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Què farem avui?  
Taller controvèrsies científiques 

11:00 PART 1 (30 min):  

0 Compartim eines per dissenyar una activitat d’aula al 
voltant d’una controvèrsia 

 

11:30-13:15 PART 2 (1h 45min):  
0 Comencem a dissenyar en equip!! 

 

13:20 PART 3 (40 min):  

0 Posada en comú 



Què heu fet en la sessió anterior? 
Resum d’idees importants (J. Domenech) 

0 Els diferents temes científics es poden presentar de forma 
controvertida o no…  
0 Si ho fem ajudem a desenvolupar el pensament crític 
 

0 Proposta seqüenciació (J. Doménech, en premsa):  
 
COMPENDRE 
(lectura crítica) 

 
DECIDIR 
(valors i ús de proves) 

 
ACTUAR 
(mapa local i global) 

  
 



Característiques dels SSI 

• Son temes o 
qüestions 
socialment 
controvertides 
actualment o 
socialment vives. 

 

• Tenen un 
component científic 
però incorporen 
altres interessos i 
disciplines (polítics, 
econòmics, ètics, 
etc.)  

 

 

 

• Els temes són 
rellevants per 
la societat 
d’avui. 
 

• La ciència té un 
paper en aquest 
tema, però la 
decisió no és 
només 
científica 
(també política, 
econòmica, 
ètica, etc.)  



Característiques dels SSI 

0 Són temes complexos i 
no hi ha resposta clara 
per a moltes de les 
preguntes. 

 
0 Els diferents grups 

d’interès o afectats 
(científics, experts, 
ONGs, polítics, etc.) 
tenen discrepàncies 
sobre alguns aspectes. 

 
0 La gent utilitza 

arguments per defensar 
la seva opinió, alguns de 
més qualitat que 
d’altres. 

• Hi ha INCERTESA: el 
coneixement científic 
no sempre és clar ni et 
diu el que has de fer. 
 

• Existeix una 
CONTROVÈRSIA, que 
es pot trobar o dins 
de les comunitats 
científiques o entre 
els diversos grups 
socials afectats. 
 
 

• Hi ha diferents TIPUS 
D’ARGUMENTS, 
alguns fonamentats en 
dades i d’altres no 
(anecdòtics, 
d’autoritat, etc.) 
 
 
 



En resum… els SSI requereixen 
• L’avaluació d’aspectes ètics. 

• El raonament basat en proves o 
evidències. 

• La participació en el diàleg, la 
discussió i debat.  

• La comprensió de les opinions i 
decisions dels altres, que no 
només es basen en dades, sinó 
també en interessos. 

• L’argumentació i presa de 
decisions. 

• La crítica respectuosa a altres 
decisions, ja que no hi ha una 
sola decisió raonada possible. 

Tenen informació els alumnes 
sobre la dimensió ètica /valòrica 
del problema? Poden veure totes 
les implicacions? 

Tenen a la seva disposició prou 
dades? Poden analitzar-les? 

Hi ha algun moment de diàleg o 
debat organitzat? Afloren els 
diferents posicionaments? 

Es llegeix o avalúa críticament els 
diferents posicionaments? 

S’ha de prendre una decisió 
argumentada? 

S’han de contra-argumentar les 
decisions dels altres? 

… 



Què farem? passos 

0Decidir un tema  
0 Diferenciar primària-1er -2on ESO // 3er-4art ESO // 

batxillerat 

0 Mirem exemples 

0 Eina per triar 

 

0Pensar i dissenyar activitats 
0 Per compendre 

0 Per decidir 

0 Per actuar* 

 

0 Seqüenciar-les  
 



1. Per triar el tema… 



Idees de temes controvertits 
(3er-4art i batxillerat) 

Tractament de 
residus 

Centrals 
nuclears 

Opcions 
energètiques 

Canvi 
climàtic 

Riscos 
geològics 

Medi ambient 

Medicina i 
neurociències 

Medicalització de la 
societat 

(TDH, depressió,...)  

Dopatge 

Vacunes 

Tractament de 
malalties (ex. 

Malària) 

“brain 
enhancements” 

Materials i Nano 
tecnologia 

Biotecnologia Manipulaci
ó genètica 

(OMG) 

Transgènics 

Cèl·lules 
mare 

Coltan i 
Telèfons mòbils 

Nous materials 
(ex. contenidors 

comestibles) 

Dieta  



Idees de temes  
(primària – 1er i 2on ESO) 

0 Temes de rellevància 
personal o local 

0 Controvèrsia  

0 Dieta (carn o insectes? 
Menjar eco?) 

0 Correbous (sí o no?) 

0 Re-introducció d’espècies 
(llop al País Vasc, ós al 
Pirineu,...) 

0 Consum responsable (roba 
neta,...)  

0 ... 

