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Resum executiu
Aquesta publicació presenta el manual d'escenaris del Go-Lab. Aquest manual
ofereix sis escenaris diferents amb l'objectiu d'ajudar als professors a dissenyar
Espais per a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR). Cada escenari representa una
metodologia concreta d'ensenyament en el context de l'enfocament reflexiu del
Go-Lab. Els sis escenaris de recerca del Go-Lab s'han anomenat de la següent
manera:







L'escenari bàsic
L'enfocament del trencaclosques
Sis barrets variables
Aprendre criticant
Controvèrsia estructurada
Troba l'error

En un estadi posterior, quan s'hagi trobat o creat una eina de disseny adequada,
hi afegirem un setè escenari: Aprendre dissenyant
Cada escenari es caracteritza per un conjunt determinat de fases reflexives amb
activitats específiques per a cada fase.
La present publicació mostra una descripció ampliada de tots sis escenaris,
incloent-hi qüestions de disseny i d'informació de base En aquest sentit es pot
considerar un "llibre de referència". Els escenaris s'amplien en el Graasp, l'entorn
de creació del Go-Lab (www.graasp.eu). El Graasp oferirà als professors
l'oportunitat de seleccionar un escenari específic i, després de seleccionar-lo, li
oferirà un EAR preestructurat amb les fases correctes i una breu descripció del
disseny de cada fase en l'EAR. El contingut d'aquestes descripcions del Graasp
també s'ofereix en aquest manual (Capítol 2). Cada escenari també conté
enllaços a EAR d'exemple que van després de l'escenari.
Aquest manual d'escenaris també conté un seguit de consells útils per crear EAR.
Aquests consells per crear EAR també s'ofereixen a la plataforma de suport del
Go-Lab (http://go-lab-project.eu/tips-tricks).
Per crear els escenaris i els consells útils hem adoptat una combinació
d'enfocaments ascendents i descendents. Part de la feina està inspirada en la
bibliografia (per exemple, Weinberger et al., 2011) i una altra part ha sorgit del
procés de creació dels EAR. Aquests EAR els han creat l'equip del Go-Lab (al
voltant d'uns 25) i un gran nombre de professors; per exemple, dels cursos del
Go-Lab Erasmus i dels cursos d'estiu del Go-Lab del 2014 i del 2015 a Marató.
Aquest manual d'escenaris, per tant, reflecteix l'estat teorètic actual del tema i
exposa nocions bàsiques de pràctiques educatives actuals.
Aquesta publicació tindrà una versió impresa "ben maca" que es pot utilitzar com
a manual d'escenaris per al Go-Lab.
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1 Introducció
Aquest manual d'escenaris del Go-Lab està dirigit a professors del Go-Lab i
pretén donar suport a la creació d'Espais per a l'Aprenentatge Reflexiu del Go-Lab
(EAR). Els EAR són entorns d'aprenentatge del Go-Lab que inclouen un laboratori
en línia i orientació didàctica (textos, vídeos i eines (aplicacions)).
Aquest manual ofereix sis estructures pedagògiques diferents o "projectes" per als
EAR; aquests projectes s'anomenen escenaris. Els escenaris es defineixen de la
següent manera: “Els escenaris del Go-Lab descriuen, per matèria (física,
química, etc.), tot tipus d'activitats, materials i interaccions per a mestres i
alumnes i constitueixen una experiència completa d'aprenentatge reflexiu del GoLab (per fer en línia i sense connexió).1
Cada escenari s'ofereix de dues maneres:
a. Un EAR preestructurat al Graasp que es pot utilitzar com a punt de partida
per al desenvolupament de l'EAR. Després de seleccionar un laboratori al
Golabz (www.golabz.eu) s'ofereixen diversos escenaris com a punt de
partida per crear un EAR. Aquests "escenaris d'EAR" tenen les fases
correctes de cada escenari i breus directrius per al disseny de cada fase.
Cada escenari d'EAR conté enllaços a com a mínim un exemple d'EAR per
a una matèria concreta.
b. Una descripció impresa d'aquestes directrius en el manual d'escenaris
actual.
L'estructura del manual d'escenaris és la següent. El capítol 1 descriu tres
elements. En primer lloc, es descriu el procés de creació d'un EAR. En segon lloc,
es presenta un "glossari" de termes que juguen un paper clau en el Go-Lab. En
tercer lloc, es descriu la plantilla principal, la base de tots els escenaris. En el
capítol 2 es descriuen els sis escenaris i les directrius de com implementar-los en
un EAR, i es presenten enllaços a un o més exemples d'EAR per a cada escenari.
En el capítol 3, finalment, es presenta un conjunt de consells útils generals que
ajuden a crear els EAR. Aquests consells útils també es troben a l'apartat d'ajuda
del Go-Lab (http://go-lab-project.eu/tips-tricks).
1.1

El procés de creació d'EAR

Assumim que el punt de partida més freqüent a l'hora d'escollir, adaptar o
desenvolupar un EAR és un tema científic que es vol ensenyar, i que aquesta
elecció inicial anirà seguida de diferents passos. Els suposats passos són:
1. La primera decisió té a veure amb el laboratori en línia que s'utilitzarà. Aquest
laboratori en línia pot sevir per ensenyar millor un tema amb un enfocament
reflexiu. A continuació, assumim que hi ha un laboratori en línia disponible en
el dipòsit del Go-Lab.

1

En treballs anteriors hem utilitzat la paraula "lesson plan" per referir-nos a un EAR amb les
activitats fer fer sense connexió. Per evitar discussions terminològiques ara només utilitzem el
terme "escenari".

Go-Lab 317601

Pàgina 7 de 88

D1.4 Manual d'escenaris del Go-Lab

Go-Lab

2. Un cop trobat el laboratori en línia adequat, la següent decisió està
relacionada amb l'estructura pedagògica que s'usarà. Per a això, hi ha
diverses opcions. Les dues primeres s'apliquen quan al Go-Lab ja hi ha un
EAR apropiat:
a. Una cerca a través del Go-Lab ofereix un EAR en: el tema que s'ha
d'ensenyar; i un enfocament pedagògic (escenari) preferit. En aquest cas
l'EAR es pot oferir directament als estudiants.
b. Si hi ha un EAR disponible que no respon totalment els requisits però que
s'hi apropa, es pot seleccionar igualment i després adaptar-se fins que
l'EAR compleixi amb les nostres necessitats. Això podria significar canviar
(adaptar o substituir) els recursos, les eines (aplicacions), etc. disponibles
a l'EAR. El laboratori en línia molt probablement romandrà intacte.
3. Si no hi ha un EAR adequat disponible, el Go-Lab permet la creació d'un EAR
apropiat en dos passos:
a. Si no hi ha un EAR que es pugui utilitzar o adaptar directament,es pot
seleccionar un escenari entre els escenaris disponibles al Go-Lab que a)
encaixi amb els objectius educatius, b) que encaixi amb el coneixement
previ i les habilitats reflexives dels estudiants, i c) que es pugui fer a
classe.
b. Després d'haver escollit un escenari específic es pot crear un nou EAR
basat en aquest escenari. Primer se selecciona un laboratori en línia del
Golabz. Després se selecciona l'escenari adequat. Aquesta selecció dóna
un EAR amb les fases característiques de l'escenari escollit, el laboratori
en la fase adequada i unes breus instruccions de cada fase sobre com
organitzar-la. L'EAR es crea a partir d'aquest escenari introduint material
educatiu (vídeos i textos) a cada fase, i introduint i adaptant les eines
disponibles (aplicacions) per a la matèria en qüestió.
4. Els EAR acabats es poden publicar al Golabz perquè altres professors puguin
tornar a utilitzar-los (Pas 2 de dalt).
5. Els EAR acabats es poden utilitzar a classe per ensenyar
Imatge 1 mostra aquest procés en un diagrama.
El manual d'escenaris del Go-Lab facilita aquest procés de diverses maneres:





En primer lloc, defineix el conjunt dels sis escenaris pedagògics més
generals.
En segon lloc, per a cada un dels sis escenaris, presenta un "escenari
EAR" amb l'estructura de l'escenari i una breu instrucció a cada fase sobre
com omplir-la. Quan es crea un EAR del Golabz, sempre hi ha un escenari
bàsic. Si es pretén utilitzar un escenari més avançat, s'hi pot accedir des
del Graasp; vegeu la Imatge 2.
En tercer lloc, es faciliten exemples d'EAR per aquests escenaris. Aquests
exemples d'EAR es descriuen breument en aquesta publicació.
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Imatge 1. Procés de creació d'un EAR.

Imatge 2. Com escollir un escenari concret del Graasp.
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Terminologia

Aquesta secció defineix la terminologia acordada al projecte Go-Lab.
Laboratoris en línia
Els laboratoris en línia són laboratoris científics que s'ofereixen a través de
tecnologia informàtica. L'activitat principal als laboratoris en línia consisteix a fer
recerca (experimentació o exploració) amb equipament (físic o virtual) o a treballar
directament amb els resultats de la recerca (en forma de conjunts de dades). En
una recerca, els valors de les variables, físiques o virtuals, es manipulen per
aconseguir entendre la relació que s'estableix entre elles.
Diferenciem tres tipus de laboratoris en línia:




Laboratoris remots. En un laboratori remot, la recerca es du a terme amb
equipament físic que s'opera a distància
Laboratoris virtuals. En un laboratori virtual, la recerca es du a terme amb
equipament de simulació (virtual)
Eines de conjunts de dades/d'anàlisi. Els conjunts de dades són el resultat
de recerques amb equipament físic o virtual. Els conjunts de dades sovint
apareixen amb eines d'anàlisi o de visualització per ajudar a organitzar i
interpretar els conjunts de dades.

Aprenentatge reflexiu
L'aprenentatge reflexiu és un enfocament per aprendre que implica un procés
d'exploració mitjançant la formulació de preguntes i de descobrir coses en la cerca
de nous coneixements (basat en la National Science Foundation, 2000). Això
significa que en un procés d'aprenentatge reflexiu la informació no s'ofereix
directament sinó que els estudiants la descobreixen per ells mateixos a través
d'activitats de recerca.
Orientació
L'orientació és el suport que ajuda a l'estudiant en el procés de l'aprenentatge
reflexiu al laboratori en línia. L'orientació existeix en forma de l'anomenat cicle
d'aprenentatge reflexiu que proporciona a l'estudiant un conjunt de fases
d'organització del procés reflexiu. A cada fase, s'ofereix a l'estudiant una
orientació específica; al Go-Lab acostumen a ser eines (aplicacions) que ajuden
als estudiants a desenvolupar activitats concretes (per exemple, per exposar
hipòtesis).
Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu
Un Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR) és l'entorn d'aprenentatge que
ofereix als estudiants un conjunt de laboratoris en línia per aprendre investigant,
seguint un cicle reflexiu general. Inclou tot o bé un subgrup de:




Un laboratori concret en línia. Un o una combinació dels tres tipus de
laboratoris en línia amb un contingut específic (física, química, etc.).
content.
Eines (aplicacions). Eines específiques per ajudar als estudiants a
desenvolupar les activitats de reflexió.
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Eines generals. Per exemple, una calculadora o un bloc de notes
Recursos. Material de referència en format de textos, vídeos, fotos, gràfics
o altres. El material de referència conté la informació sobre la matèria que
els estudiants necessiten perquè tinguin una bona experiència reflexiva.
L'EAR també pot contenir enllaços a recursos externs de la mateixa EAR.
Xat o altres plataformes de comunicació. Amb l'objectiu de facilitar
l'intercanvi d'informació entre els estudiants (encara no s'ha implementat en
el Go-Lab).

Portal del Go-Lab
El portal del Go-Lab (www.golabz.eu) és on els creadors, professors i estudiants
de laboratoris entren en un primer moment. El portal del Go-Lab conté:











Laboratoris. Un dipòsit de laboratoris
o Laboratoris remots
o Laboratoris virtuals
o Conjunts de dades amb eines d'anàlisi i de visualització
Aplicacions. Eines que faciliten als estudiants el procés reflexiu (per
exemple, una eina deductiva) o que tenen usos de caràcter més general
(per exemple, una calculadora).
EAR. Un dipòsit d'Espais per a l'Aprenentatge Reflexiu
Plataformes de creació. Permeten que els professors creïn o adaptin
Espais per a l'Aprenentatge Reflexiu segons les seves necessitats i
contenen:
o Ajudes per adaptar i tornar a seqüenciar les fases del cicle reflexiu
del Go-Lab
o Ajudes per afegir o treure eines (aplicacions) en el cicle reflexiu.
o Ajudes per adaptar i/o traduir eines (aplicacions)
Serveis addicionals:
o Servei de reserva. Permet reservar els laboratoris remots
o Plataforma de tutoria. Aquesta plataforma permet l'intercanvi de
serveis i competències.
Plataformes de formació i ajuda per als mestres. Suport per als professors
per totes les parts del portal (pel que fa a la cerca, la creació, els serveis i
la comunitat). A això s'anomena suport al portal del Go-Lab
(http://www.golabz.eu/support).
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Escenari
Els escenaris del Go-Lab descriuen, per matèria, tot tipus d'activitats, materials i
interaccions per a mestres i alumnes i constitueixen una experiència completa
d'aprenentatge reflexiu del Go-Lab (per fer en línia i sense connexió). Els
escenaris són diferents pel que fa a les activitats que inclouen i la combinació de:
a) les activitats que es fan en línia i sense connexió; b) les accions individuals o
en grup; c) la distribució de les activitats entre els professors i el sistema; i d)
l'ordre de les activitats (vegeu també Weinberger, et al., 2011).
1.3

Plantilla d'escenari

Cada escenari conté un seguit de components principals. Són els següents:




Activitats reflexives i l'ordre d'aquestes.
Una descripció addicional d'activitats que es fan fora de l'EAR (sense
connexió).
Una descripció d'allò que els estudiants haurien de fer en grup (o
cooperativament) i individualment.

1.3.1 Activitats reflexives i l'ordre d'aquestes
Les activitats reflexives bàsiques del Go-Lab es resumeixen en cinc fases, que
conformen el cicle reflexiu del Go-Lab. El cicle reflexiu bàsic del Go-Lab (vegeu
Imatge 3) consisteix en cinc fases: orientació, conceptualització, recerca,
conclusió, i discussió:








L'orientació se centra a estimular l'interès envers la matèria i la curiositat
per dur a terme una reflexió.
La conceptualització té dues subfases alternatives: pregunta i hipòtesi.
Ambdues subfases afecten les relacions entre les variables independents i
dependents sobre el fenomen d'estudi. És a dir: “fer una hipòtesi és
formular una afirmació o un conjunt d'afirmacions (de Jong, 2006), mentre
que preguntar és formular preguntes que es poden investigar"(Pedaste et
al., 2015).
La investigació té tres subfases: Exploració, Experimentació i Interpretació
de dades. L'exploració és una manera sistemàtica de dur a terme una
recerca amb la intenció de trobar indicadors d'una relació entre les
variables implicades. L'experimentació se centra en la selecció de
variables, de valors i de l'ordre de realització. La interpretació de dades se
centra a donar sentit a la informació recollida.
La conclusió és la fase en què s'obtenen conclusions bàsiques dels
experiments/investigacions.
La discussió consisteix a compartir les reflexions fetes a través de la
comunicació i la reflexió. La comunicació consisteix a presentar/informar i
compartir els resultats del procés reflexiu realitzat, mentre que la reflexió és
el procés de descripció, crítica, avaluació i discussió de tot el procés
reflexiu o d'una fase concreta.
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Imatge 3. Representació gràfica del cicle reflexiu del Go-Lab.
Els estudiants que segueixen l'escenari bàsic presentat a la Imatge 3 (ampliat a
l'apartat 2.2) no és necessari que segueixin l'ordre de les fases, ja que l'escenari
permet que se segueixin diferents rutes/possibilitats (vegeu l'apartat 2.2.1).
Els altres escenaris que es presenten en aquest manual (vegeu el capítol 2)
poden afegir noves fases a l'escenari bàsic però sovint també es poden reutilitzar
les existents a l'escenari bàsic, tot i que el disseny concret d'aquesta fase pugui
diferir.
1.3.2 Activitats per fer sense connexió
Un dels objectius principals del projecte del Go-Lab és involucrar als estudiants en
entorns d'aprenentatge reflexius a través de l'ús de laboratoris remots i en línia de
manera que s'avanci en coneixements i s'inclogui tot tipus d'activitats cognitives.
Hi ha diverses raons, no obstant això, per incloure activitats per fer sense
connexió en un escenari i combinar aquestes activitats per fer sense connexió
amb l'EAR. Les activitats que potencialment es poden fer sense connexió es
presenten en els següents apartats.
1.3.2.1 Laboratoris físics
Al laboratori de l'EAR les activitats són en línia. L'experimentació pràctica a
laboratoris reals (físics, que no són virtuals) suposa també, per descomptat, un
valor afegir per a l'aprenentatge i, en alguns casos, es pot incorporar en els EAR
del Go-Lab. Els laboratoris reals, virtuals o remots, o els conjunts de dades es
poden incloure als escenaris, segons les possibilitats que cada mètode
d'experimentació ofereixi i la disponibilitat de laboratoris (físics, virtuals o remots),
junt amb els aspectes/qüestions/restriccions tècniques que acompanyen cada un
d'aquest tipus de laboratoris. de Jong, Linn i Zacharia (2013) presenten un seguit
Go-Lab 317601
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de possibilitats que comporten cada tipus concret de laboratori. Per exemple, el
laboratori físic fa que els estudiants s'impliquin amb els cinc sentits, que toquin el
material amb les pròpies mans i que coneguin els procediments de seguretat
durant l'experimentació amb el material/equipament físic. El laboratori remot
ofereix als estudiants l'accés a equipament distant (per exemple, satèl·lits i
telescopis) i a equipament que mai, o gairebé mai, no es troba als laboratoris
físics de les escoles (per exemple, equipaments de gran envergadura). El
laboratori virtual podria oferir un entorn segur sense errors de mesurament per a
l'experimentació que sobrepassi les limitacions del temps i de l'espai. Així mateix,
poden donar accés al món microscòpic i conceptual de la ciència.
Es pot alternar activitats en línia i activitats per fer sense connexió sempre que
això suposi un valor afegit al procés d'aprenentatge. Per exemple, sempre que es
pugui accedir fàcilment a un laboratori físic, suggerim utilitzar-lo sovint durant la
investigació dels estudiants. Per tant, en el cas d'una lliçó senzilla sobre circuits
elèctrics, és fàcil tenir uns quants cables, piles i bombetes per poder oferir als
estudiants l'oportunitat de manipular el material físic i explorar com es pot crear un
circuit elèctric simple. No obstant això, per a la investigació de circuits més
complexos (amb més d'una pila/bombeta connectades en sèrie o de forma
paral·lela), es prefereix l'ús d'un laboratori virtual, degut que requereix menys
temps crear-lo, es redueix la possibilitat d'error, comporta mesures més acurades i
permet als alumnes comparar diferents circuits alhora. Aquest exemple es pot
entendre com una combinació de laboratoris físics i virtuals que tenen un impacte
significatiu sobre el coneixement conceptual.
1.3.2.2 Activitats individuals
De vegades, els alumnes estan acostumats a unes eines concretes o hi ha eines
disponibles que són millors per a un ús individual que es poden oferir en un EAR.
Per exemple, els informes es poden escriure en paper, en un processador de
textos general o en eines per a fer informes sense necessitat d'estar connectat.
Aquests informes es poden penjar al Go-Lab mitjançant, per exemple, l'aplicació
File-Drop.
1.3.3 Activitats en grup
Treballar de manera individual o en grup comporta els seus pros i els seus
contres. En el cas del mode individual d'aprenentatge, l'avantatge principal és que
cada estudiant experimenta un procés d'aprenentatge que s'ajusta millor a les
seves necessitats particulars. Per exemple, els estudiants poden desenvolupar les
tasques al seu ritme. D'altra banda, quan s'utilitzen ordinadors individualment, els
alumnes no poden desenvolupar les seves habilitats socials, que acostumen a
formar part de les classes estàndards. Contràriament, l'aprenentatge en grup
facilita superar el possible aïllament social (Johnson, Johnson i Stanne, 1985,
1986). Un altre dels avantatges principals de l'aprenentatge en grup és que els
alumnes poden aprendre dels seus companys (per exemple, poden compartir
coneixements
i
experiències
i
sentir
diversos
punts
de
vista/arguments/afirmacions). Segons Johnson i Johnson (2004) és preferible tenir
estudiants amb diversos interessos, experiències, punts de vista i habilitats
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cooperant que no treballant de manera individual perquè poden assolir més
objectius d'aprenentatge que els que assoleixen sols. Diverses teories (per
exemple, el constructivisme, el coneixement socialment compartit, l'aprenentatge
distribuït) i investigacions empíriques defensen que els estudiants aprenen bé
quan treballen junts (Lou, Abrami i d'Apollonia, 2001), també quan treballen en
entorns d'aprenentatge reflexiu amb ordinadors (Zacharia, Xenofontos i Manoli,
2011).
Al Go-Lab la majoria d'interacció entre estudiants no seran en línia, ja que de
moment el Go-Lab no ofereix als estudiants un xat ni coses compartides. Una
excepció d'aquesta regla és la preparació de materials educatius per part dels
grups d'estudiants, que tindran lloc en línia, a l'entorn d'aprenentatge d'un membre
del grup. Els altres membres del grup podran compartir la feina feta en grup a
través de l'aplicació File-Drop. Una altra excepció és la presentació de treballs en
grup a altres companys que també es realitzarà en línia. Hi ha tres escenaris (el
del trencaclosques, a l'apartat 2.3, el dels sis barrets per pensar, a l'apartat 2.4, i
la controvèrsia estructurada, a l'apartat 2.6) que requereixen interacció entre els
alumnes. En aquests escenaris, s'indica quan tenen lloc les activitats per fer amb
tota la classe o en grup.
1.4

