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� Divulgació científica. 

� Alfabetització científica.

Modificat de



Els ciutadans ja no volem delegar-ho tot,
I en moltes decisions hi participen coneixements delegats de 

Ciència i Tecnologia

Ciutadania expandida



80% recolza que s’obligui a fer constar si els aliments tenen ADN!

Enquesta a Universitat Oklahoma....





� Comprendre

� Decidir com a consumidor

Science Citizenship

Scitizenship
La dimensió científica de la ciutadania



Science Citizenship

NEW Scitizenship
La dimensió científica de la ciutadania expandida

� Comprendre

� Decidir (com a consumidor i com a comunitat)

� Actuar



� Comprendre

� Decidir

� Actuar

� Cada marc les seves habilitats i les seves 
oportunitats didàctiques

Okada et al, 2015





� Interpretar dades en diferents formats.

� Anàlisi crítica de la informació.

� Identificar models científics en contexts 
reals.

� Diferenciar coneixement científic de no 
científic.
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Les 
pseudociències



Test CRITIC









� Valoració de riscos.

� Predicció a partir d’un model.

� Associar valors i prioritats personals i 
eleccions.

� Aplicar perspectives ètiques.

� Compaginar perspectives personals i socials.

CONFLICTE
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Pregunta no conflictiva

Hauria d’haver-hi privacitat de les dades genètiques?

El genoma ens determina completament?

Model científic

Genotip + ambient = Fenotip. Epigenètica.

Preguntes conflictives

Als aspirants a policia se’ls hauria de fer una prova de marcadors 
genètics associats a la violència? Si es fes, qui hauria de tenir accés a 
la informació?

Lèxic: genoma, eugenèsia, marcadors genètics, seqüenciació, 
determinisme genètic, hereditari, genotip, fenotip.

Antilèxic: els gens que tenim, la informació genètica, mirar el que 
posa a l’ADN, passa de pares a fills, el que tenim de genètic, el que 
es veu de com som.



Pregunta no rellevant
Hauríem de consumir menys combustibles fòssils?
Hem d’aturar el canvi climàtic?

Model científic
Cicle del carboni

Preguntes rellevants
Qui hauria d’assumir les conseqüències de la desaparició de les illes 
Vanuatu?
Els països nòrdics haurien de poder promoure activament el Canvi Climàtic 
per a aconseguir un clima més temperat?

Lèxic: Albedo, Clima, circulació termo-halina, fusió dels pols, combustibles 
fòssils, Clima, Cicle del Carboni, Efecte hivernacle, Acidificació, 
IPCC,Protocol de Kyoto, temperatura mitjana, Diòxid de Carboni, ..

Anti-lèxic: la llum que rebota, fa més calor, canvi del temps, puja el mar, 
es desfan els gels,...



� CSC

� Educació 

del consumidor

https://www.engagingscience.eu/es/



Adreça web: https://sites.google.com/site/cscframe/ 



� Conèixer els agents d’actuació científica i 
política.

� Conèixer drets i deures.

� Saber organitzar, gestionar accions.

ROL



� ABP, APS

� Ciència ciutadana i RRI

� ONG, participació ciutadana, atenció 
consumidor
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� ABP, APS

� Ciència ciutadana i RRI

� ONG, participació ciutadana, atenció 
consumidor

?













https://www.engagingscience.eu/es/2014/07/03/rayos-uva/





� https://cienciaicontroversia.wordpress.com/



� De la classe de ciències a la ciutadania expandida. Comprendre, Decidir i Actuar. Perspectiva 
Escolar (en publicació, juliol 2017). J. Domènech-Casal.

� Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al 
Desenvolupament i la Salut, Pseudociències i eines per a l’avaluació d’activitats. Revista Ciències
(2015) 30, 32-38. J. Domènech-Casal, I. Marchán, Q. Vergara. 

� Els projectes  Europeus  Engaging Science,  Xplore Health,  RRI  Tools  i Scientix.  Finestres  a  la 
formació  i  la  participació  en  comunitats  docents per  al  treball  amb  Controvèrsies  i  Recerca  i 
Innovació  Responsables Revista Ciències (2015) 30. Alcaraz-Domínguez, S., Barajas, M., Malagrida, 
R., Pérez, F. 

� Domènech-Casal,   J.   (2014), Contextos   de indagación y controversias socio-científicas para la 
enseñanza del Cambio Climático. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 22(3), 267-276.

� Domènech-Casal, J. (en publicació).Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica de 
Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética. Revista Eureka 
de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, en publicació.

� Domènech-Casal, J., Lope, S. (2015). Les Jornades de Controvèrsia Sòcio-Científica i Recerca i 
Innovació Responsables. Ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir. 
Revista Ciències 30, 29-31. 

� Farró, L., Lope, S., Marbà, A., Oliveras, B. (2015). Les Controvèrsies Sòcio-Científiques com a 
contextos d'aprenentatge i comunicació a l'aula. Anàlisi crítica de la informació i habilitats 
comunicatives. Revista Ciències 30, 40-46.
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