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Presentació del treball 

 
En primer lloc, el tema d'aquest treball va ser escollit perquè considerava que era un               

tema de gran importància en l'àmbit acadèmic sobretot perquè en aquest àmbit el             

que més es dóna importància és l'educació, en concret la forma d'educar als nens i               

nenes com també com aprenen aquests. Llavors puc dir que el propòsit d'aquest             

treball és realment saber com els nens aprenen millor en l’àmbit acadèmic.            

Seguidament, una vegada tenia el tema escollit, vaig realitzar amb el meu grup             

diferents pràctiques al laboratori, cadascuna va fer un experiment amb una classe            

diferent i cada experiment estava relacionat amb temes de biologia, bioquímica,           

etc. D'aquestes pràctiques vam treure diferents resultats i conclusions parcials. Una           

vegada feta la primera part de la part pràctica d’aquest treball vaig centrar-me en la               

part teòrica del treball, on parlo del mètode científic, explico en què consisteix, les              

seves fases, per a què és útil avui en dia, els tipus que té, etc. A part d'això també                   

comento les noves maneres en les quals pot aprendre un nen d’una manera             

divertida, innovadora, per exemple amb un joc. I una vegada acabada la part teòrica,              

vaig seguir amb l’altra part de la part pràctica del treball. Per a la setmana de la                 

ciència vam fer una pràctica en grup i aquesta pràctica tractava sobre els elements              

de la taula periòdica, però aquesta vegada l’experiment amb la classe de nens ho              

vam fer juntes. De la qual també es van extreure resultats i conclusions parcials.              

Finalment vam ajuntar tots els resultats i conclusions parcials de cada pràctica que             

es va fer i vaig construir la conclusió final d'aquest treball. També donant diferents              

propostes de treballs de recerca que s'havien originat al llarg d'anar fent aquest             

treball de recerca i que poden interessar a altres persones que vulguin de cara al               

futur investigar sobre el mateix tema. 
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1.INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de recerca ha d’ajudar-me a determinar com els nens en general             

d’aquest institut aprenen millor, si amb teoria o amb pràctiques al laboratori. 

 

Considero que aquest treball és important investigar perquè implica a professors i            

alumnes. Ja que els professors, sobretot els de ciències com Biologia, Química i             

Física, intenten que l'aprenentatge de qualsevol tema sigui el més fàcil possible, per             

tal que l’alumne ho aconsegueixi entendre, sense la necessitat d’haver de           

memoritzar tot i realment aprengui. Penso que la teoria és important però la pràctica              

és un complement que ajuda a captar més ràpid el que s’ensenya i fer-ho d’una               

manera divertida.  

 

I això em porta a la meva pregunta: Les pràctiques al laboratori són realment el               

complement que ajuda a entendre millor la teoria als nens? 

1.1 Com organitzaré el meu treball?  

La meva planificació de la recerca per a la part teórica serà investigar i aclarir més a                 

fons sobre què és el mètode científic i quines són les seves fases. Desprès per a la                 

part pràctica em faré una pregunta inicial i partint d’aquesta pregunta em plantejaré             

la meva hipòtesi sobre el tema triat.  

 

La meva hipòtesi la intentaré demostrar a partir d’un disseny experimental. Per a             

iniciar aquest disseny experimental prepararé una pràctica senzilla per als nens de            

3r i 4rt d’ESO, on seguidament els hi explicaré la pràctica, però ja abans repartint               

uns tests amb preguntes sobre el tema, aquest test el contestaran abans i després              

de fer la pràctica, per així poder-los avaluar i veure si han après durant la classe.  

 

Per altra banda, a la tornada de vacances d’estiu, per a la setmana de la ciència                

farem una pràctica, amb altres nens per a avaluar-los mitjançant jocs i altres             

memoritzant, finalment contestant un test amb preguntes sobre el tema jugat i            
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memoritzat que serà el mateix, aquí el joc equivaldria a la pràctica i la memorització               

a la teoria.  

 

1.2 La meva hipòtesi 
Aquesta és la meva hipòtesi que intentaré demostrar “ Les pràctiques al laboratori             

ajuden a entendre millor la teoria als nens i nenes.” 

Part teòrica: El mètode científic 

2.1 Que és el mètode científic ? 

El mètode científic és un mètode de investigació, que  a travès d’allò podem produir 

nous coneixements, seguint uns passos en ordre amb l’objectiu d’obtenir resultats 

confiables. El mètode científic no nomès s’aplica a la investigació científica de 

laboratori, sino en totes les branques del coneixement.  

Des de sempre l’home ha observat el que ocorria al seu voltant, però podem dir que 

les pautes del mètode científic que seguim avui dia neixen amb Galileo Galilei. 

 

Galileo Galilei va ser un filòsof, físic i matemàtic toscà i va ser un dels científics més                 

importants de l'edat moderna per aportar noves       

idees en la ciència especificament en fisica i        

astronomia, amb l'ajut del mètode científic que ell        

feia servir per a treure les seves conclusions i         

formular les seves hipòtesis. A partir d’aquest       

moment és el mètode que s’ha usat per a dur a           

terme la descoberta de nous coneixements.  

  

Les recerques que es poden fer dependran del camp del coneixement,  però els 

tipus de investigacions més comunes són:  
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- Investigació bibliogràfica: És una tècnica que consisteix en la selecció i 

recopilació d'informació i de dades, mitjançant la lectura, materials 

bibliogràfics de biblioteques o centres d'informació i documentació.  

 

Exemple: Investiguem sobre l'autisme nosaltres ho podem fer buscant  en 

llibres informació  que expliquen en general en que consisteix l’autisme també 

podem anar a centres de informació com per exemple centres especialitzats 

en aquell tema que et puguin resoldre algunes preguntes.  

 

- Investigació de camp o treball de camp: Consisteix en fer l’estudi fora del 

laboratori on es generarà la hipòtesi. L’investigador observa el fenomen com 

es desenvolupa naturalment sense intervenir. D’aquesta manera es recull  la 

informació necessària per a  comprovar  o generar la hipótesis.  

 

Exemple: Jane Goodall (ximpanzés)  i Dian Fossey (goril·les)  elles dues van 1

fer un treball de camp on investigaven com es comportaven aquests animals.  

 

- Estudis estadístics: L’estadística és la ciència de les dades i aquest estudi 

recopila, analitza e interpreta les dades necessàries amb la fi de deduir les 

característiques d’una població objectiu.  

 

Exemple: l’enquesta és un instrument que pot ajudar a fer aquests estudis 

estadístics. 

 

 

 

1 Links a videos on expliquen el treball de camp d’aquestes dues científiques: 
Trailer del documental de Jane Goodall 
Video: treball camp goril·les 
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2.2 Etapes del mètode científic. 

Els passos a seguir del mètode científic són: 

- Observació 

- Plantejament d’un problema  

- Formulació d’una hipòtesi 

- Disseny experimental  

- L’anàlisi dels resultats  

- Conclusions 

 

2.2.1 Observació:   

Observes allò que et crida l’atenció  

o et sembla interessant i seguidament comences a 

fer-te  preguntes. 

