
TEMA 1. APROXIMACIÓ AL TREBALL O MÈTODE CIENTÍFIC

Els objectius del tema Aproximació al treball científic són:

a) Conéixer  com  els  científics  investiguen  i  arriben  a  unes 
conclusions del seu estudi.
És a dir,  quin mètode utilitzen els científics en el seu treball 
científic.

b) Incorporar la manera de produir i acceptar les idees en la ciència a 
la nostra manera de treballar a la classe.
És a dir, utilitzar el treball científic a l’hora de pensar, estudiar 
i treballar a la classe.

@ACTIVITAT 1. A continuació exposarem i explicarem, per escrit, 
una cas on es va aplicar el treball, investigació o mètode científic.

El científic Kettlewell va realitzar un estudi sobre una espècie de 
papallona  bastant  freqüent  en  els  boscos  europeus  de  bedolls:  la 
papallona del bedoll Biston betularia.
D’aquesta  papallona del  bedoll  hi  ha dues varietats:  una blanca i 
l’altra negra.

Papallona blanca sobre 
una  escorça  plena  de 
líquens.

Papallona blanca sobre 
una  escorça  negra  de 
sutge.

Papallona  negra 
sobre  una  escorça 
negra de sutge.



Els passos seguits per a la investigació o el mètode o el treball científic van 
ser els següents:

I – ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS CIENTÍFICS: 
• El bedoll és un arbre caducifoli de fins a 30 metres d'altura.  Es troba a 
les zones fredes d'Europa, Àsia, Amèrica del nord i al nord d'Àfrica. El seu 
tronc està recobert d'una escorça blanca.

• La papallona del bedoll (Biston betularia) és una espècie de papallona 
bastant freqüent en els boscos europeus de bedolls. D'aquesta espècie del 
bedoll hi ha dues varietats: l'una de blanca i l'altra de negra.

• A l'Anglaterra  de  començaments  del  segle  XIX  l'ambient  no  estava 
contaminat. Aquesta situació va canviar dràsticament a mitjans del segle 
XIX  amb  la  construcció  d'indústries que  utilitzaven  el  carbó  com  a 
combustible. Això va fer que augmentara la pol·lució i que a les escorces 
dels bedolls s'acumulara una capa de sutge negre.

II  –  OBSERVACIÓ:  El  científic  anglés  Kettlewell  observà  que  fins  a 
mitjans del segle XIX, la varietat de papallona blanca predominava de bon 
tros sobre la negra però, a mitjans de segle, en pocs anys, la proporció de 
papallones  clares  i  fosques  es  va  invertir  en  la  majoria  de  les  àrees 
boscoses, altament contaminades pel sutge. Per tant, ara predominaven les 
papallones negres sobre les blanques.

III  –  PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA: “A què  pot  deure’s  un 
augment tan espectacular de la població de papallona negra?”

IV –  FORMULACIÓ D'UNA HIPÒTESI: Kettlewell  va  suggerir  (o 
pensar)  que  potser   “la  varietat  de  les  papallones  negres,  sobre  les  
escorces negres contaminades, es camuflava front als ocells insectívors.  
Mentres que la varietat de les papallones blanques no podia camuflar-se.  
Per tant, la població de papallones negres augmentà la seua població”.

V – EXPERIMENTACIÓ: Kettlewell va realitzar diversos  experiments 
per a provar la seva hipòtesi, però únicament descriurem el més important.



Va triar dues zones –una d'industrial, on predominava la papallona negra, i 
una altra de rural no contaminada, on predominava la papallona blanca - i 
en ambdós llocs va col·locar papallones blanques i negres sobre l’escorça 
dels arbres.

A continuació  va  aconseguir  filmar  els  ocells  insectívors  en  acció  i  la 
pel·lícula va demostrar que - quan hi havia el mateix nombre de papallones 
blanques i negres - a la zona contaminada els ocells capturaven moltes més 
papallones blanques que de negres, mentre que a la zona no contaminada 
ocorria exactament el contrari.

VI – INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS: Kettlewell – basant-se en 
els experiments – interpretà que en les zones no contaminades, les escorces 
dels arbres estaven cobertes de líquens i les papallones blanques posades 
en ells resultaven menys visibles per als ocells que les negres; per contra, 
en  les  zones  contaminades,  on  els  arbres  estaven  coberts  de  sutge,  les 
papallones negres es  camuflaven millor  i  els  ocells  no podien caçar-ne 
tantes.

