
La novel·la com a context 
en l’educació científica  

Isabel Pau i Conxita Márquez 

Barcelona,  26 d’Abril del 2018 | 
CESIRE 



OBJECTIUS DE LA 
SESSIÓ  

- Presentar la recerca realitzada  

- Compartir proposta anàlisi novel·les: La graella ANUCEC 

- Promoure l’ús de la graella ANUCEC en l’anàlisi d’una narració 

breu 

- Presentar i discutir els resultats de les experiències realitzades 















Ja fa uns anys els meus companys, estudiants de Biologia com jo, 
feien bromes <<microbiològiques>>: “Ui, vigileu amb aquest que 
potser té la Treponema pallidum!”. Quan jo em vaig queixar de que 
no les entenia, per culpa d’haver oblidat el temari una vegada fet 
l’examen, una amiga em va dir: “No ho entenc Isabel! Te’n recordes 
de tots els llibres que has llegit i en canvi d’això que fa pocs dies que 
ho hem estudiat no!”. Em sembla que aquell dia va néixer aquest 
treball.  



Amb els exàmens a sobre qualsevol perd dues hores de 
classe per a llegir el diari. I és que al diari no 
hi ha res que serveixi per als vostres exàmens. És 
la prova més evident que a la vostra escola hi ha 

poca cosa que serveixi per a la vida. 
Alumnes de l’Escola de Barbiana – Carta a una mestra 
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FINALITAT DE LA 
RECERCA 

Analitzar la potencialitat de la novel·la com a 

context en l’educació científica 



MARC TEÒRIC DE LA RECERCA 

L’ensenyament de les ciències en context 
i a partir de qüestions socio-

científiques  
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MARC TEÒRIC DE LA RECERCA 

Perquè a través de 
novel·les? 



MARC TEÒRIC DE LA RECERCA 

Ficció realista per a 
qüestionar, problematizar i  

modelitzar el món real  



MARC TEÒRIC DE LA RECERCA 

Ficció realista per a 
qüestionar, problematizar i  

modelitzar el món real  

Reconstrucció 
del món real a 
partir del món 

de ficció  

Explícits 
  
 

Implícits 







OBJECTIUS DE LA 
RECERCA 

O b j e c t i u  1 

Dissenyar un 

instrument per 

tal d’analitzar 

novel·les per 

ser usades com a 

context en 

l’educació 

científica 

O b j e c t i u  2 O b j e c t i u  3 

Analitzar la 

novel·la com a 

context en 

l’educació 

científica a 

partir de la 

participació en 

un club de 

lectura 

Analitzar la 

novel·la com a 

context en 

l’educació 

científica a 

partir de la 

interpretació 

que fan els 

alumnes d’un 

fragment 

d’aquesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GRAELLA Anàlisi de 

Novel·les per a 

ser  Usades com 

a  Context en 

l'  Educació   

Científica 

INSTRUMENT D’ANÀLISI 



Revisió bibliogràfica  Entrevistes a 10 
professionals 

Propostes de novel·les 

Apartats de la 
graella ANUCEC 

MÈTODES 

Categories graella 
ANUCEC 

Anàlisi 
entrevistes 

Anàlisi 
novel·les 



LA GRAELLA 
ANUCEC 

Aspectes ètics 
Continguts 
científics 

Naturalesa de la 
ciència 

CC - Contingut científic: Implica les lleis i fenòmens físics i biològics. 

NOS – Naturalesa de la ciència: Implica els processos i els participants de la ciència, és a dir, 

tot el que tingui a veure amb la ciència com a activitat humana.  

Et. – Ètica: Implica els aspectes ètics, és a dir, allò relacionat amb el que es considera que és, 

o no, moralment correcte o acceptable i amb el coneixement teòric del bé.  