  

Observacions més comunes. 

-Observació indirecta: és un instrument de recollida de dades qualitatiu. Això vol dir 

que les dades obtingudes són  característiques i propietats del fenomen observat.  

 

-Observació directa: és un mètode de recollida dades que consisteix en observar a 

l’objecte estudiat dins d’una situació particular, això es fa sense intervenir ni alterar 

l’ambient en el que l'objecte estudiat es desenvolupa, en cas contrari les dades 

obtingudes no seran vàlides. 

Exemple: Les observacions poden ser dibuixos i notes, això s’utilitza en el treball de 

camp i s’ anomena  llibreta de camp.  

6 



 
  
 

 

2.2.2 Plantejament d’un problema:  

El mètode científic comença quan l’investigador  

es fa una pregunta sobre alguna cosa que ha observat o  

d’uns coneixements previs que té. 

 

Exemple: Influirà en el creixement de les plantes afegir         

fertilitzant?  

 

 

2.2.3 Formulació d’una hipòtesi:   

Una vegada l’investigador ja ha observat, s’ha preguntat i         

ha investigat sobre el tema pot formular la seva hipòtesi,          

podem dir que les observacions e investigaciones que ha         

fet l’han ajudat a formular la hipòtesi més adient. La          

hipòtesi no és una pregunta, s’escriu en forma        

d’afirmació. 

 

Exemple: Potser afegir fertilitzant fa que l’alçada de les plantes sigui major. 

2.2.4 Disseny experimental:  

En primer lloc, abans de començar amb el disseny cal          

buscar si algú altre ha investigat sobre el tema, si s’han tret            

conclusions, etc. Encara que ja s’hagi investigat abans i         

s’hagin tret conclusions, es pot tornar a investigar (potser         

per nous coneixements i noves tècniques) i al final refusar          

o modificar una hipòtesis que fa temps havia estat demostrada.  
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En aquest apartat també és important tenir ja un objectiu clar i tenir uns              

coneixements previs del tema triat, és a dir, el fonament teòric. 

 

El disseny també es pensar com s'investiga o que es farà per demostrar la hipòtesis. 

Hi ha  diferents tipus de disseny experimental, no només es fa dins un laboratori: 

 

● Estudis estadístics 

L‘investigador per demostrar la seva hipòtesis amb estudis estadístics pot fer           

enquestes sobre un tema en concret i a partir d’aquests resultats treure les             

seves conclusions .  

 

● Estudis bibliogràfics 

L’ investigador per demostrar la seva hipòtesis amb estudis bibliogràfics pot 

buscar més informació del tema a través de llibres de la biblioteca i també en 

centres d’informació i documentació. Avui dia també es pot fer ús de pàgines 

webs que continguin la informació sobre el tema que estiguis buscant. 

 

● Treball de camp 

 Aquí  l’investigador escull el fenomen que vol observar i deixa que es 

desenvolupi en l'àmbit natural sense 

intervenir. A partir de les observacions 

recull informació que ajudarà a comprovar 

la seva hipòtesis o generar-la. En aquest 

cas no es pot tenir una variable control ja 

que tu no pots controlar per exemple el 

clima allà on estàs i poden passar coses 

imprevistes. 

 Per exemple Jane Goodall  no va poder controlar i prevenir que hi hagués 

una epidemia entre la població de ximpanzés que  estava  estudiant. 
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● Pràctiques al laboratori  

L’ investigador tenint ja un objectiu clar, uns coneixements previs i una 

hipòtesis ja pot començar a fer el seu experiment que demostrarà o no la 

seva hipòtesis. 

Escollint el material necessari, explicant el procediment a seguir, explicant els 

resultats obtinguts i finalment traient unes conclusions on podrà saber si la 

hipòtesis es compleix o no.  

 

Un cop l’investigador ha triat el seu disseny experimental i comença a fer la part més                

pràctica, a més de preparar el material necessari és important tenir en compte les              

diferents variables. Per exemple si volem saber si les plantes creixen més amb             

fertilitzant o sense fertilitzant, les variables serien: 

 

● Variable independent: és l’acció que fem en l’experiment per a veure com            

influeix en els resultats.  

Exemple: Afegir el fertilitzant. 

 

● Variable dependent: Són els resultats observats de l’acció que hem fet abans,            

aquesta variable depen de la variable independent. 

 

 Exemple: L’alçada de les plantes  

 

● Variable control: És la variable que s’ha de mantenir constant per a evitar que              

aquesta interfereixi en els resultats.  

 

Exemple: Utilitzar el mateix fertilitzant, la mateixa espècie de planta, les           

mateixes condicions ambientals. O també com per exemple en la prova de            

Fehling el control serà l’aigua ja que aquesta mostra no reaccionarà i així             

podem comparar tranquilament. 
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● Rèpliques: Aquest és un pas del disseny experimental molt important. Fer           

rèpliques consisteix en fer diverses repeticions de l’experiment, això permet          

que l’experiment no tingui errades involuntàries, d’aparells de mesura,         

d’obtenció de dades,etc. 

 

 2.2.5 Resultats i anàlisi dels resultats: 

Després de fer l’experiment tindrem uns  

resultats que es poden enregistrar com 

per exemple amb fotografies, gràfics, notes,       

etc.Una vegada ja tenim els resultats, els       

analitzem per exemple en grup, comparant els       

resultats que els ha donat a cadascú del grup i          

treure unes conclusions finals. 

 

     2.2.6 Conclusió: 

       La conclusió depèn de la comparació dels  

       resultats que s’esperaven, els que no s’esperaven 

       i els observats. També és important dir en la  

       conclusió si la teva hipòtesi s’ha complert  

      o no. En cas de que no caldria cambiar de 

       hipòtesi i tornar a fer l’experiment.  

 

 Publicació dels resultats i conclusions: 
És important fer la publicació dels resultats i conclusions per          

a que en un futur si algú altre torna a fer aquesta            

investigació pugui mirar i ajudar-se en aquest treball i els          

investigadors puguin refusar finalment aquesta hipòtesis o       

modificar la hipòtesis que ja va estar demostrada. 

 

10 



 
  
 
 

2.3 Disseny experimental a l’aula 

En el cas dels nens, sobretot dels més petits, la introducció del disseny             

experimental es pot fer a través de: 

 

● Jocs 

També es poden incloure els jocs en el mètode científic ja que es pot fer un 

disseny d’un  joc que ajudi a entendre una part teòrica d’un tema en concret. 

Com per exemple la teoria de la taula periòdica.  

 

● Laboratoris virtuals 

Aquests laboratoris també ajuden a comprende el tema explicat d’una 

manera divertida, més fàcil i entretinguda, sense necessitat d’estar a un 

laboratori real. 

 

Exemple: A la figura 1 es pot veure una captura  d’un joc  que et permet 2

veure l’acció de diversos medicaments . Aquest és un exemple de laboratori 

virtual on de manera divertida vas a aprenent conceptes de la matèria. 