VII -  CONCLUSIÓ: Kettlewel  va  arribar  a  la  solució  definitiva  del 
problema plantejat.

Primer, en un ambient no contaminat,  la varietat de papallona clara era 
afavorida perquè es camuflava sobre les escorces blanques dels bedolls, la 
qual cosa feia que no foren tan caçades i predominaven sobre la varietat 
negra.

Després, al posar-se una capa de sutge sobre les escorces dels bedolls com 
a conseqüència de la contaminació de la indústria, la varietat de papallona 
negra era afavorida perquè es camuflava sobres les escorces negres dels 
bedolls  contaminats,  la  qual  cosa  feia  que  no  foren  tan  caçades  i 
predominaven sobre la varietat blanca.

Dit d'una altra manera, els éssers vius millor adaptats en un medi ambient 
seran  els  que  sobreviuran  i  es  reproduiran  (o  perpetuaran).  És  a  dir, 
deixaran un major nombre de descendents de la seua espècie.



@CTIVITAT 2. Mira amb atenció la presentació flash de “La Laura i 
en Joan”.

A) Completa els passos del mètode científic.

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia
_escoles/recerca_escoles/guies/metode_cientific.html

I – ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS CIENTÍFICS:
• Les plantes per alimentar-se absorbeixen  aigua i  sals minerals per les 
arrels, i les transporten a les fulles. Les fulles absorbeixen llum del Sol i 
CO2 de l'aire. A les fulles hi ha una substància verda anomenada clorofil·la 
que  transforma els  quatre  productes  anteriors  en  dos:  aliment per  a  la 
planta i O2 que expulsarà a l'aire.

• Els  ficus són originaris de la zona de  clima tropical on tot l'any hi ha 
altes temperatures, i una estació seca i una estació humida. 
També hi ha unes poques espècies en zones de clima mediterrani on els 
hiverns són suaus, i els estius secs i calorosos.

II – OBSERVACIÓ: Hem regat una el ficus i tanmateix les fulles estan 
grogoses i pansides, el sòl està humit i esponjós.

III  –  PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA:  “Per què  les  fulles  
del Ficus elastica s'han pansit encara que l'hàgem regat?”

IV  –  FORMULACIÓ  D'UNA  HIPÒTESI: Podem  pensar  que 
potser  “el  (Ficus  elastica) té  massa  aigua  i  cal  regar-lo  menys  
sovint.”

V – EXPERIMENTACIÓ: 
1r  -  Agafem  quatre  plantes  ficus  saludables  de  la  mateixa  mida. 
Les marquem com a A, B, C i D. Tindran el mateix tipus de test, la 
mateixa terra i rebran la mateixa quantitat de llum solar.

2n  -  L'única  variable  (o  element  que  canviarà)  és  la  quantitat 
d’aigua que rebran.  La planta A no la regarem.  La B la regarem 2 
vegades per setmana. La C, 1 vegada per setmana. La D, 1 vegada 
cada dues setmanes.

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/recerca_escoles/guies/metode_cientific.html
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/recerca_escoles/guies/metode_cientific.html


3r  –  Veiem què  ha  passat  al  cap  d'un  mes.  Les  plantes  A i  B fan 
mala cara, han perdut moltes fulles i les que queden estan grogues i 
pansides. La C està una mica millor. I la D es veu perfecta!

Per  estar  realment  segurs  hauríem  de  realitzar  aquest  experiment 
diverses  vegades  per  evitar  que  accidents  o  variables  que  no hem 
tingut  en  compte  ens  puguin  afectar:  corrents  d'aire,  augment  o 
baixada de temperatures,  exposició a massa dies de Sol o de fred, 
aigua de rec massa freda o calenta...

VI  –  INTERPRETACIÓ  DELS  RESULTATS:   Basant-nos  en 
aquest  experiment  i  en  els  nostres  coneixements  previs, 
comprovem que el  ficus  creix  millor  en  el  cas  D:  quan  es  rega  1 
vegada cada dues setmanes.



