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TREBALLEM L’ESTRUCTURA D’UN ARTICLE A L’AULA 

GUIA DIDÀCTICA PER AL PROFESSORAT  

 

Escenari de treball 
 

 

Mitjançant aquesta activitat es pretén que l’alumnat de batxillerat entengui quin és el             

contingut d’un article científic o d’un article d’àmbit més social/humanístic en funció dels seus              

estudis i que conegui en quins apartats s’organitza per tal de millorar les competències              

científiques específiques curriculars d’aquesta etapa i de la recerca en general: la            

competència en indagació i experimentació, la competència en la comprensió de la            

naturalesa de la ciència i la competència en comprensió i capacitat d'actuar sobre el món               

físic (1). 

S’han elaborat dos articles per treballar: 

- Article per treballar amb alumnes del batxillerat científic i tecnològic:  
Llorente-Berzal A, Puighermanal E, Burokas A, Ozaita A, Maldonado R, Marco E et             

al. Sex-Dependent Psychoneuroendocrine Effects of THC and MDMA in an Animal           

Model of Adolescent Drug Consumption. PLoS ONE. 2013;8(11):e78386.  

- Article per treballar amb alumnes del batxillerat social i humanístic: 
Biçer N. The Views of Syrian Refugees Migrating to Turkey on the Turkish Language              

and Culture: Kilis Case. Journal of Education and Training Studies. 2017;5(3):97.  

 

Amb aquesta finalitat, doncs, es pretén treballar diferents aspectes del camp de la recerca:              

identificar problemes investigables, entendre com es dissenyen i es realitzen investigacions,           

enregistrar i analitzar dades, extreure conclusions dels resultats obtinguts, comunicar i           

defensar hipòtesis i argumentar la validesa d'explicacions alternatives en relació amb les            

evidències experimentals, entre d’altres. 

 

Documents que acompanyen aquesta activitat 
 

 

Per dur a terme aquesta activitat s’han dissenyat quatre documents, dos per a cada article: 

● Document de treball per a l’alumnat: en aquest document trobem l’article traduït al             

català i adaptat per tal de facilitar la lectura i la dinamització de l’activitat. Per               

adaptar-lo s’ha reduït la llargada d’alguns apartats, o bé s’han omès, s’han eliminat o              

substituït els tecnicismes i s’han inclòs notes de color blau enmig del text i/o imatges               
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per facilitar la comprensió, sempre intentant mantenir l’estructura dels articles i           

l’estructura original de l’article en qüestió. A més a més, al final del document hi ha                

un conjunt de qüestions que es tractaran de resoldre per grups (grups d’experts)             

durant l’activitat. 

● Document de suport per al professorat: en aquest document trobem el mateix            

article que per als alumnes i una sèrie de notes que pretenen facilitar les qüestions               

que puguin sorgir sobre el contingut habitual dels diferents apartats que conformen            

un article. Tanmateix, s’han resolt les preguntes per a l’alumnat, o bé al final del               

document o assenyalades dins del text, per intentar facilitar al màxim           

l’acompanyament que el professorat realitzarà durant l’activitat i per facilitar que           

l’alumnat assoleixi els objectius plantejats. 
 
Objectius didàctics 

 
 

A continuació es mostra una sèrie d’objectius d’aprenentatge que l’alumnat hauria d’assolir            

amb aquesta activitat. Els objectius es divideixen en les tres categories habituals            

(conceptuals, procedimentals i actitudinals) (2,3). 
 

Objectius conceptuals: 
● Conèixer l’estructura o organització general d’un article científic o d’un article           

d’interès social/humanístic. 

● Entendre els principals continguts de cada apartat així com el llenguatge tècnic que             

s’empra en cada un. 

● En un futur, ser capaç d’aplicar els coneixements i indicacions adquirides en aquesta             

activitat en el treball de recerca. 

 

Objectius procedimentals: 
● Potenciar el desenvolupament de competències transversals com la capacitat de          

treball en equip, de resolució de problemes, les habilitats interpersonals i la            

comunicació oral i escrita. 

● Afavorir a l’aula el procés d’intercanvi d’informació característic de la recerca. 

● Afavorir la comprensió del contingut dels articles. 

● Aconseguir que l’aprenentatge guanyi en significat i funcionalitat, és a dir, aconseguir            

una millora en l’aprenentatge de l’alumnat. 

● Establir les bases d’una metodologia docent innovadora. 
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● Utilitzar informació procedent d’un article per formar-se una opinió crítica sobre els            

problemes actuals de la societat relacionats amb la biologia i la societat. 

● Resoldre un problema conjuntament. 

 

Objectius actitudinals: 
● Fomentar el pensament i raonament científic. 

● Demostrar autonomia a l’hora de treballar. 

● Expressar la opinió d’una manera clara, entenedora i respectuosa. 

● Escoltar activament i respectar el treball i les opinions de les companyes. 

● Cooperar amb els companys quan es resolen les preguntes. 

● Avaluar l’activitat i fer suggeriments de millora. 
 

Aportacions a les competències generals del batxillerat (Decret 142/2008) 
 

 
Competència comunicativa 

● Aprendre a comunicar ciència: descriure, explicar, exposar, justificar i argumentar.          