 

 

Figura 1 
 

2 Xplore Health: https://www.xplorehealth.eu/ca/media/ajuda-m-curar-el-cancer-de-la-nadia  
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● Laboratori d’experimentals als instituts: 

Aquests laboratoris experimentals es fan a l‘institut com bé diem al laboratori ja 

sigui al de física i química o biologia. En els primers cursos  l’ESO seguim un guió 

de pràctiques que ens dona la professora i només ens dediquem a dibuixar o fer 

fotos dels resultats,  també fer les conclusions. Però en els cursos  superiors 

l'alumnat ha de ser capaç de crear els seus propis guions de pràctiques.  

2.3.1  El guió de pràctiques 

Com faríem un bon guió de pràctiques?  

 

Per a tenir un bon guió de pràctiques és necessari tenir un objectiu clar i específic. 

També tenir un ordre, és a dir, separar-ho tot en apartats per a que la pràctica es                 

vegi neta i sigui un reflex dels passos del mètode científic i concretament del disseny               

experimental. 

 

Ara, compararé dos tipus de pràctiques una bona i una altra no tan bona. 

 

● Guió mal fet (Annex 1: guió original) 

La primera pràctica que he analitzat no està massa bé perquè li falten els              

apartats que a continuació comentaré:  

 

Resultats no és només posar imatges, també s’ha d’explicar el que és, el que s’ha               

fet ,etc. (fig.2) 

També en l’apartat de conclusions no hi ha res. I hauriem de posar en primer lloc si                 

s’ha complert la hipòtesi en el cas que tinguem una, també hem de dir si ha sortit bé                  

o malament l’experiment i si algunes coses ha sortit malament doncs haurem de dir              

que podriem canviar per a que surti bé l’experiment. (fig.2) 
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Figura 2 

La segona pràctica que he analitzat està molt ben feta, no li falta res. A               

continuació la comentaré: 

Aquesta pràctica és un exemple de com s’han de fer les pràctiques al laboratori              

correctament, està neta, cada apartat molt ben redactat, incloent el fonament           

teòric (Fig.3), ho ha explicat d’una manera que es nota que sap molt del tema. 

Figura 3 
 

També estan ben explicats els resultats (Fig.4) i les conclusions (Fig.5). Com podem             

observar al guió original (Annex 4) va foto per foto explicant el que ha passat.               

Finalment, després d’analitzar els resultats arriba a la conclusió que la seva            

hipòtesis s’ha complert . 
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Figura 4 
 

 

Figura 5 
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Part pràctica: Disseny experimental en grup 

 

 

La part pràctica del meu treball de recerca es divideix en tres parts: les portes               

obertes, pràctiques en grup i la setmana de la ciència. El disseny experimental és              

en grup i això ens permet repartir-nos el treball per tal que cada alumne del meu                

grup faci una pràctica diferent amb la  finalitat d’ajudar a tenir més dades a analitzar.  

  

Les portes obertes 

La meva experiència prèvia de les portes obertes és que tenia molta expectativa en              

explicar als nens teoria i al mateix temps anar fent la pràctica, això em va agradar                

molt ja que va ser com una preparació per a posar-me en situació i poder fer la                 

següent pràctica amb nens.  

Al ser un primer contacte no vaig recollir dades que em puguin aportar res a la meva                 

investigació, ja que són nens que venen d’altres escoles i no tinc seguiment             

d'aquests. La pràctica que vaig fer va ser una demostració de les pràctiques que              

solem fer en el nostre institut. 

 

Pràctiques en grup 

El meu grup i jo ens repartirem el treball de manera que la meva companya farà una 

pràctica de indicador de pH vegetal i la meva altra companya farà una pràctica sobre 
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els sentits. Després cadascuna traurà resultats que portaran a unes conclusions i 

juntes farem la conclusió final d’aquestes pràctiques.  

 

La setmana de la ciència. 

Aquest any és l’any internacional de la taula periòdica i hem pensat fer una activitat               

per a donar a conèixer-la. 

El meu grup i jo hem pensat en comparar dos grups. Un grup escoltarà un vídeo on                 

s’explicarà teòricament la taula periòdica i l’altre grup jugarà al memory amb el             

mateix tema (la taula periòdica) i després els dos grups faran un qüestionari per a               

poder-los avaluar. I finalment compararem els resultats, per tant sabrem qui aprèn            

més símbols químics, els que juguen o els que escolten el vídeo. 

3.1 El meu disseny experimental 

Una vegada ja he investigat, he pogut explicar que és el mètode científic i quines               

són les seves fases, ara em cal portar aquests coneixements a la pràctica.             

Començaré amb cada fase que segueix el mètode científic adaptat a la meva             

investigació. 

3.1.1 Plantejament d’un problema:  

Les pràctiques al laboratori són realment el complement que ajuda a entendre millor             

la teoria als nens? 

3.1.2 Formulació d’una hipòtesi: 

Les pràctiques al laboratori ajuden a entendre millor la teoria als nens i nenes. 

 

Variables que cal tenir en compte: 

 

● Variable independent: La variable independent d’aquest experiment és que la           

meva tutora explica la teoria prèviament als nens i contesten el meu test,             

després fan la pràctica amb mi i tornen a contestar el mateix test.  
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● Variable dependent: La variable dependent d’aquest experiment són els         

resultats que he obtingut al full de càlculs. En aquest cas si al contestar el test                

després de fer la pràctica els resultats han millorat.  

 

● Variable control: La variable control d'aquest experiment és la mateixa          

quantitat de producte i el mateix producte per als dos grups. 

 

● Rèpliques: Farem tres experiments un de bioquímica, un altre de Biologia i            

l’altre de Física amb l’objectiu de comparar els diferents resultats i finalment            

treure les  conclusions finals de com aprenen millor els nens. 

3.1.3 Procediment:  

Per a començar aquest experiment, preparo el guió de la pràctica que faré, en              

aquest cas el tema és el midó. També preparo les preguntes que faré sobre aquest               

tema, que els nens contestaran abans i després. Una vegada tinc fet el guió i els                

tests, compro el material que necessito per aquesta pràctica, com per exemple            

pernil dolç amb midó i altre pernil dolç sense midó. L’altre material com el Lugol, ho                

tenia la meva tutora. 

 

Una vegada ja tinc hora i data per a fer la pràctica amb els nens, l’experimento,                

practico com explicar que és el midó i tot el tema en general. 

 

Arriba el dia de fer la pràctica amb els nens. Primerament repartim un qüestionari              

(Annex 3) per a què els nens contestin les preguntes, una vegada ja ho han fet                

començo a explicar la meva pràctica seguint el guió de pràctiques que jo mateixa he               

creat (Annex 4) . Mentre els alumnes van fent la pràctica jo els ajudo a fer-la, és a                  

dir, posant-hi el material, contestant els seus dubtes si tenen, etc.  

 

Després pregunto als nens quines conclusions han tret d’aquest experiment i a            

continuació explico la conclusió dels resultats, és a dir, el perquè ha sortit un pernil               

17 



 
  
 
dolç negre i l’altre taronja posant-hi el lugol. Finalment els nens contestaran de nou              

el qüestionari que els havia passat abans de fer l’experiment. 