Elecció d'escenari

L'elecció de l'escenari adient depèn de diverses qüestions. Aquestes tenen a
veure amb els objectius educatius de les lliçons, amb les característiques dels
estudiants i, més concretament, amb el grau de coneixements previs dels
estudiants i les habilitats reflexives que posseeixin, com també amb temes
organitzatius. Per a cada escenari, indicarem quin d'aquests criteris ens duen a
suggerir l'ús d'un escenari particular; això ho fem escenari per escenari al capítol
2.
1.4.1 Objectius educatius
Cada EAR pot anar acompanyat d'objectius educatius concrets. Aquests objectius
educatius poden diferir segons el tipus de coneixement (factual, conceptual,
procedimental i metacognitiu; Anderson i Krathwohl, 2001). L'elecció d'un escenari
pot dependre del tipus de coneixement en què se centri l'ensenyament. Per
exemple, l'elecció d'un escenari pot ser diferent si volem centrar-nos en el
coneixement procedimental o en el coneixement conceptual. En el primer cas,
l'escenari més adient seria un que se centri més explícitament en un procediment
experimental i en els passos a prendre abans i després de l'experimentació (per
exemple, l'escenari d'aprendre criticant, apartat 2.5); en el segon cas, seria una
opció millor un escenari centrat a corregir idees equivocades (per exemple,
l'escenari de troba l'error, apartat 0). Pel que fa a la qualitat del coneixement, tots
els escenaris tenen els graus de coneixement més alts (comprensió i aplicació) i
poden ajudar als alumnes a pensar de manera crítica i creativa. Els objectius
afectius (motivacionals i emocionals) s'associen més aviat als tres escenaris per
fer en grup (el del trencaclosques, el dels sis barrets per pensar i el de la
controvèrsia estructurada).
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1.4.2 Característiques de l'alumnat
Les característiques dels estudiants són importants a l'hora d'escollir els escenaris
més adequats i d'adaptar-los. S'haurien de considerar dos aspectes principals: (1)
les habilitats investigadores dels estudiants (2) el coneixement previ sobre
l'aprenentatge reflexiu i el coneixement de continguts.
1.4.2.1 Habilitats reflexives
Per tal d'aconseguir l'èxit, els estudiants han de tenir unes habilitats concretes. En
el context de l'aprenentatge reflexiu, es necessiten diverses habilitats,
particularment en els estadis reflexius. Per a l'escenari bàsic, això implica:
Orientació: observació i cerca d'informació.
Conceptualització: identificació d'un problema, definició del problema,
plantejament, cerca d'informació, realització d'una pluja d'idees, d'una hipòtesi, de
prediccions i d'una anàlisi de les necessitats.
Investigació: planificació (mètodes, tasques, equipament, materials i recursos, i
temps), exploració, experimentació, recol·lecció de dades, anàlisi de dades
(organització de dades, cerca de patrons i avaluació de la qualitat de les dades),
interpretació de dades, conclusions i modelatge.
Conclusió: establir relacions, conclusions i deduccions; fer informes.
Discussió: discutir, presentar i elaborar resultats, trobar arguments i justificar
afirmacions, comunicar-se, reflexionar, presentar i avaluar el procés reflexiu i els
resultats.
L'alumnat ha de tenir aquestes habilitats o ha de rebre les eines (aplicacions) que
els ajudin a desenvolupar-les. Si un escenari se centra molt en habilitats que els
estudiants no posseeixen, podria ser una raó per no escollir un escenari.
1.4.2.2 Coneixements previs
Al cicle reflexiu del Go-Lab (Imatge 3) destaquen dos camins diferents que els
estudiants poden prendre (en les fases de conceptualització i d'investigació) a
l'hora de reflexionar: una que parteix d'una pregunta més àmplia i una altra que
pateix d'una hipòtesi concreta. Aquests dos camins estan relacionats amb el
model cognitiu d'adquisició de coneixement de Klahr i Dunbar (1988) com a cerca
pels dos espais problemàtics: l'espai de la hipòtesi i l'espai de l'experiment. Com
naveguen els alumnes per l'espai de la hipòtesi depèn en gran part dels
coneixements previs que tinguin sobre la matèria(Klahr, 2000). Els dos
enfocaments també es poden veure en relació a si l'estratègia de raonament per
solucionar un problema és inductiva o deductiva. S'assumeix que els estudiants
amb poc coneixement sobre la matèria prefereixen estratègies d'aprenentatge
inductives (per exemple, de prova i error)(Lazonder, Wilhelm i Hagemans, 2008).
Pel que fa a seleccionar un escenari del Go-Lab que se centra principalment en
un enfocament conduit per una hipòtesi, és important que els estudiants tinguin
suficient coneixement previ de la matèria.
La reflexió és eficaç si els estudiants saben quin és l'objectiu general de
l'aprenentatge reflexiu, quins estadis s'haurien de seguir en una reflexió, quin és
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l'objectiu de cada un d'aquests estadis, com es relacionen entre ells, quin és
l'objectiu concret de cada estadi i com s'ha de controlar el procés d'aprenentatge
(planificació, monitoratge i avaluació). Això es podria descriure com a
coneixement reflexiu general (Mäeots i Pedaste, 2013). El coneixement reflexiu
general és un conjunt de coneixements sobre la naturalesa d'un procés reflexiu
coherent en la seva totalitat. No es tracta de coneixements sobre com realitzar
una activitat reflexiva com, per exemple, formular una hipòtesi, sinó que més aviat
en el coneixement dels components del procés reflexiu en conjunt, incloent-hi
l'ordre dels estadis reflexius, la necessitat de cada estadi i el paper dels processos
metacognitius necessaris per a la regulació de la reflexió.
Pel que fa a la selecció de l'escenari del Go-Lab, és important considerar
l'experiència prèvia, si estan familiaritzats amb els components i l'ordre de les
fases de reflexió al Go-Lab. Un escenari nou i més complicat pot significar un
repte estimulant per als estudiants, però només si abans s'han familiaritzat amb
un escenari més senzill com és l'escenari bàsic.
1.4.3 Aspectes organitzatius
L'elecció d'un escenari determinat també està influenciat per les limitacions
organitzatives. Hi ha dues limitacions importants; el nombre d'hores disponibles i
les possibilitats d'organitzar la classe.
Les hores didàctiques disponibles poden, per exemple, determinar si es pot
utilitzar un cicle reflexiu complet o només una part d'aquest. Per exemple, l'elecció
es pot fer només per utilitzar la fase d'investigació com a element d'una activitat
més àmplia ja planificada, utilitzant principalment el llibre de l'escola i algunes de
les activitats per fer sense connexió. Per tant, la quantitat d'hores disponibles pot
afectar el nombre de passos reflexius inclosos en un EAR.
Els EAR del Go-Lab s'ajusten molt a tot tipus d'ensenyament semipresencial. Un
únic EAR pot estar dissenyat per fer-se al llarg d'uns dies; amb algunes parts en
format lliçó i altres parts per fer a classe o a casa en format projecte.
L'organització de classe és un aspecte clau a l'hora d'escollir l'escenari que
s'utilitzarà. Alguns escenaris requeriran que la classe es divideixi en grups. Això
significa que es necessitarà cert nombre d'alumnes i, de vegades, alumnes amb
coneixements previs o habilitats de cert nivell. En els escenaris inicials
disponibles, es presentaran directrius sobre com organitzar la classe. Saber els
coneixements i les habilitats de la classe pot ajudar a considerar quin tipus
d'organització escollir (si treballaran: de forma individual, en grups homogenis o
en grups heterogenis). Si es vol organitzar la classe en grups petits, més
endavant facilitem informació sobre diferents mètodes d'organització (per
exemple, en l'enfocament del trencaclosques o dels sis barrets).
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2 Escenaris
En aquest capítol es descriuen sis escenaris diferents que es poden utilitzar per
crear l'estructura didàctica d'un EAR. Cada escenari es descriurà amb tot detall a
l'apartat 2.2, i el següent, però primer, a l'apartat 2.1 es presenten quatre
pinzellades de cada escenari amb les característiques més importants.
2.1

Característiques principals dels escenaris

2.1.1 Escenari bàsic
A l'escenari bàsic l'aprenentatge de l'alumne se centra en la realització de tasques
reflexives fonamentals com identificar variables, fer prediccions, fer experiments i
arribar a conclusions basades en l'evidència. Per tal de facilitar la successió
reflexiva lògica i continua per a l'alumnat, l'escenari bàsic organitza les tasques
reflexives en cinc fases principals: Orientació, conceptualització, investigació,
conclusió i discussió.

Discussion

Les cinc fases de reflexió estructuren
l'experiència
d'aprenentatge
per
als
Orientation
estudiants de manera que, siguin quines
siguin les seves capacitats actuals, poden
Conceptualisation
obtenir-ne resultats òptims. Això és possible
perquè en diverses fases hi ha opcions
Investigation
múltiples per guiar l'aprenentatge reflexiu.
Per exemple, a la fase de conceptualització,
Conclusion
és possible fer que els alumnes es
qüestionin allò que després exploraran a la
fase d'investigació. Això és especialment beneficiós per als estudiants novells que
s'estan iniciant en un tema i que tenen curiositat d'explorar relacions entre
conceptes nous per a ells. No obstant això, per als estudiants que ja estan
familiaritzats amb un tema és possible guiar-los perquè formulin hipòtesis, a la
fase de conceptualització, que posteriorment posen a prova realitzant els
experiments pertinents a la fase d'investigació. Posar a prova sistemàticament les
hipòtesis mitjançant experiments controlats és característic de com els científics
afronten els problemes a la vida real.
En resum, l'escenari bàsic ofereix una experiència flexiva d'aprenentatge perquè
els alumnes resolguin problemes científics reals seguint una línia de pensament
reflexiva, en lloc de memoritzar únicament un seguit de fets.
Lectures complementàries
Minner, D. D., Levy, A. J, i Century, J. (2009) Inquiry-based science instruction—
what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to
2002. Journal of Research in Science Teaching, 47, 474-496.
National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education
standards. A guide for teaching and learning. Washington DC: National
Academy Press.
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Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., Kamp,
E. T., Manoli, C. C., Zachariac, Z. C., i Tsourlidaki, E. (2015). Phases of
inquiry-based learning: Definitions and inquiry cycle. Educational Research
Review, 14, 47-61.
Zacharia, Z. C., Manoli, C., Xenofontos, N., de Jong, T., Pedaste, M., van Riesen,
S. A. N., Kamp, E. T., Mäeots, M., Siiman, L. i Tsourlidaki, E. (2015).
Identifying potential types of guidance for supporting student inquiry when
using virtual and remote labs in science: A literature review. Educational
Technology Research and Development, 63, 257-302.
2.1.2 Enfocament del trencaclosques
En un trencaclosques, cada peça de la imatge s'ha de posar en un lloc determinat
perquè es vegi tota la imatge. Pert tant, l'escenari del trencaclosques és un tipus
d'estructura d'aprenentatge en grup on cada estudiant ha de cooperar amb els
seus companys per tal d'assolir objectius d'aprenentatge. Requereix la contribució
de tot l'alumnat per preparar el resultat final.
L'escenari del trencaclosques es considera una
estratègia essencial de cooperació per a
l'ensenyament de la ciència. Una característica
important d'aquesta perspectiva és que els
estudiants tenen l'oportunitat d'aprendre els uns
dels altres comunicant-se entre ells i compartint
informació. Es formen grups d'estudiants dues
vegades, primer es divideixen en grups base i,
després, en grups d'experts. Aquest segon grup
aprofundirà més en una part de l'estudi. Quan
cada expert torni al seu grup base, aquest
haurà de compartir l'experiència amb la resta de membres del grup base. La
contribució de cada estudiant és com una peça de la imatge: ha de ser-hi per
donar forma a la imatge sencera.
A l'escenari del trencaclosques, els resultats positius de l'aprenentatge en grup es
catalitzen promovent la interacció de l'alumnat en grups d'experts i en grups base.
No obstant això, els estudiants han de tenir les habilitats comunicatives
necessàries, com també habilitats interpersonals i argumentatives.
Al Go-Lab, l'escenari del trencaclosques podria implementar-se en dues
seqüències alternatives d'activitats d'aprenentatge, el camí de la hipòtesi i el camí
de la pregunta conductora. En ambdós casos, els estudiants primer formen grups
base i després es divideixen en diferents grups d'experts per investigar cada una
de les dimensions del fenomen objecte d'estudi. Al final de la seva feina com a
expert, els experts tornen al grup base per comunicar els resultats obtinguts als
seus companys per extreure'n una conclusió final. El camí de la hipòtesi se
segueix quan els estudiants tenen una visió clara de les variables en joc del
fenomen objecte d'estudi i, per tant, quan poden formular i posar a prova la
hipòtesi. Quan els estudiants no tenen una visió de conjunt, és millor que escullin
el camí de la pregunta conductora i explorin el fenomen.
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Lectures complementàries
Aronson, E. (2002). Building empathy, comparison and achievement in the jigsaw
classroom. In J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement (pàgs. 209225). Nova York: Academic Press.
Doymus, K., Karacop, A. i Simsek, U. (2010). Effects of jigsaw and animation
techniques on students' understanding of concepts and subjects in
electrochemistry. Education Technology Research and Development. doi:
10.1007/s11423-010-9157-2.
Johnson, D. W. i Johnson, R. T. (2004). Cooperation and the use of technology. A
D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research on educational communication
and technology (pàgs. 785-811). Mahwah, NJ: Erlbaum.
2.1.3 Els sis barrets per pensar
La tècnica d'Edward de Bono (1999) dels sis barrets per pensar és una tècnica
creativa que s'ha utilitzat molt en diversos camps, inclòs el de l'educació.
Principalment, els sis barrets per pensar aporten
indicacions per adoptar diferents tipus de pensament,
caracteritzats per barrets de sis colors: Blanc, vermell,
negre, groc, verd i blau.
Normalment, aquesta tècnica de creativitat s'aplica en
el marc d'un grup. Els participants poden dur barrets
reals o imaginaris (per exemple, es pot demanar a tots
els membres del grup que diguin en veu alta quin és el
color del seu barret o presentant la imatge d'un barret
perquè tots el vegin). És important que el fet de posar-se o treure's el barret es
dugui a terme amb accions explícites de gesticulació o verbalització. Així mateix,
els membres del grup s'han de posar el mateix color de barret alhora. En canviar
de barrets, els participants poden reenfocar o redireccionar la seva forma de
pensar i d'interaccionar. A més a més, els barrets es poden utilitzar en qualsevol
ordre que es consideri oportú i es poden repetir tantes vegades com sigui
necessari per abordar el tema en qüestió.
La tècnica dels sis barrets per pensar s'ha aplicat amb èxit per ensenyar temes
d'STEM i s'hi han identificat diversos avantatges com que promociona la
creativitat, soluciona problemes, promou la diversitat de pensaments i l'empatia,
etc.
Lectures complementàries
De Bono, E. (1999). Six thinking hats. Londres: Penguin.
Childs, P. (2012). Use of six hats in STEM subjects. In Proceedings of the High
Education Academy STEM Learning and Teaching Conference,12 d'abril del
2012, Londres, GB. doi: 10.11120/stem.hea.2012
Garner, A., & Lock. R (2010). Evaluating practical work using de Bono’s ‘Thinking
hats’. SSR Science Notes, 91(337), 16-18,
2.1.4

Aprendre criticant!

A l'escenari d'aprendre criticant, l'activitat principal dels
estudiants consisteix a jutjar la qualitat d'un sistema
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experimental. Els estudiants llegeixen un informe que han escrit altres sobre un
experiment que han dut a terme. Les activitats d'aprenentatge se centren a
presentar i defensar opinions jutjant per la informació, la validesa de les idees o la
qualitat de la feina partint d'uns criteris.
A la primera part de l'escenari, els estudiants jutgen l'informe segons uns criteris
que el mestre els ha donat. Segons les seves crítiques, intenten dissenyar un
experiment millor. A la segona part de l'escenari, posen en pràctica l'experiment i
escriuen un informe sobre el seu disseny, els descobriments fets i les conclusions
extretes. A la tercera part de l'escenari, els estudiants intercanvien els informes i
avaluen la feina d'un altre estudiant o grup d'estudiants. Finalment, acaben
l'informe tenint en compte els comentaris que reben.
Aquest escenari s'utilitza perquè els estudiants s'adonin dels processos
relacionats amb el raonament científic i l'elaboració d'informes, i està menys
centrat en l'ensenyament d'un tema en concret.
Els estudiants han de tenir un coneixement bàsic del tema a tractar. Si no el
tinguessin, la informació bàsica s'hauria de presentar a la fase d'orientació de
l'escenari.
Lectures complementàries
Anderson, L. W., i Krathwohl, D. R., et al (Eds.). (2001) A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational
objectives. Boston, MA: Allyn i Bacon (Pearson Education Group).
Chang, H. i Chang, H. (2012). Scaffolding students’ online critiquing of expert- and
peer-generated molecular models of chemical reactions. International Journal
of Science Education, 35, 2028-2056. doi: 10.1080/09500693.2012.733978
Coughlan, M., Cronin, P. i Ryan, F. (2007). Step-by-step guide to critiquing
research. Part 1: Quantitative research. British Journal of Nursing, 16(11),
658-663.
Ryan, F., Coughlan, M. i Cronin, P. (2007). Step-by-step guide to critiquing
research. Part 2: Qualitative research. British Journal of Nursing, 16(12), 738745.
Vance, D. E. (2013). Conducting an article critique for a quantitative research
study: perspectives for doctoral students and other novice readers. Nursing:
Research & Reviews, 3.
2.1.5 Controvèrsia estructurada
L'escenari de la controvèrsia estructurada és una activitat d'aprenentatge que
utilitza un tema sociocientífic controvertit per motivar als estudiants. L'escenari
principalment estableix una relació entre l'educació científica basada en la reflexió
i la responsabilitat cívica. Els ciutadans de les
YES or NO
societats democràtiques haurien d'estar involucrats
en la presa de decisions relacionades amb les
noves tecnologies i la innovació científica quan hi ha
en joc valors culturals, mediambientals, socials,
econòmics i ètics. Per preparar estudiants per
Go-Lab 317601
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aquesta important responsabilitat cívica, l'escenari de la controvèrsia estructurada
es dissenya en torn a una controvèrsia sociocientífica que es discuteix des de dos
bàndols oposats en un debat per part dels estudiants. La controvèrsia s'estructura
de manera que hi hagi un compromís d'acord entre ambdues parts oposades i que
ambdues parts tinguin la mateixa oportunitat de contribuir amb argumentacions
per facilitar aquest acord.
L'escenari de controvèrsia estructurada es divideix en dues lliçons. A la primera
lliçó, els estudiants treballen mitjançant un EAR per assolir el coneixement
rellevant i per aprendre a defensar arguments amb proves empíriques. Al final de
l'EAR, es demana a l'alumnat que es prepari per a la discussió que tindrà lloc a la
segona lliçó. Al debat els estudiants es divideixen en dos grups i treballen junts
per presentar les seves argumentacions seguint un debat estructurat i moderat pel
mestre. Després del debat, el mestre dóna temps perquè el grup discuteixi sobre
com poden resoldre la controvèrsia per arribar a una solució d'acord mutu.
L'escenari de controvèrsia estructurada se centra principalment a proporcionar als
estudiants les habilitats per avaluar temes científics de forma crítica i a donar-los
l'oportunitat de participar en un diàleg constructiu sobre temes sociocientífics amb
els seus companys de classe. S'assumeix que els estudiants són capaços
d'aportar arguments convincents al debat mitjançant la cerca d'informació
rellevant de forma individual o en grup.
Lectures complementàries
Sadler, T. D. (2009). Situated learning in science education: Socio‐ scientific
issues as contexts for practice. Studies in Science Education, 45, 1-42.
Walker, K. A. i Zeidler, D. L. (2007). Promoting discourse about socioscientific
issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education,
29, 1387-1410.
Weinberger, A., de Jong, T., Dolonen, J., Hansen, C., Hovardas, A., Pedaste,
M.Matteman, Y. (2011). SCY scenario handbook and pedagogical plans, final
version. Enschede: University of Twente.
2.1.6 Troba l'error
A "Troba l'error!" el procés reflexiu s'organitza al voltant de la detecció d'errors
d'altres estudiants (ficticis) en un tema específic. S'ha demostrat que és un
enfocament d'aprenentatge molt efectiu perquè fa que els estudiants se centrin
molt en el procés reflexiu i permet abordar idees errònies habituals. Detectar els
errors dels altres sembla més efectiu que
detectar els errors propis perquè els erros
propis s'acostumen a atribuir a causes
externes. És important que els estudiants
treballin de manera activa amb els errors i que
se'n facin crítiques.
Els EAR d'aquest escenari introdueixen una
idea o idees equivocades que algú ha fet a la
fase d'orientació o de conceptualització i es demana a l'alumnat que "tradueixin"
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aquests errors en un seguit d'hipòtesis concretes (mitjançant el Hypothesis
Scratchpad). A les següents fases s'han de dur a terme experiments que posin a
prova aquestes hipòtesis i les hipòtesis inicials s'han de corregir. Després d'això,
els estudiants han de reflexionar sobre què creuen que ha causat l'error.
Aquest escenari només pretén que l'alumne adquireixi coneixement conceptual.
L'escenari de trobar l'error es pot utilitzar amb estudiants que tenen coneixements
previs (incloent-hi errors) però també amb estudiants que estan força peix en la
matèria. En el segon cas, els "errors" han d'introduir-se en informació més àmplia
sobre la matèria, com també se'ls haurà d'oferir més suport mitjançant
experiments (en part) dissenyats.
Lectures complementàries
Chang, H. i Chang, H. (2012). Scaffolding students’ online critiquing of expert- and
peer-generated molecular models of chemical reactions. International Journal
of Science Education, 35, 2028-2056. doi: 10.1080/09500693.2012.733978
Förster-Kuschel, J., Lützner, S., Fürstenau, B. i Ryssel, J. (2014). Fehlerhafte
concept maps im betriebswirtschaftlichen planspielunterricht - lernen aus
eigenen vs. Lernen aus fremden fehlern. Zeitschrift für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, 110, 395-412.
Howard-Jones, P. A., Bogacz, R., Yoo, J. H., Leonards, U. i Demetriou, S. (2010).
The neural mechanisms of learning from competitors. NeuroImage, 53, 790799. doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.06.027
McLaren, B. M., Adams, D., Durkin, K., Goguadze, G., Mayer, R. E., RittleJohnson, B., van Velsen, M. (2012). To err is human, to explain and correct is
divine: A study of interactive erroneous examples with middle school math
students. In A. Ravenscroft, S. Lindstaedt, C. D. Kloos, i D. Hernández-Leo
(Eds.), 21st century learning for 21st century skills (Vol. 7563, pàgs. 222-235):
Springer Berlin Heidelberg.
Wijnen, F. (2014). Learning from erroneous models. Tesi de màster, University of
Twente, Enschede.
2.2

