat Espanyol, Mèxic, Brasil i Argentina. 
  
Articles publicats en revistes amb referee: 
 
Acher, A.; Arcá, M.; Sanmartí, N. (2007) Modeling as a Teaching Learning Process for Understanding 
Materials: A Case Study in Primary Education. Science Education, 91 (3) 1-22.  



 
 

 
 

 
Izquierdo, M. (2007) Enseñar Ciencias, una nueva ciencia. Enseñanza de las Ciencias Sociales, 6, 125-
138  
 
Izquierdo, M.; Chamizo, J.A. (2007) Evaluación de las competencias de pensamiento científico. 
Alambique, 51, 9-19.  
  
Gómez Galindo,A.; Pujol, R.M.; Sanmartí, N. (2006) Pensar, actuar y hablar sobre los seres vivos 
alrededor de una maqueta. Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 47, 48-55 
 
Izquierdo, M.; Vallverdú, J., Marino, C y Quintanilla, M. (2006) Relación entre la historia y la filosofia 
de las ciencias, Alambique, 48, 78-91. 
 
Márquez, C.; Izquierdo, M.; Espinet, M. (2006) Multimodal science teachers’ discourse in 
modelling the water cycle. Science Education, 90 (2), 202, 226. 
 
Prat, A. (2006) Aprender ciencias sociales y lenguaje de manera integrada: Una experiencia 
en la formación inicial de maestros. Enseñanza de las ciencias sociales, 5, 135-145. 
 
Pujol, R.M., Bonil, J; Márquez, C. (2006). Avanzar en la alfabetización científica: Descripción y 
anàlisis de una experiencia en torno al estudio del cuerpo humano en educación primaria. Investigación 
en la escuela, 60, 37-60. 
  
Izquierdo, M.; Márquez, C.; Gouvea, G. Estructuras textuales en los libros de Ciencias. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Educaçao em ciencias. 
 
Izquierdo, M.; Márquez, C.; Gouvea, G. Rhetorical Structures of Science Textbooks. Science 
Education Research (SER) 
 
Marbà, A.; Márquez, C.; Sanmartí, N. ¿Qué implica leer en clase de ciencias? Reflexiones y 
propuestas. Alambique. 
Márquez, C.; Prat, A. Aprender ciencia leyendo y escribiendo cuentos o narraciones de 
ciencia. Revista Educar (Mexico). 
 
Merino, C; Izquierdo, M; Arellano, M. Argumentation: an essential component of a process of 
chemical modeling. Journal of Educational Thought.  
Prat, A; Márquez, C; Marbà, A. Literacitat Científica i lectura. Temps d’Educació. 
 
Comunicaciones y ponencias en congresos y seminarios internacionales  
 
Izquierdo, M.; Márquez, C. (2007) Structures rhétoriques dans les manuels de Sciencies. International 
Meetingon Critical Analysis of school science textbook. IOSTE. Túnez, febrero. 
 
Izquierdo, M.; Marzábal, A.; Márquez; Gouvea, G. (2007) Experimental stories in science texbooks. 
Esera 2007. European Science Education Research Association, Malmö (Sweden),  agosto. 
 
Marzábal, A. (2007) Critical analyses of science textbooks. International Meeting on Critical Analysis 
of school science textbook. IOSTE. Túnez, febrero. 
 
Merino, C; Izquierdo, M.; Arellano, M. (2007) Argumentation: an essential component of a process of 
chemical modeling. Proceedings 9th Conference of the International History, Philosophy and Science 
Teaching, [En línea]  
http://www.ucalgary.ca/ihpst07/proceedings/IHPST07%20papers/122%20merino.pdf [Consulta: 12 de 
marzo de 2008], Calgary: University of Calgary. 
 
Merino, C; Izquierdo, M.; Tortosa, M. (2007) Doing Chemistry in a new context. En KarelNesmìrák 
(ed) Proceedings 2nd European Variety in Chemistry Education, (pp 285-289). Charles University, 
Faculty of Science. Praga. 
 



 
 

 
 

Prat, A; Márquez, C; Marbà, A; (2007) Reading critically press advertisements in the science class. En 
el simposium: Reading critically science in the media: perspectives and experiences of classroom 
practices. Esera 2007. European Science Education Research Association, Malmö, Sweden, Agosto. 
 
Quintanilla, M; Cuellar, L; Merino, C; Izquierdo, M.; Adúriz-Bravo, A. (2007) Contribution of the 
history of chemistry to teaching the atomic theory in textbooks. Proceeding of the contribution of 
history of chemistry to teaching the atomic theory in textbooks.  IOSTE. Túnez, febrero. 
 
Merino, C.; Izquierdo, M.; Arellano, J. (2006) Plantilla dinámica para asistir en la construcción de un 
texto y argumentar ideas científicas. IV Conferencia Internacional Sobre Multimedia Y Tecnologías De 
La Información Y Comunicación En Educación. Sevilla, Noviembre. 
 