Fins i tot aquelles idees i/o respostes que no s’acaben d’entendre de l’article o de les                

preguntes. 

● Argumentar de manera critica, lògica i racional. 

 

Competència en recerca 
● Analitzar problemes de rellevància actual i reflexionar. 

● Entendre el procés d’investigació a través d’un article per acabar-ho aplicant en els             

treballs de recerca. 

 

Competencia personal i interpersonal 
● Formar-se una opinió critica sobre alguns problemes de la societat actual. 

● Capacitat crítica, d’escoltar i de posar-se en el lloc de l’altre. 

● Capacitat de valorar el treball propi i el dels altres membres del grup. 

● Capacitat d’autoregulació del propi aprenentatge. 

● Valoraració de què han après mitjançant la valoració final de l’activitat. 

 

Coneixement i interacció amb el món físic 
● Fomentar l’esperit crític enfront problemes reals de la vida quotidiana com el consum             

de cànnabis i èxtasi entre les adolescents i la crisi de refugiats sirians. 
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Dinamització de l’activitat 
 

 

L’activitat per treballar a l’aula l’article científic està basada en la tècnica del trencaclosques              

(jigsaw), una tècnica d'aprenentatge cooperatiu basada en la investigació i que va            

desenvolupar Elliot Aronson en la dècada de 1970 (4,5). Així doncs, l’activitat està explicada              

per dur-se a terme seguint aquest mètode en una classe de ciències d’una hora              

aproximadament. Consisteix en quatre grans passos, però en aquesta activitat s’han           

modificat lleugerament per tal d’aprofitar al màxim el temps: 

1. Formació dels grups experts i treball de l’apartat assignat. Dividim les alumnes            

de la classe en tants grups com continguts a treballar té l'article per tal de formar els                 

grups d'experts/es. Donat que tenim sis apartats a treballar dins l’article científic (títol             

i abstract, introducció, materials i mètodes, resultats, discussió i conclusió) per a una             

classe de 30 alumnes faríem cinc grups de sis persones. En l’article d’àmbit social              

faríem sis grups donat que tenim només cinc apartats. 

Un cop tenim els grups d'experts/es formats, les persones que els formen treballaran             

l’article conjuntament, és a dir, discutiran el contingut i aclariran els dubtes que els              

hagin pogut sorgir en la primera llegida. També resoldran plegades les preguntes            

associades a aquell apartat. 

2. Formació dels grups heterogenis i treball de la globalitat de l’article. Després            

d’haver treballat la part assignada per grups d’experts, una persona de cada grup             

s'ajuntarà amb persones dels altres grups, de manera que es formaran grups on             

cada persona haurà treballat una part de l'article diferent. Cada persona explicarà a             

la resta resta què ha après, i en concret, en què consistia la seva part i com ha                  

respost les preguntes amb les seves companyes del grup expert. 

A continuació es demanarà a cada grup que elabori conjuntament un esquema sobre             

com ha de ser un article científic/d'àmbit social. La finalitat és que al final tothom               

comprengui els diferents apartats de què consta un article i l'estructura general que             

segueix. 

3. Avaluació de l’aprenentatge obtingut i de l’eficàcia de la tècnica. Addicionalment           

a l'entrega de l'esquema grupal, s'avaluarà el rendiment individual, el funcionament           

del treball en grup i la metodologia emprada. 

 

Per a més consideracions sobre la dinamització de l’activitat consulteu la bibliografia            

emprada per elaborar l’activitat. 
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Distribució del temps de l’activitat 

 
Explicació 

de l’activitat 

 
Grups 

experts 
(Lectura de 

l’article) 

 
Grup experts 
(discussió + 
preguntes) 

 
Grups 

heterogenis 
(discussió + 
preguntes) 

 
Grups 

heterogenis 
(esquema) 

 
Avaluació de 

l’activitat 

5’ 10’ 10’ 15’ 10’ 5’ 

 

 
Proposta d’avaluació de l’activitat 
Per recollir les dades sobre l'experiència a l'aula, s'ha dissenyat un qüestionari d'acord amb              

l'avaluació emprada en un estudi realitzat el 2016 (6). S'ha considerat avaluar tres aspectes              

de l'activitat: l'avaluació individual, l'avaluació grupal i la metodologia emprada (aprenentatge           

cooperatiu a través de la tècnica jigsaw). 

A través de l'avaluació individual, que consisteix en una prova de deu preguntes tipus test               

verdader/fals, es pretén obtenir informació sobre els coneixements adquirits per part de            

l'alumnat, ja que les preguntes comprenen les principals idees treballades durant la sessió. 

L'avaluació grupal, que pretén obtenir informació sobre el treball en grup, i l'eficàcia de la               

metodologia per a l'obtenció dels objectius plantejats, s'avaluen mitjançant una sèrie de            

preguntes que es responen qualitativament seguint l'escala de Likert, amb puntuacions que            

van del nombre 1 al 5 (1: totalment en desacord; 5: totalment d'acord). 

A més a més, es recomana com a eina d'avaluació, fer una observació atenta i contínua al                 

llarg del procés de l'activitat per tal de valorar el procés de formació i manteniment dels                

grups (7). 

 

Referències utilitzades per elaborar aquesta activitat 
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