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Activitat  WG sobre transgènics i agricultura ecològica  
 
 
 

 

 

 

 

Descripció 
 
Aquesta activitat es dirigeix a alumnat de 4 ESO o batxillerat, per a treballar els transgènics sota un 
prisma d'alfabetització científica i Recerca i Innovació Responsable, en els següents eixos temàtics: 

• els beneficis i riscos dels organismes transgènics (aspectes agroalimentaries, sanitaris). 
• els elements socials i econòmics associats o (no associats) als transgènics, com el mercat de 

llavors.  
•  La diferenciació entre diferents modificacions genètiques naturals o atzaroses (híbrids, 

selecció, mutagènesi) i artificials dirigides (transgènesi, empelts). 
• La convivència (?) entre biotecnologia i ecologia.  

 
L'activitat s'inspira en la mecànica WordGeneration, per la qual els alumnes segueixen diversos 
passos per a dominar el vocabulari clau d'un tema. Els alumnes llegeixen diversos texts procedents 
de contexts diversos i n'extreuen el #vocabulari clau (Lectura). En segon lloc, duen a terme un debat 
sobre un Dilema en el que instrumentalitzen el vocabulari i senten idees i arguments (Oralitat i 
Conversa). En tercer lloc, escriuen un assaig individual sobre el dilema, posicionant-se 
personalment (Escriptura). L'activitat recorre diverses organitzacions d'aula i formats comunicatius. 
 
Aquesta activitat ha estat elaborada per Jordi Domènech i forma part del Projecte C3.  
 
Aquest document de descripció de l'activitat, els textos de lectura i les bastides es poden descarregar 
a la pàgina sobre argumentació científica i assaig del Projecte C3: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/argumentacio-cientifica 
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Dilema 
 
Es planteja a l'alumnat un dilema com a un joc de rol: se'ls diu que formen el comitè tècnic del seu 
poble que ha de decidir si autoritza el cultiu de blat de moro transgènic per a l'obtenció del factor 
VII de coagulació (per al tractament de l'hemofília), que es calcula que suposarà la creació de 10 
llocs de treball al poble, on hi ha, a més, dues famílies afectades per la malaltia. El cultiu només es 
podria fer en uns camps inicialment previstos per a cultivar-hi una mongeta tradicional de la zona 
que es troba en vies de desaparició. Es calcula que el cost del medicament resultant serà de 600 
euros/any per a cada pacient.  
 
Autoritzem al poble el cultiu d'una variant transgènica de blat de moro que produeix factor VII de 

coagulació? 
 
 

• Sessió 0: Lectura col·laborativa texts. Els alumnes s'agrupen en equips de quatre, cada equip 
té una còpia de cada text. Cada membre de l'equip aplica l'anàlisi TextTest WG-Debat 
(Annex 1) i després explica i justifica el seu anàlisi. 

 
Els texts són: 
 
• Text 1. ¿Qué sabes de los transgénicos? Pàgs 2-7. Greenpeace. (INFOGRAFIA) 
• Text 2. Entrevista a J.M. Mulet. (ENTREVISTA) 
• Text 3. Carta Associació Catalana Hemofílics. Publicada a l'informe “Com veu la 
societat els transgènics?”, pàgs 46-47. (CARTA) 
• Text 4: El futur de l'agricultura passa pels cultius transgènics? Revista Eines. 
(DEBAT) 
• Text 5: Prospecte d'Elelyso, medicament obtingut de fonts transgèniques 
(PROSPECTE FARMACÈUTIC). 
 
El conjunt dels texts és descarregable a la carpeta: 
https://app.box.com/s/yen7ivddtikr5y9t8xre4c203h3va3st 

 
 

• Sessió 1: posta en comú en cada equip: cada membre de l'equip explica als altres els 
continguts del seu text i comparteix el seu anàlisi. Un cop fet això, tots llegeixen els textos 
que els manquen per llegir. 
En gran grup, pluja d'idees, identificació de paraules clau i construcció d'un mapa conceptual 
a partir de les paraules clau. Cal que aparegui el #vocabulari clau: transgènic, OMG, 

seguretat alimentària, insecticida,transgènic, cisgènic, sobirania alimentària 
 

Cada alumne ha de conservar una còpia del mapa conceptual final, que usaran posteriorment 
de manera individual.  

