
 
 

 

 
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  
PBR 
 
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  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI 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 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
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. 
Un estudi de les argumentacions d’estudiants anglesos i catalans en activitats de resolució de problemes no formals en 
ciències i de les estratègies didàctiques dels professors que afavoreixen l’argumentació a les classes.   
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1/02/'8 
 
 

 



 
 

 
 
 

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) 
Una de les contribucions de la recerca sobre concepcions prèvies dels estudiants en ciències durant els darrers 25 anys 
ha estat mostrar la influència del context sociocultural dels nois i noies en les idees i concepcions que desenvolupen i 
mantenen des de la seva infància. Hi ha l’acord que algunes diferències en les concepcions poden dependre de la 
cultura social en la qual s’integren. Alguns investigadors també pensen que els esquemes argumentatius també poden 
ser influenciats per la cultura de les comunitats. Els contextos Català i Anglès semblen similars, ambdós formen part del 
context cultural de les societats desenvolupades; per tant, podem pensar que els esquemes argumentatius que els 
estudiants apliquen, poden tenir moltes similituds, però també importants diferències. Les dades analitzades provenen 
de les respostes escrites dels estudiants individuals i de les transcripcions de 8 grups de discussió sobre quatre 
tasques. L’anàlisi es fa a tres nivells: 1)comparació del nombre d’arguments entre tasques i entre països, 2) qualitativa i 
descriptiva comparació entre tipus d’esquemes argumentatius per tasques i per països i 3) explicació de tipus 
d’esquemes argumentatius que es donen molt, i identificació d’estructures argumentatives complexes que lliguen 
diversos esquemes en un argument més gran i que poden caracteritzar l’argumentació d’alguns grups (aplicant 
Toulmin) i que poden ser indicadors d’aspectes cooperatius i de canvis de punts de vista en les discussions. Els 
resultants ens indiquen que encara que els estudiants Catalans dediquen més temps a les discussions, la ratio nombre 
d’esquemes per unitat de temps és similar als dos països. S’han trobar algunes diferències entre tipus d'esquemes per 
països i per tasques, també que molts arguments es basen en valors i idees preconcebudes. S’han pogut identificar 
també algunes estructures argumentatives complexes no gaire comunes. Estada a la Universitat de Bristol. Durada 1 
any.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
One of the contributions of research about previous conceptions of students in sciences during the last 25 
years has been to show the influence of the socio-cultural context of boys and girls in the ideas and 
conceptions that they develop and they maintain since early ages. There is agreement that some differences in 
the conceptions may depend on the social culture in which they are integrated. Some researchers also think 
that the argumentative schemes may also be influenced by the culture of the communities. The Catalan and 
English context seem a lot alike, both form part of the western cultural context of developed societies; 
therefore, we may think that the argumentative schemes that the students apply, may have many similarities, 
but also important differences. Data analysis comes from the written individuals’ answers and the 
transcriptions of eight peer students’ discussions about four proposed tasks.  Analysis is done in three levels: 
1) the number of arguments by tasks and by country are compared; 2) a qualitative descriptive comparison 
between types of argumentative schemes (according categories based on Aristotle, Perelman and Walton) is 
carried out and 3) explanation of types of schemes with higher frequency in each country, and identification of 
more complex structures that link several schemes into bigger arguments that may characterize  argumentation 
in some group discussions (using Toulmin) and may be relevant to cooperative aspects of the discussions or 
changes 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 of points of views. Results say us that although the Catalan students spent more time in their discussions, the 
rate of arguments on time of Catalan and Bristol students is similar. Some differences in types of arguments 
are identified between countries and tasks and also, that many arguments are based on values and 
preconceived ideas. Some not very common argumentative structures of linked arguments are identified. Stay 
in University of Bristol. Duration of Project 1 year 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Títol: Un estudi de les argumentacions d’estudiants anglesos i catalans en activitats de resolució de 
problemes no formals en ciències i de les estratègies didàctiques dels professors que afavoreixen 
l’argumentació a les classes.  
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INTRODUCCIÓ. PRESENTACIÓ DEL PROBLEMA 
 
La recerca sobre concepcions prèvies en ciències dels estudiants, que s’ha estat fent des de 
fa més de 25 anys, ha mostrat la influència del context socio-cultural dels nois i les noies en 
les idees i concepcions que desenvolupen i mantenen des de molt joves. S’ha trobat que 
algunes diferències en les concepcions dels alumnes depenen de la cultura social en la que 
estan imbuïts. El que no s’ha investigat tant és la influència d’aquest context cultural en les 
seves formes de raonar (o argumentar). Alguns autors que tracten de l’argumentació, 
semblen insinuar que efectivament els esquemes de raonament són fruit del 
desenvolupament cultural de les comunitats i que, per tant, aquests esquemes presentaran 
diferencies d’unes comunitats a unes altres. Per exemple, investigadors sobre les obres 
d’Aristòtil, han trobat que alguns dels esquemes argumentatius (o Tòpics) que Aristòtil 
recollia a la societat de l’Antiga Grècia, ja no es fan servir avui dia (Warnick, 1999). Així 
mateix, Perelman (1958), que intenta recollir els esquemes argumentatius comuns que es fan 
servir per convèncer argumentant, afegeix uns esquemes, que no es trobaven en l’extensa 
recollida de Tòpics (Aristoteles, 1994) feta per Aristòtil, és a dir, es constata una evolució, uns 
canvis, en els esquemes argumentatius que les comunitats accepten com a tenint poder de 
convenciment. El context català i l’anglès semblen propers, tots dos formen part d’un context 
cultural occidental i de societats desenvolupades i que tenen la democràcia com un valor 
social important, per tant, podem pensar que els esquemes argumentatius que aplicaran els 
estudiants seran similars, però també pot haver-hi diferències importants, diferències que 
poden venir dels antecedents culturals més antics d’ambdues societats. Aquestes diferents 
bases culturals poden haver quedat imbuïdes en la base, en els fonaments de les formes de 
pensar i raonar (argumentar) de les persones nascudes i/o que viuen a Catalunya i a 
Anglaterra avui dia, o hi pot haver altres aspectes específics de la cultura d’avui dia dels dos 
països que determinin alguns esquemes argumentatius diferents entres les dues poblacions 
investigades.  
En un moment, com l’actual, que tenim alguns resultats d’avaluacions internacionals, que ens 
mostren que les habilitats dels estudiants en aspectes com ara capacitat de comprensió 
lectora i de resolució de problemes són tan diferents d’uns països a uns altres, pot ser de 
gran utilitat fer un estudi comparatiu entre dos països europeus en un aspecte tan fonamental 
per al desenvolupament del coneixement científica com és l’habilitat d’argumentar (raonar), 
més avui dia, que tenim tanta informació a mà, i que cal tenir habilitats argumentatives per 
poder distingir la que és rellevant de la que no ho és, la que pot ser creïble de la que no.  
 
Aquest és l’interés del nostre treball: comparar les estructures o esquemes 
argumentatius i les premisses en les que es basen les argumentacions que fan servir 
grups d’estudiantes anglesos i catalans en un context de classe de ciències.  
 