 

 

 

 

 

 

+ info http://www.ssieurope.net/ 
 

http://www.ssieurope.net/


2: Per pensar i dissenyar 
activitats 



Estructura activitat 
1. Contextualitzar el SSI (PROBLEMATITZACIÓ) 

 

2. Treballar els continguts científics (COMPRENSIÓ) 

3. Treballar altres continguts relacionats 
(COMPRENSIÓ) 

 

4. Treballar la controvèrsia (DECISIÓ) 

 

(5. Actuar /produir en conseqüència (ACTUACIÓ)) 

 

6. Reflexió sobre l’activitat (REFLEXIÓ) 



1. Contextualitzar el SSI 

0Familiaritzar-nos amb el problema 

• Lectura de noticies breus (títol, imatge, ...) 

 

0Reflexionar sobre què sabem del tema 

• Pluja d’idees, idees prèvies,... 

• Identificar mancances o coses que no sabem 

 

0Posicionar-nos explícitament a priori. 



1. Contextualització 

“La ONU proposa menjar insectes per combatre la fam.” 

 

 

1. Què penses de les imatges? 
 

2. Què saps sobre el tema dels insectes comestibles?  
 

3. Quina és la teva opinió sobre menjar insectes? 
 

4. Per què creus que la gent menja insectes?  



2. Treballar els continguts 
científics 

 0 Identificar els continguts essencials pel SSI 

0Explicitar els continguts en forma d’afirmacions 
o idees clau a construir (declarar coneixement) 

0Aportar dades 
– Ex: La dieta sana ha d’incloure tots els nutrients 

• La dieta ha de ser variada i equilibrada. 

• Hi ha tres nutrients principals, les proteïnes són un i tenen funcions 
importants al cos (estructurals, ...). 

• Només alguns aliments son rics en proteïnes. 

– Els insectes com a bona font de proteïnes 
• Els insectes estan fets bàsicament de proteïnes 

• Son abundants, estan a molts habitats, hi ha grans poblacions (es 
reprodueixen ràpidament)  

• Ja hi ha moltes cultures que en mengen 



2. Treballar continguts científics:  
La dieta sana 

De què estan fets els aliments? 

No tots els aliments ens serveixen pel mateix. Alguns ens donen energia per córrer, per 

exemple, i altres ens donen allò que necessitem per protegir-nos del fred.  

Mira aquesta piràmide nutricional. És semblant a l’anterior però una mica diferent, ja que no 

ens diu la quantitat d’aliments de cada tipus sinó que serveix per saber de què estan fets els 

aliments. Alguns aliments contenen més hidrats de carboni, d’altres més proteïnes i d’altres 

més greixos. Per exemple, la carn i el peix estan en el mateix grup d’aliments perquè tenen 

moltes proteïnes.  

 

Greixos 

Proteïnes 

Hidrats de 

carboni 

Per a què serveix cada nutrient? 

 

 

 

Cada nutrient ens serveix per coses diferents: 

 

   

     

       

Ens donen molta energia per fer 

les nostres activitats diàries 

Ens ajuden a tenir reserves 

energètiques i a aïllar-nos 

de l’exterior. 

Són essencials pel creixement 

i per la formació dels músculs 

En quin aliment hi ha més proteïnes? 

  
Com hem vist, no tots els aliments contenen la mateixa 
quantitat de cada nutrient. Per exemple, alguns aliments com la 
carn, tenen moltes proteïnes. Altres aliments, com la fruita, en 
tenen poques. Tot i així, la fruita té altres components molt 
importants pel funcionament correcte del nostre cos, com 
l’aigua i les vitamines. 

 
 
 Observa la taula. A la taula següent surt la quantitat de proteïnes que tenen 
alguns aliments de la nostra dieta. 
 

Aliment *Proteïnes 

Tonyina 24  

Mongetes 23 

Arròs 7 

Ametlles 18 

Bròquil 3 

Vedella 21 
 

Aliment *Proteïnes 

Mosques 58 

pollastre 26 

Formigues 40 

Pastanagues 1 

ous 13 

Llet  3 
 

 



2. Treballar continguts científics:  
Els insectes com a bona opció alimentària 

Els insectes! 

