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1. Context del centre 

 
El Col·legi Claret és un centre concertat de dues línies amb més de 75 anys de presència 
a la ciutat de Valls. Imparteix estudis d'Educació Infantil (llar d'infants i parvulari), 
Primària i Secundària Obligatòria. 

 

El centre participa en diversos projectes que des del Departament d'Educació cerquen 
fomentar el domini de la llengua, tant pel que fa a la comprensió lectora com a 
l’expressió escrita: des de l’any 2013 el programa ILEC (Impuls de la lectura), el programa 
araESCRIC l’any 2015 i des del curs 2016-2017, a l’etapa secundària obligatòria, el 
programa Generació Plurilingüe, que incorpora l’anglès com a llengua de treball en 
algunes matèries. 

 

La pràctica de l'araESCRIC «Escrivim articles científics» és una proposta pensada per dur- 
la a terme en les matèries de Ciències o de Tecnologia. En el cas d’aquest centre, s’ha 
treballat a la matèria de Tecnologia de 3r d'ESO, vinculant-ne el contingut a la unitat 
sobre les estructures que forma part del currículum d'aquest curs. 

 

1.2. Matèria curricular 
 

Tecnologia 
 

1.3. Nivell educatiu 
 

Tercer d’ESO 
 

1.4. Descripció general de l’activitat 
 

Els alumnes han d’escriure un article científic en el qual exposaran les conclusions a què 
han arribat a partir de les dades obtingudes amb un experiment. Per tal d’aconseguir 
aquest objectiu, es mostraran i analitzaran alguns models d’articles dels quals els 
alumnes extrauran el format, l’estructura i el vocabulari per elaborar-ne un 
adequadament. 

 

1.5. Agrupament de l’alumnat 
 

L’activitat s’ha realitzat en dos grups classe. El treball s'ha dut a terme en grups de 3 o 4 
alumnes. Cada grup tenia les mateixes instruccions i el mateix objectiu. 

1. Contextualització de l’experiència 



3  

1.6. Temporització 
 

L’activitat s’ha desenvolupat en dues fases, amb un total de 4 sessions: 

 
● Fase 1: Realització de l’experiment i redacció de la primera versió de l’article. 

● Fase 2: Anàlisi de models, avaluació de la primera versió, redacció de la versió 
definitiva i posada en comú valorativa dels productes finals. 

 
 

 

2.1. Objectius 
 

Ser capaç de: 

 
● Reconèixer l’estructura i els continguts que ha de tenir un article científic i 

escriure articles científics que responguin a les característiques del gènere. 

● Explicar mitjançant el llenguatge escrit i amb gràfics i taules, si es creu 
convenient, el coneixement obtingut a partir d'una experimentació de 
laboratori. 

● Identificar l’aplicació pràctica de l’anàlisi d’esforços estructurals. 

 
 

2.2. Competències bàsiques 

Àmbit cientificotecnològic: 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
 

C4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit 
escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions 
experimentals. 

 

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 

 
C9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 

Àmbit lingüístic: 
 

Dimensió comprensió lectora 
 

C2: Reconèixer els gèneres de text, l'estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre'l. 

2. Planificació de l’experiència 
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Dimensió expressió escrita 
 

C5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 

 

C6: Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la presentació formal. 
 

Àmbit matemàtic: 
 

Dimensió comunicació i representació 
 

C9: Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi 
de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

 

Àmbit digital: 
 

CD2: Utilitzar les aplicacions de les edicions de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 

 

2.3. Continguts 
 

Continguts corresponents a la matèria de Tecnologia: 

 
● Estructures: Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i 

construccions simples. Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures. Disseny, 
construcció i avaluació d’estructures simples. (CC17, CC24) 

 

Continguts corresponents a l’àmbit lingüístic: 

 
● Textos acadèmics: Gènere de text expositiu i argumentatiu. Estructura dels 

textos. (CC19, CC21, CC22) 

● Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió. (CC4) 

● Presentacions escrites: Estructuració. Utilització de diferents llenguatges. (CC4, 
CC19, CC22) 

● Cerca de models per a la realització de treballs escrits. (CC4) 

● Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. Normes ortogràfiques. 
(CC5) 

 

Continguts corresponents a l’àmbit matemàtic: 

 
● Magnituds i mesura. (CC11) 

● Dades, taules i gràfics estadístics. (CC14) 

Continguts corresponents a la competència digital: 

● Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament 
de dades numèriques. (CCD9) 
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2.4. Criteris d’avaluació 

 
● Analitzar adequadament l’esforç a què està sotmesa una estructura a partir de 

l’experimentació, aplicant el càlcul de longituds, àrees i volums amb una precisió 
adequada a l’experiment i elaborant conclusions en funció de les evidències 
recollides en l’experiment. 