El coneixement mutu de les formes d’argumentar comunes a Anglaterra i Catalunya ens 
ajudarà a entendre aspectes culturals de les dues comunitats que poden quedar amagats 
però ser molt influents en les formes corrents de raonar i argumentar d’aquí i d’allà.    
 
ARISTÒTELES “Tratados de Lógica (Organon). Categorias –Topicos –Sobre las refutaciones 
Sofísticas”. Introducción y notas de M.Candel. (1994)  Madrid: Ed. Gredos 
 
ARISTÒTIL Retòrica. Poètica. Traducció de Joan Leita. (1998) Edició a cura d’Alberto 
Blecua. Barcelona: Ed 62 
 
PERELMAN (1958) Traitè de l’Argumentation. La Nouvelle Rhetorique, Bruxelles: Editions de 
l’Université de Bruxelles 
 
WALZER, A; TIFFANY M. & GROSS, A.G. (1999) A Guide to the Scholarsship. A: Alan G. 
Gross & Arthur E. Waltzer (1999) Rereading Aristotle’s Rhetoric. Carbonadale & 
Edwardsville: Southern Illinois Uuniversity Press.  
 
WARNICK, B. (1999) Ywo Systems of Inventions: The Topicsin the Rhetoric and in the New 
Rhetoric.  A: Alan G. Gross & Arthur E. Waltzer (1999) Rereading Aristotle’s Rhetoric. 
Carbonadale & Edwardsville: Southern Illinois University Press.  



 
 

 
 
 

 
 
Antecedents: 
Fins fa uns 10 anys, la línia d’investigació que més dominava en Didàctica de les Ciències i 
de les Matemàtiques (DCEM), s’orientava fundamentalment al pensament dels estudiants 
(idees i concepcions dels estudiants en ciències) amb l’objectiu de poder contribuir a un 
adequat disseny curricular que afavorís el seu canvi conceptual. La mirada era molt sobre 
quina ciència tenien i quina ciència havien d'aprendre i buscar maneres per ajudar a fer el 
pas d'una a l'altra. La majoria d'aquestes investigacions s'orientaven als estudiants 
individuals, als quals se'ls passava un qüestionari o se'ls feia una entrevista. Menys treballs 
eren fets observant i analitzant grups d'estudiants fent alguna activitat d'aprenentatge. En 
aquest cas, en l’àmbit que s’ha investigat més ha estat en activitats de resolució de 
problemes, més en matemàtiques que en altres àrees, o en treball de laboratori. El marc 
general de la majoria d'aquestes investigacions ha estat el constructivisme, fet que ha 
comportat, en ser tan general, que les categories d'anàlisi sortissin de la mateixa lectura de 
les respostes dels estudiants. Hi ha hagut també alguns intents d'identificar estratègies 
generals de raonament que no fossin dependents del contingut específic del qüestionari o de 
l'entrevista (Andersson, 1986; Guidoni, 1985, 1990; Maurines, 1991; Rozier i Viennot, 1991; 
Viennot, 1996;... ). Aquests treballs han fet veure que rera les formes específiques de raonar 
s'hi poden trobar unes bases de raonament comú, que segurament s'aprenen socialment i 
fora del context escolar.  
 
Més recentment, han anat sorgint nous interessos i àmbits en la investigació en DCEM. En 
particular, en aquests últims anys hi ha hagut un interès creixent entre els investigadors per 
les interaccions discursives (Roth i Lucas, 1997; Mortimer i Scott, 2003; 2006) que es donen 
a les classes. Aquests estudis discursius se separen de les investigacions que s’orientaven 
sobre las comprensions individuals dels estudiants i s’interessen més per com els significats 
científics es desenvolupen en el context de tota una classe. Es tracta d’un canvi radical de 
perspectiva, les creences, epistemologies i concepcions ja no són vistes com a coses que un 
individu o un grup posseeixi i després comparteixi, sinó que a través de les interaccions que 
s’estableixen per mitjà del llenguatge i d’altres medis semiòtics, es comparteix i es negocia i 
així es van construint uns significats que primer seran socials i després es reconstruiran en 
l’àmbit individual (Vygotsky, 1978). Aquesta direcció també representa un nou interès pel 
paper del professor a la classe de ciències (Ogborn et altr., 1996), el qual deixa de ser vist 
com a mer facilitador de l’aprenentatge, com es veia dins del marc constructivista no social, 
per a passar a ser un actor clau en el procés de construcció de significats científics en la 
classe. En aquest context teòric, l’interès per la semiòtica (Lemke, 1997; Kress, G. & Hodge, 
R., 1988), la retòrica (Martins et alt., 1999; Martins, 2002; Millar, 1998), l’argumentació 
(Solomon 1989, Duschl, 1999; Jiménez-Aleixandre et altr., 2000; Sardà i Sanmartí, 2000) i la 
comunicació en general (Ogborn et altr., 1996) - que comença a veure’s com a multimodal 
(Lemke, 1998; Martins, 2002) -, per a interpretar el què passa a les classes de ciències s’ha 
incrementat i en aquesta direcció s’ha començat a orientar una part de la investigació en 
DCEM. Són coneguts alguns dels darrers treballs que va dirigir Driver abans de la seva mort 
foren sobre argumentació (Driver et altr., 2000). De fet, és de pocs anys ençà que 
l’argumentació ha esdevingut un tema de recerca (Duschl and Osborne, 2002; Erduran et al., 
2004; Simon et al., 2005; Erduran & Jiménez-Aleixandre, 2007). Moltes d’aquestes recerques 
s’ocupen de l’argumentació en el context de discussions sobre temes rellevants o a l’entorn 
de problemes que han de ser resolts. Molt poques s’ocupen de les argumentacions dels 
mestres a les classes de ciències (Castells et altr., 2003; Castells et altr. 2005). I han sorgit 
algunes propostes per fomentar l’argumentació i millorar les habilitats argumentatives dels 
estudiants (SEPIA, IDEAS) . 

Últimament també s’ha anat consensuant un acord sobre la importància de l’argumentació i 
de la retòrica en la construcció del coneixement científic i a situar-les com a característiques 
centrals de l’activitat científica (Gross, 1990; Pera & Ahea, 1991).  

En aquest context, què s'entén per argumentació? Un procés social i col.laboratiu (o 
individual, Perelman considera que un pot argumentar amb un mateix) necessari per a 
resoldre problemes i avançar en el coneixement (Duschl & Osborne, 2002). Perspectiva de la 
que nosaltres participem i que orienta el projecte. 



 
 

 
 
 

 

OBJECTIUS   
 
Objectiu general: 
1)Comparar les habilitats argumentative entre estudiants anglesos i estudiants 
catalans.  
 
Sabent que activitats de classe que comportin raonar i argumentar seran bones per l’objectiu 
anterior, en aquest projecte concretarem el nostre treball a activitats de resolució de 
problemes científics no formals o de presa de postura  sobre qüestions sociocientífiques i/o 
ètiques.  

