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Mans a obra cun caso práctico.
Investigadores da administración pública en EEUU observaron que as prácticas standard de laboratorio están a seguir o seguinte formato:
1. Comeza o profesor abordando un novo concepto a través da instrucción directa.
2. Os estudantes seguen unha práctica de laboratorio a modo de "receita", na que o profesor aporta un procedemento paso a paso, para
finalizar enchendo unha táboa.
3. Por último, os estudantes son preguntados cunha serie de cuestións pechadas para confirmar que os conceptos son comprendidos.
É loable o esforzo que moitas veces os profesores facemos para introducir as prácticas no desenvolvemento natural do currículo da
ciencias. Un bo exemplo podería ser o seguinte. O profesor explica mediante a utilización do vídeo, unha práctica de laboratorio, o material
necesario, os pasos a seguir. Visualmente é moi atractiva e pode aportarnos multitude de ideas...

Amazing 9 Layer Density Tower - Sick Science! #012

...sen embargo, neste tipo de enfoque os alumnos son guiados de principio a fin. As únicas habilidades científicas a promover serían as
manipulativas.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO = RECEITAS DE COCIÑA?
Non habería ningún problema se o noso obxectivo fora somentes coñecer o proceso de realización dunha columna de densidades, para
despois repetir ata o infinito, pero o que nos pretendemos ensinar é:
Qué é a densidade?
Como podo medila?
Qué habilidades preciso para poder solucionar este problema ou calquera outro relacionado coa densidade?
Qué actitude tomo ante a evidencia? Ainda que ésta contradiga a miña opinión.
FRENTE A PRÁCTICA: "Elaboración dunha columna de productos de diferente densidade"
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Propomos a elaboración de prácticas de laboratorio onde ó alumno, a partires dunhas habilidades que posiblemente xa acadou (medir masa e
volume) poida el mesmo solventar o reto ou a cuestión.
O RETO: "Serías capaz de elaborar unha torre de productos con diferente densidade? "
Precisamos un reto. O reto sempre é útil cos adolescentes e, a ciencia está chea de retos. A nosa función: amosalos
"Voso reto consistirá en preparar unha torre de líquidos un sobre outro, sen que se cheguen a mesturar. Para iso deberedes utilizar as vosas
habilidades medindo a masa e o volume dos líquidos, así como a vosa capacidade de cálculo de densidades. Unha vez conseguidos todos os
datos de interese de cada un dos vosos líquidos, tomaredes a decisión de dispoñer a orde dos mesmos na columna. Lembrade se errades na
orde a columna non sairá, e teredes que empezar de novo"

Unha parte do cambio require dunha modificación dalgunhas actividades do laboratorio. As actividades deberían estar construidas de forma
razoada ó tempo que axuden os estudantes a desenvolver os seus coñecementos, habilidades e hábitos de razoamento.
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HABILIDADES CIENTÍFICAS
Cáles deberían ser as habilidades científicas dos nosos
alumnos?
Como profesores, cando atopamos unha nova forma de enfocar a nosa materia, decatámonos dos espazos vacíos que, en moitas
ocasións, quedaron nas nosas explicacións. Non de conceptos, senon de novas actividades, amosar experiencias de todo tipo. Tal vez
nun primeiro momento deste apartado do curso sentiredes esa sensación, todo o que puiden facer e non o fixen. Según avance o curso
vos decataredes da cantidade de cousas que estábades a facer seguindo o método indagativo, ainda sin telo interiorizado, pero a vosa
intuición como mestres vos decía que era un bo camiño para ensinar ciencia.
A explicación do método indagativo ten unha carga teórica considerable, pero o obxectivo deste curso e inocular o entusiasmo por dar
unha clase de ciencias de xeito diferente e atractivo para os nenos e...divertido para nos. Por iso, centrarémonos sobre as habilidades
que permite acadar o método indagativo a un neno entre 10 e 14 anos , válidas todas elas dentro do marco das competencias que
precisa e precisará ese alumno no século XXI.

Plantexar cuestións
Os nosos alumnos nacen cunha característica e habilidad que todos recoñecemos e é a curiosidade. Preguntan Por que...? Para
que...? Como...? Unha habilidade como ésta van perdéndoa o longo da súa etapa escolar. Nunca esqueceréi a frase de Ángel
Carracedo "Cando chega a secundaria un neno deixa de preguntar e no volve a facelo ata que está rematando a Universidade". Como
mestre ou profesor esta afirmación é desoladora, será culpa da idade. Sen embargo, observo adolescentes de outros países facer
preguntas durante a adolescencia sen rubor ningún.