VII  –  CONCLUSIÓ:  Segons  els  resultats  de  l'experiment,  la 
hipòtesi  (allò  que  nosaltres  pensàvem  que  era  cert)  era  correcta: 
regàvem massa el ficus.
Ara  ja  podem concloure  que  la  planta  Ficus  elastica creix  millor 
quan es rega 1 vegada cada dues setmanes. És a dir, durant l'època 
de  fred  del  nostre  clima  mediterrani  cal  regar  el  Ficus  elastica 1 
vegada cada dues setmanes per tal que puga realitzar la fotosíntesi 
sense problemes i així alimentar-se.

B) Després de veure com la Laura i en Joan han dut a terme la 
seua investigació científica, què és el MÈTODE CIENTÍFIC?

És  el  procés  (o  passos)  que  han  de  seguir  els  científics  de  tot  el  
món  en  les  seues  investigacions  per  tal  de  demostrar  la  seua 
hipòtesi  (una  proposta,  idea  o  suposició  que  els  científics  pensen 
que explica un fenomen).



@CTIVITAT  3.  Imagineu  que  volem  estudiar  “el  temps  que 
tarda a caure lliurement un objecte”.
Expliqueu, utilitzant el mètode cièntífic, els passos que hauríeu 
de fer per tal de realitzar la investigació.

I – ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS CIENTÍFICS: 
• La  massa d'un  objecte  és  la  quantitat  de  matèria  que  té  i  es 
mesura en kg.

• La  Terra  atrau  els  objectes  amb  una  força  que  s'anomena  la 
gravetat.

• L'aire està  format  per  una  mescla  de  gasos.  Principalment 
nitrogen i oxigen.

II  –  OBSERVACIÓ: Si  des  d'una  altura  deixem de  subjectar  un 
bolígraf,  una fruita, una gota d'aigua, - qualsevol objecte – cauran 
verticalment  cap  al  sòl.  Alguns  objectes  quan  cauen  giren 
erràticament sobre ells  i  uns cauen amb major o menor temps  que 
els altres.

III – PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA: “Per què un objecte  
cau lliurement a major o menor temps que un altre?”

IV  –  FORMULACIÓ  D'UNA  HIPÒTESI: Podem  pensar  que 
potser  “cau  lliurement  amb  menor  temps l'objecte  que  té  major  
massa.”

V – EXPERIMENTACIÓ:
1r experiment: Deixem caure lliurement  des d'una mateixa altura 
un tros  de guix  i  un foli  de paper.  Comprovem que el  guix arriba 
molt  abans  al  sòl  que  el  foli  de  paper.  Si  mesurem  la  massa  del 
guix veiem que aquesta és major que la massa del paper.

2n experiment: Deixem caure lliurement des d'una mateixa altura 
un  tros  de  guix  i  el  mateix  foli  de  paper  però  aquesta  vegada 
arrugat en forma de bola. Comprovem que, pràcticament, arriben al 



sòl al mateix temps. I això que el guix té major massa que la bola 
de paper.

3r experiment: Deixem caure lliurement  des  de la  mateixa  altura 
un  foli  sense  arrugar  i  un  altre  arrugat  en  forma  de  bola. 
Comprovem que el foli arrugat en forma de bola arriba molt abans 
que el foli sense arrugar. Ara, tant el foli sense arrugar com el foli 
arrugat en forma de bola tenen la mateixa massa.

VI – INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS:   Basant-nos  en els 
experiments  2n i  3r,  i  en  els  nostres  coneixements  previs, 
comprovem  que  la  major  o  menor  massa  d'un  objecte  no  fa  que 
aquest caiga amb major o menor temps.

VII – CONCLUSIÓ  1a:  Segons els  resultats  dels  experiments,  la 
nostra  hipòtesi  inicial  (allò  que  nosaltres  pensàvem que  era  cert) 
era incorrecta: no cau lliurement amb menor temps l'objecte que té 
major massa.

Ara  ja  podem  concloure  que  estàvem  equivocats  en  la  nostra 
hipòtesi inicial. Per tant, si la nostra investigació ha acabat sense 
èxit  ens haurem de plantejar una altra hipòtesi  i  tornar al  pas 
IV del mètode científic.
La segona hipòtesi  que ens plantejarem serà  que potser  “el  temps 
de caiguda d'un objecte depén de la forma.”