Del l’objectiu general i d’acord al focus triat de resolució de problemes científics o 
sociocientífics, se’n desprenen els següents objectius específics:   

Objectiu A: Proporcionar noves eines per a l’anàlisi de les argumentacions i raonaments que 
siguin adequades als contextos reals de l’educació científica a les escoles d’avui dia.  

Objectiu B: Identificació de les característiques que han de tenir les activitats científiques 
escolars que les facin especialment útils per ajudar al desenvolupament de les habilitats 
d’argumentació i que, en última instància, que puguin ajudar a la construcció de coneixement 
científic o al seu aprofundiment. 

Objectiu C: Disseny d’activitats científiques escolars sobre temes científics o sociocientífics 
que fomentin la utilització d’estratègies de raonament i d’argumentació en els estudiants i que 
estimulin en l’alumnat el plaer pel treball científic. 

Objectiu E: Exploració de la contribució de les discussions en petit grup al desenvolupament 
d’habilitats argumentatives i de raonament en els estudiants i a canviar els seus punts de 
vista o opinions sobre problemes científics o siciocientífics i/o bioètics. 

Objectiu G: Comparació de les formes d’argumentar d’estudiants anglesos i catalans d’edats 
similars i fent les mateixes tasques.  

 

Marc teòric 

L’interés per la resolució de problemes, principalment a matemàtiques, no és nou a la 
Didàctica de les Ciències, ni tampoc es nou investigar estudiants discutint en petit grup a 
l’entorn d’una situació problemàtica. El marc general de la majoria d'aquestes investigacions 
ha estat el constructivisme, i en ser tan poc específic, ha comportat que les categories 
d'anàlisi no estiguessin prefixades, sinó que sovint hagin sorgit de la mateixa lectura de les 
respostes dels estudiants i quasi sempre depenents del contingut específic del problema. A 
les classes no es fa la mateixa ciència dels científics, el professor no pot fer demostracions 
formals, especialment a cursos no universitaris, però si que pot fer argumentacions 
convincents, que ajudin a fer verosímils les conclusions a les que arriba. El mateix passa 
quan els alumnes han de trobar i justificar la resposta a un problema obert i especialment si 
és qualitatiu, hauran de fer creïble la seva solució als seus companys mitjançant una 
argumentació més retòrica que no pas lògico-formal. Per això, en aquesta recerca acudim a 
bases teòriques del camp de la retòrica (convenciment) i a teories de l’argumentació que 
tenen molt de retòrica (Perelman, 1958) o que provenen de la filosofia (Aristòtil, Toulmin, 
1958) i/o de la pragmàtica crítica (Walton, 1996, 2006). Aquests acostaments a 
l’argumentació, s’ocupen fonamentalment de l’argumentació versemblant (plausible) i 
s’admet  l’argumentació amb un mateix.  
La TA de Perelman (1958) és la base teòrica fonamental de les nostres recerques, teoria que 
es complementa amb els “tòpics” d’Aristòtil (principalment amb els de la Retòrica, però també 
amb els dels Tòpics) perquè ens donen esquemes argumentatius i punts de partida de sentit 
comú, que pensem que trobarem en les discussions dels estudiants. I també hi hem 
incorporats categories dels esquemes argumentatius de Hastings (1963) i Walton (1996, 
2006) per la categorització dels arguments.  

 



 
 

 
 
 

 
ACOMPLIMENT DEL PLA DE TREBALL 

 
El pla de Treball proposat inicialment es va haver de modificar parcialment. Les modificacions 
principals fan referència a la participació de professors de secundària en el projecte i a la 
mostra d’estudiants que constitueixen la població participant a la recerca. 
Havíem previst la realització d’uns Seminaris a Bristol i a Barcelona amb professors de 
secundària, que no es van realitzar. A Anglaterra, fer qualsevol activitat amb professors vol 
dir fer-ho dins de l’horari lectiu d’aquests professors, i per tant, tenir i pagar un substitut 
perquè faci la seves tasques a l’escola mentre el professor fa l’activitat fora de l’escola.  
També vam tenir problemes per fer enregistraments de discussions a les escoles angleses. 
Els professors no podien fer-los. Per tant, l’enregistrament de nois i noies angleses a les 
escoles havia d’encarregar-se a una persona de fora de l’escola, que s’havia de pagar, i 
havia de tenir un permís de la policia i un altre del director del centre, per poder entrar a 
l’escola, i segurament dels pares, i enregistrar els nois i noies discutint.   
Vistes totes aquestes complicacions, vàrem canviar la mostra a 8 grups d’estudiants 
universitaris anglesos i catalans de Formació de Professorat de Primària, Infantil i Educació 
Musical. Els Seminaris amb professors de secundària no es van realitzar.  
 
 
METODOLOGIA DE LA RECERCA 
 
Concreció del marc teòric.  
Reunions semanals entre els investigadors catalans a Barcelona i per e.m amb els 
investigadors anglesos i a les trobades que a Bristol o a Barcelona vam tenir.  
 
Elaboració de les tasques per a la recollida de dades i proposta de la mostra  
 
A les reunions que vam tenir a Bristol i a través dels intercanvis per e.m acordàrem proposar 
dos tipus de tasques als estudiants: 1) tasques amb contingut científic, en concret més de 
física i 2) tasques sobre assumptes sociocientífics la resposta a les quals va lligada a valors i 
principis ètics i que han estat elaborades a partir de tasques del Projecte BEEP. La Dra Linda 
Lavelle colabora en un Projecte (BEEP) Bioethics Education Project (2004-.....) que ha 
dissenyat una WEB (hppt: //www.beep.ac.uk) per ajudar a la reflexió i discussió sobre temes 
que requereixen un acostament ètic i científic. A continuació presentarem breument les 
tasques:  
 
Tasca 1: Caiguda lliure. Aquesta tasca es presenta als estudiants en forma d’un còmic. El 
còmic és d’una revista catalana d’humor i crítica social. L’objectiu d’aquesta tasca és 
identificar les concepcions que els estudiants tenen sobre la caiguda lliure de cossos i més 
especialment com argumenten per defensar els seus punts de vista. En aquest còmic, els 
dos cossos que cauen són una escopinada (que en el còmic té una mida molt exagerada) i 
una persona. Pensàvem que el fet que un dels cossos fos un fluid, donaria joc a arguments 
interessants.  
 
Tasca 2: Gel i canvi climàtic. Aquesta tasca és del tipus que se’n diuen POE que altres 
investigadors i/o professors han fet servir. Consisteixen a  mostrar una situació sobre la que 
l’estudiant ha de fer una predicció, després se’ls mostra el que realment passaria (mitjançant 
una foto o una experiència) i se’ls demana comparar les seves prediccions amb el què passa 
i argumentar sobre el perquè de l’acord o desacord. En aquesta tasca concretament, les 
dues primeres preguntes es fan sobre uns cubets de gel dins d’un matràs (abans i després 
de fondre). Finalment se’ls demana que relacionin el cas dels cubets i matràs amb el que han 
sentit dir sobre la pujada del nivell del mar per causa del canvi climàtic.  
 