Escenari bàsic

L'escenari reflexiu bàsic del Go-Lab s'ha desenvolupat basant-se en l'estudi de 32
extensos articles en què es descriuen les fases reflexives o marcs d'aprenentatge
basats en l'aprenentatge reflexiu (Pedaste, et al., 2015). D'acord amb aquest
estudi, s'han identificat cinc fases generals de reflexió: Orientació,
conceptualització, investigació, conclusió i discussió. Algunes d'aquestes fases es
divideixen en subfases: Concretament, la fase de conceptualització es divideix en
dues subfases (alternatives), de formulació de preguntes o d'hipòtesis; la fase
d'investigació es divideix en tres subfases, d'exploració o experimentació per a
una posterior interpretació de dades; i la fase de discussió es divideix en dues
subfases, de reflexió i de comunicació.
En aquest marc, l'aprenentatge reflexiu comença amb l'orientació i passa de la
conceptualització a la investigació, on hi ha diversos cicles possibles.
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L'aprenentatge reflexiu acostuma a acabar a la fase de conclusió. La fase de
discussió (que inclou la comunicació i la reflexió) pot donar-se en tot moment del
procés de l'aprenentatge reflexiu i està connectada amb la resta de fases, perquè
pot donar-se en qualsevol moment durant (és a dir, quan la discussió s'està duent
a terme) o després de l'aprenentatge reflexiu en retrospectiva (és a dir, quan la
discussió ha acabat). L'escenari bàsic el trobem representat gràficament a
l'Imatge 4.
2.2.1 Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes
A l'escenari bàsic, el procés d'aprenentatge reflexiu comença per defecte amb la
fase d'orientació, en què els estudiants no només es fan una idea sobre el tema
que s'ha d'investigar sinó que també se'ls introdueix el problema que s'ha de
solucionar. En cas que els estudiants ja tinguin curiositat sobre el tema per interès
o estudis previs, aquesta fase acostuma a no ser necessària. A la següent fase
(segons hagi determinat l'autor de l'EAR), s'haurà de seguir un enfocament
conduït per una hipòtesi o una pregunta.
Si els estudiants no tenen cap idea teorètica específica, sinó només un pla
general per explorar, haurien de començar partint d'una pregunta o de preguntes
més obertes que els guiïn en l'exploració d'un fenomen (enfocament basat dades).
En aquest cas, s'espera que els estudiants retornin a la fase de conceptualització
si han concretat, revisat o obtingut noves idees de la subfase d'exploració o de la
recopilació de dades, però també poden passar directament de l'exploració a la
interpretació de dades i a la conclusió. Si els estudiants tenen una idea més
concreta, sovint basada en la teoria, sobre què investigar, aleshores, l'enfocament
conduït per una hipòtesi és l'adequat. Una lleu variació que combina ambdós
enfocaments podria ser l'enfocament conduït per una pregunta, en què els
estudiants tenen una pregunta i l'objectiu de recol·lectar informació de base per
formular una hipòtesi concreta com a possible resposta a la pregunta.
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Imatge 42. Escenari bàsic (fases generals, subfases i relacions entre elles).
El camí que es prengui a la fase d'investigació (exploració o experimentació)
depèn principalment de les accions dutes a terme durant la fase de
conceptualització (és a dir, si es parteix d'una pregunta o una hipòtesi). Tant en
l'exploració com en l'experimentació, la planificació és una activitat important per
evitar l'ús inapropiat dels recursos com, per exemple, de materials i diners. La
interpretació de dades és la subfase que segueix tant les subfases d'exploració
com d'experimentació, en què es recopilen les dades. En aquest punt els
estudiants analitzen les dades d'acord amb una estratègia i metodologia concretes
planificades a les subfases d'exploració i d'experimentació, i fan les primeres
interpretacions de les dades. Després de la interpretació de dades, es pot passar
a la fase de conclusió o tornar a la fase de conceptualització per revisar les
preguntes o hipòtesis, o fer-ne de noves, de manera que l'aprenentatge reflexiu es
converteix en un procés cíclic. Si s'han descobert certes qüestions en l'exploració
o experimentació, podria estar bé tornar enrere per canviar la planificació o el
disseny de l'experiment establert en alguna subfase concreta sense canviar les
preguntes o les hipòtesis de la investigació. Si un estudiant recopila la informació
suficient per confirmar la seva hipòtesi o per respondre la pregunta o preguntes
inicials, aleshores, podrà passar a la següent fase per exposar les conclusions
finals.
2

Aquesta imatge és la mateixa que la Imatge 1 (aquí repetida per facilitar-ne la referència).
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Aquestes s'exposen a la fase de conclusió, en què els resultats de la fase
d'investigació es comparen amb els resultats de la fase de conceptualització. En
cas que de la recopilació de dades no se n'obtinguin els resultats esperats
(segons els descobriments de la subfase d'interpretació de dades), l'alumne pot
tornar a la fase de conceptualització per reformular una pregunta o hipòtesi, de
manera que serveixi com a resultat de la fase d'investigació. En aquest cas, per
als estudiants, els resultats de la interpretació de dades serveixen de coneixement
teorètic nou per formular preguntes o hipòtesis. També es pot anar enrere perquè
sorgeixen noves idees de la recol·lecció de dades durant la interpretació.
Totes les fases, de l'orientació a la conclusió, estan relacionades amb la fase de
discussió, amb les seves dues subfases de comunicació i de reflexió. Tant la
comunicació com la reflexió es poden considerar processos en curs, que ajuden a
l'alumnat a rebre comentaris sobre el seu procés d'aprenentatge en tant que
comparteixen amb els altres els resultats relacionats amb la matèria i les idees
relacionades amb el procés. Això significa que hi ha comunicació directa entre els
estudiants i els seus companys, el professor, etc. No obstant això, també podria
involucrar un monitoratge guiat del procés d'aprenentatge dels estudiants
mitjançant l'ús d'activitats reflexives. Es poden distingir dos tipus de reflexió
(Schön, 1987): a) la reflexió en curs, en què els estudiants avaluen el procés
d'estudi realitzant les activitats d'una fase en concret i recullen informació
particular amb aquest propòsit mentre planifiquen i monitoritzen les activitats
d'aprenentatge o b) la reflexió posterior, en què els estudiants avaluen el procés
d'estudi una vegada finalitzat tot el cicle reflexiu. En ambdós casos, els estudiants
utilitzen els resultats de la seva reflexió per revisar les activitats compreses en
cada fase (per exemple, replantejament de la pregunta d'investigació) o com a
aportament per a un cicle reflexiu nou. La comunicació es pot contemplar com a
comunicació "en curs" o comunicació "posterior"; per exemple, com a part d'una
fase de reflexió o com a una activitat separada al final d'un cicle reflexiu,
respectivament.
Taula 1 presenta un breu resum de les fases de l'escenari bàsic i de les accions
de l'alumnat.
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Taula 1
Guia d'exemple per a l'escenari bàsic
Fase

Subfase

Orientació

Formulació de la
pregunta
d'investigació

Eina

Descripció orientativa

Concept Mapper

Un mapa conceptual ajuda als estudiants a
visualitzar les relacions entre diferents
conceptes A l'inici es pot demanar a l'alumnat
que pensi en tants termes com puguin.

Questioning
Scratchpad

Abans de realitzar els experiments els
estudiants han de tenir una visió global del
tema de recerca i decidir què volen saber.
Això ho aconsegueixen formulant preguntes
de recerca. Les preguntes de recerca són
preguntes que poden respondre's mitjançant
experiments.

Hypothesis
Scratchpad

Les hipòtesis preveuen els efectes de certes
variables. Els científics usen tot el
coneixement i informació que han recollit
sobre el tema de recerca per arribar a una
deducció estudiada sobre el resultat dels
experiments. Demana als estudiants que
facin una deducció estudiada en torn a la
pregunta o preguntes, basada en els
coneixements adquirits a la fase prèvia.
Aquesta deducció estudiada serà la hipòtesi.
Indica que els estudiants han de formular
més d'una hipòtesi per pregunta.

Experiment
Design Tool

Demana als estudiants que abans de
començar l'experiment es planifiquin. Els
estudiants han d'indicar la variable o
variables que volen canviar entre experiments
(per exemple, variables independents), la
variable o variables constants (per exemple,
variables de control), i la variable que volen
observar/mesurar (per exemple, la variable
dependent).

Conclusion Tool

Estimula als estudiants a reflexionar sobre les
dades recollides, i demana'ls que pensin
quines dades els ajudaran a confirmar o
refutar les hipòtesis.

Reflection Tool

Demana als estudiants que reflexionin sobre
què es podria fer de diferent o de similar a
l'hora de dur a terme una reflexió.

Conceptualització

Formulació
d'hipòtesis

Investigació

Experimentació

Conclusió

Discussió

Reflexió

2.2.2 Directrius per fases
A l'escenari bàsic es presenta el recorregut complet. No obstant això, es pot
modificar deixant de banda algunes fases o centrant-se més o menys en unes
fases i/o bastides en concret. En aquest apartat, presentem unes directrius breus
sobre com dissenyar un EAR per a l'escenari bàsic fase a fase. Per a cada fase
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indiquem també quines són les eines més adients. A l'"escenari EAR" del Graasp
hi ha unes versions més curtes d'aquestes directrius.
ORIENTACIÓ
La fase d'orientació és on els estudiants no només es fan una idea sobre el tema
que han d'investigar sinó que també es fa una introducció sobre el problema que
han de resoldre. L'orientació se centra a estimular l'interès i la curiositat dels
estudiants sobre el problema en qüestió. La fase d'orientació també s'utilitza per
revisar coneixement previ dels estudiants i per donar-los-en de nou.
En crear un EAR es pot intentar incentivar la curiositat dels estudiants:


Incloent un vídeo motivador de You Tube o gravant-ne un de propi.



Començant amb una afirmació sorprenent o contradictòria.



Fent preguntes que estimulin a pensar com Com funciona? Per què és
així? Què passaria si...? Quan passa? Qui ho va descobrir? D'on ve?

Per revisar el coneixent previ i donar-ne de nou es pot:


Afegir enllaços a pàgines web concretes que defineixin terminologia o
presentin informació de base.



Utilitzar l'aplicació QuizMaster per preparar preguntes de resposta múltiple
per als estudiants.



Utilitzar l'aplicació Input Box per preparar preguntes obertes per als
estudiants.



Establir una discussió de grup mitjançant l'aplicació Padlet on els
estudiants han d'escriure o afegir imatges en una pissarra en línia.



Crear un mapa conceptual a mitges amb l'aplicació Concept Mapper
perquè els estudiants el completin o el corregeixin. Els mapes conceptuals
ajuden als estudiants a visualitzar les relacions i l'organització de diferents
conceptes. Es pot introduir un mapa conceptual amb el següent text:
o Un mapa conceptual és una representació visual de pensaments,
informació i coneixements. Conté conceptes i les relacions que
s'estableixen entre aquests conceptes i es representa visualment
mitjançant fletxes i colors. Això permet organitzar la informació i
proporciona una estructura perquè desenvolupis idees amb més
facilitat.

Quan els estudiants estan a la fase d'orientació a classe els pots animar a
participar en la conversa sobre el tema d'aprenentatge. Deixa que expressin les
seves idees però encara no remarquis els seus erros, ja que els descobriran per
ells mateixos al final de la lliçó. Com a alternativa, pots prendre'n nota i treure-ho
posteriorment perquè hi parin atenció. Intenta monitoritzar la discussió entre els
estudiants i demana'ls que pensin de manera crítica. Per exemple, pregunta'ls:
"Què en penses sobre el que acaben de dir els teus companys? Hi estàs d'acord
o en desacord? Per què?" Mentre discuteixes amb els estudiants sobre el tema,
assegura't que les preguntes estan orientades científicament per motivar-los més.
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CONCEPTUALITZACIÓ
A la fase de conceptualització els estudiants tenen diferents possibilitats per
formar el concepte o conceptes clau que s'estudiaran a l'activitat de reflexió. La
fase ofereix dues subfases (alternatives): pregunta i hipòtesi, els resultats de les
quals tenen components similars. En general, fer una hipòtesi és formular una
afirmació o conjunt d'afirmacions i fer preguntes, en aquest context, és formular
preguntes d'investigació.
A l'hora de dissenyar aquesta fase utilitzant l'enfocament conduït per una
pregunta pots:


Incloure l'aplicació Question Scratchpad per ajudar als estudiants a
formular preguntes de recerca utilitzant un senzill mètode d'arrossegar i
deixar anar. El Question Scratchpad es pot configurar per oferir preguntes
preestablertes, preguntes parcialment completades o una selecció de
termes predefinits que l'estudiant combina per formar una pregunta
completa d'investigació.



Emfatitza que la pregunta d'investigació es pot respondre fent experiments.



Si penses que els estudiants tindran dificultats perquè ells mateixos
formulin una pregunta d'investigació aleshores se'ls pot facilitar-ne una. En
aquest cas, insta als estudiants a examinar aquesta pregunta d'investigació
més profundament amb preguntes com:
o Pots identificar les variables que la pregunta d'investigació pretén
estudiar?
o Pots identificar la variable que causa que succeeixi alguna cosa?
o Per respondre aquesta pregunta d'investigació, quina variable s'ha
d'observar o mesurar?

A l'hora de dissenyar la fase de conceptualització utilitzant l'enfocament conduït
per una hipòtesi pots:




Incloure l'aplicació Hypothesis Scratchpad per ajudar als estudiants a
formular hipòtesis utilitzant un senzill mètode d'arrossegar i deixar anar. El
Hypothesis Scratchpad es pot configurar per oferir hipòtesis preestablertes,
hipòtesis parcialment completes o una selecció de termes predefinits que
l'estudiant combina per formar una hipòtesi completa.
Emfatitza en què les hipòtesis preveuen els efectes de certes variables.



Considera fer suggeriments o donar pistes utilitzant els següents textos:
o Una bona hipòtesi és una predicció comprovable en forma de "Si la
variable A canvia, aleshores la variable B també".
o Especifica la força o la direcció del canvi (per exemple, augmenta,
disminueix o es manté) de les variables.
o Utilitza només una variable dependent cada vegada que formulis
una hipòtesi.
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Quan els estudiants estiguin en la fase de conceptualització a classe pots revisar
com progressen i donar-los pistes perquè formulin una pregunta o hipòtesi
d'investigació adequada.
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INVESTIGACIÓ
A la fase d'investigació és on la curiositat passa a l'acció amb l'objectiu de
respondre la pregunta o la hipòtesi d'investigació. Els estudiants planifiquen els
experiments, investiguen canviant els valors de les variables, exploren (observen),
fan prediccions i interpreten els resultats.
A l'hora de dissenyar la fase d'investigació pots:


Emfatitzar que els estudiants han d'indicar la variable o variables que volen
per passar d'un experiment a l'altre (per exemple, variables independents),
la variable o variables que volen mantenir (per exemple, les variables
control), i la variable que volen observar/mesurar (per exemple, la variable
dependent).



Utilitza l'Experiment Design Tool per guiar als estudiants en la planificació
dels seus experiments científics. L'Experiment Design Tool requereix que
els estudiants seleccionin una variable d'una llista predefinida i escullin si la
volen canviar, mantenir o mesurar (per exemple, els estudiants identifiquen
variables independents, dependents i de control). Una vegada les variables
s'han categoritzat, l'Experiment Design Tool requereix que els estudiants
especifiquin els valors de les variables independents i les controlin, que
realitzin l'experiment utilitzant aquests valors, i que finalment anotin els
resultats de la variable dependent. En general, l'Experiment Design Tool
ajuda que els estudiants realitzin un pla detallat per dur a terme els seus
experiments.



Utilitza l'Observation Tool per ajudar als estudiants a anotar les
observacions fetes mentre preparen, duen a terme i analitzen els
experiments, i després recupera aquestes observacions a la Conclusion
Tool com a base per extreure conclusions.
Utilitza el Data Viewer per proporcionar eines als estudiants perquè
organitzin i visualitzin les dades dels seus experiments. Les
representacions gràfiques mostren amb concisió la relació existent entre les
variables independents i dependents.





Considera fer suggeriments o donar pistes que serveixin de guia en
aquesta fase utilitzant els següents textos:
o Recorda canviar només una variable cada vegada i guarda les notes
no només de les teves dades sinó també del procés en si.
o Has tingut en compte tot el necessari abans de dur a terme
l'experiment?
o Has recopilat prou dades?