Coneixes molts insectes? En quins ecosistemes viuen? Creus que hi ha molts en el món? 

 

- Els insectes són 
els animals més 
diversos a la 
terra, amb més 
d'1 milió 
d'espècies! 
 
- Els insectes 
poden trobar-se 
en gairebé tots 
els hàbitats. 
 
- Els insectes es 
reprodueixen 
ràpidament i 
arriben a ser 
grans poblacions. 

 

 

Sabies que unes 2 bilions de persones al món consumeixen insectes com a part de la seva 

dieta?  

 

Sabies que unes 2 bilions de persones al món consumeixen insectes com a part de la seva 

dieta?  

 



3. Treballar altres 
continguts relacionats  

0 Sempre que sigui possible, introduir altres continguts no 
científics: econòmics, culturals, valòrics, ètics, ... 

 

0 Introduir continguts PRO i CONTRA: 

0 Ex. Pro: Els impactes ambientals actuals relacionats amb el 
consum de proteïnes (destrucció de boscos per criar animals i 
sobreexplotació de mars)  

0 Ex. Contra: Alimentació vs gastronomia: aspectes culturals. 

 

• Introduir intens de solució, idees, ... 

0 Ex. Consumir insectes en altres formes (ex. barretes de surimi), 
menjar només animals petits, substituir part per proteïna vegetal 



3. Treballar continguts relacionats  

Llegim la notícia dels insectes! 

1. En parelles, llegiu la notícia complerta sobre el que recomana la 

ONU en relació als insectes i aneu responent amb les vostres paraules les 

preguntes. 

 

La ONU proposa menjar insectes per combatre la fam 
 

Un informe de la ONU(Organització de les Nacions Unides) 
afirma que moltes espècies d’insectes tenen tantes proteïnes 
com la carn 

Al 2030 el món haurà 
d'alimentar a més de 
9.000 milions de 
persones, a més dels 
milers de milions 
d'animals que es crien 
cada any per 
alimentar-nos.  
 

Per alimentar tantes persones amb el sistema actual caldria 
expandir la superfície dedicada a l'agricultura (sobretot per 
cultivar menjar pels animals que consumim) i també 
augmentar la quantitat de peixos que es pesquen.  
 

 

Per què creu l’autor que caldria 
augmentar la superfície 
d’agricultura i el nombre de 
peixos pescats? 
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

 

A què creus que es refereix l’autor 
quan diu “amb el sistema actual”?  
.......................................................
.......................................................
....................................................... 

 

Sobreexplotació dels mars 

        
Problema: 
 
 
 

 

Destrucció dels boscos per alimentar el bestiar. 
 
 

Problema: 
 
 
 

 



Treballar la controvèrsia 
0 Demanar i analitzar els 

arguments espontanis 

• Emocionals, sense proves, 
basats en arguments 
d’autoritat, ... 

 

0 Demanda explícita de tornar a 
posicionar-se seguint 
l’estructura d’una 
argumentació científica 

 

0 Debat o diàleg entre diferents 
postures 

• Debat presencial, on-line,...: 

• Postures reals o simulades 

• La meva opinió és que /penso 
què ... (POSICIÓ) 
 

• Arguments a favor de la meva 
posició són (PROVES I 
JUSTIFICACIÓ - ARGUMENTS) 
• Idea, proves, justificació 
 

• Arguments en contra de la meva 
posició són (PROVES I 
JUSTIFICACIÓ- CONTRA-
ARGUMENTS) 
•Idea, proves, justificació 



• 1. Estàs d’acord amb la ONU 
que s’haurien d’introduir els 
insectes a la dieta 
occidental? Començaries a 
menjar insectes en comptes 
de carn i peix?  
 

• 2. Creus que menjar insectes 
és la única solució per 
disminuir el consum de carn 
i peix? Quins altres aliments 
coneixes que ens poden 
proporcionar les proteïnes 
necessàries per tenir una 
dieta sana i equilibrada? 
 

4. Treballar la controvèrsia: 

 Fem un debat a un fòrum online! 

Menjaries insectes en comptes de carn i peix? Per què? 

Una de les maneres on la gent de diferents parts del món discuteix les seves idees i fa 

debats sobre temes actuals és a través de fòrums a internet. Nosaltres també podem 

iniciar un debat online creant un fòrum, on cadascú podrà dir la seva opinió sobre si 

està a favor o en contra de menjar insectes. 

Com ho farem? 

En grups de 4 persones, es dissenyarà un fòrum online. Després, aquests fòrums es 
presentaran a classe i cada grup votarà pel millor. El guanyador serà el fòrum escollit 
per iniciar el debat a classe! 