Tasca 3: Recerca amb Animals. Als estudiants se’ls planteja si estan d’acord amb la recerca 
científica amb animals i perquè. Se’ls proposen uns arguments per ajudar a la discussió, 
entre els quals els estudiants poden triar aquells amb els que estan més d’acord i afegir-n’hi 
de nous.  
 



 
 

 
 
 

Tasca 4: Diseny de nadons. Es planteja al estudiants que argumentin sobre diverses 
qüestions ètiques relacionades amb el “disseny de nadons”, en concret sobre l’aplicació de la 
tècnica diagnosi de pre-implantació genètica (DPG) o biòpsia de l’embrió, que es poden fer 
servir per detectar malalties d’origen genètic en embrions humans o per triar embrions 
genèticament compatibles amb una persona concreta, i que es podran desenvolupar en un 
nadó que podrà ser útil per curar aquesta persona, p.e., en cas de malaltia o perquè una 
parella pugui tenir un fill que no presenti una malaltia hereditària. S’exemplificava amb un cas 
real d’una família anglesa.  
 
Vam incloure aquestes quatre tasques pensant que sortirien arguments d’uns tipus o d’uns 
altres segons fossin més sobre problemes de contingut científic o bé més relacionades a 
qüestions ètiques i de valor. Bé, de fet, una de les tasques que podríem considerar de 
contingut científic, en preguntar sobre el canvi climàtic, ja no és només de contingut científic 
sinó que va molt lligat a valors socials, actituds, etc,,, 
 
Recollida de dades i mostra 
 
La mostra d’estudiants participants al projecte està formada per estudiants universitaris de 
Formació de Professorat de primària (educació infantil, primària o musical).  
 
La mostra la formen 4 grups d’estudiants anglesos i 8 grups d’estudiants catalans. La intenció 
inicial era formar grups de 4 estudiants, però en alguns grups només consten de 3 estudiants 
i altres de més de 4.  
 
Els estudiants participaren a la recerca de forma voluntària. Els estudiants anglesos que 
acceptaren de participar en la recerca van signar una carta d’acceptació voluntària de la seva 
participació en la recerca. A la carta, a més, es feia constar que el seu nom no sortiria en cap 
dels documents que s’elaboressin a partir de la recerca, i que la informació recollida no 
tindria cap influència en les avaluacions dels seus estudis. Als estudiants de Barcelona no 
se’ls va fer signar cap document, però la seva participació també va ser voluntària i se’ls va 
deixar ben clar que aquesta no tindria cap influència en el seu expedient acadèmic.   
 
Context de la recollida de dades 
 
A Bristol: A la Universitat de Bristol no tenen formació de Mestres de primària, la  la Dra Sibel 
Erduran es va posar en contacte amb el professor Jo Barkham, de la Primary Teacher 
Education Faculty, de la University West of England (UWE), la qual es troba dins de l’àrea de 
la ciutat de Bristol. Jo Barkham va proposar als seus alumnes de primer curs de participar 
voluntàriament a la recerca i els va convocar per un dia determinat (23 d’abril). Aquell dia la 
investigadora Katerina Konstantinidou va acudir també a aquest centre i va fer els 
enregistraments i les observacions dels estudiants discutint en petit grup. Les 4 tasques foren 
proposades en dues sessions diferents, en una sessió la tasca de caiguda lliure i la del 
disseny de nadons i en la segona sessió la tasca del gel i canvi climàtic i la tasca del la 
recerca amb animals.  
Els estudiants anglesos respongueren per escrit individualment i després discutiren en grup, i 
finalment resumiren les conclusions i arguments del grup. La majoria dels  estudiants 
participaren en dues tasques però alguns grups en més de dues.  
El paper de la investigadora es va limitar a respondre preguntes tècniques sobre el 
funcionament de les enregistradores i a intentar estimular el diàleg amb preguntes “neutres”.   
 
A Barcelona: Els estudiants varen participar voluntàriament al projecte a instàncies d’alguns 
dels seus profesors del departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la 
Matemàtica que els ho van demanar. Els estudiants eren de primer curs (Educació Infantil) o 
de segon surs (Educació Musical o Primària). Katerina Konstantinidou fou qui s’ocupà dels 
enregistraments  
 
A Barcelona, els estudiants s’estructuraren en grups de forma voluntària i participaren 
normalment a dues de les tasques, però hi hagué algunes excepcions. Es feren diverses 
sessions, amb un, dos o tres grups alhora. Alguns grups només participaren en una tasca i 



 
 

 
 
 

altres grups participaren en més d’una tasca. Tots els grups realitzaren les tasques fora de 
les hores de classe. Això va facilitar que disposessin de més temps que els de Bristol i que la 
investigadora pogués adonar-se més dels detalls de la discussió. 
 
Tant a Bristol com a Barcelona, abans de començar les activitats, la investigadora 
encarregada de controlar els enregistraments, va fer una breu presentació del projecte, i va 
donar una idea molt general sobre les tasques. En tots els casos, va destacar molt, que 
l’objectiu de la recerca no era veure si sabien la resposta “correcta” de les tasques, sinó com 
argumentaven i quins arguments feien servir per poder fer-ne una comparació entre 
estudiants anglesos i estudiants catalans. També es va insistir,que l’objectiu era conèixer 
formes espontànies d’argumentar, per tant, que no era necessari que tinguessin un bon 
coneixement científic sobre els topics de les activitats. A més, va donar informació sobre 
aspectes tècnics de les enregistradores i, va insistir a demanar als estudiants que cada 
vegada que intervinguessin diguessin el seu nom, però alguns no ho feren i això ens ha 
dificultat les transcripcions. 
 
Transformació de les dades 
 
Les discussions orals de tots els grups han estat transcrites. Les discussions dels nois i noies 
angleses per un professional anglès. I les discussions de Barcelona per la becària del 
Projecte,per una becària de segon cicle del departament al que pertanyen els investigadors o 
pels investigadors participants en el projecte.  
 
Hem recollit les següents transcripcions:  
14 transcripcions de discussions a Bristol que corresponen discussions sobre les 4 tasques 
fetes per 4 grups . 
 
16 transcripcions de discussions a Barcelona que corresponen a discussions sobre 4 tasques 
fetes per 8 grups diferents. D’algunes tasques només disposem de les transcripcions de tres 
grups per problemes tècnics amb els enregistraments. 
 
La majoria d’aquestes transcripcions les tenim en versió català/castellà i en anglès. (aquests 
procés encara està en fase de realització)  
 

Transcripcions Bristol 
 

Registered number Task Duration (mi) 

1  Animal research 13 
2 Animal research 3 
3 Animal research 2 
4 Animal research 2 
1 Design Babies 5 
2 Design Babies  3? 
3 Design Babies 3 
1 Split 5 
2 Split 6 
3 Split 9 
1 Ice melting 12.25 
2 Ice melting ¿ 
3 Ice melting 4 
4 Ice melting 14 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
Transcripcions Barcelona 

 
Registered number Task Duration (mi) 
1 Design babies 13:04 
2 Design babies 12:16 
3 Design babies 16min. 46 seg 
4 Design babies 13:03 
5 Animal research 13:54 
6 Animals 10:48 
7 Animals 11:55 
8 Animal research 21:43 
9 Split 07:52 
10 Split 06:41 
11 Split 14:26 
12 Split ? 
13 Ice melting 16:34 
14 Ice melting 6:28 
15 Ice melting 25:52 
16 Ice melting 20:40 

 
 
Produccions a analitzar 
Informes personals escrits de quasi tots els estudiants participants responent a la tasca 
individualment. 
 