Quan els estudiants estan duent a terme la fase d'investigació a classe pots
revisar el progrés que fan i animar-los verbalment que segueixin els consells del
text. Depenent del coneixement i de les capacitats de l'alumnat pots escollir fer
l'anàlisi amb tota la classe. Determina quin tipus de dades esperes dels estudiants
com, per exemple, una taula, un gràfic o certs càlculs. Això dependrà del nivell
que tinguin. Així mateix, assegura't que tots els estudiants participen en aquesta
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activitat, no només els millors estudiants. Cada estudiant hauria de tenir
l'oportunitat d'aportar-hi alguna cosa i tots haurien d'entendre l'anàlisi realitzat.
Intervén quan sigui necessari.
CONCLUSIÓ
A la fase de conclusió és on els resultats de la fase d'investigació es comparen
amb els resultats de la fase de conceptualització i se n'extreuen conclusions.
A l'hora de dissenyar la fase de conclusió pots:


Recalcar que els estudiants han de pensar en les dades recollides i en
quines dades els ajudaran a confirmar o refutar les seves hipòtesis.



Utilitzar la Conclusion Tool perquè els estudiants puguin comprovar si els
resultats dels seus experiments en forma d'observacions anotades a
l'Observation Tool recolzen les hipòtesis fetes al Hypothesis Scratchpad o
si són rellevants per a les preguntes plantejades al Question Scratchpad.

Quan els estudiants es trobin a la fase de conclusió a classe, pots revisar el
progrés que han dut a terme, advertir-los de les conclusions errònies fetes i
animar-los a repetir els seus experiments/exploracions per tal que arribin a
conclusions correctes.
DISCUSSIÓ
La fase de discussió consisteix en què tothom comparteixi l'experiència del procés
reflexiu i els resultats extrets. Involucra el procés de descriure, criticar, avaluar i
discutir sobre tot el procés reflexiu o una fase específica. Conté dues subfases, la
de comunicació i la de reflexió, que ajuden que els estudiants comuniquin els seus
descobriments als altres i els anima a reflexionar sobre les accions dutes a terme
per tal d'aprendre de les seves experiències.
En dissenyar la fase de discussió pots:


Utilitzar l'eina de reflexió per comentar als estudiants com han emprat el
temps treballant en un EAR i animar-los a reflexionar sobre els processos
d'aprenentatge durant aquest temps. El text d'exemple de la Reflection Tool
diu:
o La reflexió implica pensar en retrospectiva sobre què has fet i les
eleccions realitzades. Torna enrere i observa al registre del temps
emprat en les activitats situat a baix per veure quant de temps has
fet servir a les fases reflexives. El creador de l'EAR hi ha afegit un
suggeriment de temps, per ajudar-te a fer comparacions.
o Has dedicat força més temps de l'esperat en una o més fases? Si és
així, pensa per què (per exemple, si és perquè va ser una fase
especialment difícil o si va ser una fase que et va motivar). Explica
per què creus que les fases reflexives difereixen del temps suggerit.
Si el temps dedicat era el mateix, explica si penses que tots els
projectes reflexius segueixen aquesta distribució general.



Utilitza la Input Box per promoure al pensament reflexiu amb preguntes
obertes com:
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o Quina va ser la fase més dura durant les activitats i per què va ser
aquesta fase la més difícil?
o Ha variat el teu grau de confiança en les hipòtesis? Si és així, quins
experiments o observacions han fet que canviïs d'opinió? Si no és
així, és per què tenies raó des del principi? Has tingut prou dades i
informació per arribar a la teva conclusió?
o Què s'hauria de fer diferent i de similar la pròxima vegada que es
dugui a terme una reflexió?


A la conclusió d'una activitat d'aprenentatge reflexiu pots demanar als
estudiants que facin un informe o una presentació que resumeixi
l'experiència. En aquest cas, pots utilitzar l'aplicació File Drop perquè els
estudiants lliurin un document digital en què expliquin els seus
descobriments.

Si els estudiants fan presentacions a classe sobre els seus descobriments,
aleshores anima la discussió i que comentin entre ells. La presentació cara a cara
és una part important de com expliquen els científics professionals els resultats de
les seves recerques a la vida real.
2.2.3 Quan utilitzem aquest escenari?
L'escenari bàsic es pot aplicar per aconseguir dos objectius principals: En primer
lloc, es pot utilitzar per entendre un fenomen concret en què un o diversos factors
independents afecten una variable dependent. En segon lloc, serveix com a guia
perquè els estudiants entenguin l'enfocament reflexiu; les seves fases, subfases i
tasques particulars. Comparat amb altres escenaris del Go-Lab, l'escenari bàsic
és el més simple i podria recomanar-se com a inicial per a novells en
aprenentatge reflexiu. Degut a la seva estructura senzilla, també es recomana per
a mestres que encara no són experts en aplicar aprenentatge reflexiu a classe. No
obstant això, s'hauria de mencionar que no és l'escenari més apropiat per
descobrir processos més complexes en què sigui important dividir el problema
complex en subproblemes que es poden resoldre en diferents grups d'alumnes.
Per tant, també es pot considerar realitzar alguns dels altres escenaris descrits en
els següents capítols.
2.2.4 Exemple d'EARs
Els següents EAR es poden considerar com a exemples d'aquest escenari:
Enfonsament i flotació, Cràters a la Terra i a altres planetes, Circuits en sèrie i
paral·lels, i l'EAR de biologia “Guppies”.
2.3

L'enfocament del trencaclosques

L'enfocament del trencaclosques és un tipus d'estructura d'aprenentatge en grup
en què cada estudiant ha de cooperar amb els seus companys per aconseguir
objectius d'aprenentatge. En un trencaclosques, cada part de la imatge tes
col·loca a un lloc concret per representar tota la imatge. Per tant, a l'enfocament
del trencaclosques la contribució de cada estudiant és necessària per preparar el
resultat final (Aronson, 2002, pàg. 215). En aquest escenari, els estudiants
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s'agrupen dues vegades; primer en grups base (en què s'explora el problema) i
després en grups d'experts (que se centren en una part concreta de l'activitat).
Una vegada acabada la feina d'expert, els experts tornen al grup base i el
problema se soluciona compartint totes les experiències. Quan cada expert torni
al seu grup base, la contribució de cada estudiant serà una part per entendre el
problema com si fos una part d'un trencaclosques.
2.3.1 Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes
Inicialment, els estudiants formen grups base a la fase d'orientació i el professor
demana que cada grup base provi tot el conjunt de variables que s'està
investigant (per exemple, imatge 6; V1-V3). A la fase de conceptualització, cada
estudiant d'un grup base es familiaritzarà amb una sola variable, perquè després
es converteixi en un "expert" en aquesta variable. A la fase d'investigació, els
estudiants passen dels grups base als grups d'"experts". És a dir, els "expert" dels
diferents grups base, als qual se'ls ha assignat la mateixa variable, es reuniran per
formar un grup d'"experts" en aquesta variable. La fase de conclusió implica dos
passos. En primer lloc, els grups d'"experts" conclouen la seva investigació, i
després els "experts" tornaran als grups "base" per compartir els seus resultats i
arribar a les conclusions finals. És a dir, fan el canvi a la inversa, del grup
d'"experts" tornen al grup "base". El nombre i la mida dels grups dependrà del
nombre d'estudiants i dels ordinadors que hi hagi a classe.

Imatge 6. Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes en l'enfocament del
trencaclosques.
L'ordre de l'enfocament del trencaclosques pot seguir els dos camins de l'escenari
pedagògic bàsic; és a dir, de la pregunta o de la hipòtesi conductora. El mestre
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decidirà quin camí se seguirà depenent de les habilitats i les necessitats dels
alumnes, com també del temps disponible. El professor pot escollir, per tant, entre
utilitzar un cicle reflexiu basat en una hipòtesi o un enfocament més explicatiu
seguint un camí guiat per una pregunta.
Convé seleccionar el camí de la hipòtesi quan els estudiants tenen una visió
general de totes les variables implicades en el fenomen que s'està estudiant i
estan preparats per començar la seva investigació (per exemple, els estudiants
estan llestos per a posar a prova una hipòtesi concreta). El camí de la pregunta
conductora l'haurien de prendre els estudiants que han de començar amb una
pregunta oberta perquè no saben exactament quines són les variables implicades
en el fenomen que estan estudiant (per exemple, els estudiants necessiten
determinar quines variables poden incloure's en la investigació). A continuació
trobareu una seqüència detallada de fases del camí de la hipòtesi del camí de la
pregunta conductora:



El camí de la pregunta conductora: Orientació; pregunta; exploració;
interpretació de dades; conclusió; comunicació;
Posa a prova una hipòtesi: Orientació; hipòtesi; experimentació;
interpretació de dades; conclusió; comunicació; i reflexió.

El camí de la
pregunta
conductora:
1. El mestre
introdueix la matèria

2. Formació de
grups: formulació de
la pregunta
conductora (totes
les variables)

3. S'assigna una
variable a cada
estudiant i es fa el
canvi al grup
d'experts; els grups
d'experts exploren la
seva variable o les
relacions entre
aquestes.

4. Els experts
arriben a
conclusions.
5. Els experts tornen

Camí de la hipòtesi
1. El mestre
introdueix una
matèria; formació de
grups
2. Formulació
d'hipòtesis (totes les
variables)

3. S'assigna una
variable a cada
estudiant i passen
als grups d'experts:
els experts posen a
prova la seva
variable

4. Els experts arriben
a conclusions.
5. Els experts tornen
als grups base,

Imatge 7. Els camins de la pregunta i de la hipòtesi conductora del cicle
reflexiu en l'enfocament del trencaclosques.
A la Taula 2, se suggereixen diferents tipus d'orientació considerant el camí i la
fase/subfase del cicle reflexiu. A més a més, per a cada tipus d'orientació es
detalla una breu descripció en què s'explica la funció principal d'aquesta.
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Taula 2
Directrius dels camins i fases de l'enfocament del trencaclosques
Camí

Fase/Subfase

Orientació

Descripció orientativa

Ambdós

Totes les fases

Eina de presa de
notes

Prendre notes ja sigui lliure o per instrucció.

Concept Mapper
(es pot configurar)

Organitza conceptes i representa les
relacions entre conceptes amb fletxes.

Hypothesis
Scratchpad (es
pot configurar)

Facilita la formulació d'hipòtesis.

Heurístic

Proporciona la fórmula general d'una bona
hipòtesi.

Questioning
Scratchpad (es
pot modificar en la
composició
d'aplicacions)

Facilita la formulació de la pregunta
conductora.

Heurística

Proporciona normes per a la formulació d'una
bona pregunta conductora.

Experiment
Design Tool

Facilita la planificació de l'experiment i el
procés de disseny de l'aquest.

Heurística

Regles generals sobre com manipular les
variables durant el disseny dels experiments.

Indicacions

Recorda als estudiants que guardin la
informació amb un nom adequat perquè
hauran de recuparar-la a la fase següent.

Activitat

Ajuda als alumnes a dur a terme una
exploració vàlida al laboratori.

Indicacions

Recorda als estudiants que segueixin un
procediment i promou la identificació del punt
el mira.

Data Viewer Tool

Facilita la visualització de les dades recollides
durant l'experiment.

Indicacions

Explica als estudiants com recuperar el seu
conjunt de dades.

Preguntes
orientatives

Preguntes concretes per ajudar a la
interpretació de dades.

Conclusion Tool

Facilita la formulació de conclusions vàlides.

Indicacions

Recorda als estudiants que guardin les seves
conclusions amb un nom adequat perquè

Hipòtesi

Pregunta
conductora

Hipòtesi

Pregunta
conductora

Hipòtesi

Ambdós

Hipòtesi
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Fase/Subfase

Orientació

Descripció orientativa
hauran de recuperar-les en la fase següent.

Ambdós

Conclusió

Heurística

Supervisa l'ús de les proves per verificar o
refutar les hipòtesis.

Hipòtesi

Discussió;
comunicació

Indicacions

Recorda als alumnes com recuperar les
conclusions dels experts.

Ambdós

Discussió; reflexió

Reflection Tool

Ajuda als estudiants a pensar de manera
crítica i avalua la seva feina.

2.3.2 Directrius per fases
A l'escenari de dalt es presenta tot el recorregut. No obstant això, es pot modificar
deixant de banda algunes fases o centrant-se més o menys en unes fases i/o
bastides en concret. En aquest apartat presentem unes breus directrius sobre
com dissenyar un EAR de l'escenari del trencaclosques fase per fase. Totes les
directrius s'han preparat per seguir el camí de la hipòtesi però, amb uns petits
canvis, també es poden aplicar pel camí de la pregunta conductora. Per a cada
fase indiquem també quines són les eines més adients. A l'"escenari EAR" del
Graasp hi ha versions més curtes d'aquestes directrius.
ORIENTACIÓ
A la fase d'orientació, els estudiants formen els grups base i fan una pluja d'idees
sobre el tema general, es familiaritzen amb els aspectes concrets d'aquests
explorant diversos recursos i repassen coneixements previs. En aquesta fase, es
fan servir les activitats 1 i 2 de la taula 3 (vegeu la pàgina 41), en què els
estudiants fan una pluja d'idees sobre el que saben de la matèria i sostreuen els
coneixements previs d'aquesta, respectivament.
A la primera activitat, has d'actuar com a impulsor de la discussió.
La discussió es pot impulsar mitjançant:
 Un o més vídeos, de You Tube. Com a alternativa, pots gravar el teu propi
vídeo en què els explicaràs el tema general.
 Un text breu.
 Un o més enllaços a pàgines web concretes.
Per tal que els estudiants activin el seu coneixement previ (segona activitat),
poden:
 Anotar a una Input Box tots els conceptes i paraules clau que pensin que
estan relacionades amb el tema.
 Realitzar un breu qüestionari amb preguntes de resposta múltiple relacionat
amb el tema.
CONCEPTUALITZACIÓ
Subfase de la hipòtesi
A la subfase de la hipòtesi, els estudiants pensen en els conceptes principals que
descriuen el fenomen que s'està estudiant. Després, formulen hipòtesis
específiques que investigaran a la següent fase. En aquesta fase es realitzen les
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activitats 3, 4, 5 i 6 de la Taula 3; és a dir, els estudiants identifiquen les variables i
les seves relacions, discuteixen les suposicions per a la formulació d'hipòtesis i
formulen les hipòtesis.
En aquesta fase pots fer que els estudiants tractin d'interrelacionar els conceptes i
les paraules clau que van anotar a la primera fase, creant un mapa conceptual.
Abans que comencin a crear el mapa conceptual pots donar-los una pista
rellevant:
"Un mapa conceptual és una representació visual de pensaments, informació i
coneixements. Conté conceptes i les relacions que s'estableixen entre aquests
conceptes i es representa visualment mitjançant fletxes i colors. Això permet
organitzar la informació i proporciona una estructura perquè desenvolupis idees
amb més facilitat."
Una vegada que els estudiants han construït el seu mapa conceptual, pots fer-los
algunes preguntes per assegurar-te que els seus mapes conceptuals contenen
com a mínim un subconjunt de variables que s'investigaran a la següent fase.
Els estudiants discuteixen primer les suposicions per a la formulació d'hipòtesis
amb el grup base, mitjançant el Hypothesis Scratchpad. Durant la formulació
d'hipòtesis, es dóna als estudiants alguns consells com els següents:





La formulació d'una bona hipòtesi pot enunciar-se com "SI...
ALESHORES...", la qual cosa implicaria que hi ha una variable dependent i,
com a mínim, una d'independent. Per exemple; Si la variable independent
incrementa, ALESHORES la variable dependent disminueix.
Utilitza només una variable dependent cada vegada que formulis una
hipòtesi.
Recorda que després de l'experimentació la hipòtesi podria resultar ser
errònia. No seria cap problema. Molts experiments concrets han acabat
aportant coneixements molt importants perquè una hipòtesi va ser refutada.

En general, assegura't que en aquesta fase els estudiants utilitzen les variables
adequades i anima'ls a tenir en compte els consells que han rebut.
INVESTIGACIÓ
Subfase d'experimentació
A la subfase d'experimentació, els estudiants s'agrupen en grups d'experts.
Després, dissenyen i duen a terme els experiments. Cada grup d'experts investiga
una variable diferent per confirmar o refutar la hipòtesi. En aquesta fase, es fan
les activitats 7, 8, 9, 10 i 11 de la Taula 3; és a dir, els estudiants passen dels
grups base als grups d'experts, es familiaritzen amb el laboratori que utilitzaran,
discuteixen suposicions pel disseny experimental, dissenyen un experiment, duen
a terme el seu experiment i anoten les seves observacions.
A l'inici d'aquesta fase, pots establir una breu discussió en cada grup d'experts
perquè els estudiants discuteixin quin és l'objectiu de la formació del grup
d'expert. Explica als estudiants que cada grup d'experts s'especialitzarà en una
variable diferent. Per exemple, si un grup base està format per quatre membres,
cada membre s'especialitzarà en una variable d'investigació. Tots els estudiants
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de cada grup d'experts es concentraran en una única variable. Després d'aquesta
breu discussió, assegura't que tots els estudiants de cada grup d'experts saben
què investigaran.
Els estudiants han de tenir la seva primera experiència en el laboratori per tal de
poder planificar bé les seves investigacions. Com a primer contacte, es pot deixar
que els alumnes es familiaritzin amb el laboratori durant un temps breu (per
exemple, cinc minuts) o posar-los un breu vídeo explicatiu en què es detallin els
elements i les funcions principals del laboratori.
El següent pas pels estudiants consisteix a realitzar un pla detallat perquè realitzin
els experiments. Això es pot fer amb l'Experiment Design Tool. Abans que cada
estudiant utilitzi l'eina, els pots demanar que discuteixin les següents qüestions en
el grup d'experts:
 Quina variable mesuraràs? És a dir: Quina és la teva variable dependent?
Explica per què has escollit aquesta variable.
 Quina variable canviaràs? És a dir: Quina és la teva variable independent?
Explica per què has escollit aquesta variable.
 Quines variables has de controlar (mantenir com a constants) en el teu
experiment? És a dir: Quines són les teves variables de control? Explica
per què.
Quan els estudiants insereixen els mesuraments a l'Experiment Design Tool, totes
les dades es guarden de forma automàtica en un format que el Data Viewer pot
recuperar a la fase següent. També pots demanar als alumnes que anotin les
seves observacions durant l'experiment amb l'Observation Tool.
Durant l'experimentació, pots demanar als estudiants un seguit de preguntes per
reflexionar, com les següents: "Has planificat tot el que has de fer abans de
començar l'experiment?" "Tens prou dades?"
Subfase d'interpretació de dades
A la subfase d'interpretació de dades, els estudiants poden utilitzar el Data Viewer
per preparar gràfics i examinar la relació que hi ha entre les variables
(independents i dependents), que s'han investigat a la fase prèvia. En aquesta
fase, es fa l'activitat 12 de la Taula 3; és a dir, els estudiants interpreten les dades
experimentals.






El Data Viewer és una eina que ajuda als estudiants a crear gràfics de
dades o taules a partir dels mesuraments enregistrats de les variables
independents i dependents. Anima als estudiants que facin com a mínim
una representació gràfica.
A més a més, pots inserir una Input Box i donar als estudiants algunes
preguntes conductores per ajudar-los a examinar les relacions que
s'estableixen entre les variables.
Insta als estudiants a tornar a la fase d'experimentació si no han recopilat
prou dades.
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CONCLUSIÓ
A la fase de conclusió, els estudiants extreuen conclusions dels seus experiments
mitjançant la Conclusion Tool per recuperar la feina prèvia (hipòtesis, gràfics i
observacions). A més a més, discuteixen les conclusions en el grup d'experts i
preparen presentacions d'experts per comunicar els seus resultats als grups base.
En aquesta fase, es fan les activitats 13, 14, i 15 de la Taula 3; és a dir, els
estudiants arriben a conclusions, les discuteixen amb el grup d'experts i preparen
una presentació d'experts.
Dóna als estudiants alguns consells a l'hora d'utilitzar la Conclusion Tool, com
aquest:


La teva conclusió hauria de justificar-se amb les proves que has recopilat
durant la fase d'investigació. Aquesta evidència t'ajudarà a comprovar si la
teva hipòtesi és correcta o no.

A més, ajuda als estudiants a formular conclusions vàlides. Indica les conclusions
que contenen errades i anima'ls a repetir els seus experiments per tal que arribin
a conclusions defensables.
Els estudiants poden preparar les seves presentacions d'experts en un Power
Point i pujar-lo a l'EAR mitjançant l'aplicació File Drop. A la presentació d'experts,
els estudiants haurien d'intentar donar prou proves de la seva experimentació per
refutar o confirmar les seves hipòtesis. Assegura't que tots els grups d'experts han
pujat les seves presentacions al File Drop.
Dóna als estudiants alguns consells durant la preparació de les seves
presentacions d'experts com, per exemple:


Una bona presentació d'experts ha de contenir informació sobre el
problema estudiat, la investigació feta, les dades recopilades i la conclusió
que se n'ha extret.