Tot seguit realitzarem els tres experiments anteriors i en interpretar 
els resultats arribarem a la conclusió següent:

VII  –  CONCLUSIÓ  2a: El  temps de  caiguda  d'un  objecte  depén 
de la forma d'aquest.

Per  exemple,  en  el  cas  d'un  paracaigudista  la  seua  massa  és  la 
mateixa amb el paracaigudes obert que sense obrir. Tanmateix, cau 
amb menor temps si el paracaigudes es troba sense obrir.  Tot això 
perquè  l'aire  ofereix  una  força  de  resistència  contrària  a  la  de 
l'objecte que cau.



@CTIVITAT  4.  Els  científics  quan  acaben  una  investigació 
expliquen  a  la  resta  de  científics  què  han  descobert  i  com  ho 
han  investigat.  Normalment,  els  científics  escriuen  aquestes 
descobertes en forma d'ARTICLE a les revistes especialitzades 
per tal  que els  altres  científics  puguen llegir-les,  aprendre i  si  
veuen errors rectificar-los.
Llegiu  l'article  “Com  afecta  el  temps  meteorològic  al  
comportament  de  les  gallines” 
http://mon.uvic.cat/femciencia/files/2013/02/Article-
Comportament-Gallines.pdf   d'una  investigació  realitzada  per 
alumnes de l'escola Valldeneu.
Identifiqueu els  apartats  (  o  estructura)  de  l'article  científic  i 
expliqueu-los.

Títol: explica de manera molt entenedora de què va la investigació.

Autors: anomena els noms dels científics i el lloc de treball.

Resum: explica  la  pregunta  que  es  van  fer,  quins  instruments  de 
recerca van utilitzar i quins resultats van obtenir. Es presenta en la 
llengua de la revista i en anglés.

Paraules clau: unes poques paraules per fer-nos una idea sobre què va la 
investigació.

Presentació: explica com van començar la investigació i quina és la 
pregunta que es van fer.

Què van fer? Explica com van preparar i fer l’experiment.

Què van observar? Explica què van observar una vegada van fer 
l’experiment. És a dir, interpreten els resultats de l'experiment.

Conclusions. Respon la pregunta que es van fer inicialment.

Com és que ha passat això? Dóna una explicació sobre perquè han passat 
aquests resultats.

http://mon.uvic.cat/femciencia/files/2013/02/Article-Comportament-Gallines.pdf
http://mon.uvic.cat/femciencia/files/2013/02/Article-Comportament-Gallines.pdf


@CTIVITAT 5. A l'activitat anterior hem vist que els científics 
quan acaben una investigació expliquen a la resta de científics 
què han descobert i  com ho han investigat amb un ARTICLE. 
També,  els  científics  es  reuneixen  en  congressos  on  fan  una 
PRESENTACIÓ ORAL de les seues descobertes per tal que els 
altres  científics  puguen escoltar-la,  aprendre  i  si  veuen errors 
rectificar-los.
Visioneu  la  presentació  oral  de  “Com  afecta  el  temps 
meteorològic  al  comportament  de  les  gallines”  des  del  minut 
2:42  al  5:54 http://www.youtube.com/watch?v=r54e4WFoX5Q&feature=youtu.be de  la 
investigació realitzada per alumnes de l'escola Valldeneu.
Identifiqueu els apartats ( o estructura) de la presentació oral i 
expliqueu-los.

Qui són?

Alumnes de 5é i 6é de l'Escola Valldeneu (Sant Martí de Centelles).

Què volien investigar?

Si el comportament de les gallines depén del temps meteorològic.

Com ho van investigar?

Al principi volien observar les gallines: amb sol, pluja, sol i núvol, i boira. Però 
no va fer tots els temps i van fer 4 observacions amb: sol (2 dies), sol i núvol, i  
pluja.

En una graella van marcar a cada minut (durant 10 min.) el comportament de 
cada gallina. A més apuntaren el temps meteorològic que feia, el dia i l'hora 
d'observació.

Van emplenar una taula amb el nombre de vegades que les dues gallines feien 
un comportament.

Transformaren  la  taula  en  un  gràfic  de  barres:  nombre  de  vegades  del 
comportament/temps meteorològic.

Què van descobrir?