Transcripcions de les discussions recollides sobre les 4 tasques. 
 
Informes de grup després de les discussions. En tenim menys que discussions. Molts grups 
oblidaven de fer aquesta última part o tenien pressa per marxar i no la feien.  
 
 
ANALISI REALITZAT 
 
Es fa a tres nivells:  

Primer nivell d’anàlisi: S’identifiquen arguments dels estudiants en les discussions en petit 
grup i es conten quants arguments es donen en cada discussió enregistrada. Com que tenim 
el temps que duren les transcripcions, això ens permet fer una comparació entre número 
d’arguments per tasques, número d’arguments per país i número d’arguments per línia 
d’estudi a la facultat de forma absoluta o la relació entre numero d’arguments i temps que 
dura la discussió. Aquests valors permeten fer comparacions entre grups, entre tasques i 
entre països. Anotem arguments elaborats de forma cooperativa entre diverses 
intervencions. 

Segon nivell d’anàlisi: S’identifiquen quins tipus d’arguments presenten els estudiants en 
base a Perelman, Walton i Aristòtil. Es fa una descripció qualitativa i descriptiva dels tipus 
d’esquemes argumentatius identificats. Això ens permet també veure si determinats tipus 
d’arguments es donen més en unes tasques que en unes altres, o si es donen més entre 
estudiants catalans o entre estudiants anglesos. Per tant, tenim una comparativa entre tipus 
d’arguments, que serà una part de l’anàlisi molt rellevant per poder fer afirmacions sobre les 
formes d’argumentar de les dues mostres estudiades. Es tenen en compteels implícits que 
són clars.  

Tercer nivell d’anàlisi: Es tracta també d’un acostament qualitatiu, l’objectiu del qual ha 
estat identificar estructures argumentatives complexes que uneixen diversos esquemes en 
una estructura més gran i que poden caracteritzar l’argumentació d’alguns grups. Aquesta 
anàlisi es fa aplicant el model de Toulmin (TAP), que inicialment fou pensat per l’anàlisi 
d’arguments aïllats, i que altres investigadors han modificat i ampliat per poder estudiar 



 
 

 
 
 

estructures argumentatives més complexes (voss). Aquestes estructures argumentatives 
complexes poden ser indicadores d’aspectes cooperatius o de canvis de punts de vista en les 
discussions. També poden expressar els moviments que es donen en la discussió (p.e. X 
introdueix una tesi, Y elabora un argument, segueix el diàleg i després d’un cert nombre 
d’intervencions d’altres estudiants, X torna a parlar de la tesi inicial etc.,....). També es 
destrien casos especials d’arguments que no són majoritaris o bé, al contrari, que es donen 
de forma repetida en determinades tasques i que pel seu caràcter específic o “propi” 
d’algunes tasques val la pena de destacar. Ens poden donar molta informació sobre les 
formes comunes de raonar al nostre país o a Anglaterra.  

Esquema de Toulmin: 

 
Figures d’estructures argumentatives que uneixen diversos arguments de Voss et al. (1983)  

 
 
A partir d’aquests tres nivells d’anàlisi podem treure conclusions sobre formes d’argumentar 
comunes, així com, de les diferències entre les dues poblacions estudiades i els tipus de 
tasca que fem servir perquè els estudiants argumentin. 

   

Validació de les anàlisis 

La identificació d’esquemes argumentatius i la dels tipus d’arguments l’han fet individualment 
els investigadors participants al projecte i després s’han contrastat els resultats. Els casos 
dubtosos s’han discutit i sobre ells s’ha pres una postura o s’han anul·lat. En aquestes 
trobades s’han acordat els criteris o les “regles” específiques que aplicaríem en les anàlisis i 
que asseguren l’acord entre investigadors:  



 
 

 
 
 

Com comptar arguments: 

1ra regla: Comptem arguments identificats independentment de quina sigui l’estudiant que 
l’hagi presentat.  

1na regla: Si trobem arguments repetits, els comptem com a “diferents” si els han dit 
estudiants diferents amb una certa reelaboració.  

3ra regla: Comptem arguments que no es refereixen directament a la qüestió de la tasca, si 
hi tenen alguna relació. P.e. en alguns grups hem trobat arguments sobre la “validesa” d’un 
experiment que ells mateixos proposen.  

4ta regla: Comptem com un sol argument els arguments construïts entre més d’una persona 
mitjançant diverses intervencions, però els anotem com a arguments de col·laboració.  

5na regla: En el cas d’arguments incomplets, els comptem com a arguments si la part 
implícita es pot suposar fàcilment. 

6na regla: Si hi ha arguments que estan connectats entre ells, en aquest primer nivell 
d’anàlisis els comptem per separat.  

L’anàlisi no està acabat, aquí presentem només la taula del número d’arguments amb 2 
grups per a cada activitat per tal de poder extreure’n algun resultat, però deixant ben clar que 
seran provisionals i que poden canviar en afegir-hi els altres grups. 
  
Barcelona 
 
Registered 
number 

Grup Task Duració (mi) Arguments Arguments/ 
Duració 

1 Grupo 1 infantil Design babies 13,06 13 1 
2 Grupo 5 Music Design babies 12,27 9 0,73 
5 Grupo 1 Infantil Animal research 13,9 15 1,08 
8 Grupo 5 Music Animal research 21,72 18 0,83 
9 Grup 1 Magisteri Split 7,87 5 0,64 
10 Grup 2 Magisteri Split 6,68 8 1,20 
14 Grup 2  Ice melting 6,47 10 1,55 
16 Grup4 Ice melting 20,67 13 0,67 
Mijana   12.83 11.38 0,97 

 
Bristol 
 

Registered 
number 

Grup Task Duració Arguments Arguments/ 
Duració 

1 Grup 2 (2 ses) Animal Rese 3 3 1 
2 Grup 1 (2 ses) Animal Rese 13 13 1 
6 Grup 1 (1ses)  Design Baby 3 8 2,67 
7 Grup 2 (1ses) Design Baby 8 7 0,88 
8 Grup 3 (1ses) Split 5 2 0.4 
10 Grup 2 (1ses) Split 9 8 0,89 
11 Grup 4 (2 ses) Ice melting 12,25 9 0,73 
13 Grup 1 (2ses)  Ice melting 14 13 0,93 
Mitjana   8,41 7,88 1,06 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Segon nivell d’anàlisi 

 
Tipus d’esquemes més comuns 
 
Bristol Perelman Walton Aristòtil 
Caiguda lliure Arg. El que és normal  

 
Des del punt de vista dels 
suïcidis, donates les 
circumastancies, es 
possible (argument d elo 
possible)  
 
Arg. D’autoritat. La 
caiguda és amb 
l’acceleració de la g i no 
influeix la massa.  
 