DISCUSSIÓ
Subfase de comunicació
A la subfase de comunicació, els estudiants tornen al seu grup base.
Comparteixen les seves conclusions amb la resta de membres del grup per arribar
a una conclusió final. En aquesta fase, es fan les activitats 16, 17, 18, 19 i 20 de la
Taula 3; és a dir, els estudiants passen del grup d'experts al grup base,
comuniquen els resultats als grups base, discuteixen les conclusions amb ells,
extreuen la conclusió final i discuteixen les conclusions de la resta dels grups.
En el primer pas d'aquesta fase, els estudiants tornen al seu grup base i
presenten als seus companys els resultats i les conclusions dels experts. Poden
accedir a la presentació mitjançant l'aplicació File Drop.
En el següent pas, els estudiants han d'arribar a conclusions finals amb el grup
base i escriure-les en una Input Box.
Al final d'aquesta fase, tota la classe pot debatre les conclusions finals extretes. A
més, es pot demanar que expliquin com el seu treball i els seus resultats es poden
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aplicar a altres àmbits, perquè els estudiants puguin identificar diferents aspectes
de la pràctica científica.
Subfase de reflexió
La subfase de reflexió és l'última fase del cicle reflexiu, i és on els estudiants
participen en activitats reflexives que els ajuden a ser crítics amb el seu procés
d'aprenentatge. En aquesta fase, es fa l'activitat 21 de la Taula 3; és a dir, els
estudiants reflexionen sobre la seqüència reflexiva.
Els estudiants poden fer servir la Reflection Tool per comparar les activitats
reflexives o respondre preguntes reflexives com les que es detallen a continuació,
en una Input Box:




Sigues crític i digues si has fet les activitats correctament.
Avalua els èxits o els errors de cada una de les fases del procés
d'aprenentatge.
Considera estratègies alternatives per fer la teva feina i identifica les
activitats que podries haver desenvolupat d'una manera diferent.

Taula 3
Ordre típic d'activitats de l'escenari del trencaclosques
Ordre
d'activitats

Breu
descripció
de les
activitats

Fase de l'EAR
(Pedaste et al.
2015)

Subfase de
l'EAR
(Pedaste et al.
2015)

En
línia/Sense
connexió

Distribució
de la
classe
(tota la
classe; en
grup;
canvi o
individual)

Recursos
per utilitzar
en línia

1

Crea grups
base

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Canvi de
tota la
classe a
grups base

-

2

Pluja d'idees
sobre el tema

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Grup base

-

3

Repàs de
coneixements
previs

Orientació

Orientació

En línia

Individual

Input Box;
Uday's
Scratchpad

4

Identificació
de variables i
de les
relacions
entre elles

Conceptualització

Generació
d'hipòtesis

En línia

Individual

Concept
Mapper

5

Discuteix
suposicions
per a la
formulació
d'hipòtesis

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Grup base

-

6

Formulació
d'hipòtesis

Conceptualització

Generació
d'hipòtesis

En línia

Individual

Hypothesis
Scratchpad

7

Crea grups
d'experts

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Canvi de
grups base
a grups
d'experts

-

8

Familiarització
amb el

Investigació

Experimentació

En línia

Individual

Laboratori
en línia
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activitats

Go-Lab

Fase de l'EAR
(Pedaste et al.
2015)

Subfase de
l'EAR
(Pedaste et al.
2015)

En
línia/Sense
connexió

Distribució
de la
classe
(tota la
classe; en
grup;
canvi o
individual)

Recursos
per utilitzar
en línia

laboratori que
s'usarà
9

Discussió de
suposicions
per al disseny
experimental

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Grup
d'experts

-

10

Dissenya un
experiment

Investigació

Experimentació

En línia

Individual

Experiment
Design Tool

11

Du a terme un
experiment i
anota les
observacions

Investigació

Experimentació

En línia

Individual

Laboratori
en línia;
Observation
Tool

12

Interpreta
dades
experimentals

Investigació

Interpretació
de dades

En línia

Individual

Data
Viewer

13

Extracció de
conclusions

Conclusió

Conclusió

En línia

Individual

Conclusion
Tool

14

Discuteix les
conclusions
dels grups
d'experts

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Grup
d'experts

-

15

Preparació
d'una
presentació
d'expert

Discussió

Comunicació

En línia

Grup
d'experts

Padlet; File
Drop

16

Canvi de
grups
d'experts a
grups base

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Canvi de
grups
d'experts a
grups base

-

17

Comunicació
dels resultats
als grups
base

Discussió

Comunicació

En línia

Grup base

File Drop

18

Discussió
sobre les
conclusions
amb el grup
base

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Grup base

-

19

Escriu una
conclusió final

Discussió

Comunicació

En línia

Individual

Input Box

20

Discussió
sobre les
conclusions
de tots els
grups

Discussió

Comunicació

Sense
connexió

Tota
classe

21

Reflexió sobre
l'ordre de les
activitats

Discussió

Reflexió

En línia

Individual
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2.3.3 Activitats per fer sense connexió
Les activitats per fer sense connexió s'han de realitzar quan siguin un valor afegit
pel procés d'aprenentatge. Es pot passar de fer una activitat en línia a una activitat
que no cal connexió en qualsevol de les cinc fases reflexives (orientació,
conceptualització, investigació, conclusió i discussió). Per exemple, durant la fase
d'investigació, es pot deixar que els estudiants discuteixin amb el grup d'experts
les suposicions pel disseny experimental sense estar connectats.
Durant la fase de discussió, en què els estudiants reflexionen sobre les activitats
realitzades o es comuniquen entre ells, les activitats en què no estan connectats
suposen un valor afegit per a la interacció dels estudiants en el grup base o
d'experts. Just a l'inici de les activitats, seria beneficiós fer una activitat sense
estar connectats perquè els estudiants facin una pluja d'idees sobre el tema en
qüestió. Una altra activitat que s'ha de fer sense estar connectats és quan se'ls
permet formar els grups base i els grups d'experts. Quan formin el grup d'experts,
als estudiants que són als grups base/inicials, se'ls ha d'animar que discuteixin i
decideixin la seva especialització, de manera que es reparteixin totes les variables
d'investigació en què seran experts.
Un altre moment important durant la feina com a experts és quan els experts en el
mateix comuniquen els resultats i n'extreuen conclusions. La comunicació dels
experts es realitza sense connexió a internet; han d'elaborar conclusions vàlides i
tenir prou proves que les verifiquin. Quan els experts retornen als seus grups
inicials/base, es crea una altra discussió important sense estar connectats. En
aquest cas, tots els experts del grup han d'informar als seus companys què han
conclòs, i després el grup base ha de ser crític respecte a la validesa dels
resultats dels seus companys i extreure'n una conclusió global.
2.3.4 Quan utilitzem aquest escenari?
L'enfocament del trencaclosques s'ha d'utilitzar quan hi ha variables múltiples o
quan s'inclou valors de variables que s'han d'examinar per tal de descriure de
manera adequada un fenomen. En casos així, l'enfocament del trencaclosques
distribuirà tasques entre els estudiants dels grups, la qual cosa permetrà abordar
un nombre considerable de variables en menys temps.
A més, l'enfocament del trencaclosques és apropiat quan s'espera molta
variabilitat en els procediments de recol·lecta de dades, de manera que seria
aconsellable tenir diferents grups d'estudiants per tal de poder comparar entre els
grups la informació que han aconseguit.
A més, l'enfocament del trencaclosques fa incrementar la interacció entre els
estudiants i catalitza l'efecte de l'aprenentatge col·laboratiu. La interacció entre els
estudiants també implica que argumentin a l'hora de compartir amb els companys
el coneixement d'experts. En aquest sentit, l'enfocament del trencaclosques
podria ajudar a desenvolupar les habilitats d'argumentació.
2.3.5 Exemple d'EAR
L'exemple de l'EAR del trencaclosques es va crear sobre el tema de la llei d'Ohm.
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Els sis barrets per pensar

El llibre d'Edward de Bono,3 Sis barrets per pensar, explica una tècnica creativa
que s'ha utilitzat molt en diversos camps com en direcció d'empreses, en educació
i en interacció persona-ordinador. Bàsicament, la tècnica dels sis barrets per
pensar proporciona directrius per tal d'adoptar diferents mètodes de pensament,
caracteritzats per sis barrets de diferents colors: Blanc (informació neutral),
vermell (sensació i emoció), negre (crítica dura), groc (benefici i optimisme), verd
(energia i llibertat) i blau (control i ordres).
2.4.1 Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes
Per a cada fase de reflexió, hi ha més d'un color de barret (per exemple, es pot
aplicar el mode de pensament). La Taula 4 representa quins barrets són rellevants
per a cada fase de reflexió.
Taula 4
L'escenari dels sis barrets per pensar se centra en el pensament i les
inferències de les fases de l'aprenentatge reflexiu del Go-Lab.
Thinking
hats

Focus

Inquiry Learning Phases Applicable

Facts,
Figures
Information

Orientation, Conclusion, Discussion: Call for
information known and needed, which can be
provided by a teacher, peers and other
sources. Such information may need to be
referenced for supporting discussion as well as
conclusion.

Intuition,
Feeling &
Emotion

Discussion: In reflecting and communicating
experiences and insights gained in the learning
process, students may express feelings and
emotions (e.g., fun, pride, frustration, surprise)
to make their points.

Judgment
& Caution

Conceptualization, Investigation: Spot the
difficulties and risks; find out where and why
things may go wrong. In formulating questions
and hypotheses, it is critical to think about
counterarguments and potential pitfalls.

Logical
Positive

Conceptualization, Investigation, Conclusion:
Explore the positives and probe for value and
benefit. Optimism (but remain alert to biases)
sustains engagement in the process.

Conceptualization: Identify the possibilities,
Creativity &
alternatives and new ideas; an opportunity to
Alternatives
express new concepts and new perceptions.
Overview
Process
control

3

All phases: It works as a control mechanism to
ensure that the guidelines for different modes
of thinking are observed. It is essentially a
meta-cognitive strategy.

De Bono, E. (1999). Six Thinking Hats. Penguin.
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Normalment, aquesta tècnica de creativitat s'aplica en el marc d'un grup. Els
participants poden dur barrets reals o imaginaris (per exemple, es pot demanar a
tots els membres del grup que diguin en veu alta quin és el color del seu barret o
mostrar la imatge d'un barret perquè tots el vegin). Per assegurar que els
participants saben en quin mode de pensament concret es troben i, per tant, se
centrin en una línia de pensament, és important que es posin i es treguin els
barrets fent unes accions concretes (per exemple, fent un gest o verbalitzant el
canvi de barrets). Així mateix, els membres del grup s'han de posar el mateix color
de barret alhora. En canviar de barret, els participants poden reenfocar o
redireccionar la forma de pensar i d'interaccionar (tant de forma verbal com noverbal). A més a més, els barrets es poden utilitzar en qualsevol ordre que es
consideri oportú i es poden repetir tantes vegades com sigui necessari per
abordar el tema en qüestió.
Implementar la tècnica dels sis barrets per pensar en el model pedagògic bàsic és
relativament fàcil, com s'il·lustra i es descriu a la Imatge 5. Fixa't que el mestre ha
de dirigir el procés del canvi dels barrets perquè és una activitat col·laborativa. No
obstant això, si la classe és gran, sincronitzar el procés pot ser una mica difícil.
Com a alternativa, la classe es pot dividir en grups més petits. S'identifica un líder
de cada grup que serà el responsable de coordinar el temps en què s'hauran de
canviar els barrets i s'assegurarà que els membres se centren en el tema en
qüestió.

Imatge 5. Exemple de l'escenari dels sis barrets per pensar en les fases
d'aprenentatge reflexiu.
Mentre que la Imatge 5 il·lustra quin color de barret correspondria a cada fase
d'aprenentatge reflexiu, el mestre (o l'estudiant que lidera el grup) té molt de
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marge per adaptar l'ús dels barrets segons les habilitats i les preferències dels
membres del grup, les dinàmiques d'aquest i certs factors situacionals.
Tal com s'indica a la Imatge 5 hi ha dos camins; el de la hipòtesi (el camí de la
dreta) i el de la pregunta (el camí de l'esquerra), que impliquen l'ús de barrets de
diferents colors o modalitats de pensament. El camí que s'esculli depèn de la
disposició dels estudiants. És adient seleccionar el camí de la hipòtesi si els
estudiants ja han identificat totes les variables relacionades amb el tema en
qüestió i estan llestos per posar a prova hipòtesis concretes (per exemple, la fase
d'investigació). El camí de la pregunta és adequat si els estudiants volen explorar
el tema en qüestió però no saben quines són les variables rellevants ni tenen una
hipòtesi concreta per posar a prova.
A més, mentre que a la majoria de fases i subfases reflexives els dos camins
tenen patrons d'ús similars (o d'ordre de modalitat de pensament), hi ha algunes
excepcions. Per exemple, a la fase de conceptualització, el camí de la hipòtesi
comença amb el barret groc (pensament lògic), seguit del barret negre (judici i
cautela), mentre que el camí de la pregunta comença amb el barret verd
(creativitat i alternatives), seguit també del barret negre. Fixa't que el barret blau
es pot fer servir en totes les fases per dirigir, monitoritzar o controlar el procés
corresponent, i funciona com si fos una mena d'estratègia metacognitiva.
Taula 5
Orientació sobre els camins i fases amb els barrets de colors rellevants
Descripció orientativa
Camí

Fase/ Subfases
Barrets

Hipòtesi

Blanc

Orientació

Pregunta
Hipòtesi

Bastides
Eina de presa de notes
Eina de presa de notes

Groc

Negre

Concept
Mapper

Hypothesis
Scratchpad

Verd

Negre

Questioning Scratchpad

Conceptualització
Pregunta

Hipòtesi

Exploració i
experimentació

Groc
Verd

Pregunta
Hipòtesi

Blau
(direcció,
monitoratge
i control)

Interpretació de
dades

Preguntes orientatives

Hipòtesi
Conclusió

Blanc

Groc

Conclusion Tool

Discussió

Negre

Vermell

Reflection Tool

Hipòtesi
Pregunta
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2.4.2 Directrius per fases
A l'escenari de dalt es presenta tot el recorregut. No obstant això, es pot modificar
deixant de banda algunes fases o centrant-se més o menys en unes fases i/o
bastides en concret. En aquest apartat, presentem unes breus directrius sobre
com dissenyar un EAR per a l'escenari dels sis barrets per pensar fase per fase.
Per a cada fase indiquem també quines són les eines més adients. A l'"escenari
EAR" del Graasp hi ha versions més curtes d'aquestes directrius.
El camí de la hipòtesi s'utilitza per defecte com a escenari dels sis barrets per
pensar, pressuposant que el professor acostuma a donar als estudiants una visió
general de les variables que s'estudiaran en un experiment.
A cada estudiant (o grup d'estudiants) se'ls hauria de donar una pila de targetes
de sis colors que representin la característica principal corresponent a cada barret
(Imatge 6), que serveixin com a recordatori als estudiants de quina modalitat de
pensament en què se suposa que es troben.

Imatge 6. Targetes de sis colors que mostren les característiques principals
dels barrets corresponents.
Si la classe té unes 15 persones o menys, el professor pot decidir quin barret es
farà servir a cada fase/subfase dient en veu alta el color de barret que els
estudiants han de "dur". Els estudiants es posen la targeta del color corresponent
en un lloc elevat i visible perquè siguin conscients de la modalitat de pensament
associada. És molt important que els estudiants estiguin sincronitzats i que es
trobin en la mateixa fase de reflexió i en el mateix procés cognitiu/afectiu. A
classes amb més de 15 estudiants, aquests s'haurien de dividir en grups de cinc.
Cada grup ha d'escollir un líder, o se l'ha d'assignar, perquè es responsabilitzi de
coordinar el canvi de barrets, repeteixi les instruccions del mestre i ensenyi la
targeta. El líder del grup ha de ser un estudiant que sigui clar i tingui confiança en
ell mateix a l'hora de donar instruccions als altres. Es recomana la bastida de
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classes amb 15 estudiants; depenent de si n'hi ha menys o més, les activitats dels
sis barrets per pensar s'hauran de dur a terme amb tota la classe o en grups,
respectivament. No obstant això, el llindar pot variar, depenent del tipus d'aula i de
les preferències dels estudiants, com també del seu comportament.
ORIENTACIÓ
A la fase d'orientació, es demana als estudiants que es posin el barret blanc, per
explorar els fets bàsics i la informació pertanyent al tema en qüestió. El mestre pot
indicar als alumnes alguns recursos o demanar als estudiants que els trobin; per
exemple, a biblioteques de l'escola, pàgines web especialitzades en el tema,
vídeos de YouTube o documentals de televisió. Els estudiants haurien de llegir els
recursos identificats per familiaritzar-se amb el tema i per preparar-se per a les
següents fases. Per ajudar-los a entendre la informació dels recursos, s'anima
que els estudiants utilitzin l'eina per prendre notes.
CONCEPTUALITZACIÓ
Segons el camí que es prengui, aquesta fase comença amb un barret groc en el
camí de la hipòtesi i amb un barret verd en el camí de la pregunta.
Camí de la hipòtesi: en dur un barret groc els estudiants exploren els conceptes
clau relacionats amb el laboratori/fenomen d'interès, identificant-ne els aspectes
positius, valors i beneficis (per exemple, la rellevància amb el seu dia a dia o les
habilitats reflexives lògiques millorades). No obstant això, els estudiants haurien
d'estar alerta a possibles tendències, que es podrien mitigar a través de
discussions que també poden sostenir el seu compromís amb el projecte. A més,
hi ha dues eines de suport per al procés: el Concept Mapper i el Hypothesis
Scratchpad. Quan utilitzen alguna de les eines, s'ha de demanar als estudiants
que es posin el barret negre. Per tant, se'ls ha de demanar que analitzin les
dificultats i riscs associats, i que detectin on i per què podrien anar malament les
coses i com es podrien arreglar. Després de finalitzar un mapa conceptual o de
formular una hipòtesi, els estudiants han de ser crítics i comprovar-los per
identificar els possibles obstacles amb què es trobaran o si falta alguna cosa. El
mapa/hipòtesi creada en aquesta fase els hauria de permetre treballar sense
problemes en la següent fase.
Camí de la pregunta: en dur un barret verd s'ha d'animar als estudiants a exercitar
la seva creativitat per identificar noves idees. Basant-se en els fets i les
informacions recollides a la fase d'orientació, els estudiants poden utilitzar l'eina
del Questioning Scratchpad per crear noves preguntes o explorar idees
alternatives. Perquè treguin el màxim profit de l'eina, se'ls pot donar el següent
consell: “Les bones preguntes poden incentivar-te a explorar un tema en concret.
Per construir una pregunta rellevant, pots utilitzar les paraules típiques
interrogatives com, per exemple, "com", "què", "quan", i frases com, per exemple,
"Si…, aleshores és més gran" o "augmenta" per inquirir possibles relacions entre
les variables. De la mateixa manera que en el camí de la hipòtesi, als estudiants
se'ls demana que es posin el barret negre per identificar possibles errors.
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INVESTIGACIÓ
Subfase d'exploració i d'experimentació:
Als estudiants que segueixin el camí de la hipòtesi se'ls demanarà que es posin el
barret groc (vegeu la descripció d'aquest barret a la fase de conceptualització) i
que utilitzin l'Experiment Design Tool (EDT) per realitzar un pla detallat per als
seus experiments. Abans de l'elaboració del pla, els estudiants haurien de
familiaritzar-se amb el laboratori, per exemple, mirant un vídeo (cf. de la fase
d'orientació).
Als estudiants que segueixen el camí de la pregunta se'ls demana que es posin el
barret verd (vegeu la descripció d'aquest barret a la fase de conceptualització). En
lloc d'utilitzar l'EDT, als estudiants se'ls pot demanar que pensin les següents
qüestions: Quina variable mesuraràs i per què? Quina variable canviaries i per
què? Quines variables has de controlar a l'experiment i per què?
Subfase d'interpretació de dades:
Als estudiants se'ls demana que es posin el barret negre i examinin les dades
amb esperit crític. Concretament, els estudiants han de mostrar-se prudents a
l'hora de jutjar si les hipòtesis/preguntes formulades es poden verificar/respondre.
També s'haurien de considerar contraarguments. L'eina del Data Viewer es pot
utilitzar per observar les dades guardades a l'EDT de forma automàtica, per
preparar gràfics i analitzar les relacions que s'estableixen entre les variables
investigades a la fase anterior. A més a més, es poden donar algunes preguntes
conductores als estudiants per ajudar-los a deduir les relacions entre variables. En
cas que els estudiants no tinguin prou dades, se'ls hauria d'animar que tornin a la
subfase d'experimentació perquè en recullin més.
CONCLUSIÓ
A la fase de conclusió, tant als estudiants del camí de la hipòtesi com als de la
pregunta, se'ls demana que portin el barret blanc i després el barret groc, i
posteriorment que se'n posin un depenent de les necessitats que sorgeixin. La
idea és que els estudiants repassin els fets i la informació estudiada a la fase
d'orientació i que després avaluïn amb lògica els resultats positius i negatius dels
experiments. Els estudiants poden utilitzar la Conclusion Tool per recuperar les
hipòtesis/preguntes, les dades, els gràfics i la resta de material arxivat en fases
anteriors. Aquesta eina també pot ajudar-los a preparar presentacions per
transmetre els seus resultats.
DISCUSSIÓ
A la fase de discussió, tant pel camí de la hipòtesi com el de la pregunta, es
demana als estudiants que duguin el barret negre amb el barret vermell. La idea
és que els estudiants es comuniquin els arguments i en juxtaposin els positius
amb els negatius. Això els permet pensar críticament sobre els possibles errors. A
l'hora de reflexionar sobre les percepcions i experiències obtingudes en el procés
d'aprenentatge reflexiu i comunicar-les, els estudiants poden transmetre les seves
emocions (per exemple, orgull, diversió, frustració, sorpresa) per expressar-se. Els
estudiants poden utilitzar laReflection Tool per poder fer la feina corresponent a
aquesta fase. És una eina que els proporciona informació sobre el seu ús de
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l'EAR. Per ser més concisos, mostra el percentatge de temps que l'alumne passa
en cada fase reflexiva comparant-lo amb la norma (establerta pel professor). Als
estudiants se'ls anima a reflexionar sobre el patró d'ús de l'EAR mitjançant unes
preguntes com, per exemple: Per què has dedicat més temps a certa fase?
Nota: A totes les fases reflexives, els estudiants han de dur el barret blau junt amb
la resta de barrets. La idea és que els estudiants haurien de monitoritzar les seves
actituds i comportaments per assegurar-se que tenen en compte les directrius de
cada modalitat de pensament. Es tracta, en essència, d'una estratègia
metacognitiva.
2.4.3 Activitats per fer sense connexió
A l'escenari dels sis barrets per pensar, és important que els estudiants es
familiaritzin amb què implica cada un dels colors dels sis barrets. Els barrets
simbolitzen sis modalitats diferents de pensament que, no obstant això, no són del
tot ortogonals; així que alguns estudiants podrien confondre's. Per salvaguardar
aquest risc, es recomana fervorosament presentar exemples i pràctiques abans
de començar les sessions estructurades del laboratori. Com que aquest
enfocament d'ensenyament es pot aplicar a un ampli ventall de matèries, és
beneficiós, o rendible, dedicar més temps a formar els alumnes perquè
n'aprenguin la tècnica. Si es detecten alguns estudiants especialment hàbils a
l¡hora de posar a la pràctica els barrets, se'ls pot demanar que siguin líders de
grup perquè "dirigeixin" el procés de canvi de barrets del seu grup. Això és
especialment útil en classes amb molts alumnes, de quinze o més, en què
sincronitzar-los es fa difícil. Un altre aspecte important a l'hora de preparar les
targetes dels sis colors és folrar-les perquè durin més.
Pel que fa al procés reflexiu en si, les activitats per fer sense connexió s'haurien
de posar en pràctica si el temps ho permet. Què implica cada fase i subfase
reflexiva podria no ser obvi per alguns dels alumnes. Es recomana ferventment
que els ho expliquis amb exemples apropiats en un laboratori real i que els
demostris que les aplicacions d'un entorn real es poden traslladar a l'entorn
virtual.
2.4.4 Quan utilitzem aquest escenari?
De fet, la tècnica dels sis barrets per pensar s'ha aplicat amb èxit per ensenyar
temes d'STEM (Childs, 2012; Garner i Lock, 2010) i se n'han identificat diversos
avantatges. En resum, pot:







considerar el procés d'experimentació en temes d'STEM;
ajudar a simplificar i, per tant, a centrar-se en cada procés en cada
moment;
possibilitar que es dugui a terme una activitat col·laborativa d'aprenentatge
en grup;
establir un llenguatge comú en un grup, deixant de banda l'ego i reduint el
confrontament;
promoure la creativitat i la resolució de conflictes;
estimular la diversitat de pensament i d'empatia;
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fomentar lla capacitat d'avaluació per tal de millorar els processos i posar a
prova noves hipòtesis.

Aquest escenari és especialment efectiu quan es fa servir a classes amb
relativament pocs estudiants (menys de 15), perquè permet la sincronització de
canvi de barret i, alhora, la integració amb les fases/subfases de reflexió. Com
que en aquest escenari hi ha elements de joc (el procés del canvi de barrets, la
crida del mestre o dels líders del grup, o els mateixos colors dels barrets, que ja
suposen un escenari més animat que de costum) pot ajudar a construir un
ambient d'aprenentatge positiu i agradable, com també de confiança entre els
participants.
2.4.5 Exemple d'EAR
S'ha creat un exemple d'EAR dels sis barrets per pensar amb el tema del principi
d'Arquímedes.
2.5

Aprendre criticant

Aprendre criticant l'enfocament experimental d'una altra persona es considera una
manera molt eficaç per aprendre i el fet de per poder ser crític amb el mètode
d'investigació es considera també una habilitat que significa que els estudiants
saben reflexionar(National Research Council, 2000). Avaluar si un enfocament
científic escollit és adequat per extreure conclusions concretes és una habilitat
crucial en el món científic real i també en l'aprenentatge reflexiu de l'estudiant.
Davis (2004, pàg. 92), per exemple, suggereix que es presentin als estudiants
apunts com: "Com de bons són aquests mètodes per aquesta prova?" No està
comprovat que criticant un mètode científic els estudiants adquireixin millors
habilitats reflexives (Linn i Eylon, 2006). Es recomana, per tant, presentar crítiques
en una part explícita del cicle d'aprenentatge reflexiu (vegeu, per exemple,
Sampson, Grooms i Walker, 2011). La feina bàsica que ha de fer l'alumne en
aquest escenari és jutjar si el mètode utilitzat per comprovar una hipòtesi o una
resposta a una pregunta en un estudi presentat es pot millorar.
Aquest escenari es diferencia de l'escenari "Troba l'error" (vegeu l'apartat 2.7) en
què a l'escenari "Troba l'error" els estudiants han de criticar la interpretació d'una
matèria, mentre que en "Aprendre criticant" han de criticar un mètode científic.
2.5.1 Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes
La fase central i característica d'aquest escenari és la fase de la "reflexió crítica",
en què s'introdueix als estudiants un sistema experimental (en forma d'apartat
d'un diari o d'una descripció sobre com un estudiant fictici faria l'experiment) que
ells hauran d'avaluar i dissenyar-ne un enfocament alternatiu. Abans d'això, se'ls
introduirà a l'enfocament general de l'EAR (introducció) i se'ls oferirà una
orientació (general i específica) sobre el tema, incloent-hi un repàs d'allò que ja en
saben. A la fase de la conclusió, els estudiants han d'extreure conclusions del seu
propi experiment i poden comparar els seus resultats i enfocaments amb els dels
altres estudiants. Aquestes fases es resumeixen a la Imatge 7.
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Imatge 7. Visió general de les fases d'Aprendre criticant.
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Taula 6
Orientació d'exemple per aprendre criticant
Fase

Subfase

Eina

Descripció orientativa
Explicació dels objectius d'aprenentatge,
l'estructura de l'EAR i els possibles
requeriments tècnics.

Introducció
Camp lliure
Mapa conceptual
Orientació general

Preguntes amb
respostes
múltiples

Aquí es demana als estudiants que formulin
prediccions concretes utilitzant un laboratori o
vídeos.

Orientació
concreta
Reflexió crítica

Camp lliure
Experiment
Design Tool

Investigació

Es fa una presentació general als estudiants i
es repassen els coneixements previs.

Data Viewer

Es presenta un sistema experimental que
s'hagi de criticar

Els estudiants realitzen experiments
alternatius als que se'ls han presentat

Observation Tool
Conclusió

Conclusion Tool

Pensa en les dades recollides; quines dades
t'ajudaran a confirmar o a refutar la teva
hipòtesi?

Discussió

File Drop Tool

Es lliuren els informes i els estudiants poden
comparar els seus enfocaments i resultats
amb els dels altres estudiants.

2.5.2 Directrius per fases
A l'escenari de dalt es presenta tot el recorregut. No obstant això, es pot modificar
deixant de banda algunes fases o centrant-se més o menys en unes fases i/o
bastides en concret. En aquest apartat, presentem unes directrius breus sobre
com dissenyar un EAR per a l'escenari bàsic fase a fase. Per a cada fase
indiquem també quines són les eines més adients. A l'"escenari EAR" del Graasp
hi ha versions més curtes d'aquestes directrius.
INTRODUCCIÓ
La funció de la introducció consisteix a transmetre als estudiants els objectius
generals i l'estructura de la feina que se'ls presenta. En aquesta fase també es
poden detallar alguns requeriments més pràctics.
La introducció conté:


Els objectius d'aprenentatge de l'EAR. Aquests objectius d'aprenentatge se
centren en els coneixements sobre la matèria ("conèixer la composició
química dels àcids i les bases, i el procés de diazotació") o les capacitats
("mesurar amb precisió i determinar si els mesuraments són fiables"). A
l'escenari d'Aprendre criticant un dels objectius principals és ser capaç de
jutjar la qualitat d'un sistema experimental.
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L'estructura de l'EAR: S'hauria d'explicar breument als estudiants les fases
per les quals passaran i les seves funcions
Els requeriments (tècnics) per fer funcionar l'EAR

Per exemple, si es necessiten uns plugins concrets per fer funcionar un laboratori
concret dels que aquí s'expliquen, possiblement hi haurà un enllaç a la pàgina on
es detalla el plugin.
ORIENTACIÓ GENERAL
La funció d'aquesta fase consisteix a donar als estudiants una introducció general
sobre el tema i activar els coneixements (previs i nous).
La introducció es pot fer mitjançant.


un vídeo, de YouTube o que gravis tu mateix explicant el tema general.
o un text breu
o un enllaç a una pàgina web concreta.

L'activació es pot aconseguir deixant als estudiants que:






escriguin un resum sobre allò que han vist o llegit a la introducció (pots
utilitzar un camp lliure de text o deixar que els estudiants pugin un
document)
creïn un mapa conceptual. Als estudiants amb menys coneixement previ
també se'ls pot donar un mapa conceptual a mig fer. (Pots explicar què és
un mapa conceptual de la següent manera: “Un mapa conceptual és una
representació visual dels teus pensaments, informació i coneixements. Un
mapa conceptual conté conceptes i relaciona aquests conceptes i els
representa visualment mitjançant fletxes i colors.
fes un breu qüestionari amb preguntes de resposta múltiple sobre el tema.

ORIENTACIÓ ESPECÍFICA
La funció d'aquesta fase consisteix a donar als estudiants informació concreta
sobre el tema de l'EAR i a incentivar la curiositat dels estudiants, la qual cosa es
pot fer demanant-los que facin prediccions concretes i després deixar-los que
comparin les seves respostes amb les respostes "correctes".
Aquesta fase pot contenir els següents components:





Un breu text/explicació en vídeo sobre el tema en concret.
Una pregunta (o més) que demani als estudiants que prediguin què
passarà en un cas concret, seguida d'un vídeo o un laboratori d'exemple en
què els estudiants poden comprovar si les seves prediccions eren
correctes.
Una aplicació interactiva que permet que els estudiants explorin sobre el
tema (si és que hi ha una aplicació disponible).

REFLEXIÓ CRÍTICA
La funció d'aquesta fase consisteix a ajudar als estudiants a pensar críticament
sobre un sistema experimental donat.
Aquest sistema experimental es pot presentar en forma de:
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escrit científic d'un estudi sobre la matèria en el laboratori
una descripció d'un conjunt d'experiments que hagis fet tu mateix (en què hi
hagis introduït un nombre d'errors típics).

Després d'haver llegit aquest sistema experimental, pots preguntar als alumnes
algunes d'aquestes qüestions:









Quines variables s'han utilitzat en el sistema de l'estudi presentat? Quina
és/són les variables independents, les variables dependents i les variables
de control de l'experiment?
S'han oblidat els investigadors alguna variable control? Si és així, quines?
Ha escollit l'investigador o els investigadors els valors adequats per
aquestes variables a l'hora de realitzar l'experiment? Fes preguntes molt
específiques als alumnes. (Per exemple, han escollit Haenen et al. la
temperatura adient?)
Ha utilitzat l'investigador o investigadors el procediment correcte de
mesurament? (Per exemple, han interpretat alguna dada correcta i
important del gràfic?)
Ha utilitzat l'investigador o els investigadors el nombre correcte de
mesuraments?

Després de cada pregunta se'ls pot donar un camp de text lliure. Pots considerar
donar als estudiants les respostes correctes després que hagin intentat
respondre-les per ells mateixos. Ho pots fer, per exemple, incloent al final
d'aquesta fase un enllaç a una pàgina web amb les respostes.
Organització de la classe:
Pots considerar deixar que els estudiants treballin en parelles per respondre les
preguntes anteriors. Això els pot ajudar en el procés de reflexió crítica.
INVESTIGACIÓ
En aquesta fase els estudiants duen a terme les seves pròpies investigacions.
Demana als estudiants que es planifiquin i explica'ls que han de pensar
detingudament sobre com es pot posar a prova si una hipòtesi és correcta o no, o
com poden donar una resposta concreta a les preguntes d'investigació.
Per elaborar un pla d'investigació detallat, els estudiants poden utilitzar
l'Experiment Design Tool. Abans que comencin a utilitzar aquesta eina pots
demanar-los que considerin les següents preguntes:






Quina variable mesuraràs? És a dir: Quina és la teva variable dependent?
Explica per què has escollit aquesta variable:
Quina variable canviaràs? És a dir: Quina és la teva variable independent?
Explica per què has escollit aquesta variable:
Quines variables i factors has de controlar (mantenir constants) en el teu
experiment? És a dir: Quines són les teves variables control? Explica per
què:
Necessites mesuraments repetits? Explica per què (o per què no).
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Després d'haver emplenat l'EDT pots presentar el laboratori als estudiants. Els
resultats dels experiments dels estudiants es guarden, depenent del laboratori, en
un format que pot fer servir el Data Viewer. Si no vols o no pots utilitzar el Data
Viewer, pots demanar als estudiants que anotin què han observat en els seus
experiments a l'Observation Tool.
CONCLUSIÓ
A la fase de conclusió els estudiants extreuen conclusions dels seus experiments.
Amb aquesta finalitat, han de respondre les seves preguntes o hipòtesis amb les
dades recollides i les observacions fetes.
Si has inclòs el Data Viewer o l'Observation Tool a la fase anterior, pots utilitzar la
Conclusion Tool.
DISCUSSIÓ
A la fase de discussió es demana als estudiants que expliquin els seus
descobriments.
El format que els estudiants haurien de fer servir per transmetre els seus
descobriments es pot adaptar als estudiants i al temps disponible. Suggerim que
deixis escriure als estudiants un informe "científic" com el de l'EAR d'exemple
sobre el colorant taronja de metil. Ho poden fer en un editor de textos qualsevol
(per exemple, en un Word) i pujar-lo mitjançant l'eina File Drop. Però també pots
deixar que els estudiants facin presentacions o organitzin discussions de grup.
Com a activitat complementaria, pots demanar als estudiants que s'intercanviïn
els articles entre els grups i que en facin comentaris. Aquí pots suggerir als
estudiants que examinin si:







Les variables dependents o independents són presents a la pregunta de
reflexió;
S'han tingut en compte totes les variables de control;
Les observacions són precises;
Els resultats s'han presentat bé;
S'han fet els càlculs correctes;
Les discussions i conclusions són vàlides;

2.5.3 Activitats per fer sense connexió
Després de la fase d'orientació el mestre podria discutir sobre temes com la
fiabilitat, la validesa i els erros en els mesuraments. A més a més, es pot explicar
com treballar amb l'equipament.
Una vegada els estudiants han acabat la fase de conceptualització, es pot
considerar fer una discussió amb tota la classe en què es discuteixin les qüestions
que s'hauran de respondre en aquesta fase.
Després del repàs a la fase de discussió, es pot realitzar una sessió amb el tutor
per veure si l'estudiant està d'acord amb els comentaris fets.
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2.5.4 Quan utilitzem aquest escenari?
Utilitza aquest escenari per fer que els estudiants se n'adonin dels processos
relacionats amb el mètode científic mitjançant el raonament i l'explicació; el tema
en concret és secundari, tot i que els estudiants també aprendran (millor) sobre el
tema en qüestió. Aquest escenari està pensat principalment per estudiants més
avançats (més grans) però, si l'experiment és molt simple, també serveix per a
estudiants més joves.
2.5.5 Exemple d'EAR
Teniu disponibles un EAR d'exemple en química sobre el colorant taronja de metil
i un altre sobre flotabilitat.
2.6

Controvèrsia estructurada

Aquest escenari està inspirat en l'escenari Controvèrsia estructurada i joc de rols
(SCRP) que es troba al Manual d'escenaris del projecte SCY (http://scynet.eu/scenarios/index.php/Collaborative_Controversies);
vegeu
també
Weinberger, et al. (2011). A l'escenari SCRP el mestre estructura una controvèrsia
sobre una innovació tecnològica i els danys que pot significar per a la societat. Es
guia als estudiants perquè n'examinin els punts a favor i en contra, se'ls demana
que facin un joc de rols posicionant-se en un sentit, que debatin amb el bàndol
oposat i que, finalment, arribin a un acord mutu. En el procés d'examinar el tema,
els estudiants milloren les seves habilitats metacognitives i obtenen coneixements
concrets.
En una adaptació de l'escenari SCRP del Go-Lab, primer havíem de saber que els
laboratoris en línia acostumen a ser entorns ben estructurats que tenen una única
resposta "correcta" quan se segueix un algoritme apropiat. Això, és contrari als
problemes sociocientífics, que acostumen a estar mal estructurats, amb preguntes
obertes que solen tenir múltiples possibles solucions. Per això, per tal d'integrar el
tema sociocientífic a l'experiència del Go-Lab, l'escenari de la controvèrsia
estructurada divideix l'activitat d'aprenentatge en dues parts. A la primera part
s'introdueix als alumnes un tema controvertit i se'ls demana que treballin de
manera individual en l'entorn d'aprenentatge reflexiu en línia del Go-Lab per
adquirir coneixements científics sobre el tema basats en proves i perquè millorin
les seves habilitats per basar els seus arguments en proves empíriques. A la
segona part de l'escenari de la controvèrsia estructurada, el tema controvertit
s'estructura en forma de debat amb només dues parts. Els estudiants es
divideixen en bàndols oposats per discutir sobre el tema. El mestre fa de
moderador neutral de la discussió, marca el temps i intenta que els participants no
es desviïn del tema. Al final del debat, el mestre deixa un temps perquè hi hagi
una discussió col·laborativa en grup sobre les maneres en què es pot resoldre el
debat per arribar a una solució d'acord mutu.
És probable que els arguments sorgits durant el debat part de l'escenari de la
controvèrsia estructurada no es basin en les dades recollides i analitzades durant
la part d'experimentació en línia. Això és vàlid perquè l'objectiu principal d'aquesta
primera part de l'escenari és fer que els estudiants s'adonin que els arguments
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convincents vénen de proves i raonaments sòlids. A la segona part, és important
que la controvèrsia s'estructuri per tal d'arribar a una solució d'acord mutu, ja que
l'objectiu principal aquí recau en promoure la discussió civilitzada i la voluntat dels
estudiants d'arribar a una solució d'acord mutu.
Resumint, la combinació de les dues parts permet que l'escenari de la
controvèrsia estructurada millori les capacitats bàsiques de l'estudiant pel que fa
al seu pensament crític reflexiu, argumentacions, reflexions i treball en equip.
2.6.1 Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes
Les fases reflexives tenen un ordre similar al de l'escenari bàsic descrit a l'apartat
2.2. Tenint això en compte, l'aprenentatge passa per cinc fases principals de
reflexió: Orientació; conceptualització; investigació; conclusió i discussió. Però hi
ha una fase més —el debat— que canvia l'ordre de les fases de reflexió descrites
a l'escenari bàsic del Go-Lab. L'ordre de les fases de reflexió d'aquest escenari
és: Orientació; conceptualització; investigació; conclusió; debat i discussió. La
resta de fases ja s'han mencionat diverses vegades en aquest document, però el
debat és la primera vegada que es tracta. El debat és una fase moderada pel
mestre. Com que les fases que no són el debat són molt semblants a les de
l'escenari bàsic tradicional, els professors poden utilitzar les directrius presentades
a la Taula 1, si volen introduir eines concretes (com, per exemple, el Hypothesis
Scratchpad).