Facerse preguntas sobre calquera fenómeno xurde da información e o xeito co que aportamos dita información, permitindo un clima de
aula no que xurdan preguntas do máis variadas, que poden ser contestadas por eles mesmos, polo profesor, por algún científico que
teñamos a man ou simplemente...non poden ser contestadas e para iso servirán os futuros científicos do século XXI. O alumno pode:

Facer preguntas acerca dos fenómenos.
Facer máis dunha pregunta acerca dun fenomeno.
Escoller de xeito realista unha pregunta para que poda ser respostada.

Observar
Nun grupo de clase podemos localizar algúns alumnos que son estupendos detectando cambios: decátanse da falla de algún alumno, da
variación no peiteado do profesor,... pero tamén son excelentes para detectar similitudes como que a camiseta de dous compañeiros e a
mesma ainda que a trouxeran en días diferentes.
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Un alumno deste tipo, nalgunhas ocasións incomodo polos seus comentarios dentro do aula, pode ser fácilmente "captado" para facer
actividades de observación e servir de axuda ós outros compañeiros para:

Identificar similitudes e diferencias entre obxetos ou materiais.
Usar ferramentas ou instrumentos (lupas, aparatos de medida) que axuden na investigación.

Propor hipóteses
Unha das experiencias máis recoñecidas na clase de ciencias é a facilidade coa que os alumnos propoñen unha explicación para dar
resposta a un fenómeno. É loable pola súa parte non ser indiferentes a unha experiencia que teñen diante do nariz, pero as veces ocorre
o seguinte:
1. Os alumnos consideran verdadeira a súa hipótese sen ter pensado outras posibilidades ou non aceptar as que propoñen os
compañeiros.
2. Sexan cales sexan os resultados, o alumno escollerá somentes aqueles que respalden a súa hipótese e obviará os outros.

O profesor deberá corrixir permanentemente estas actitudes, poñendo en valor o feito de que unha hipótese errada en ciencia é tan
valida coma unha hipótese correcta. O importante non é acertar coa hipótese, o importante é contrastala a tenor dos resultados.

Tratar de dar explicacións compatibles con probas ou con ideas de experiencias previas.

Planificar e investigar
Cando facemos ciencia na aula, a maior parte dos nosos alumnos consideran esta habilidade coma a única que deben acadar. Ser
capaz de medir, de mixturar, de separar, de tomar notas,... E máis, prefieren ter unha guía ou práctica feita e non ter que planificar nin
deseñar nada, simplemente seguir o guión.

Por iso, é importante o papel do mestre, estando atento a que o alumno saiba planificar:

Organiza os pasos a realizar secuencialmente.
Propon un deseño para recoller medidas e facer cálculos.
e investigar:

Toma medidas de forma correcta é exacta.
Completa tablas de datos.

Interpretar
Unha vez teñamos todas as táboas e gráficos diante, temos que interpretar os resultados, valorar si nos están a corroborar a nosa
hipótese ou non. En moitas das ocasións, permitimos que os alumnos fagan este tipo de actividade na casa, pero é de sumo interés a
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axuda do profesor e o acompañamento dos outros alumnos.

Na interpretación dos resultados o futuro científico ten que aprender a:

Ter en conta a hipótese de partida.
Considerar as fontes de erro
Identificar os patróns de resultados.
Propor conclusións a partir dos resultados e incluso, en ocasións...
Tomar decisións a partir dos datos obtidos.

Comunicar
Calquera que sexa a profesión futura dos nosos alumnos: carpinteiro, fontaneiro, físico, electricista, enxeñeiro, artista,...tera que
comunicar o resultado do seu traballo, polo que é de sumo interés poder ser coherentes cos profesores doutras materias como linguas e
se eres ti mesmo, xa tes un traballo menos ;). Comunicar de forma oral o escrita é de suma importancia no eido científico.

Un alumno entre 10 e 14 anos será quen de:

Utilizar gráficos e debuxos para dar explicación do seu traballo.
Utilizar táboas.
Escoller a presentación adecuada do mesmo traballo segundo a audiencia (rapaces máis
pequenos, compañeiros, feira de ciencia,...)
Atender e contestar as observación dos outros baseándose nos seus resultados.

Moito traballo e pouco tempo? non desesperedes, teremos tempo para todo.

Habilidades tomadas del Institute for Inquiry
Exploratorium San Francisco
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PASOS DO MODELO INDAGATIVO
O proceso de investigación é impulsado pola propia curiosidade, interese, ou a paixón de entender unha observación, resolver
un problema ou acadar un reto.
O proceso comeza cando o alumno decátase de algo que lle intriga, sorprende ou lle incita a cuestionarse algo que é novo, ou algo
que
non pode ter sentido en relación coa experiencia.