3.1.4 Resultats: 

Midó  

Els qüestionaris com els vaig passar en drive em donen una nota global per a cada                

alumne i també la nota mitjana del grup classe. 

Nota mitjana grup Inicial final 

 5,39  8,21 

 

També m’ha semblat interessant analitzar les respostes correctes i incorrectes per a            

cada pregunta. Aquestes respostes les he recollit en una taula (Annex 5) on podem              

veure les preguntes del qüestionari que vaig fer als nens de 3r i 4rt d’ESO del curs                 

passat. La taula ens permet saber els resultats abans d’explicar i fer la pràctica i els                

resultats de després haver fet la pràctica amb l’explicació. 

3.1.5 Anàlisi dels resultats: 

En fer la comparació de les notes mitjanes ens podem adonar que han millorat              

aquesta nota gairebé 3 punts. 

Per poder analitzar millor els resultats a partir de les dades recollides a la taula faré                 

dos gràfics que recullen l’evolució en les respostes a cada pregunta de manera             

individual. 
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● Gràfic 1: Abans  

Aquest representa els resultats obtinguts de les preguntes contestades pels nens,           

del qüestionari que vaig fer abans d’explicar la pràctica del midó i també d’explicar              

una mica el que era el midó. Podem veure clarament que majoritàriament hi ha              

respostes incorrectes com per exemple en la pregunta u, dos i tres.  

 

 

 

● Gràfic 2: Després 

Aquest segon gràfic, representa els resultats obtinguts de les preguntes contestades           

pels nens, el qüestionari va ser el mateix que van contestar abans. Després de fer               

la pràctica i explicar les conclusions van contestar de nou el formulari. Les             

columnes de les respostes correctes podem veure que han crescut molt en la             

pregunta u, dos, quatre i cinc.  
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3.2 Pràctiques a l’aula (disseny experimental en grup) 

3.2.1 L’experiment de la meva companya Sheila 

Experiment: Aquest experiment comença amb un grup d’alumnes que la meva           

companya ha escollit, i fa una pràctica anomenada “els sentits ens enganyen”, i             

cada alumne va passant per una taula on la meva companya tindrà diversos             

aliments, llavors cada alumne té que provar els mateixos tres aliments una vegada             

amb el nas tapat i l’altra vegada amb el nas destapat però les dues vegades es                

faran amb els ulls tancats.  

 

Resultats: 

Els sentits ens enganyen 

 

Per observar millor els resultats aquests els he recollit en una taula (Annex 6). En               

aquesta taula podem veure dues columnes. En la primera columna estan els            

resultats que es van anotar quan els alumnes van provar els tres aliments amb el               

nas tapat i els ulls tapats, i podem veure que la majoria dels alumnes no van                

encertar els aliments que van tastar. La segona columna conté els resultats dels             

alumnes quan ja no tenen el nas tapat, però si tenen els ulls tapats, es veu que ho                  

han encertat gairebé tot.  
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En la següent taula podem veure el recompte de les persones que reconeixen             

gustos amb el nas tapat i destapat. 

 

Recompte  

Total persones que reconeix gustos  

(Nas tapat) mínim dos acertades. 

Total persones que reconeix gustos 

(Nas destapat) mínim dos acertades. 

3 9 

 

3.2.2 L’experiment de la meva companya Adriana  

Experiment: Aquest experiment comença quan la meva companya fa la pràctica de            

l’indicador de pH vegetal amb alumnes d’ESO , bàsicament aquest experiment           

consisteix en què amb un indicador vegetal en aquest cas la col Lombarde puguem              

veure el pH de les diferents substàncies i això es pot veure pels diferents colors que                

van sortint en cada substància. 

 

Resultats 

Els resultats s’han recollit en forma de taula. Una taula indica el percentatge 

d’encerts i errors del formulari inicial (Annex:7) i després dues taules que presenten 

els resultats finals dels formularis el de la classe teòrica (Annex:8) i el de la classe 

pràctica (Annex:9).  

I com a final una taula (Annex:10) que presenta una columna amb el percentatge 

d’encerts abans de fer la pràctica i una altra columna amb el percentatge d’encerts 

al grup on només s’ha explicat el mateix concepte de manera teòrica. Les dues 

columnes ens permeten la comparació de la classe que va fer la pràctica i la classe 

que va escoltar el vídeo de la meva companya explicant la teoria de la seva pràctica. 

Podem observar que la classe pràctica i teòrica estan gairebé  empatades però la 

classe pràctica finalment guanya en percentatge de respostes ben contestades.  
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 Inicial Final classe 

teòrica 

Final classe 

pràctica 

Mitja aritmètica 59% 76,78% 90% 

 

 Anàlisi 

Per ajudar-me a treure millor les conclusions he traslladat els resultats obtinguts a             

tres gràfics, un primer corresponen a l’avaluació inicial (abans d’explicar res ni fer la              

pràctica), un segon gràfic amb les respostes finals després de fer la pràctica i un               

tercer gràfic amb les respostes finals del grup que només ha escoltat una explicació              

teòrica. 

 

 Classe teòrica Classe pràctica 

% millora de nota 17,78% 31% 

 

● Gràfic 1: Avaluació inicial 

En aquest primer gràfic veurem els resultats del formulari inicial que va fer la meva               

companya Adriana de la seva pràctica ( Indicador de pH) on es pot veure clarament               

que el percentatge de les ben contestades és més alt que el de les mal               

contestades. 
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● Gràfic 2: Avaluació final classe pràctica 

En aquest segon gràfic veurem els resultats del formulari final de la classe que fa la                

pràctica. Es pot veure que les ben contestades són les que destaquen. 

 

 

● Gràfic 3: Avaluació final classe teòrica 

En aquest tercer gràfic veurem els resultats del formulari final de la classe que ha 

escoltat el video de la meva companya explicant la teoría de la seva pràctica 

(Indicador pH). Com podem veure les respostes ben contestades són majoria que 

les que són mal contestades. 
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3.2.3 Setmana de la ciència. 

L’objectiu de l’activitat és que els alumnes de segon d’ESO aprenguin més de la              

taula periòdica, ja que aquesta és una novetat per a ells i volem que la puguin                

aprendre d’una manera divertida i diferent. 

 

Procediment: 

Tots els alumnes d’un grup classe respondran un formulari inicial (Annex 9) per a              

veure el coneixement que tenen sobre els elements de la taula periòdica. 

La meitat del grup farà el joc del Memory, aquest joc consisteix a aixecar les cartes                

dos a dos per a associar les que són iguals, jugaran en grups de 4 o 5. 

La segona meitat del grup escoltarà un vídeo on la meva companya Adriana i jo               

explicarem els elements de la taula periòdica, això serà la classe teòrica. 

Finalment per extreure resultats de si han après millor els alumnes que han fet el joc                

o els alumnes que han fet la classe teòrica farem un formulari final per poder avaluar                

l’alumnat, un per a la classe teòrica (Annex 10) i altre per a la classe pràctica (Annex                 

11) . 