LA GRAELLA 
ANUCEC 

Naturalesa de la 
ciència 

Aspectes ètics Continguts 
científics 

3) Relació entre el món de ficció i el món real  

1) Influència dels aspectes socio-
científics en l’intriga  

 

2) Explicitació i representació 
dels aspectes socio-científics 



ALLÀ ON SIGUI EL MEU COR 

Allà on sigui el meu cor (Sierra i Fabra, 2009) 

Seré allà on sigui el 
meu cor  



1) Influència dels aspectes socio-científics 
en l’intriga  

CC1 NOS2 Et.3 Categoria Descripció 

□ □ □ 
Influència 

irrellevant o 

només inicial 

La intriga no està influenciada pràcticament per aquest aspecte o 

només afecta a la situació inicial, és a dir, tot i que aquest aspecte pot 

ser subjacent a la situació inicial no fa avançar la intriga.   

□ □ □ 
Influència 

secundària o 

parcial  

La intriga està influenciada per aquest aspecte, ja que aquest fa que 

la intriga avanci, tot i això no és central perquè o bé només afecta a 

una intriga secundària o bé no té influència en la resolució de la 

intriga.  

□ □ □ 
Influència 

central en la 

intriga 

La intriga està influenciada per aquest aspecte, ja que aquest fa que 

la intriga principal avanci i influeix en la seva resolució.  

1CC - Contingut científic: Implica les lleis i fenòmens físics i biològics. 
2NOS – Naturalesa de la ciència: Implica els processos i els participants de la ciència, és a dir, tot el que tingui a veure amb la 

ciència com a activitat humana.  
3Et. – Ètica: Implica els aspectes ètics, és a dir, allò relacionat amb el que es considera que és, o no, moralment correcte o 

acceptable i amb el coneixement teòric del bé.  
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2) Explicitació i representació dels aspectes 
socio-científics 

2a) Explicitació i representació del contingut científic  

Categoria Descripció  

□ 
Nul·la o poca 

explicitació 

El contingut científic subjacent no és explícit o aquesta explicitació 

es dóna en moments molt puntuals.  

□ 
Explicitació 

integrada 

El contingut científic subjacent s’explicita sovint de manera integrada 

en la ficció, és a dir, els personatges tenen accés a aquest contingut o 

és el narrador qui l’explica als lectors.  

□ 
Explicitació 

no integrada 

El contingut científic subjacent s’explicita sovint en la ficció però de 

manera desintegrada. És a dir, és un contingut al qual només accedim 

els lectors i que no és explicitat pel narrador o pels personatges (ex. 

glossaris, pàgines addicionals,...).  
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un context determinat (ex. una època passada).  

□ 
Explicitació no 

estereotipada 

La representació dels procediments de la ciència mostra una visió 

consensuada de la naturalesa de la ciència actual i/o les persones 

estan representades per personatges no estereotipats, mostrant 

personatges diversos. 



2) Explicitació i representació dels aspectes socio-científics 
2c) Explicitació i representació dels aspectes ètics  
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Nul·la o poca 

explicitació 

Els aspectes ètics no són explícits o aquesta explicitació es dóna 

en moments molt puntuals.  

□ 
Explicitació 

simple 

 L’explicitació dels aspectes ètics és simple, és a dir, els 

personatges no presenten ambigüitats ni canvien d’opinió o es 

mostra només un sistema de valors o una única solució o no 

existeix una evolució davant el conflicte ètic. La representació 

pot arribar a ser alliçonador o moralista.  

□ 
Explicitació 

complexa 

L’explicitació dels aspectes ètics és complexa, és a dir, els 

personatges presenten ambigüitats i canvis d’opinió o es mostra 

més d’un sistema de valors o diverses solucions o existeix una 

evolució davant el conflicte ètic. La representació convida a la 

reflexió i evita alliçonar.  
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3) Relació entre el món de ficció i el món real  

Categoria Descripció  

□ 
No hi ha cap 

trencament respecte al 

món real 

En la ficció el món, es representa de manera realista, és a dir, es 

mantenen les característiques del món real  (aspectes socioculturals, 

aspectes del món natural i aspectes tecnològics).  
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Trencament respecte a 
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objectes...)   
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APLICACIÓ DE LA GRAELLA 

El gigante que le fue 
arrebatado al mar  



1) Influència dels aspectes socio-científics 
en l’intriga  

CC1 NOS2 Et.3 Categoria Descripció 

□ □ □ 
Influència 

irrellevant o 

només inicial 

La intriga no està influenciada pràcticament per aquest aspecte o 

només afecta a la situació inicial, és a dir, tot i que aquest aspecte pot 

ser subjacent a la situació inicial no fa avançar la intriga.   