Imatge 8. El cicle reflexiu de l'escenari de la controvèrsia estructurada.
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2.6.2 Directrius per fases
A l'escenari de dalt es presenta tot el recorregut. No obstant això, es pot modificar
deixant de banda algunes fases o centrant-se més o menys en unes fases i/o
bastides en concret. En aquesta secció presentem unes directrius breus sobre
com dissenyar un EAR per a l'escenari de la controvèrsia estructurada fase per
fase. Per a cada fase indiquem també quines són les eines més adients. A
l'"escenari EAR" del Graasp hi ha versions més curtes d'aquestes directrius.
ORIENTACIÓ
La fase d'orientació és on els estudiants no només es fan una idea sobre el tema
que han d'investigar sinó que també es fa una introducció sobre el problema que
han de resoldre. L'orientació se centra a estimular l'interès i la curiositat dels
estudiants sobre el problema en qüestió. La fase d'orientació també s'utilitza per
revisar coneixement previ dels estudiants i per donar-los-en de nou.
En el context de l'escenari de la controvèrsia estructurada, a la fase d'orientació
s'introdueixen coneixements rellevants sobre la matèria relacionada amb el tema
sociocientífic controvertit. A l'hora de dissenyar aquesta fase pots:


Escollir un títol per al teu EAR amb preguntes tancades. La controvèrsia
estructurada requereix que el tema que es pugui debatre des de dues
bandes oposades. El títol amb una pregunta tancada ja anticipa la fase del
debat que tindrà lloc a la segona sessió.



Anticipa quina sembla que serà l'opció d'acord mutu més raonable i
comprova que els dos bàndols oposats tenen les mateixes opcions de
contribuir amb arguments per tal d'arribar a aquest acord. De vegades
podria ser necessari polaritzar el tema del debat (preguntant, per exemple,
“S'haurien de prohibir les substàncies químiques perilloses a casa? en lloc
de "S'haurien de regular les substàncies químiques perilloses a casa?") per
tal que les dues bandes estiguin equilibrades i puguin arribar a una solució
d'acord mutu.



Relaciona la controvèrsia amb un context social rellevant. Quan la gent
pensa en temes científics controvertits acostumen a pensar en històries
mediàtiques que comporten riscos per a la salut de l'home o per al medi
ambient. Per exemple, per una lliçó de física sobre el moviment i la força es
podrien debatre temes com "S'hauria de limitar la velocitat per autopista a
80 km/h (50 mph)?” o “Hauria d'haver-hi una rutina d'inspecció per als
ponts?” Recorda que a la primera lliçó de l'escenari de la controvèrsia
estructurada s'introdueixen coneixements sobre la matèria i l'enfocament
reflexiu, mentre que a la segona lliçó es dóna als alumnes l'oportunitat de
relacionar la ciència amb les necessitats, els valors i les expectatives de la
societat.



Per als estudiants que no estan familiaritzats amb l'enfocament reflexiu,
l'escenari de la controvèrsia estructurada es pot presentar amb una història
narrativa en què hi hagi personatges ficticis que hagin de resoldre els
problemes reflexius. Als estudiants se'ls convida a ajudar que els
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personatges ficticis resolguin aquests problemes. (Vegeu l'EAR d'exemple
"S'haurien de prohibir les substàncies químiques perilloses a casa?").
Per revisar els coneixements previs i donar-ne de nous es pot fer el mateix que a
l'escenari bàsic. Per exemple, les aplicacions QuizMaster i Input Box es poden
utilitzar per preparar preguntes per als estudiants i l'aplicació Concept Mapper per
fer un mapa conceptual a mitges. Com a alternativa, a la fase d'orientació es pot
introduir algun problema i preguntes per resoldre mitjançant la història narrativa i
els personatges ficticis implicats.
CONCEPTUALITZACIÓ
En el context de la controvèrsia estructurada la fase de conceptualització port tenir
el mateix disseny que a l'escenari bàsic (per exemple, utilitzar l'aplicació del
Question Scratchpad o el Hypothesis Scratchpad) o, com a alternativa, seguir el
format de la història narrativa.
Quan dissenyis la fase de conceptualització amb el format de la història narrativa
pots:


Fer una breu introducció del laboratori en línia i deixar que els estudiants hi
juguin amb llibertat. Els estudiants poden veure quines variables es poden
canviar, quines variables es poden mesurar o observar, i quines variables
es veuen afectades entre elles. Poden escollir aquesta informació, segons
els seus coneixements previs o adquirits, per formular preguntes o
hipòtesis de recerca.



Pot ser que els estudiants novells necessitin ajuda explícita amb les
preguntes de recerca. Aleshores pots explicar que els personatges ficticis
han formulat preguntes de recerca amb l'ajuda del mestre de l'escola i que
ara han de fer experiments per respondre aquestes preguntes.



Remarca que han d'identificar les possibles relacions causals entre les
variables i com l'experiment pot aportar proves que justifiquin aquestes
relacions. En el debat de la controvèrsia estructurada els bons arguments
estan basats en proves convincents que els sustentin i els alumnes haurien
d'aprendre a identificar l'estructura de bons arguments.

INVESTIGACIÓ
En el context de la controvèrsia estructurada la fase d'investigació pot seguir el
mateix disseny que a l'escenari bàsic (per exemple, l'ús adequat de l'Experiment
Design Tool, l'Observation Tool i el Data Viewer) o, com a alternativa, es pot
seguir el format de la història narrativa.
A l'hora de dissenyar la fase d'investigació utilitzant el format de la història
narrativa pots:


Introduir una pseudocontrovèrsia entre els personatges ficticis que els
estudiants hauran de resoldre mitjançant l'experimentació. Per exemple, els
personatges ficticis poden estar en desacord en dues hipòtesis oposades i
els estudiants han d'utilitzar el Hypothesis Scratchpad per escollir la
hipòtesi correcta, i verificar la seva validesa realitzant experiments en el
laboratori en línia.
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Presentar una hipòtesi incompleta mitjançant els personatges ficticis que
els estudiants hauran de completar realitzant experiments en el laboratori
en línia i utilitzant el Hypothesis Scratchpad per introduir la hipòtesi
correcta.



Fer que els personatges ficticis identifiquin els termes necessaris per
formular una hipòtesi però deixa que els estudiants lliguin els termes amb
el Hypothesis Scratchpad i que provin les hipòtesis fent experiments al
laboratori en línia.



Remarcar que el més important és que entenguin el fet que les hipòtesis
s'han de verificar mitjançant experiments i que els arguments que intueixen
que són certs poden resultar erronis en les investigacions.

CONCLUSIÓ
En el context de la controvèrsia estructurada, la fase de conclusió pot tenir el
mateix disseny que a l'escenari bàsic (per exemple, ús adequat de la Conclusion
Tool) o, com a alternativa, es pot seguir el format de la història narrativa.
A l'hora de dissenyar la fase de la conclusió per la història narrativa pots:


Utilitzar la Conclusion Tool per resumir les diverses pseudocontrovèrsies o
problemes que els estudiants han ajudat als personatges ficticis a resoldre
a la fase d'investigació. Aquí pots relacionar els resultats de les preguntes
de recerca plantejades a la fase de conceptualització.



Repassar les capacitats reflexives per recollir proves experimentals
rellevants que justifiquin les conclusions que responen a les preguntes
d'investigació científica. Recorda als estudiants que siguin crítics amb els
arguments quan hi ha manca de proves.



Pots acabar la fase de la conclusió demanant als alumnes que es preparin
pel debat de la controvèrsia estructurada. Recorda'ls la pregunta tancada
del debat que han de respondre amb un sí o un no. Relaciona els
coneixements sobre la matèria que acaben d'adquirir amb com els serviran
per al debat.

DEBAT
La fase del debat és específica de l'escenari de la controvèrsia estructurada i és
on els estudiants discuteixen sobre un tema controvertit moderats pel mestre. Al
debat els estudiants es divideixen en dos grups i treballen junts per presentar les
seves argumentacions seguint un debat estructurat i moderat pel mestre. Després
del debat, el mestre dóna temps perquè el grup discuteixi sobre com poden
resoldre la controvèrsia per arribar a una solució d'acord mutu.
En dissenyar la fase del debat pots:


Demanar que els estudiants es preparin el debat a casa utilitzant l'aplicació
Padlet. Tot i que el debat no sigui en línia, potser t'interessa demanar-los
que facin de deures una tasca en línia perquè es preparin els seus
arguments. Per a aquesta tasca es pot utilitzar l'aplicació Padlet, perquè els
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membres del grup col·laborin entre ells per construir arguments
conjuntament.


Donar als estudiants un debat d'exemple perquè sàpiguen com el posaran
en pràctica.



Donar consells als estudiants sobre bones tècniques de debat amb un text
d'exemple:
o Fes referència/dóna'ls fets, cites i recursos significatius que reforcin
la seva postura.
o Anticipa't als arguments dels teus oponents i detecta els possibles
punts febles.
o Mantingues les emocions sota control i centra't en el debat.



Ser estricte amb el temps durant el debat ajuda a poder completar tot el
format del debat durant la lliçó.



Si els arguments es desvien del tema durant massa estona, intervén i
redirigeix la discussió cap al punt inicial o passa la paraula a l'altre equip
perquè respongui.



Si un equip té dificultats en rebatre un argument, ajuda'ls identificant els
punts febles d'aquest instant-los a fer-ne comentaris.



En general, ajuda als equips a redefinir els seus arguments, sostreu-ne
refutacions i fes que la discussió no es desviï de tema.

DISCUSSIÓ
La fase de discussió pot tenir més o menys l'estructura de l'escenari bàsic (per
exemple, preguntes reflexives sobre el procés reflexiu i els seus resultats). A més,
es poden incloure preguntes sobre el debat de la controvèrsia estructurada com:


Quin argument de l'altre bàndol has trobat més convincent i per què?



Què penses que hauries de fer de diferent o de similar la pròxima vegada
que participis en un debat?



Quines de les tècniques argumentatives que has sentit han estat més
efectives? I quines no?

2.6.3 Activitats per fer sense connexió
El debat es realitza sense connexió. Es mostra un format de debat de 40 minuts
per fer a classe a la

Taula 7.
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Taula 7
Format de debat per a l'escenari de la controvèrsia estructurada.
EQUIP

ACTIVITAT

TEMPS
(MINUTS)

AMBDÓS

Els membres de l'equip del SÍ es reuneixen i
discuteixen quins arguments presentaran i qui els
presentarà.
Els membres de l'equip del NO es reuneixen i fan el
mateix.

5

Sí

Presentació de les afirmacions inicials utilitzant tres
arguments.

5

No

Preguntes clarificadores pertinents

2

Sí

Presentació de les afirmacions inicials utilitzant tres
arguments.

5

No

Preguntes clarificadores pertinents

2

Sí

Repetició dels arguments dels oponents i explicació
dels errors en les seves postures.

3

No

Repetició dels arguments dels oponents i explicació
dels errors en les seves postures.

3

Sí

Resum de les postures donant contrapunts als
oponents i tancament explicatiu sobre per què el seu
argument és millor.

3

No

Resum de les postures donant contrapunts als
oponents i tancament explicatiu sobre per què el seu
argument és millor.

3

AMBDÓS

Els dos equips intenten resoldre la disputa mitjançant
l'acord mutu.

5

AMBDÓS

L'acord mutu es discuteix amb el professor

4

Preparació

Afirmacions inicials i
explicació.

Rèplica (No es
presenten arguments
nous)

Resum

Resolució
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TOTAL

40

Aquest escenari requereix més atenció per part del mestre i, per tant, el mestre té
un paper més important en tot el procés d'aprenentatge. En general, el paper
principal del professor és guiar als estudiants per si es troben amb un problema
en una fase reflexiva específica i, en segon lloc, fer de moderadors a la fase del
debat.
2.6.4 Quan utilitzem aquest escenari?
Aquest escenari és adient per iniciar als estudiants en discussions col·lectives
sobre temes controvertits. En cas d'un tema sociocientífic actual, aquest escenari
promou examinar una controvèrsia tant des d'una postura ètica com científica.
Fins i tot, si la controvèrsia és òbvia, aquest escenari promou que els estudiants
col·laborin activament entre ells per arribar a un acord mutu. Anima als alumnes a
compartir els seus pensaments i idees sobre un tema, a acompanyar els
arguments amb proves, a escoltar els arguments que presenta el bàndol contrari i,
finalment, a treballar junts per arribar a un acord comú.
2.6.5 Exemple d'EAR
L'escenari de la controvèrsia estructurada acostuma a incloure dos EAR per tal
que els estudiants debatin el bàndol a favor perquè es preparin per separat dels
estudiants que es preparen el bàndol en contra. Aquests dos exemples es van
crear per la matèria de química.
2.7

Troba l'error

En l'aprenentatge reflexiu als estudiants se'ls demana que comencin per una
idea(pregunta o hipòtesi) que han creat ells mateixos. Un altre enfocament
consisteix a deixar que els estudiants parteixin d'una idea d'algú altre (que, sens
dubte, pot ser d'un personatge fictici). Aquesta persona (fictícia) pot tenir una idea
equivocada que s'haurà de corregir. Aquest enfocament pot ser molt efectiu ja que
dóna als estudiants un punt d'inici concret. Wijnen (2014), per exemple, va
examinar als estudiants que treballaven amb una eina de modelatge i va
comparar tres grups d'estudiants que estaven aprenent un tema sobre biologia (la
regulació de la glucosa a la sang). El primer grup va simular un model correcte, el
segon grup havia de completar un model incomplet, i el tercer grup havia de
corregir errors en un model. Wijnen (2014) va trobar indicacions clares que
l'enfocament de corregir errors va ser el que va tenir més èxit.
Tot i els inconvenients, els estudis experimentals no sempre mostren aquests
avantatges (per un resum, vegeu Wijnen, 2014). És important, per tant, identificar
les circumstàncies que fan que aprendre dels errors sigui un enfocament amb èxit.
McLaren et al. (2012) van analitzar investigacions sobre aprendre detectant errors
i descriuen tres condicions que fan que aquest enfocament tingui èxit. En primer
lloc, els erros han de ser d'una altra persona, que pot ser una persona fictícia.
Com aquests autors argumenten, haver de corregir els errors propis pot ocasionar
confrontació o avergonyiment. Förster-Kuschel, Lützner, Fürstena i Ryssel (2014)
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van assumir que aprendre dels errors propis és menys efectiu que aprendre dels
errors dels altres perquè els errors propis s'atribueixen a causes externes i els
errors dels altres s'estudien a fons i serveixen perquè un mateix eviti cometre'n de
semblants, Ho van investigat en estudiants que havien de corregir mapes
conceptuals erronis i van comprovar-ho. El fet que la gent aprèn dels errors dels
altres també ho confirmen investigacions sobre el cervell(Howard-Jones, Bogacz,
Yoo, Leonards i Demetriou, 2010). En segon lloc, perquè l'enfocament sigui
efectiu, segons McLaren, et al. (2012), s'ha de demanar als estudiants que siguin
proactius a l'hora de cercar els errors i han de rebre comentaris del mestre. En
aquest context, Chang i Chang (2012) fan comentaris als estudiants per criticarlos però també amb frases crítiques predefinides per impulsar el procés. En tercer
lloc, els erros que s'introdueixen haurien de representar errors que els estudiants
acostumen a fer, de manera que haurien de ser idees errònies típiques.
2.7.1 Les fases reflexives i l'ordre d'aquestes
Les fases de reflexió de "Troba l'error" (vegeu Imatge 9) s'assemblen a les de
l'escenari bàsic, però el contingut és diferent.

Imatge 9. Les fases de reflexió de troba l'error.
Taula 8 resum les característiques principals de cada fase i de les eines
(aplicacions) suggerides per a aquestes.
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Taula 8
Orientació d'exemple per a l'escenari Troba l'error.
Fase

Subfase

Eina

S'informa als estudiants que treballaran amb els
errors d'altres.

Introducció
Camp lliure de text
Orientació
Qüestionari

Conceptualització

Investigació

Experimentació

Conclusió

Reflexió

Els estudiants obtenen una idea general del
tema i refresquen els coneixements previs.

Hypothesis
Scratchpad

Es presenten les idees errònies del personatge
fictici i es demana als estudiants que
"tradueixin" aquestes idees errònies al
Hypothesis Scratchpad.

Observation Tool

Els estudiants posen a prova les hipòtesis
basant-se en idees de l'estudiant fictici realitzant
experiments en el laboratori.

Conclusion Tool

Els estudiants decideixen la hipòtesi basant-se
en les seves dades.

Format de text
lliure
Discussió

Descripció orientativa

Pujada de
document
Mapa conceptual

Els estudiants reflexionen per què l'estudiant
fictici podria haver comès aquest error. Com a
alternativa, pots preparar un mapa conceptual
amb els errors de la persona fictícia i demanar a
l'estudiant que corregeixi aquest mapa
conceptual.

2.7.2 Directrius per fases
A l'escenari de dalt es presenta tot el recorregut. No obstant això, es pot modificar
deixant de banda algunes fases o centrant-se més o menys en unes fases i/o
bastides en concret. En aquest apartat, presentem unes directrius breus sobre
com dissenyar un EAR per a l'escenari bàsic fase a fase. Per a cada fase
indiquem també quines són les eines més adients. A l'"escenari EAR" del Graasp
hi ha versions més curtes d'aquestes directrius.
GENERAL
Aprendre dels errors és per a estudiants que tenen nocions bàsiques de la
matèria però que puguin tenir algunes idees equivocades.
INTRODUCCIÓ
A la fase d'introducció pots preparar als alumnes per a la tasca que es realitzarà.
A aprendre dels errors pots dir als alumnes que hauran de trobar errors en la feina
d'altres.
Pots començar amb un proverbi com:




En rus, hi ha una expressió que diu: L'home savi aprèn dels errors dels
altres, l'intel·ligent dels propis i l'estúpid no aprèn mai.
L'únic verdader error és aquell del qual no se n'aprèn res. John Powell
L'experiència és senzillament el nom que donem als nostres errors. Oscar
Wilde
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ORIENTACIÓ
A la fase d'orientació introdueixes la matèria als alumnes. Sovint els explicaràs
com es poden aplicar les teories d'una matèria a la pràctica, amb alguns exemples
reals. Pots fer servir vídeos que mostren el fenomen en una situació real, per
exemple.
A la fase d'orientació també pots ajudar als estudiants a repassar els seus
coneixements previs. Això es pot fer exposant algunes preguntes als estudiants i
després deixant-los omplir un camp lliure de text o donant-los un qüestionari, com
també pots escollir un altre EAR més bàsic que hagi parlat del tema.
En aquesta fase pots escollir introduir ja alguns "errors" però potser ho vols fer
també a la fase de conceptualització.
CONCEPTUALITZACIÓ
A la fase de conceptualització hi introdueixes els "errors". Ho pots fer introduint-hi
un o més estudiants ficticis que expliquin una situació de la matèria (si poses
noms a aquests estudiants, no els posis cap nom dels estudiants que tens a
classe). Aquesta explicació contindrà errors. La millor opció és que aquests errors
es basin en idees errònies que saps que tenen sobre la matèria. Els teus
estudiants hauran de trobar i corregir aquestes idees errònies que pot ser que ells
també tinguin.
Com a alternativa, es pot presentar un seguit d'"idees" entre les quals una és
correcta i les altres es basen en idees errònies. La tasca que l'alumne ha de
realitzar consisteix a descobrir qui (si utilitzes estudiants ficticis) té la raó.
Aleshores has de demanar als estudiants que "rescriguin" aquestes idees errònies
en forma d'hipòtesis mitjançant el Hypothesis Scratchpad. Segons les habilitats
dels teus estudiants, pots escollir preparar les hipòtesis tu mateix i oferir-les-hi
fetes a l'aplicació, donar-los hipòtesis a mig fer perquè les acabin o deixar que els
alumnes preparin les hipòtesis ells mateixos. No t'oblidis d'adaptar els termes de
l'scratchpad a la matèria de l'EAR.
INVESTIGACIÓ
A la fase d'investigació introdueixes el laboratori i preguntes als estudiants que
comprovin si la hipòtesi o hipòtesis que has preparat o que han creat ells basantse en els errors dels estudiants ficticis. Potser vols repetir aquestes hipòtesis en
aquesta fase.
Demana als estudiants que escriguin què han trobat en els seus experiments,
preferiblement a l'Observation Tool.
Pots deixar que els estudiants posin a prova els seus errors en una fase
d'investigació o pots crear una pestanya per a cada error (o idea correcta) i la
investigació relacionada.
CONCLUSIÓ
A la fase de conclusió deixa que els estudiants decideixin quina de les "idees" és
la correcta o deixa que decideixin el valor de cada idea i la hipòtesi relacionada.
Aquí pots utilitzar la Conclusion Tool o un camp de text obert perquè els
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estudiants hi introdueixin les seves conclusions. Demana també als estudiants
que escriguin les proves que han trobat a favor o en contra de cada idea
presentada.
DISCUSSIÓ
A la fase de discussió pots demanar als estudiants que reflexionin per què creuen
que els estudiants ficticis han comès aquest error. Això exigeix que els estudiants
tinguin coneixements sòlids sobre la matèria.
Com a alternativa, es pot demanar als estudiants que expliquin a l'estudiant fictici
per què estava equivocat i per què hauria de corregir les seves idees. Aquí pots
utilitzar el camp de format de text lliure o l'aplicació per pujar arxius.
Una altra manera perquè els estudiants tornin a reflexionar i pensar sobre els
seus descobriments és donant-los un mapa conceptual que contingui errors
semblants (aquest mapa conceptual l'hauràs de preparar tu mateix) a les
introduïdes a l'inici i demanar-los que corregeixin aquest mapa conceptual.
D'aquesta manera els estudiants han de tornar a reflexionar sobre els errors en un
altre format.
2.7.3 Activitats per fer sense connexió
Aquest escenari no té activitats concretes per fer sense connexió.
2.7.4 Quan utilitzem aquest escenari?
Aquest escenari es pot utilitzar quan en una matèria en particular els estudiants
tenen idees errònies molt concretes que s'han de clarificar. En principi es pot
utilitzar amb estudiants que tenen coneixements previs en la matèria (amb idees
errònies incloses), però també amb estudiants que estan força peix en la matèria.
En el segon cas, els "errors" han d'introduir-se en informació de matèries més
àmplies, però els estudiants poden començar explorant una matèria a través
d'idees falses concretes que els encaminin correctament. En el segon cas també
necessiten més suport mitjançant experiments parcialment dissenyats. Aquest
escenari només se centra en què els estudiants adquireixin coneixement
conceptual i l'entenguin.
2.7.5 Exemple d'EAR
Per aquest escenari hi ha dos EAR d'exemple.
Un sobre electricitat i un altre sobre “engranatges”.
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3 Consells útils
Aquests consells útils també es troben en línia a: http://go-lab-project.eu/tipstricks. Aquest apartat està en constant actualització.
3.1

Reflexionar és molt més que seguir uns passos prescrits.