Després si hi ha temps el grup que ha escoltat el vídeo farà el joc i seguidament farà                  

un altre cop el formulari així podrem veure si han millorat o no.  

 

Resultats 

Hem recollit per a cada formulari passat els resultats en taules, una taula per als               

resultats del formulari inicial (Annex 12) i després dues taules on representin els             

resultats dels formularis finals, el de la classe teòrica ( Annex 13) i el de la classe                 

pràctica (Annex 14) . 

A partir d’aquestes hem creat uns gràfics que ens permet observar aquests             

resultats d’una manera més fàcil. 

 

 Inicial Final classe 

teòrica 

Final classe 

pràctica 
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Nota mitjana 5,39 7,52 7,58 

% global de 

encerts  

50,42 % 74,32% 76% 

 
 
 

Anàlisi  

Per ajudar a l’anàlisis calculem el percentatge global de millora i obtenim els             

resultats de la següent taula:  

 

 Classe teòrica Classe pràctica 

% millora de nota 39,51% 40,63% 

 

El percentatge global inicial d’encerts que ha tingut el grup en conjunt és de 50’42%.               

Després els que han jugat al memory han tingut un percentatge global d’encerts de              

76%, enfront del grup que només va veure el vídeo amb un percentatge global              

d’encerts de 74’32%. Tot i així podem veure per les notes mitjanes que la classe               

teòrica (vídeo) ha après força noms d’elements químics, perquè si comparem els            

percentatges de millora del grup que va fer el joc (40,63%) amb el grup que només                

va veure el vídeo (39,41%) la diferència és petita, tots dos grups presenten un elevat               

nombre de respostes ben contestades.  

L’estudi dels resultats és més fàcil a partir dels gràfics ja que aquests et permeten               

tenir una visió global de les respostes i t’ajuda a explicar els resultats.  

 

● Gràfic 1: Avaluació inicial 

En aquest primer gràfic observem que és major el percentatge de les respostes mal              

contestades que el de respostes ben contestades per poquet, del formulari inicial            

amb la classe en conjunt. 
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● Gràfic 2: Avaluació final classe teòrica 

En aquest segon gràfic observem que el percentatge de les respostes ben            

contestades és notablement més gran que el de les respostes mal contestades de la              

classe teòrica. 

 

 

● Gràfic 3: Avaluació final classe pràctica  

En aquest tercer gràfic observem que el percentatge de les respostes ben            

contestades és totalment superior al de les respostes mal contestades de la classe             

que va fer el joc. 
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4.CONCLUSIONS 
La part pràctica del meu treball volia donar resposta a la meva pregunta inicial que               

era “ Les pràctiques al laboratori són realment el complement que ajuda a entendre              

millor la teoria als nens?”. 

Per això he fet diferents activitats, per tant primer explicaré les conclusions de cada              

una d’aquestes experiències i al final podré treure la conclusió del meu TR i saber si                

la meva hipòtesi “Les pràctiques al laboratori ajuden a entendre millor la teoria als              

nens i nenes”  es compleix o no. 

4.1 CONCLUSIONS PARCIALS 

4.1.1 El meu disseny experimental: determinació del midó 

La meva conclusió sobre aquest experiment és que els nens han pogut comprendre             

bastant bé el tema explicat amb l’ajuda de la pràctica, ja que abans d’explicar el que                

era el midó, les preguntes han anat bastant malament, per tant és una gran              

diferència que es pot veure quan comparem els resultats d’abans i de després             

d’haver explicat i fet la pràctica del midó. La nota mitjana inicial ha estat 5,39 i la                 
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nota mitjana final 8,21 com podem veure han millorat gairebé 3 punts i això suposa               

una millora de nota de 52,3%. 

4.1.2 Disseny en grup: 

● Els sentits ens enganyen: 

La meva conclusió sobre l’experiment de la meva companya Sheila és que aquesta             

pràctica no s’ha quantificat el que ha après l’alumnat ja que s’ha presentat de              

manera qualitativa i degut això no m’ajuda a afirmar la meva hipòtesi. Tot i així               

podem dir que aquesta pràctica és un tipus de pràctica que pot ser divertida per a                

l’alumnat i pot fer que estiguin més atents i motivats.  

El que si m’ha ajudat ha entendre millor el perquè en el mètode científic es dóna                

importància a quantificar els resultats i això és perquè sinó només podríem fer             

valoracions subjectives que no aniran acompanyades d’estadístiques que puguin         

reforçar o no la nostra hipòtesi. Per tant a l’hora de pensar un disseny experimental               

cal tenir en compte com es recolliran les dades per tal d’analitzar-les            

matemàticament sense deixar lloc a les opinions personals. 

 

● Indicador de pH vegetal: 

La meva conclusió sobre l’experiment de la meva companya Adriana és que els             

resultats han estat molt igualats entre la classe teòrica i la classe pràctica, per tant               

no podem dir de manera totalment fiable qui aprèn més però si podríem dir que               

segons els resultats, el major percentatge d’encerts és per la classe pràctica. Per             

poder comparar i saber-ho amb certesa he fet la mitjana aritmètica per saber el %               

global d’encerts de cada grup. El grup que va fer la pràctica té un percentatge               

d’encerts de 90% i el grup que va veure el vídeo té un percentatge d’encerts de                

76’78%.  

 

Com podem veure si comparem aquests percentatges, dels grups partits podem           

veure que finalment qui guanya amb un percentatge molt elevat d’encerts és la             

classe pràctica. Ja que de 90 a 76 hi ha un 13% de diferencia, per tant han millorat                  

més els de la classe pràctica. 
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 4.1.3 Setmana de la ciència: (Elements de la taula periòdica): 
La meva conclusió sobre aquesta activitat amb els alumnes de segon d’ESO és             

clara. Els resultats ens permeten distingir molt bé qui ha après més sobre els              

elements de la taula periòdica i quina classe ha après més símbols químics.  

 

El percentatge global final d’encerts ha millorat respecte l’inicial en tots dos grups, el              

que ha fet la pràctica (40,63%) i el que ha mirat el video teòric (39,51%). Com es pot                  

veure només hi ha 1 punt de diferència, a l’analitzar però els resultats individualment              

hi ha petites diferències importants entre la classe teòrica i pràctica. A la classe              

pràctica sis persones han arribat a contestar bé el 100% i només dues es situen per                

sota del 50%, mentre que a la classe teòrica només dues persones han arribat a               

contestar bé el 100% de les preguntes i tres persones han tret un resultat per sota                

del 50%.  

 

Els dos grups han millorat molt pot haver-hi influït que aquesta activitat ha estat una               

novetat i pot haver fet que es motivin. No obstant això cal dir que els grups partits no                  

tenen el mateix nivell i això pot haver fet variar els resultats com també el               

comportament. 

 

Aquesta activitat pràctica era un joc i em fa plantejar algunes preguntes: “Els jocs              

són millor que les pràctiques?” o “Poden aprendre millor la teoría amb un vídeo que               

amb una classe tradicional amb professor/a ?” 