Per la il.lustració (cas dels 
astronautes)  

“Regla (científica) 
establerta” : Tots els 
cossos cauen a la mateixa 
velocitat. 
 
“Regla establerta: els 
cossos amb més massa 
cauen més de pressa.  
 
Regla establerta: La fricció 
serà més gran sobre el 
cos més gran. 
 
 
Pel precedent (el cas dels 
astronautes)  

Tòpic de  a més més 
 Del que és natural 
 
De lo preferible. Entre 
dues opcions triem (trien 
en el seu raonament sobre 
suïcidi) la que és possible 
. 

Gel i canvi climàtic Quasi logic (compensació) 
 
Quasi logic a partir de les 
suposades mides de 
l’aigua sòlida i líquida. 
 
Argument d’autoritat. Si els 
científics diuen que pel 
canvi climàtic pujarà el 
nivell de l’aigua, en el cas 
del gel del recipient també 
pujarà. 
 
Quasi logic: Sobre el tot i 
les seves parts. El gel té 
aigua i part d’aire o vapor.   
 
Quasi logic el que passa 
en una direcció, elcontrari 
passarà en direcció 
oposada.  
 
Per la il.lustració de casos. 

Regla estaberta (científica) 
Quan l’agua passa a gel 
augmenta en volumen en 
un 10%. 
 
Per l’opinió dels experts 
(asseguren que l’aigua 
pujarà de nivell)   

Per les seves propietats. 
El gel en passar a igua 
trenca els enllaços i ocupa 
més volum.  
 
Per les propiets del gel (té 
gas dins seu).  

Recerca amb animals Regla de la justicia 
 
Argument de lo possible. 
 
Argument pragmàtic: per 
les consequències 
favorables 
 

Per l’opinió dels experts 
(diuen que és necessari)  
 
Per les consequències 
favorables 
 

Preferencia per l’espècie 
que per l’individu 

Dissenyar  nen Arg. Pragmàtic: per les 
conseqüències favorables 
o desfavorables. 
 
Pel  malbafiament . Si el 
cordó s’ha de llençar, val 
la pena d’aprofitar-lo. 
 
Argument de la direcció. 

Arg. Per la regla establerta 
 
Argument pel 
malbafiament. 
 
Arg. A partir de la 
classificació verbal. 
 
Argument pel gradualisme 

Per lo propi de l’espècie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Barcelona Perelman Walton Aristòtil 
Caiguda lliure Doble jerarquia 

Arg. Quasilogic d’identiat 
(el que és normal)  
Arg. d’autoritat 

“Regla establerta” 
(científica) o (comuna) 
 
Arg. d’autoritat 

A més més 

Gel i canvi climàtic Quasi logic (compensació) 
 
Quasi logic a partir de les 
suposades mides de 
l’aigua sòlida i líquida. 
 
Argument d’autoritat. Si 
els científics diuen que pel 
canvi climàtic pujarà el 
nivell de l’aigua, en el cas 
del gel del recipient també 
pujarà. 
 
Quasi logic: Sobre el tot i 
les seves parts. El gel té 
aigua i part d’aire o vapor.  

Raonament el que s’aplica 
a lo general s’aplica  alo 
específic. 
 
Per causa efecte (la 
temperatura produeix 
l’efecte que el gel es 
fongui) però afecta més a 
la part exterior. (efecte 
més com més a a prop)  
 
 

A més més (més volum 
pujarà  el nivell)  
 
El que s’aplica a lo més 
general (gènere) s’aplica 
al més específic (espècie) 
.  

Recerca amb animals Regla de la justícia 
 
Argument pragmàtic de les 
consequències (pel mal 
menor). 
 
Argument per les 
consequències. Bones ja 
que ajuden a curar.  
 
Argument pragmàtic: Per 
lo fàcil 
 
Arguments per la 
il.lustració (un cas 
particular).  
 
Arg.  d’analogia 
 
Arguments causa-efecte.  
 

Per les conseqüències 
 
Pel precedent (sabem que 
han passat casos en els 
que s’han fet les coses 
malament). 
 
Per les consequencies. El 
mal menor. 
  

Pel que es propi del 
gènere. (el grup de 
criminals per ells seria 
com un grup amb diferents 
caracteris-tiques i no se’ls 
hi ha d’aplicar el mateix)  

Dissenyar  nen Arg. Pragmàtic: per les 
conseqüències favorables 
o desfavorables. 
 
Quasilogic per identitat 
(definició) (definició en 
relació a ser pare) 
 
Argument de la direcció (si 
comencem no sabem on 
anirem a parar...) 

Arg. Per la regla establerta 
 
Arg. pel compromís  
 
Per les conseqüències 
(bones i/o dolentes)  
 
Pel cas particular. (el de la 
familia Wittaker) 
 
Pel gradualisme 
 
 

Per lo propi de l’espècie. 
 
Entre dues coses es 
preferible el que té millors 
consequències. 

 
 
Valors ètics i morals i/o creences  
 
 Bristol Barcelona 
Recerca amb animals Els comdemnats per delictes greus 

no tenen els mateixos drets que els 
altres.   
 
Els científics ens dieun que cal fer 
recerca amb animals (creença) i per 
tant, millor amb no humans que amb 
humans.  
 
Entre un animal i un humà trio un 

Si no volem fer recerca amb 
nosaltres, tampoc amb animals que 
tenen els mateixos drets  
 
Només fer recerca amb espècies 
que no estiguin en perill d’extenció. 
 
Seria injust perquè els animals no es 
poden queixar i nosaltres sí.  
 



 
 

 
 
 

animal.  
 
Només s’acceptaria per recerca 
mèdica necessària. Com un mal 
menor 
 
El govern pot controlar que la 
recerca es faci bé.  

Ho acceptaria com un mal menor 
 
En contra de recerca per coses no 
rellevants (cosmètics, etc.....) . 
 
Basar-se en aspectes culturals no es 
veu adequat, ja que depèn del lloc, 
creences, religió, .... 
 
Entre la meva vida i la dels animals 
(una altra espècie) triaria la meva  
(al darrera hi ha una visió 
homocèntrica del món, els homes 
estan per sobre dels altres éssers de 
la natura). 
 
No hi ha confiança en què el govern 
podria controlar que es faci la 
recerca bé.    
 

Dissenyar nens Només tenir un fill per curar-ne un 
altre no és èticament correcte. 
 
Aprofitar una cosa que igualment es 
llençaria (cordó) es bo de fer. 
 
No seria èticament correcte fer un 
nen només percurar-ne un altre ja 
que no es pot consultar al nou infant. 
S’aniria contra un dret de l’infant. 
 
Seria com degradar la vida humana.  
  
Si es fes de forma natural buscant 
un individu compatible per curar una 
malaltia, la família s´aniria carregant 
de fills. Val més sacrificar uns 
quants embrions que portar 
problemes i pobresa a la família.  
 