 

Contingut que cal incloure 
Per iniciar un debat en un fòrum és molt útil al principi fer un petit resum de les idees 
més importants que ens ajuden a entendre el tema que es vol debatre.  
 
Per exemple, en el nostre cas, per poder posicionar-nos a favor o en contra de menjar 
insectes, cal tenir clares algunes idees, que s’hauran d’incloure a l’inici del fòrum, en 
forma de resum o de pregunta/resposta. 
Les idees principals sobre el tema dels insectes poden ser: 
 

1. Què vol dir que una dieta és sana i equilibrada?  
2. Quins aliments s’han de consumir més sovint i quins només ocasionalment 

(piràmide de nutrició)? 
3. Quins són els principals nutrients que hem de consumir i en quines quantitats? 
4. Quines són les funcions de cada nutrient? 
5. Per què els insectes són aliments nutritius? 
6. Quins grups d’aliments són rics en proteïnes?  
7. Què proposa la ONU per solucionar els problemes ecològics com la 

sobreexplotació dels mats o la destrucció dels boscos? 
8. Quins punts positius té el consum d’insectes per a les persones? Quins punts 

negatius 
 

Disseny del fòrum 
1. Entra a una pàgina de creació de fòrums. Hi ha moltes gratuïtes a internet. Un 

exemple pot ser aquesta: http://www.foroactivo.com 
2. Segueix els passos que t’indica per fer el teu fòrum. Hauràs de pensar un nom per 

l’adreça web, un títol i una explicació inicial, que serà les idees principals que ja tens. 
També hauràs de posar el teu correu electrònic. 

3. Pensa en un disseny atractiu amb imatges i colors, però alhora equilibrat (no masses 
colors, colors que enganxin, lletra que s’entengui, etc.) 

• Debat online 

 
• Posicionar-se 



6. Reflexió sobre l’activitat 
• Reflexió entorn a la idea de controvèrsia: 

– Ex. En els insectes no hi ha controvèrsia científica però sí 
social. Aquesta controvèrsia implica un posicionament i una 
acció personal. 

• Reflexió entorn a la idea de incertesa 

– Ex.. Estem segurs de que si tots mengem insectes això no 
afectarà al medi ambient tant com ara? Què passa amb els 
insectes que no són locals? Com pot afectar això a la nostre 
cultura? ... 

• Reflexió entorn als tipus d’arguments i millora 
posicionament 

– Ex. Com ha canviat lateva posició? De quina forma 
argumentes ara? És més sòlida/millor argumentació? 



3. Dissenyem!! 
0Fem grups 

0 Primària- 1er i 2on ESO 

0 3er i 4art ESO 

0 Batxillerat 

 

0Agafeu una plantilla i comenceu a dissenyar! 

0 Trieu tema 

0 Esbosseu activitats per cada fase 

0 Reviseu que seguiu el “check-list” d’un bon SSI 

 





4. Posada en comú 

0Expliqueu-nos el tema escollit 

 

0Comenteu el principal problema o 
dificultat de disseny del vostre grup 

 

0Quins dubtes no heu resolt??? 



 
 
Què us ha semblat? 
 
 
0Us ve de gust de fer alguna cosa semblant? 

 

0Us ha semblat un context interessant per treballar 
les ciències? 
 

0Us veieu amb capacitat? 

 

0Quins temes podem fer? 

 

0Altres?? 

 



mailto:digna.couso@uab.cat
mailto:digna.couso@uab.cat


Què implica treballar 
SSI a l’aula de primària? 
• Normalment l'ensenyament de les ciències fa 

referència a un contingut científic concret que es 
presenta com un saber estabilitzat (consensuat, 
clar, ...) 

• Quan treballem amb els SSI, en canvi: 
• El contingut científic 

• és necessari però no suficient  
• Pot ser controvertit, inestable, no consensuat, ...  

• Hi ha altres continguts a tenir en compte (polítics, 
econòmics, ètics, etc.)  
• Hi ha diferents grups d’interès amb diferents 

arguments 

• Això dona lloc a incertesa a l’hora de posicionar-nos 
i prendre decisions 

• La nostre posició /decisions s’ha d’argumentar  
• Hi ha diferents tipus d’arguments (autoritat, anecdòtic, 

basat en proves, ...) 

Com han de ser les 
activitats per 

treballar això? 

En quins 
d’aquests temes 

haig de posar 
l'èmfasi? 