Una de les característiques clau de l'aprenentatge reflexiu és que els estudiants
descobreixin alguna cosa per ells mateixos; la investigació és sempre la columna
vertebral del procés reflexiu. Com a part de la iniciació i monitoratge, pot ser una
bona idea incloure un exercici molt guiat i estructurat que s'expliqui pas a pas,
però la reflexió també inclou investigacions conduïdes pels estudiants. Per tant,
els EAR no haurien de ser meres seqüències d'instruccions explicades pas per
pas perquè els estudiants les segueixin com si fossin receptes d'un llibre de cuina.
Ha d'haver-hi un aspecte reflexiu en què els estudiants cerquin i posin a prova
diverses solucions possibles. No hi ha problema en què els estudiants
s'equivoquin al principi i repeteixin el procés. Per tant, en lloc de dir a un estudiant
quins valors han d'introduir per a cada variable, haurien de descobrir per ells
mateixos quins són els valors interessants d'utilitzar; sens dubte, els pots donar un
experiment predefinit perquè segueixin (i pots definir-los a l'Experiment Design
Tool), però els estudiants també haurien de tenir llibertat.
3.2

Coneixements previs dels estudiants

Si un Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR) s'usa en la seva versió
independent, s'ha de parar atenció en què els estudiants tinguin els coneixements
necessaris del context i que entenguin la terminologia que s'usa a l'EAR. Si no és
el cas, aquesta informació es pot donar amb l'EAR. Per fer-ho, hi ha algunes
opcions:




A la fase d'orientació i de conceptualització, es pot donar directament la
informació prèvia necessària sobre la matèria (amb textos, diagrames,
vídeos, etc.).
A totes les fases es poden incloure enllaços a informació de base (utilitzant
la icona per inserir un enllaç
); també es pot mostrar informació
permanent sota la barra inferior d'eines.

3.3

L'espai amb informació i el laboratori

Aprendre amb laboratoris en línia generalment implica que hi ha una interacció
entre la informació que s'extreu del mateix laboratori i l'aprenentatge amb altres
recursos més directes. Bàsicament, hi ha dues perspectives:




És millor utilitzar els laboratoris o simulacions abans que altres materials
educatius (recursos, llibres, lectures en línia) perquè els estudiants estiguin
més receptius a l'hora d'extreure informació del material explicatiu.
Abans d'aprendre amb un laboratori en línia, els estudiants han de tenir el
coneixement suficient per treure profit de les seves experiències al
laboratori.
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En general es recomana utilitzar ambdós enfocaments. Això es pot aconseguir
donant una breu explicació sobre el laboratori a la fase d'orientació, de manera
que els estudiants puguin familiaritzar-se amb aquest i amb els temes que han
d'investigar. A la fase de conceptualització, es pot presentar la informació de
base. Això es pot fer directament a la fase de conceptualització posant uns
enllaços a altres fonts d'internet o de lectura en paper. A la fase d'investigació, els
estudiants després tornen al laboratori i realitzen la totalitat de la reflexió.
3.4

La pestanya introductòria

L'Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR) pot iniciar-se amb una pestanya
informativa en què s'expliqui als estudiants què poden esperar i quins són els
objectius i l'estructura de l'EAR (vegeu l'exemple de la imatge de baix). Es
diferencia de la fase d'orientació en què a la fase d'orientació es repassa el
coneixement previ dels estudiants, s'introdueixen els conceptes principals de la
matèria i s'anuncia el problema general. La fase introductòria per defecte no hi és,
per tant, si vols incloure-la, has de crear-la tu mateix en l'entorn de creació del
Graaps del Go-Lab (vegeu els consells “Canvia les fases del cicle reflexiu” i “El
nom de les fases reflexives”).
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Explicació d'una fase reflexiva

Introdueix els objectius i les expectatives principals de cada fase a l'inici
d'aquesta.

3.6

Canvia les fases del cicle reflexiu

Quan crees un Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu del laboratori, el Go-Lab
t'ofereix un conjunt de fases predefinides. Pots afegir les fases que desitgis i
també canviar-los el nom (vegeu el consell “El nom de les fases reflexives”).
Vegeu l'EAR d'exemple:

Afegir una fase es pot fer fàcilment canviant el símbol “+” del Graasp (l'entorn de
creació del Go-Lab).
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Després utilitza el botó de creació d'un espai. L'ordre dels espais es pot canviar
arrossegant-los.

3.7

La llargària d'una fase reflexiva

Si una fase d'un Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR) és massa llarga, els
estudiants podrien descentrar-se en haver de desplaçar-se massa a baix. En
aquest cas, podries dividir una fase en dues fases més curtes (dues pestanyes a
l'Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu) assegurant-te que transmets la relació que
hi ha entre elles. Vegeu el consell “Canvia les fases del cicle reflexiu” a com afegir
fases a l'EAR.
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Transició entre les fases

Hi hauria d'haver una relació entre les fases reflexives perquè el progrés dels
estudiants passés de manera lògica d'una fase a una altra. Pots aconseguir-ho
incloent al final de cada fase una breu oració que marqui la transició a la següent
fase. Vegeu aquest exemple:

3.9

El nom de les fases reflexives

El cicle reflexiu del Go-Lab conté un seguit de fases a les quals se'ls ha posat uns
noms que caracteritzen les activitats cognitives principals per als estudiants. Els
noms del Go-Lab són: Orientació, conceptualització, investigació, conclusió i
discussió. En la conceptualització i la investigació hi ha dues rutes alternatives
(pregunta-exploració i hipòtesi-experimentació). La investigació, a més, té una
subfase d'interpretació de dades, i la discussió conté dues subfases; de reflexió i
de comunicació.
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En utilitzar el sistema de creació del Go-Lab, els mestres (o altres
dissenyadors/autors) poden canviar l'ordre de les fases i afegir fases que
satisfacin els seus desitjos. També es poden canviar i adaptar els noms de fases
específiques per noms que el grup d'estudiants al qual ens dirigim coneguin o
amb què estiguin més familiaritzats. Això és important perquè als estudiants
(especialment els més petits) de vegades els manca vocabulari científic per
entendre què vol dir el "llenguatge científic", la qual cosa també pot dificultar el
seu comportament reflexiu.
La següent taula il·lustra algunes alternatives per a cada una de les fases:
Orientació

De què va això? Primeres conjectures;

Conceptualització

Teoria; Què en penses?



Pregunta

Tema; Repte



Hipòtesi

Idea; proposta

Investigació

Estudi



Exploració

Joc



Experimentació

Investigació



Interpretació de
dades

Què veig?

Conclusió

Decisió; Resultat

Discussió

Diàleg; Deliberació



Reflexió
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Comunicació

Com li diries a algú altre?

Així mateix, és important adaptar el nivell del llenguatge acadèmic de les fases als
coneixements dels estudiants. Podrien, per exemple, no entendre el significat de
paraules com "variables dependents i independents".
Per canviar el nom d'una fase al Graasp clica sobre el nom, escriu un nom nou i
després confirma-ho clicant sobre el símbol verd.

3.10 Fase de conclusió
L'enfocament més obvi a la fase de conclusió és demanar als estudiants que
revisin les seves hipòtesis, seleccionin els conjunts de dades i observacions
rellevants i adaptin, si és necessari, les hipòtesis. Aquesta activitat es pot fer
mitjançant la Conclusion Tool del Go-Lab.
Per ajudar més als estudiants, es poden definir alguns enunciats o preguntes
perquè els estudiants responguin. En alguns casos, els estudiants podrien tornar
a fases anteriors per visualitzar aquests enunciats.
Exemples:



Quina influència exerceix la brisa en el desenvolupament dels núvols?
És zero la velocitat total (al pla x-y) que has calculat? Si no, per què no és
zero?

Pots utilitzar l'aplicació Input Box perquè els estudiants puguin anotar les seves
respostes.
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3.11 Ús de les preguntes
Les preguntes per als estudiants es poden plantejar a través de l'aplicació Quiz
Master. Aquestes preguntes són de resposta múltiple, però a l'EAR també pots
posar-hi preguntes normals. En aquest segon cas:




Les preguntes s'haurien d'escriure de manera que no sigui suficient
contestar només amb un sí o un no. L'estudiant ha de justificar les seves
respostes explicant explícitament el procés de reflexió que hi ha darrere o
per què han fet alguna cosa.
Les preguntes s'han de poder respondre amb una eina d'edició de textos
(per exemple, un Scratchpad) o de manera indirecta en una altra eina (per
exemple, el Concept Mapper). No es recomana fer preguntes retòriques
que no es puguin respondre en algun lloc de l'EAR.

3.12 Si s'utilitza el Question Scratchpad o el Hypothesis Scratchpad tornahi en fases posteriors.
A la fase de conceptualització, pots demanar als estudiants que expliquin les
seves idees al Question Scratchpad o al Hypothesis Scratchpad. Els estudiants
podran realitzar experiments per veure si les seves preguntes o hipòtesis proven
ser certes o errònies. Per relacionar les preguntes o les hipòtesis amb les dades
dels experiments, et pot interessar fer servir la Conclusion Tool que hi ha al
conjunt d'eines del Go-Lab. Però, si no ho fas, en qualsevol cas, a la fase de
conclusió torna a les preguntes o a les hipòtesis que els estudiants o tu hàgiu
plantejat a l'inici de l'EAR.
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3.13 Dóna bones instruccions sobre els laboratoris que utilitzes
Assegura't que els dónes prou informació sobre com utilitzar el laboratori. Si
treballes en una simulació o laboratori complicats, divideix la investigació en
diferents parts amb activitats diferents, perquè els estudiants no s'atabalin. Pots
incloure un laboratori diverses vegades a l'EAR. Pots incloure un petit vídeo o
manual abans que els estudiants comencin a utilitzar el laboratori.
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3.14 No subestimis el temps en què es pot trigar a acabar un EAR.
L'aprenentatge reflexiu és un procés que porta temps, especialment si és nou per
als estudiants. Això podria dur més temps de l'estimat. Si tens dubtes, utilitza
només un nombre limitat d'eines del Go-Lab (aplicacions per a l'aprenentatge
reflexiu).
3.15 Eines específiques per a les matèries
Diverses de les eines del Go-Lab (o aplicacions reflexives del Go-Lab com, per
exemple, el Concept Mapper l'Scratchpad per fer preguntes o hipòtesis, o
l'Experiemnt Design Tool) poden donar als estudiants conceptes predefinits sobre
la matèria. Aquests conceptes es poden inserir a través de l'opció de configuració
( ) a les eines del Go-Lab mentre edites el teu EAR. Així, per exemple, al mapa
conceptual els estudiants poden utilitzar els conceptes predefinits i després els
estudiants veuen això:
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O els estudiants poden compondre una pregunta amb els elements que has
preparat per a ells.

Donar als estudiants eines parcialment plenes pot ajudar a aquells que encara no
tenen molta experiència en la matèria en general o a l'hora de fer experiments.
Pots crear eines (parcialment) plenes (com, per exemple, un mapa conceptual o
una hipòtesi a mitges) creant-les tu mateix al visualitzador de creació (Graasp).
Els estudiants veuran el que creïs a l'inici de l'EAR.
3.16 Explicació de les eines del Go-Lab
Les eines (o les aplicacions reflexives del Go-Lab) que s'ofereixen en un Espai per
a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR) acostumen a ser noves per als estudiants. Això
significa que les eines haurien d'anar acompanyades d'algunes explicacions
perquè els estudiants sàpiguen com fer-les servir. Això també serveix, potser
encara en major grau, per eines generals com els blocs de notes. Si es demana
als estudiants que emplenin aquests blocs de notes, pot ser efectiu donar-los
temes o títols perquè utilitzin i explica'ls sempre què s'espera d'ells Així mateix, si
demanes als estudiants que facin preguntes o hipòtesis, podria ser intel·ligent
demanar-los, especialment als estudiants sense experiència, quantes en vols. Les
aplicacions de bastides del Go-Lab tenen una funció d'ajuda que es pot
personalitzar
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3.17 Les eines del Go-Lab ofereixen ajuda per als estudiants.
Les eines del Go-Lab (o aplicacions reflexives del Go-Lab) tenen un botó d'ajuda
pels estudiants. Com a autor, pots adaptar aquesta ajuda a través del botó de
configuració a la fase de creació. L'ajuda es fa visible quan els estudiants cliquen
sobre el símbol “?” a l'eina. - Per a més informació:

3.18 Usa la plataforma general d'eines.
Pots fer servir les eines del Go-Lab (aplicacions per l'aprenentatge reflexiu com el
Hypothesis Scratchpad) en diverses fases de l'Espai per a l'Aprenentatge
Reflexiu). També pots disposar de les eines generals (com una calculadora o la
taula periòdica) a totes les fases mitjançant la barra d'eines inferior de l'EAR.

Pots afegir una eina a la barra d'eines general afegint-la al Graasp en el mateix
nivell que a les fases de l'EAR; apareixerà als estudiants de manera automàtica a
la barra d'eines inferior. Vegeu l'exemple de la calculadora:
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3.19 No tots els alumnes requereixen la mateixa ajuda
Dóna prioritat d'assistència als estudiants que tinguin menys coneixements previs.




Inclou l'Experiment Design Tool (EDT) per ajudar-los a planejar els
experiments, Explica'ls el propòsit de l'experimentació (i, si escau, la
importància de variar una cosa cada vegada) i fes-los una demostració
elaborada sobre com fer servir l'EDT.
Explica'ls quina variable han de canviar a l'experiment i quines han de
mantenir com a constants, en lloc de deixar-los que ho esbrinin per ells
mateixos. Això els ajuda que realitzin experiments ben dissenyats dels
quals en poden treure millor condicions. Pots fer-ho configurant l'EDT amb
un experiment preparat per tu, de manera que els estudiants començaran
l'experiment quan entrin a l'EAR.

Els estudiants que ja disposen d'alguns coneixements previs necessitaran menys
monitoratge.




No incloguis l'eina per a dissenyar experiments (EDT) als estudiants que ja
tenen força coneixements previs. Tant si usen l'EDT com si no l'usen,
adquiriran els mateixos coneixements, però es poden frustrar perquè ja
saben què han de fer.
No els diguis quina variable han de canviar ni quines han de mantenir
constants en l'experiment. No necessiten més monitoratge; simplement
deixa que ho aprenguin per ells mateixos!
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3.20 Ús dels mitjans a l'EAR
Intenta fer servir diversos recursos informatius (vídeos, texts, animacions,
fotografies, diagrames, etc.). Per als conceptes complexos, utilitza textos
acompanyats de recursos multimèdia (animacions, vídeos) per reforçar
l'aprenentatge reflexiu de continguts específics sobre una matèria (no confiïs en
un únic mètode a l'hora de donar la informació!).
3.21 Nombre i llargària dels vídeos
No incloguis massa vídeos ni de molt llargs; d'aproximadament dos minuts com a
màxim (tot i que pot haver-hi excepcions, és clar).
Els vídeos haurien de tenir bona qualitat de so i d'imatge (per exemple, la
lluminositat ha d'estar ajustada perquè es pugui veure què passa i no hi hauria
d'haver interferències ni soroll de fons).
Els vídeos acompanyats només de música (sense explicacions en veu en off)
haurien de tenir entrades textuals precises que expliquin què està passant durant
la visualització de les imatges.
Tingues també en compte que si introdueixes vídeos al Graasp (arrossegant-los a
l'EAR) i molts estudiants comencen l'EAR alhora (quan comença la classe) pot
passar que triguin més temps a carregar-se. Pots reduir-lo posant enllaços de
vídeos de YouTube.
Abans d'utilitzar un EAR comprova sempre que els enllaços (de You Tube)
segueixen funcionant.

3.22 Com canviar la mida de les imatges al Graasp
Si afegeixes una imatge a l'EAR, pots modificar-ne la mida utilitzant el símbol de
l'"engranatge" a la imatge que has inserit.
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3.23 Utilitza fons diferents a cada fase.
Pots fer que l'Espai per a l'Aprenentatge Reflexiu (EAR) sigui visualment més
atractiu utilitzant diferents imatges de fons per a cada fase. Això farà que el canvi
de fase sigui més evident per als estudiants.

Pots canviar el fons de casa fase al Graasp clicant sobre el llapis del costat de la
fase.
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3.24 Escull l'idioma
Es poden presentar Espais d'Aprenentatge Reflexiu en moltes llengües. Si
selecciones la teva llengua al Graasp, la llengua de totes les eines del Go-Lab
(aplicacions per a l'aprenentatge reflexiu) s'adaptaran de forma automàtica (si tots
els termes s'han traduït). Sempre pots traduir els noms de les fases de l'EAR tu
mateix (vegeu el consell "El nom de les fases reflexives").

3.25 A l'hora de dissenyar un EAR pots col·laborar amb col·legues.
Quan crees un EAR pots treballar amb un col·legues i compartir responsabilitats
en la creació de l'EAR. Pots convidar fàcilment a un col·lega al Graasp (l'entorn de
creació del the Go-Lab) perquè en sigui coautor. Vés a la part superior de la dreta
de la pantalla i selecciona "membres". Tecleja el nom del teu col·lega (que ha de
tenir un compte de Graasp) i introdueix el nom:
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Clica on posa "visualitzador" sota el nom de la persona i canvia el rol de la
persona de "visualitzador" a "editor" o "propietari".

3.26 Pots fer una còpia del teu EAR.
L'eina de creació del Go-Lab es guarda de manera automàtica, de manera que no
t'has de preocupar mai de guardar la teva feina. Aquest procés, no obstant això,
sempre sobreescriu les versions antigues. Si, per exemple, vols experimentar amb
l'EAR i t'agradaria guardar-ne una versió antiga, t'interessaria fer-ne una còpia. Es
pot fer fàcilment obrint el quadre de diàleg a la teva icona de l'EAR. Aquest procés
està explicat més àmpliament a: http://www.golabz.eu/videos.
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