El govern hauria de controlar que les 
famílies tinguin els fills per estimar-
los.  
 
El govern hauria de controlar que els 
pares no facin fills per fer-ne negoci. 
 
Els pares han de decidir sobre els 
seus fills, sino qui ho farà?  

Els fills s’han de tenir per sí 
mateixos, no per una altra finalitat. 
 
Seria injust perquè els més pobres 
no hi podrien accedir  
 
Els fills s’han de tenir de manera 
natural. 
 
El que ja es llençaria naturalment 
(cordó) val la pena que s’aprofiti . 
 
Es posa al lloc del nen creat per 
curar-ne un altre i afirmen que a ells 
no el agradaria que els seus pares 
els haguéssin fet “només” per això. 
 
Es posen al lloc del nen creat per 
curar-ne un altre i afirmen que 
estarien molt contents d’haver pogut 
curar un germà. 
 
Hi estic en contra per les meves 
creences, però si tingués un fill 
malalt seguramant ho acceptaria.  
 

Caiguda lliure Entre dos cossos de diferent massa, 
arriba abans a terra el de més 
massa.  
 
Els temps de caiguda de tots els 
cossos és el mateix, independent de 
la massa (après escolarment)  
 
Interpretació del còmic sobre 
l’aspecte social dels suïcidis. 
 
En una societat tan problemàtica 
com la d’avui dia, es creible que la 
gent se suicidi.   
 
No és creible que un suicida escupi 
abans de tirar-se ell, això fa el còmic 
poc creible.  

Entre dos cossos de diferent massa, 
arriba abans a terra el de més 
massa.  
 
Els temps de caiguda de tots els 
cosso éselmateix, independent d ela 
massa (après escolarment)  
 
La fricció és més gran com més gran 
és el cos que cau.  
 
La fricció és més gran en fluids que 
en sòlids.  
 
La forma del cos influeix en la fricció. 
 
Valoració de l’equivalència científica 
entre dos casos (còmic i experiment) 
 

Gel i canvi climàtic El gel conté aire. Quan es desfà se’n 
va. 
 
El gel conté vapor i quan es desfà 
se’n va. 
 

Idea preconcebuda: el nivell baixa o 
puja o queda aigual, de fet, hi ha el 
mateix tipus d’argument en les tres 
classes de resposta. 
 
Creuen que el gel està format per 



 
 

 
 
 

El volum de gel i el d’aigua que li 
correspon quan es defà són iguals. 
 
El volum de gel és més gran que el 
de l’aigua que li correspoin quan es 
desfà. 
 
Hi ha molts casos (inundacions, 
etc....) que proven el canvi climàtic.  
 
Els dos casos no són comparables.  
  
 

agua sòlida i aire o vapor retinguts. 
 
Creuen els que diuen que hi haurà 
canvi climàtic. 
 
Per entendre la pujada del nivell 
d’aigua del mar afirmen que els falta 
informació (si el icebergs són 
d’aigua dolça o salada., forma de 
l’iceberg,..) . 
 
Mostren tenir idees molt confuses o 
no tenir gens d’informació sobre le 
canvi climàtic. 
 
No veuen equivalent el cas de 
l’Antàrtida i elcas del gel al recipient. 

 
 
RESULTATS 

Els resultats són força preliminars, ja que fins a darrera hora no hem pogut disposar de 
moltes de les transcripcions, i per tant, són resultats provisionals que s’hauran de refinar i 
completar durant els propers mesos.  

- Els estudiants, en general, demostren tenir habilitats argumentatives suficients per poder 
debatre amb els companys sobre situacions científiques i sociocientífiques. En el cas de les 
tasques sobre problemes científics, si bé fan servir alguns esquemes argumentatius, les 
habilitats que mostren per argumentar identificant variables rellevants a la situació 
problemàtica proposada varia molt amb el grup concret d’estudiants, però en general mostren 
tenir pocs coneixements científics. En alguns grups, els estudiants han argumentat sobre 
l’equivalència o no entre dues situacions plantejades per a poder transferir conclusions des 
d’una situació a una altra, i en altres grups han argumentat sobre l’equivalència entre una 
situació real i un experiment que es proposaven de fer. Però en altres casos, en relació a les 
situacions científiques, s’han limitat a dir seves opinions sense pràcticament argumentar 
afirmant que ells o elles no tenen prou formació científica per argumentar sobre aquest tipus 
de situacions. En canvi, en el cas de les situacions sociocientífiques, els estudiants es veuen 
més en cor de defensar amb arguments la seva postura.  
 
- Quant al nombre d’arguments que donen, els resultants ens indiquen que encara que els 
estudiants catalans dediquen més temps a les discussions, la ‘ratio’ nombre d’esquemes per 
unitat de temps és similar als dos països. S’han de revisar les circumstàncies concretes que 
varen envoltar la realització de les tasques en els dos països comprats, per poder fer aquests 
afirmacions amb més seguretat.   
 
- S’han trobar moltes diferències pel que fa als tipus d'esquemes argumentatius per 
tasques. La diferencia entre els tipus d’arguments que presenten en les tasques científiques i 
els que presenten en les tasques sociocientífiques són molt més marcades que entre les 
tasques del mateix grup (científiques o sociocientífiques).  
 
- Hem trobat alguns tipus d’arguments més en un país que en un altre, però en alguna 
tasca en particular, no en general. P.e l’argument per l’exemple o la il.lustració l’hem trobat 
més entre estudiants anglesos que en estudiants catalans que han aportat molts casos reals, 
segurament llegits a diaris o a la TV.  
 
-    Hem trobat diferències també en les premisses sobre les que han construït els arguments, 
especialment, en el cas de les tasques sociocientífiques, que hem trobat bastant estudiants 
que argumentaven en base a valors ètics o religiosos Sembla que podríem afirmar que en 
relació a aquestes tasques sociocientífiques, han sortit valors i acords socials propis de les 
dues comunitats investigades i que aquests valors i acords han condicionat el tipus 
d’esquemes argumentatius que més han utilitzat els estudiants en els dos països 
participants.  
 



 
 

 
 
 

-    La identificació d’estructures argumentatives complexes no és una cosa fàcil i que 
l’esquema bàsic de Toulmin (TAP) ens ha ajudat a poder fer una mirada més detallada de les 
diferents parts de cada argument, però aquesta eina no ha resultat gaire operativa a l’hora 
d’identificar estructures complexes d’unió entre diversos esquemes argumentatius. En 
aquests cas, hem hagut de fer un estudi molt qualitatiu, de fet, interpretatiu i de cerca 
d’implícits per identificar aquestes relacions que formen les estructures argumentatives 
complexes. Ens ha ajudat la lectura dels articles de Voss (1982). Sobre aquest aspecte, 
enecara hi estem treballant.  
 
-    Si bé s’ha d’acabar de refinar aquesta anàlisi, la impressió que tenim és que han sortit 
més estructures complexes als grups Catalans i especialment als grups d’estudiants del torn 
de tarda, que en conjunt s’han manifestat com molt més madurs i que s’han implicat en la 
discussió d’una forma molt seriosa.  
 