□ □ □ 
Influència 

secundària o 

parcial  

La intriga està influenciada per aquest aspecte, ja que aquest fa que 

la intriga avanci, tot i això no és central perquè o bé només afecta a 

una intriga secundària o bé no té influència en la resolució de la 

intriga.  

□ □ □ 
Influència 

central en la 

intriga 

La intriga està influenciada per aquest aspecte, ja que aquest fa que 

la intriga principal avanci i influeix en la seva resolució.  

1CC - Contingut científic: Implica les lleis i fenòmens físics i biològics. 
2NOS – Naturalesa de la ciència: Implica els processos i els participants de la ciència, és a dir, tot el que tingui a veure amb la 

ciència com a activitat humana.  
3Et. – Ètica: Implica els aspectes ètics, és a dir, allò relacionat amb el que es considera que és, o no, moralment correcte o 

acceptable i amb el coneixement teòric del bé.  

El gigante que le fue arrebatado al mar  



2) Explicitació i representació dels aspectes 
socio-científics 

2a) Explicitació i representació del contingut científic  

Categoria Descripció  

□ 
Nul·la o poca 

explicitació 

El contingut científic subjacent no és explícit o aquesta explicitació 

es dóna en moments molt puntuals.  

□ 
Explicitació 

integrada 

El contingut científic subjacent s’explicita sovint de manera integrada 

en la ficció, és a dir, els personatges tenen accés a aquest contingut o 

és el narrador qui l’explica als lectors.  

□ 
Explicitació 

no integrada 

El contingut científic subjacent s’explicita sovint en la ficció però de 

manera desintegrada. És a dir, és un contingut al qual només accedim 

els lectors i que no és explicitat pel narrador o pels personatges (ex. 

glossaris, pàgines addicionals,...).  

El gigante que le fue arrebatado al mar  



2) Explicitació i representació dels aspectes 
socio-científics 

2b) Explicitació i representació de la naturalesa de la ciència  

Categoria Descripció  

□ 
Nul·la o poca 

explicitació 

En la ficció no s’expliciten, és a dir no es descriuen o es descriuen de 

manera molt puntual, els procediments o les persones que participen 

en la ciència.  

□ 
Explicitació 

estereotipada 

La representació dels procediments de la ciència mostra una visió 

mitificada de la naturalesa de la ciència actual i/o les persones estan 

representades per personatges estereotipats (homes, blancs, solitaris, 

molt intel·ligents...). Aquest fet pot ser degut a que la ficció descrigui 

un context determinat (ex. una època passada).  

□ 
Explicitació no 

estereotipada 

La representació dels procediments de la ciència mostra una visió 

consensuada de la naturalesa de la ciència actual i/o les persones 

estan representades per personatges no estereotipats, mostrant 

personatges diversos. 

El gigante que le fue arrebatado al mar  



2) Explicitació i representació dels aspectes 
socio-científics 2c) Explicitació i representació dels aspectes 

ètics  

Categoria Descripció  
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existeix una evolució davant el conflicte ètic. La representació 
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□ 
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personatges presenten ambigüitats i canvis d’opinió o es mostra 

més d’un sistema de valors o diverses solucions o existeix una 

evolució davant el conflicte ètic. La representació convida a la 

reflexió i evita alliçonar.  