● Escriure un article científic que: 

o Respongui a les característiques del gènere 
o Sigui adequat, coherent, cohesionat i ben presentat 
o Utilitzi de manera adient text, taules i gràfics 

● Demostrar millora en el text final, elaborat a partir de la revisió del text inicial. 
 
 

 

 
Sessió 1 (1 hora): 

 

1. Planificació del treball: S'explica l'experiment que caldrà realitzar, es presenta el 
material per fer-lo i el resultat final que se n'espera: quina pregunta cal respondre 
(quanta força aguanta una columna feta amb paper?) i en quin format cal presentar la 
resposta (article científic). 

 

2. Preparació de l’experiment: Es construeixen les columnes amb paper, es mesuren els 
diàmetres i es reserven per a la propera sessió. 

 
 
 

Sessió 2 (2 hores): 
 

3. Realització de l’experiment: Cada grup treballa amb les seves columnes i els seus 
pesos i recull la informació en una taula. 

 

4. Elaboració de la primera versió de l’article: Quan s'han recollit totes les dades 
experimentals, s’elabora l'article. 

 
 
 

Sessió 3 (2 hores): 
 

5. Presentació dels models d’articles i la rúbrica d’autoavaluació: Es reparteixen i es 
comenten còpies de models d'articles i la rúbrica d'autoavaluació i es comunica que amb 
aquesta informació caldrà revisar l'article que s'havia realitzat en la sessió anterior per 
obtenir-ne una versió millorada. 

3. Desenvolupament de l’experiència 
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6. Elaboració de la segona versió de l’article: Es revisa l'article i s'envia en format PDF 
al docent. 

 
 
 

Sessió 4 (2 hores): 
 

7. Difusió de la pràctica, autoavaluació i coavaluació: Cada grup disposarà d'una còpia 
en paper de l'informe elaborat pels seus companys. Es llegiran i s'avaluaran els articles 
dels altres grups i el del mateix grup a partir de la rúbrica. Es retornarà el resultat de 
l'avaluació al docent juntament amb una crítica de cada grup del treball que s’havia 
elaborat. En aquesta crítica caldrà informar d'aquells aspectes que es podien haver fet 
millor i d'aquells que s'han fet adequadament. La comparació amb els articles dels altres 
grups els permetrà tenir referències d’aspectes que no han tingut en compte en 
l'elaboració de l'article. 

 
 
 

 
 

L’interès de l’activitat és doble: d’una banda, perquè fa servir l’experimentació científica 
a la matèria de Tecnologia; de l’altra, perquè presenta un gènere afí a aquesta matèria i 
treballa el text descriptiu-expositiu en l’àmbit cientificotecnològic i, per tant, els 
continguts de l’àmbit lingüístic s’adeqüen a les necessitats de la matèria de Tecnologia. 

 

Un dels punts forts de l’experiència és que contribueix a acostumar els alumnes a 
treballar els escrits a partir de l’avaluació d’esborranys successius i de l’anàlisi de bons 
models. 

 

El resultat és bo. En la majoria dels casos, els grups han aconseguit reproduir el format i 
l'estructura dels models i hi ha hagut una millora significativa entre la primera versió de 
l’article i la segona. 

 

El fet de treballar de manera cooperativa també ha estat positiu. 
 

Tanmateix, per als alumnes la redacció de l’article ha tingut una dificultat notable, 
especialment l’ús del vocabulari i dels connectors adients i, en definitiva, l’adequació al 
registre científic. 

4. Valoració de l’experiència 
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● Pauta per elaborar l’article: https://app.box.com/s/y6cdza87o2iownxs4ag5 
 

● Rúbrica per a l’autoavaluació de l’article científic 
 

 

5. Materials 

https://app.box.com/s/y6cdza87o2iownxs4ag5
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Evidències de progrés: 
 

Grup 1. Primera versió de l’article científic (abans d’analitzar els models): 
 
 
 
 

6. Galeria fotogràfica 
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Grup 1. Segona versió de l’article científic (després d’haver analitzat els models): 
 
 
 

 

 