-    S’ha trobat, que alguns dels arguments eren elaborats en col·laboració entre diversos 
estudiants i al llarg de diversos torns de paraula. Per tant, hem trobat alguns indicis de 
col·laboració. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
En aquests moments ens falta acabar de completar i refinar les anàlisis fetes i per tant, és 
una mica prematur extreure’n conclusions. Però en atrevim a fer algunes afirmacions. En 
primer lloc sobre les tasques, les tasques en conjunt han estat molt adequades per fomentar 
l’argumentació dels estudiants, la que menys és la de la caiguda dels dos objectes perquè els 
estudiants sobre la caiguda lliure tenen unes idees preconcebudes que tenen per tan segures 
que no els dona peu a argumentar. Les activitats sociocientífiques han donat molt de joc 
argumentatiu. I ens han servit per detectar influències culturals.  
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ACTIVITATS REALITZADES 
 
Visites i reunions entre investigadors catalans i investigadors anglesos: 
 

1. Visita de Marina Castells i Aikaterini Konstantinidou a la Universitat de Bristol per 
concretar aspectes pràctics i administratius per a la realització del projecte. També 
per concretar el marc teòric a partir del qual elaboraríem el marc analític, les tasques 
que proposaríem als estudiants per recollir informació, la mostra concreta 
d’estudiants amb els que treballaríem i acordar aspectes sobre l’anàlisi de dades. 
Data: Del 12 al 14 de febrer del 2007 

 
2. Preparació d’una visita de la Dra Sibel Erduran a Barcelona per treballar sobre el 

projecte, en concret, sobre aspectes de l’anàlisi i que inicialment estava prevista 
entre els dies 15 i 16 de març del 2007. Aquesta incidència va fer retardar una mica 
la realització del projectes.  
S’havia previst, a més, que la Dra Erduran faria una sessió sobre Argumentació i el 
projecte IDEAS per formar professors que puguin treballar l’argumentació a les seves 



 
 

 
 
 

classes, dins dels Seminaris per a formació de Professors de ciència de secundària 
(CDECT-Dep.Educació de la Generalitat de Catalunya). A l’últim moment, quan ja 
estava tot lligat, la Dra Sibel Erduran va enmalaltí, però per sort, va poder enviar la 
seva presentació en ppt i la sessió amb els professors es va poder realitzar.    

 
3. Estada a Bristol de Aikaterini Konstantinidou per la recollida de dades, que va 

consistir en respostes escrites i enregistraments de les discussions dels estudiants 
en petit grup sobre les tasques proposades. Data: Del 22 al 25 d’abril del 2007  

 
4. Reunions de treball entre la Dra Marina Castells, les Dres Sibel Erduran i Linda 

Lavelle, així com Aikaterini Konstantinidou, a Malmö durant la cel.lebració de la 6a 
ESERA Conference. Es van presentar algunes de les anàlisis fetes i es va discutir 
sobre algunes categories d’anàlsis en relació al marc teòric. Data: Del 20 al 25 
d’agost del 2007 

 
5. Visita de Marina Castells i Aikaterini Konstantinidou a la Universitat de Bristol per 

discutir aspectes d’anàlisi de les dades recollides. Data: 4 i 5 de desembre del 2007. 
 

6. Visita i reunions de treball a Barcelona de la Dra Sibel Erduran i altres membres del 
equip participant al Projecte, especialment, per discutir i prendre acords sobre les 
anàlisis de dades que s’estaven fent i acordar futures accions en relació al Projecte. 
La Dra Sibel Erduran havia estat convidada a Barcelona per participar a l’Escola de 
Doctorat de la Xarxa REMIC, coordinada per la Dra Roser Pintó de la UAB, i de la 
qual forma part el Grup GRIEC coordinat per la Dra Marina Castells. Data: 13 al 16 
de desembre del 2007 

 
 
PRODUCCIÓ DERIVADA DEL PROJECTE 
 
Tota aquesta producció està en marxa, però no ha finalitzat.  
 
-Comunicació a Congressos: 
-Presentació a GIREP 2008 de la comunicació titulada: Comparison between Catalan and 
English students’ argumentation discussing about scientific or sociocientific issues. M. 
Castells, S. Erduran & K. Konstantinidou, Lloc: Xipre, agost 2008 (pendent d’acceptació)  
 
-Presentació a NARST 2008 una comunicació sobre el projecte. (Titol no definit) S. Erduran, 
M. Castells & Konstantinidou, K;  Lloc: USA. Març del 2009 (en fase d’elaboració)  
 
-Presentació d’una comunicació a ASE sobre el Projecte. S. Erduran, M.Castells & K. 
Konstantinidou, K, (Títol no definit) Lloc Reading (UK). Gener del 2009 (en fase d’elaboració)  
 
-Comunicació al Congrés Enseñanza de las Ciencias sobre el Projecte. (Títol no definit) M. 
Castells, S. Erduran & K. Konstantinidou, K Lloc. (¿?).  Setembre del 2009 (en fase 
d’elaboració)  
 
 
Articles a revistes 
 
-Science Education. Article presentant el projecte posant l’accent en la metodologia, p.e. els 
tres nivells d’anàlisi fets, etc. Data aproximada d’entrega a la revista: Octubre 2009 
 
-International Journal of Science Education. Article posant més l’accent en els aspects de 
comparació entre les dues mostres d’alumnes i entre tasques. Data aproximada d’entrega a 
la revista: Juny 2009 
 
-Enseñanza de las ciencias. Article posant més l’accent en implicacions didàctiques. Data 
aproximada d’entrega: Setembre 2008  
 



 
 

 
 
 

-Science & Education. Article més de reflexió sobre marc teòric. Data aproximada d’entrega: 
Setembre 2009 
 
 
Seminaris 
 
-Seminari de recerca (UB i/o UAB) per a estudiants de Doctorat (curs 2007-2008 o 2008-09)  
 
Altres beneficis derivats del Projecte 
 
-Seminari de Formació per a professors de ciències (SfpC) organitzat pel CDECT- 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Departament de Didàctica de les 
Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la Universitat de Barcelona. Dra. Sibel Erduran 
(per causa de malaltia de darrera hora es va fer la presentació a partir dels materials que 
havia enviat). Data: 19 març 2007  
 
-Conferència de la investigadora Sra. Sibel Erduran a la primera Escola de Doctorat de la 
Xarxa REMIC. Títol: Methodological Foundations in the Study of Argumentation in Science 
Classrooms.  Data: 16 de desembre del 2007 
 
-Estada de la investigadora Katerina Kostantinidou a la Universitat de Bristol on serà acollida 
per la Dra. Sibel Erduran, amb el suport econòmic de ESERA (pendent de resolució del 
concurs que ha de donar les beques a estudiants de doctorat avançats)  
 
-Presentació d’un Projecte de Tesi Doctoral sobre Argumentació en temes sociocientífics i 
construcció de coneixements de biologia. Rita de Cassia Madeiros. Data prevista: Abril 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
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