4.2 CONCLUSIÓ FINAL 

La meva hipòtesi inicial era “Les pràctiques al laboratori ajuden a entendre millor la              

teoria als nens i nenes”. Després de les diferents experiències puc afirmar que les              

pràctiques al laboratori i els jocs són un aprenentatge divertit i creatiu que fa obtenir               

bons resultats i ajuda als nens a entendre millor el tema que volem explicar. També               

puc dir que la innovació d’explicar un tema en vídeo ajuda també a entendre més               

aquesta teoria explicada, que només si ho fa un professor/a. Això ho puc afirmar              
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segons els resultats del percentatge d’encerts, que tot i que no hagin superat a la               

classe pràctica en diversos casos, podem veure que és prou elevat. 

4.2.1 Propostes de millora: 

D’altra banda les millores que proposo per futures recerques és fer experiments que             

realment t’aportin més informació i resultats sobre el que estàs cercant. Perquè així             

puguis definir bé la teva conclusió final. Un altre millora és vigilar molt bé si els nens                 

fan trampes perquè això podria generar que els resultats no siguin del tot fiables. 

4.2.2 Propostes d’altres TR: 

A partir d’aquests resultats i conclusions s'han pogut plantejar diferents preguntes           

que poden iniciar un debat i ser l’inici d’un nou Tr.  

 

Com per exemple: “Jocs o pràctiques al laboratori?” , “ Vídeo o classe tradicional?” ,               

etc. 
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ANNEX 1 

 

OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES VEGETALS 

 

OBJECTIU: L’observació de les cèl·lules vegetals del suro mediant un microscopi           

òptic. 

 

FONAMENT TEÒRIC: 

El suro s'extreu de l’escorça de l’alzina surera. Està constituït per diverses capes de              

cèl·lules mortes. La paret de aquestes fa que el material sigui pràcticament ignífug i              

flexible. 

 

El suro s’extrau manualment, sense     

necessitat de talar l’arbre, i això fa que        

l’arbre pugui seguir  

produint el material. D’aquí s’obté la      

‘’pela’’. Després, les peles s’apilen durant      

mig any, el que fa que perdi humitat.        

Finalment, passen al període de cocció,      

que fa que les planxes augmentin el volum i millorin la seva elasticitat. 

 

En aquesta pràctica veurem la seva estructura interna mitjançant un microscopi           

òptic. En 1665, Robert Hooke va publicar el llibre Micrographia, on per primera             

vegada apareix la paraula cèl·lula. L’origen d’aquesta paraula es remunta al suro, ja             

que en observar-lo, va veure unes petites cel·les, similars a les de les bresques. 

 

MATERIALS: 
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● Suro 

● Aigua destil·lada 

● Microscopi òptic 

● Portaobjectes 

● Cobreobjectes 

● Comptagotes  

 

PROCEDIMENT: 

I. Tallar una fina capa de suro i col·locar en un portaobjectes. 

II. Col·Locar una gota d'aigua destil·lada sobre la mostra i col·locar el cobreobjectes 

a sobre. 

III. Observar amb el microscopi, començant per l’objectiu més petit. 

 

OBSERVACIONS: 
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CONCLUSIONS? 

 

ANNEX 2 

 

Pràctica 8 : Les propietats químiques dels lípids. 

 

Objectiu: Experimentar amb la solubilitat dels lípids. 

Hipòtesis: L’oli es disoldrà en l’èter, però no en l'aigua. 

Fonament teòric:  

Els lípids són un grup heterogeni de substàncies, constituïdes per hidrogen i carboni 

majoritàriament. 

Són insolubles en aigua i més dissolvents polars, i són solubles en dissolvents 

orgànics.  

Estan dividits en: 
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● Lípids saponificables: formats per àcids grassos i altres molècules, capaços 

de realitzar la reacció de saponificació. 

● Lípids insaponificables: necessiten  àcids grassos i per tant, incapaços de 

realitzar la reacció de saponificació. 

La trioleına es un triacilglicèrid simètric derivat del glicerol i tres unitats de l'àcid oleic 

àcid gras insaturat.  

En aquesta pràctica s’ observaràn les reaccions de la trioleína amb l’ aigua i amb el 

èter. 

 

Material: 

● Oli 

● Dissolvent orgànic (èter). 

● Tubs d’assaig  

● Aigua  

 

Procediment:  

1. Posar en un tub d’assaig 2 ml d’oli. 

2. Posem en cada tub la mateixa quantitat d'un dissolvent orgànic. 

3. Aboquem aigua, barregem i anotem els resultats.  

 

Resultats: 
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En la primera foto, podem veure l’ oli, dissolt en l’èter, i en el fons de la barreja 

l'aigua, separada de la barreja del lípid i el dissolvent orgànic. 

 

En la segona foto, tenim l’ èter i l'aigua, els quals són inmiscibles entre si degut  la 

polaritat de l'aigua. 

 

 

Conclusions: 

En la primera foto, podem observar que l’oli s’ha dissolt en l’ èter, però al ser més 

dens, l'aigua s’ha mantingut al fons de la barreja, degut  la seva densitat, i  la 

segona foto, podem veure que tant l'aigua com l’ èter tampoc es barregen, ja que 

l'aigua és polar i l'èter és apolar. Per tant la hipòtesis és correcta, ja que l’oli  és 

soluble en el dissolvent orgànic i  és insoluble en aigua. 

 

ANNEX 3 

I a continuació el test d’aquesta pràctica que vaig fer.  

 

TEST pràctica : midó 

 

1) El midó forma part de… 

a. Els glúcids 

b. Les proteïnes 

c. Els lípids  

 

2) El midó és un conjunt de... 

a. Polisacàrids 

b. Aminoàcids 

c. Fosfolípids 

 

3) El midó es troba a les... 

a. Cèl.lules animals  
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b. Cèl.lules vegetals 

c. Cèl.lules animals i vegetals  

 

 4)  La funció del midó és… 

       a) estructural 

       b) almacenament d’informació 

       c) reserva energética 

 

 5) La presència de midó es troba amb… 

a. Prova de Lugol  

b. Prova de Fehling 

c. pH 

  

 

ANNEX 4 

Aquest és el guió de la pràctica del midó que vaig fer. 

 

Pràctica laboratori : Midó 

 

Objectiu:  

Detectar la presència de midó en alguns aliments. 

 

Fonament teòric:  

El midó és un nutrient orgànic en l’apartat de glúcids complexes. És un polisacàrid 

,és a dir , unió de moltes molècules de glucosa. La seva funció és  reservar energia 

especialment en les cèl.lules vegetals.  

 

La reacció de Lugol es un mètode que s’utilitza per a identificar polisacàrids en els 

aliments. Aquesta dissolució està composta per iode i iodur potàssic dissolt en aigua 

destil.lada.  
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*Si surt taronja la prova de Lugol vol dir que no té presència de midó. Però si surt de 

color negre vol dir que si té presència de midó. 

