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Treballem d’estructura d’un article a l’aula 
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 Objectius  

 

 Conèixer l’estructura textual d’un article científic 

 Identificar els principals continguts de cada apartat així com el llenguatge que s’empra 

en cadascun d’ells 

 Aplicar els coneixements i les indicacions adquirides en el treball de recerca 

 

Descripció de la proposta  

 

 A partir del treball cooperatiu, organitzat al voltant de la lectura d’un article científic adaptat, es 

pretén que l’alumnat de batxillerat s’apropi al contingut d’un article científic i que identifiqui 

l’estructura textual per tal de millorar tant les competències científiques curriculars de batxillerat 

i de la recerca en general com de les comunicatives i lingüístiques.  Amb aquesta finalitat 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. 

Aquesta activitat pot ser també una bona introducció per treballar l’estructura d’un treball de 

recerca. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

L’activitat proposada 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. L’activitat pot dur-se a terme seguint 

aquest mètode en una classe d’una hora aproximadament. 
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Recursos emprats  

S’ha adaptat per treballar a nivell de batxillerat dos articles: 

- Article 1, 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 2,  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. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Veure guia per al professorat 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat de batxillerat. 

 

Documents adjunts 

 

Documents per a l’alumnat: 

- Article 1  

- Article 2 

Documents per al professorat: 

- Guia del professorat 

- Document de suport article 1 

- Document de suport article 2 

 

Autoria 

 

Gemma Núñez Garcia 

Aquesta proposta forma part del treball de final de grau: Apropem la recerca a batxillerat: una 

aproximació didàctica per elaborar treballs de recerca de l'àmbit de la biomedicina. 2017 

http://hdl.handle.net/10230/33054 i ha estat experimentada durant els cursos 2016-17 i 2017-18 

amb alumnat de 1r de batxillerat en l’escola Daina-Isard  (Olesa de Montserrat). 
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