Els dies de sol i ennuvolats les gallines estan més actives que el dies que plou. 
Per tant, el comportament de les gallines canvia segons el temps meteorològic.

http://www.youtube.com/watch?v=r54e4WFoX5Q&feature=youtu.be


@ctivitat 6. Elaboreu, a manera de resum del que heu vist fins ací, un 
mapa conceptual sobre el mètode científic.
A continuació, expliqueu-lo per escrit.

Plantejame
nt  del 
problema

←

Observaci
ó

←

Adquisi
ció  de 
coneixe
ments 
científic
s  i 
tecnològ
ics

↓
Revisió 
de  la 
hipòtesi

→


Formulació 
d’una 
hipòtesi

 ↓
Experiment
ació

↓
Interpretaci
ó  dels 
resultats

No 
verificac
ió  de  la 
hipòtesi

← →

Verificació 
de  la 
hipòtesi →



Formula
ció d’una 
teoria →



Comunica
ció  de  la 
investigaci
ó

EL MÈTODE CIENTÍFIC

Introducció
El mètode científic és el procés ( 0passos) que han de seguir els científics 
de  tot  el  món en les  seues  investigacions  per  tal  de  demostrar  la  seua 
hipòtesi  (una  proposta,  idea  o  suposició  que  els  científics  pensen  que 
explica un fenomen). D'aquesta manera tots els científics poden reproduir 
la investigació que haja fet un altre científic.



Els passos del mètode científic
Els  científics  quan  apliquen  el  mètode  científic  per  realitzar  una 
investigació han de seguir els passos següents:

Primer, els científics  adquireixen coneixements científics i tecnològics. 
Els  científics  obtenen  coneixements  i  aprenen  estudiant  una  carrera 
universitària,  assistint  a  cursos  i  conferències,  llegint  llibres  i  articles 
d'investigació en revistes especialitzades, informant-se per internet, etc.

Seguidament, realitzen una observació d'un fenomen (o fet) que ocorre en 
la  naturalesa  o  al  laboratori.  En  realitzar  una  observació  examinen  (o 
estudien) atentament una cosa o un fenomen amb els seus sentits i aparells 
adequats a fi de traure informació.

Després, els científics es plantegen un problema sobre el fenomen (o fet) 
que volen investigar.  El problema és una situació difícil  i  concreta.  Per 
això es plantegen una pregunta que necessiten resoldre.

A continuació, es formulen una hipòtesi. La hipòtesi és una suposició que 
fan els científics. És a dir, el que pensen, els científics, que podria ser la 
solució del problema que investiguen. La hipòtesi que es proposa ha de ser 
creïble (possible, amb sentit), basada en els coneixements de la ciència (o 
basada  en  la  raó)  i  contrastable  (que  uns  altres  científics  puguen 
comprovar si és certa o falsa).

Tot  seguit,  els  científics  dissenyen  i  realitzen  experiments.  Els 
experiments es fan per tal de saber si és certa o falsa la hipòtesi. Quan 
efectuen els experiments arrepleguen els resultats i dibuixen gràfiques on 
s'ordenen els resultats obtinguts.

En  acabar  de  realitzar  els  experiments,  els  científics  interpreten  els 
resultats. Estudien els resultats i analitzen la informació de les proves i les 
gràfiques. L'anàlisi dels resultats els diu si la hipòtesi és vertadera o falsa.

En  interpretar  els  resultats  poden  passar  dues  coses.  Primera,  que  els 
resultats de l’estudi  no verifiquen les hipòtesi que els científics havien 
pensat.  Aleshores  vol  dir  que s’havien equivocat  i  revisen la hipòtesi, 
plantejant  una  nova  hipòtesi  i  estudiant-la  de  nou,  o  finalitzant  la 



investigació sense èxit.

La segona cosa que pot ocórrer és que la hipòtesi  sí  que es verifique. 
Aleshores vol dir que els científics han acabat la investigació amb èxit. Per 
tant,  formulen   una  teoria que  explica  com  funciona  una  cosa  (un 
fenomen) en la naturalesa o al laboratori.

Finalment,  els  científics  que  han  fet  la  investigació  comuniquen  els 
resultats als altres científics. Comuniquen la investigació en revistes (en 
forma d'articles escrits), en llibres i en congressos (en forma de ponències 
que són presentacions orals, en reunions de científics).  La investigació o 
treball  científic  no  seria  possible  sense  recursos  econòmics,  les  noves 
tecnologies i la formació d’equips de científics.

 