 

Material:   

- Bisturí  

- Diferents tipus de pernil dolç 

- Càpsula de Petri 

- Comptagotes 

- Lugol 

- Alcohol 

 

 

Procediment:  

1. Primer amb l’alcohol es desinfecta el bisturí. 

2. Després tallem un tros de pernil dolç amb el bisturí. 

3. Aquell tros de pernil dolç ho posem a la càpsula de Petri. 

4. Amb l’ajut del comptagotes agafem una mica de Lugol i posem tres gotes de 

producte al pernil dolç i esperem. 

 

ANNEX 5 

 

Midó 

Test 

abans 

pregunte

s 

respostes 

correctes 

respostes 

incorrecte

s 

Test 

després 

respostes 

correctes  

respostes 

incorrecte

s 

Pregunta 

1 

El midó 

forma 

part de… 

7 17  16 8 

Pregunta 

2 

El midó 

és un 

9 15  18 6 
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conjunt 

de... 

Pregunta 

3 

 El midó 

es troba 

a les... 

11 13  10 14 

Pregunta 

4 

 La funció 

del midó 

és… 

15 9  17 7 

Pregunta 

5 

 La 

presència 

de midó 

es troba 

amb… 

14 10  13 11 

 

 

ANNEX 6 

 

Els sentits ens enganyen 

 Nas tapat Nas destapat 

 Aliment 1 Aliment 2 Aliment 3 Aliment 1 Aliment 2 Aliment 3 

Adriana 

Iogurt 

vainilla 

Osset 

Haribo 

poma 

Osset 

Haribo 

taronja 

Iogurt 

coco 

Osset 

Haribo 

llimona 

Osset 

Haribo 

taronja 

Natalia 

Iogurt 

vainilla 

Meló Osset 

Haribo 

maduixa 

Iogurt 

pinya 

Síndria Osset 

Haribo 

maduixa 
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Souka 

Iogurt 

natural 

Osset 

Haribo 

maduixa 

Raïm Iogurt 

plàtan 

Osset 

Haribo 

maduixa 

Raïm 

Ainhoa Àcid Res Aigua Res Síndria Raïm 

Owen 

Raïm Osset 

Haribo 

síndria 

Síndria Raïm Osset 

Haribo 

llimona 

Síndria 

Fran 

Res Res Res Osset 

Haribo 

maduixa 

Iogurt 

pinya 

maduixa 

Yasmina 

Síndria Raïm Osset 

Haribo 

llimona 

Síndria Raïm Osset 

Haribo 

taronja 

Ester 

Cirera Res Osset 

Haribo 

taronja 

Maduixa Sandía Osset 

Haribo 

llimona 

Chaima 

Res Maduixa Res Raïm maduixa Osset 

Haribo 

maduixa 

 

 

ANNEX 7 

Resultats formulari inicial  

PREGUNTES % ben 

contestades 

% mal 

contestades 

1. Què fa la col llombarda a aquesta 

pràctica? 

50% 50% 

2.Què és el pH? 78,1% 21,9% 
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3.Quin és el grau d’una substància 

neutre? 

66,7% 33,3% 

4.Com és el gust d’una substància àcida? 75,8% 24,2% 

5.Quina és la substància bàsica? 54,8% 45,2% 

6.Quin sabor tenen les substàncies 

bàsiques? 

57,6% 42,4% 

7.Un indicador és una substància que... 72,4% 27,6% 

8.Selecciona la resposta correcta segons 

la imatge. 

65,2% 34,8% 

9.Què indica el color final que obtenim?  25% 75% 

10.Com s'extrau l'anticianina de la col 

llombarda? 

40% 60% 

 

ANNEX 8 

Resultats formulari final classe teòrica 

PREGUNTES % ben 

contestades 

% mal 

contestades 

1. Què fa la col llombarda a aquesta 

pràctica? 

53,3% 46,7% 

2.Què és el pH? 100% 0% 

3.Quin és el grau d’una substància 

neutre? 

93,8% 6,2% 

4.Com és el gust d’una substància àcida? 93,8% 6,2% 

5.Quina és la substància bàsica? 81,3% 18,7% 
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6.Quin sabor tenen les substàncies 

bàsiques? 

75% 25% 

7.Un indicador és una substància que... 87,5% 12,5% 

8.Selecciona la resposta correcta segons 

la imatge. 

87,5% 12,5% 

9.Què indica el color final que obtenim?  31,3% 68,7% 

10.Com s'extrau l'anticianina de la col 

llombarda? 

64,3% 35,7% 

 
ANNEX 9 

Resultats formulari final classe pràctica 

PREGUNTES % ben 

contestades 

% mal 

contestades 

1. Què fa la col llombarda a aquesta 

pràctica? 

100% 0% 

2.Què és el pH? 90,9% 9,1% 

3.Quin és el grau d’una substància 

neutre? 

90,9% 9,1% 

4.Com és el gust d’una substància àcida? 90,9% 9,1% 

5.Quina és la substància bàsica? 72,7% 27,3% 

6.Quin sabor tenen les substàncies 

bàsiques? 

90% 10% 

7.Un indicador és una substància que... 100% 0% 
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8.Selecciona la resposta correcta segons 

la imatge. 

90,9% 9,1% 

9.Què indica el color final que obtenim?  81,8% 18,2% 

10.Com s'extrau l'anticianina de la col 

llombarda? 

90,9% 9,1% 

 

ANNEX 10 

PREGUNTES % ben contestades 

Classe pràctica 

% ben contestades 

Classe teòrica 

1. Què fa la col llombarda a       

aquesta pràctica? 

100% 53,3% 

2.Què és el pH? 90,9% 100% 

3.Quin és el grau d’una     

substància neutre? 

90,9% 93,8% 

4.Com és el gust d’una     

substància àcida? 

90,9% 93,8% 

5.Quina és la substància    

bàsica? 

72,7% 81,3% 

6.Quin sabor tenen les    

substàncies bàsiques? 

90% 75% 

7.Un indicador és una    

substància que... 

100% 87,5% 

8.Selecciona la resposta   

correcta segons la imatge. 

90,9% 87,5% 
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9.Què indica el color final que      

obtenim?  

81,8% 31,3% 

10.Com s'extrau l'anticianina de    

la col llombarda? 