Comunicacions i ponèncias en congresos i seminaris estatals 
 
Casas, E., Sanmartí, N., Garcia, M.P. (2007) Las animaciones en la enseñanza-aprendizaje de la 
ciencias, IV Congreso Comunicación Social de la Ciencia Cultura Científica y Cultura Democrática. 
Madrid, del 21 al 23 de noviembre de 2007. 
 
Merino, C. (2008) Ús de models teòrics en l’ensenyament de la química a les escoles: llenguatge, 
experiments i models. Llibre de actes , V Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans. p 112. 
Societat Catalana de Química. Vic, gener 2008. 
 
Merino, C; Izquierdo, M y Tortosa, M. (2007).Hacer química en un ‘nuevo contexto’. Actas de  II 
Jornadas sobre enseñanza de la Química. Murcia, Octubre 2006 
  
Pipitone, C., Sanmartí, N. (2007) Aprender a fundamentar las argumentaciones: un reto complejo,  IV 
Congreso Comunicación Social de la Ciencia Cultura Científica y Cultura Democrática. Madrid, del 
21 al 23 de noviembre de 2007. 
 
Ramos, S.L. & Espinet, M. (2007). Narrativas Experimentales en la formación de docentes de ciencias. 
IV Jornadas de Campus de Innovación Docente de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 
13 y 20 de septiembre de 2007. 
 
Ramos, S.L. & Espinet, M. (2007). Relatos narrativos de las prácticas de laboratorio en la formación de 
docentes de ciencias. IX Congreso Nacional de Investigación Educativa que organiza el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Yucatán, México, del 6 al 9 de noviembre de 2007.  
 
Ramos, S.L. & Espinet, M. (2007). Relatos narrativos y trabajo experimental en la formación de 
maestros de ciencias. IV Congreso Comunicación Social de la Ciencia Cultura Científica y Cultura 
Democrática. Madrid, del 21 al 23 de noviembre de 2007.  
Ramos, S.L. (2007). Construcción de significados durante las actividades experimentales en contextos 
multilingües: la formación inicial del profesorado de ciencias de educación primaria. I Escola de 
Tardor de Joves Investigadors i Investigadores en Didáctica de les Matemátiques i les Ciències de 
Catalunya. Barcelona, del 13 al 15 de diciembre de 2007.  
 
Llibres o capítols de llibre publicats 
 
Casas, M. (coordinadora); Bosch, D; Márquez, C.; Noguerol, A.; Ramírez, R.M.; Serra, M.T.; Valls, 
C. (2007) Competències bàsiques per parlar i esciure ciència a l’educació primària. Assossiació de 
Mestres Rosa Sensat 
Marbà, A; Márquez, C.; Prat, A. (2006) La lectura en el proceso de aprendizaje de los modelos 
científicos, a M. Quintanilla; A. Aduriz-Bravo (eds.) Conocimiento y práctica de los profesores de 
ciencias naturales: algunas distinciones y aproximaciones desde la didáctica. Chile: Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
 
Márquez, C. La comunicación en el aula de ciencias: la lectura en el proceso de aprendizaje 
de los modelos científicos. En Gómez, A.; Merino, C. (eds.) Cuaderno de formación inicial 
docente en  ciencias naturales.  
 



 
 

 
 

Ramos, L.; Espinet, M. (2008) Uso de narrativas experimentales para la formación del profesorado de 
ciencias en contextos multilingües. Formación en investigación para profesores: áreas y métodos de 
investigación para la didáctica de las ciencias. Bellaterra: Servei de publicacions UAB & 
CINVESTAV. 
 
Tesines presentades 
 
Toro Pérez, Gloria Patricia 
Títol: Las interacciones discursivas y la producción de significados en ambientes virtuales 
sincrónicos. 
Directora: Sanmartí Puig, Neus 
Qualificació: Excel·lent 
 
Civil Cirera, Regina 
Títol El discurs entre l'alumne de 4t d'ESO i el nen de cicle inicial de Primària entorn al fenòmen de 
la flotació. 
Directora: Espinet Blanch, Mariona y Izquierdo Aymerich, Mercè 
Qualificació: Excel·lent 
 
Merino Rubilar, Cristian 
Títol: Planificación de la actividad experimental en un curso de química universitaria. 
Directora: Izquierdo Aymerich, Mercè 
Qualificació: Excel·lent 
 
Velázquez Giles, Sofia 
Títol: Validación de la construcción de una Webquest a partir de las opiniones del profesorado de 
ciencias, para obtener criterios de diseño de una unidad didáctica centrada en valores. 
Directora :Izquierdo Aymerich, Mercè 
Qualificació: Notable 
 
Zúñiga Carmona, José Omar 
Títol: Las explicaciones de los estudiantes sobre la estructura de los materiales a partir de modelos. 
Directora: Izquierdo Aymerich, Mercè 
Qualificació: Excel·lent 
 
Tesis doctorals 

Perseguer Esteve, M. Carmen  
Títol: Estudi de la gestió de classe mitjançant la investigacció-acció 
Directora: Izquierdo Aymerich, Mercè 

Calificación: Excelente Cum Laude 