El gigante que le fue arrebatado al mar  
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DE L’ANÀLISI A L’ACTIVITAT 

Seré allà on sigui el 
meu cor  

Continguts científics 

Aspectes ètics 

Trencament 
aspecte 

sociocultural 

Prou importants 
en l’intriga però 

implícits 

Importants en 
l’intriga i explícits 



DE L’ANÀLISI A L’ACTIVITAT : EL CLUB DE LECTURA  



PREGUNTES REALITZADES  

Atributs dels 

òrgans 

trasplantats 

Esteu d’acord amb la frase “seré allà on sigui el meu cor”? Què li “queda” a la 

persona receptora de la persona del seu donant?  

Factors que 

influeixen en la 

tria del receptor 

Quines característiques de les compartides entre la Montse i la Glòria són casualitat i 

quines són necessàries perquè hi hagi un trasplantament? Concretament, el fet que 

siguin del mateix sexe és necessari perquè hi hagi un trasplantament? En general 

quines característiques han de compartir donant i receptor? És igual per a tots els 

òrgans?  

Riscos associats 

als 

trasplantaments 

Considereu normal la preocupació de la família de la Montse per la seva salut? Quins 

riscos hi ha després d’un trasplantament?  

Confidencialitat 

en el procés de 

trasplantaments 

d’òrgans 

Us sembla correcte que en Sergi hagi descobert qui ha rebut el cor de la Glòria i 

l’hagi anat a conèixer? Què faríeu en el seu lloc? Quines conseqüències té per a la 

Glòria aquesta trobada? I per a en Sergi?  

Voluntat de 

participació en 

un procés de 

trasplantament 

d’òrgans 

Per quins motius penseu que la Glòria va expressar la seva voluntat de ser donadora 

d’òrgans? 

Us faríeu donadors d’òrgans? Per quins motius? Acceptaríeu un trasplantament 

d’òrgan?  



LA NOVEL·LA COM A 
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CIENTÍFICA PERMET 

QUE LA IMMERSIÓ EN 

LA TEMÀTICA 

CIENTÍFICA ES FACI 

A PARTIR D’ACCIONS 

PRÒPIES D’UN 

LECTOR LITERARI 
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x14. A mi ciències no és que 

m'agradi gaire, i ara que 
hem estat aquí parlant de 

tot això 



LA NOVEL·LA 

COM A CONTEXT EN 

L’EDUCACIÓ CIENTÍFICA 

PERMET UNA IMMERSIÓ 

AFECTIVA ESPONTÀNIA 

EN LA TEMÀTICA QUE ES 

DETECTA SI 
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SEVA EXPRESSIÓ  
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x. No sé, tampoc m’agradaria pues no 
sé.. morir pensant pues que...d’alguna 
manera seguiràs vivint en el cos d’una 

altra persona no sé..  



LA NOVEL·LA COM 
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0 3 x. No, hi ha una connexió 
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LA REFLEXIÓ I EL DEBAT 
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x. Perquè els pulmons no senten 

realment, jo crec 
x. I el cor tampoc...  
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PER PROMOURE 

LES POTENCIALITATS 

ESMENTADES ÉS 

NECESSARI REALITZAR 

UNA  ANÀLISI EN 

PROFUNDITAT DE LA 

NOVEL·LA PER TAL DE 

PODER DISSENYAR LES 

ACTIVITATS ADIENTS 

PER FER-LES EMERGIR 

0 5 



PER PROMOURE 

LES POTENCIALITATS 

ESMENTADES ÉS 

NECESSARI REALITZAR 

UNA  ANÀLISI EN 

PROFUNDITAT DE LA 

NOVEL·LA PER TAL DE 

PODER DISSENYAR LES 

ACTIVITATS ADIENTS 

PER FER-LES EMERGIR 

0 5 
http://www.cienciesencontext.com/recursos/propo
sta-de-novel%C2%B7les-de-ficcio-per-a-treballar-
temes-cientifics-a-secundaria/ 
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bums-il%C2%B7lustrats-a-la-classe-de-
ciencies-criteris-per-a-la-seleccio/ 
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PER  SEGUIR 

AVANÇANT US 

NECESSITEM! 

 

COMENCEM UN 

GRUP DE TREBALL?  



MOLTES GRÀCIES 
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