90,9% 64,3% 

 

ANNEX 11 

Test Elements de la taula periòdica inicial 

Hidrogen 

a. Hg 

b. He 

c. Hi 

d. H 

 

Al 

a. Alumini 

b. Argent 

c. Alcalin 

d. Manganès  

 

Neó 

a. N 

b. Na 

c. Ne 

 

Mg 

a. Manganès 

b. Magnesi 

c. Mercuri 

 

P 
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a. Plata 

b. Fòsfor 

c. Plom 

 

Plata 

a. Pt 

b. Ag 

c. Au 

 

Cu 

a. Coure 

b. Cobalt 

c. Clor 

 

Potassi 

a. Po 

b. K 

c. Ti 
 

Fluor  

a. Fu 

b. Fl 

c. F  

 

Na 

a. Nitrogen 

b. Sodi 

c. Naftalina 

 

Ferro 

a. Fe 
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b. He 

c. Ho  
 

O 

a. Ozó  

b. Oxigen 

c. Or 

 

Calci 

a. Ca 

b. Na 

c. Co 

 

Heli 

a. E 

b. Ho 

c. He 

 

Zn 

a. Cinc 

b. Zinc 

c. Ozó  

Si  

a. Silicona  

b. Silici 

 

Mercuri 

a. Mg  

b. Hg 

c. Mo 
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C 

a. Carboni 

b. Clor 

c. Cobalt 

 

Sofre 

a. Z 

b. Az 

c. S 

 

Cl 

a. Clor 

b. Calci 

c. Clorur 
 

Iode 

a. I 

b. Y 

c. Yo 

 

Br 

a. Brom 

b. Bor 

 

N 

b. Neó 

c. Nitrogen 

 
 

ANNEX 12 

Test Elements de la taula periòdica final teòrica 
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Hidrogen 

a. Hg 

b. He 

c. Hi 

d. H 

 

Al 

a. Alumini 

b. Argent 

c. Alcalin 

d. Manganès  

 

Neó 

a. N 

b. Na 

c. Ne 

 

Mg 

a. Manganès 

b. Magnesi 

c. Mercuri 

 

P 

a. Plata 

b. Fòsfor 

c. Plom 

 

Plata 

a. Pt 

b. Ag 

c. Au 
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Cu 

a. Coure 

b. Cobalt 

c. Clor 

 

Potassi 

a. Po 

b. K 
c. Ti 

 
 

Fluor  

a. Fu 

b. Fl 

c. F  

 

Na 

a. Nitrogen 

b. Sodi 

c. Naftalina 

 

Ferro 

a. Fe 

b. He 

c. Ho  

 

O 

a. Ozó  

b. Oxigen 

c. Or 
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Calci 

a. Ca 

b. Na 

c. Co 

 

Heli 

a. E 

b. Ho 

c. He 
 

Zn 

a. Cinc 

b. Zinc 

c. Ozó  

Si  

a. Silicona  

b. Silici 

 

Mercuri 

a. Mg  

b. Hg 

c. Mo 

 

C 

a. Carboni 

b. Clor 

c. Cobalt 

 

Sofre 

a. Z 
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b. Az 

c. S 

 

Cl 

a. Clor 

b. Calci 

c. Clorur 
 

Iode 

a. I 

b. Y 

c. Yo 

 

Br 

a. Brom 

b. Bor 

 

N 

a. Neó 

b. Nitrogen 

 

 

ANNEX 13 

Test Elements de la taula periòdica final pràctica 

Hidrogen 

a. Hg 

b. He 

c. Hi 

d. H 

 

Al 
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a. Alumini 

b. Argent 

c. Alcalin 

d. Manganès  

 

Neó 

a. N 

b. Na 

c. Ne 

 

Mg 

a. Manganès 

b. Magnesi 

c. Mercuri 

 

P 

a. Plata 

b. Fòsfor 

c. Plom 

 

Plata 

a. Pt 

b. Ag 

c. Au 

 

Cu 

a. Coure 

b. Cobalt 

c. Clor 

 

Potassi 
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a. Po 

b. K 

c. Ti 

 

 

 

Fluor  

a. Fu 

b. Fl 

c. F  

 

Na 

a. Nitrogen 

b. Sodi 

c. Naftalina 

 

Ferro 

a. Fe 

b. He 

c. Ho  

 

O 

a. Ozó  

b. Oxigen 

c. Or 

 

Calci 

a. Ca 

b. Na 

c. Co 
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Heli 

a. E 

b. Ho 

c. He 

 

Zn 

a. Cinc 

b. Zinc 

c. Ozó  

Si  

a. Silicona  

b. Silici 

 

Mercuri 

a. Mg  

b. Hg 

c. Mo 

 

C 

a. Carboni 

b. Clor 

c. Cobalt 

 

Sofre 

a. Z 

b. Az 

c. S 

 

Cl 

a. Clor 

b. Calci 
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c. Clorur 

 

Iode 

a. I 

b. Y 

c. Yo 

 

Br 

a. Brom 

b. Bor 

 

N 

a. Neó 

b. Nitrogen 

 

ANNEX 14 

Formulari inicial taula periòdica 

preguntes %ben contestades %mal contestades 

Hidrogen 44,1% 55,9% 

Al 82,4% 17,6% 

Neó 58,8% 41,2% 

Mg 91,2% 8,8% 

P 26,5% 73,5% 

Plata 23,5% 76,5% 

Cu 54,5% 45,5% 

Potassi 32,4% 67,6% 
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Flúor 32,4% 67,6% 

Na 21,2% 78,8% 

Ferro 38,2% 61,8% 

O 50% 50% 

Calci 81,8% 18,2% 

Heli 69,7% 30,3% 

Zn 85,3% 14,7% 

Si 76,5% 23,5% 

Mercuri 20,6% 79,4% 

C 82,4% 17,6% 

Sofre 11,8% 88,2% 

 

Cl 50% 50% 

Iode 17,6% 82,4% 

Br 79,4% 20,6% 

N 61,8% 38,2% 

 

ANNEX 15 

Formulari final classe teòrica 

preguntes %ben contestades %mal contestades 

Hidrogen 78,6% 55,9% 

Al 92,9% 17,6% 
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Neó 69,2% 41,2% 

Mg 85,7% 8,8% 

P 85,7% 73,5% 

Plata 64,3% 76,5% 

Cu 71,4% 45,5% 

Potassi 100% 67,6% 

Flúor 64,3% 67,6% 

Na 42,9% 78,8% 

Ferro 61,5% 61,8% 

O 85,7% 50% 

Calci 85,7% 18,2% 

Heli 78,6% 30,3% 

Zn 92,9% 14,7% 

Si 100% 23,5% 

Mercuri 14,3% 79,4% 

C 92,9% 17,6% 

Sofre 42,9% 88,2% 

 

Cl 71,4% 50% 

Iode 57,1% 82,4% 

Br 92,9% 20,6% 
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N 78,6% 38,2% 

 

ANNEX 16 

Formulari final de la classe pràctica 

preguntes %ben contestades %mal contestades 

Hidrogen 81,8% 18,2% 

Al 100% 0% 

Neó 54,5% 45,5% 

Mg 81,8% 18,2% 

P 63,3% 36,7% 

Argent 60% 40% 

Cu 81,8% 18,2% 

Potassi 100% 0% 

Flúor 72,7% 27,3% 

Na 63,6% 36,4% 

Ferro 80% 20% 

O 100% 0% 

Calci 90,9% 9,1% 

Heli 72,7% 27,3% 

Zn 100% 0% 

Si 100% 0% 
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Mercuri 54,5% 45,5% 

C 63,6% 36,4% 

Sofre 36,4% 63,6% 

 

Cl 45,5% 54,5% 

Iode 90,9% 9,1% 

Br 100% 0% 

N 54,5% 45,5% 
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