 
• Sessió 2:  Es debat de manera general el dilema concret proposat a l'inici, un  debat/conversa 

en gran grup.  
 

 
Deixar que cadascú es pensi una posició inicial abans de començar. 
Acompanyar el debat suggerint l'ús dels termes de #vocabulari clau. 
Remarcar que el debat té per objectiu que cadascú presencii opinions 
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diverses i les pugui usar per al seu assaig. No té sentit “guanyar” la 
discussió, ja que és un dilema obert. Animar-los a que recullin per escrit 
diferents arguments que sentin, per a usar-los en l'escriptura del seu assaig. 
Durant el debat, només en els moments en què hi hagi davallada, el 
professor pot intervenir puntualitzant informacions de la situació inicial: 
“Resulta que una de les famílies malaltes...és la vostra” “Resulta que els 
llocs de treball...serien per a un amic vostre”, “Resulta que la sanitat pública 
no finançaria el pagament del medicament”...  

 
 

• Sesssió 3: es proposa als alumnes escriure individualment un assaig, amb l'ajut de bastides 
de recolzament (plantilla,base d'orientació, exemples i rúbrica) per a l'escriptura i avaluació 
d'assajos científics (Annex 2) i el mapa conceptual elaborat a la segona etapa. Requisits 
tècnics que ha de complir l'assaig: 

 
◦  Extensió: 400 paraules 
◦  Ha de contenir: 
◦  dues DADES dels textos llegits com a exemple/il·lustració d'alguna cosa que 

afirmem/argumentem (no poden ser opinions d'entrevistats o experts, han de ser dades, 
preferiblement numèriques). 

◦  5 dels termes de vocabulari seleccionats en la lectura dels texts inicials. 
◦  Ha de seguir l'estructura i format proposat a la plantilla. 

 
Cal llegir conjuntament amb els alumnes els exemples i la plantilla i base d'orientació 
per a escriure assaigs científics. Poden usar els textos que han llegit com a suport. Cal 
que els tinguin a l'abast, en format paper o digital. Un cop iniciat a l'aula, els alumnes 
s'enduen l'esborrany i el completen a casa. 

 

• Sessió 4: coavaluació dels assajos. Cada parella d'alumnes llegeix i avalua l'assaig de dos 
altres companys i els escriu consells sobre com millorar. Per a fer-ho, usar la fitxa per a la 
co-avaluació d'assaigs científics i la rúbrica. Cadascú rep dues avaluacions i les usa per a 
millorar el seu text. 

 
• Sesssió 5: cada equip de tres es reuneix de nou. Es llegeixen els assajos els uns dels altres es 

comenten de manera informal (sense fer avaluació aquest cop) i es recull el material en un 
sol dossier per a recollir-lo. Cada equip ha de presentar: 

 
• les anotacions que ha pres a la primera etapa. 
• Un exemplar del mapa conceptual. 
• Els assajos elaborats (primera versió, indicacions de millora rebudes, segona versió) 
• Redactar una breu explicació de 5 línies sobre què han après en aquesta activitat. 
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ANNEX 1 

 

Bastida per a la lectura de textos TextTestWG: 
https://app.box.com/s/w678jklp0bzhpsgerc9nm7tvgczdmu88. 
 

ANNEX 2 
 
Eines per a treballar l'assaig sobre controvèrsies sòcio-científiques:  

• Plantilla i base d'orientació per a escriure assaig científic. Proposta d'assaig breu (400 
paraules). Característiques lingüístiques i semàntiques de cada secció i passos que cal seguir 
per a escriure'l.  

• Exemples d'assajos científics breus (400 paraules). Amb les seccions identificades per canvi 
de color del text. Sobre la legalització del cannabis i sobre la imposició legal dels cotxes 
elèctrics.  

• Fitxa per a la co-avaluació d'assaigs científics. Plantilla amb les seccions en blanc per a 
incorporar-hi propostes de millora per a l'autor/a.  

• Rúbrica Mc Leares de qualificació d'assaigs científics, en base a 5 aspectes (Lèxic, Model 
Científic, Contextualització, Argumentació i Cohesió i Estructura) 

 
ANNEX 3: Materials addicionals 
 
JUNYENT, C. (2009). Com veu la societat els transgènics. Informe per al CAPCIT. Consell Català 

de la Comunicació Científica. 
https://sembremvalles.files.wordpress.com/2010/12/informe_transgenics_c4.pdf 