O seguinte paso é tomar medidas a través da observación, suscitando preguntas, provocar la formulación de predicciones e hipóteses
de proba, e a creación modelos conceptuais.
O alumno debe atopar o seu propio camiño, a través deste proceso. A progesión non será lineal, senón máis ben unha serie de
eventos subebaixa, adiantefrena
A medida que o proceso desenvólvese, xorden máis preguntas e posibles observacións, o que prevé un maior afondamento na
explicación dos fenómenos e maior potencial no desenvolvemento do entendemento.
No camiño, o pequeno investigador recolle e rexistra datos, elabora representacións dos resultados e explicacións, baseándose
noutros recursos tales como libros, videos, e a propia experiencia.
Valorar a experiencia require reflexión, conversación, a comparación de achados cos demais, a interpretación dos datos e
observacións, e a aplicación dos conceptos acadados a outros contextos. Todo iso servirá para axudar ao estudante a construír
un mapa mental do mundo mellor artellado e argumentado.

Institute for Inquiry
Exploratorium San FranciscoCalifornia (EEUU)

Inquiry-Based Learning

http://127.0.0.1:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_u2fezj/Competencias_e_indagacion/

6/16

27/1/2016

INTRODUCCIÓN

ADAPTAMOS O MODELO A NOSA INVESTIGACIÓN DE AULA
O seguinte modelo pode axudar ao profesor a seguir máis fácilmente as habilidades requiridas en cada paso do modelo de indagación, á vez
que lle permite identificar fácilmente os estandards de aprendizaxe. O seguinte modelo é unha guía para levar o cabo unha investigación no
aula.
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FASE 1. IDENTIFICACIÓN DA CUESTIÓN GUÍA

IDENTIFICACIÓN DA CUESTIÓN GUÍA
A pregunta ou cuestión guía, na maioría das ocasións, vén determinada polo profesor. Este identifica un fenómeno e ofrece unha cuestión guía
para que os alumnos poidan resolvela. O obxectivo é captar a atención dos estudantes e darlles unha razón para completar a investigación.
Para iso, o profesor debe repartir unha copia da guía da actividade para realizar. Dita actividade debe incluír unha breve introdución que
describa o fenómeno ou problema a resolver, o medio que utilizarán para presentar a súa argumentación (Lousa, cartolina, pantalla,..) e que
criterios serán usados para valorar a calidade do seu traballo, así como as expectativas da súa investigación.
Para estudantes con problemas á hora de ler textos científicos recoméndanse estratexias de comprensión lectora, como facer anotacións,
rodear palabras importantes.
É importante que neste momento o profesor utilice uns minutos para explicar como usar o equipamento necesario para o traballo do laboratorio,
liquidar problemas coas simulación de computador ou revisar entre todos vos mínimos requiridos non software para analizar datos.
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FASE 2. DESEÑAR UN MÉTODO PARA A RECOLLIDA DE DATOS

DESEÑAR UN MÉTODO PARA A RECOLLIDA DE DATOS
Este proceso é un dos máis importantes do modelo. O impulso natural dos alumnos é comezar a cacharrear e poñer as mans no material do
laboratorio. A función do profesor terá que ser a de achegar calma para que os alumnos realicen unha boa planificación do proceso e
desenvolvan un método para a recollida de datos acorde coa pregunta a responder.
O profesor debe guiar aos alumnos sobre o tipo de datos que necesitan recoller, como recollelos e como analizalos. Para iso proponse o
seguinte modelo de Guía para a investigación
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FASE 3. ANÁLISE E INTERPRETACIÓN DOS DATOS
ANÁLISE E INTERPRETACIÓN DOS DATOS
A partir da nosa cuestión guía, os estudantes, tras a realización da experiencia, propoñen unha resposta que teña sentido en base ás súas
medidas e observacións. A resposta ou argumento a dar consistirá en:
Unha Conxectura. Hipótese, explicación, modelo ou calquera outra resposta que de explicación ao noso fenómeno.

Evidencia. A partir dos datos recolleitos, analízanse e interpretan. Nas ciencias naturais, por exemplo, os datos son normalmente analizados
para identificar unha tendencia, unha diferenza entre grupos ou obxectos ou unha relación entre variables.

Xustificación da evidencia. Explica a importancia da evidencia relacionando os conceptos cunha interpretación explícita anterior. A
interpretación dos datos é consistente con teorías e leis previas.

Exemplo
Conxectura. Os golfiños son máis próximos evolutivamente ao can que aos peixes.

Evidencia.
Golfiños e cans son de sangue quente, toman osíxeno do aire, alimentan ás súas crías nos primeiros estadios da súa vida grazas ao
leite producido nas súas mamas.
Os peixes son de sangue frío, toman osíxeno da auga e non producen leite.
A evidencia indica que golfiños e cans teñen máis en común que golfiños e peces.

Xustificación da evidencia. A evolución indica que os organismos que comparten un antecesor común terán máis características comúnS.
Os organismos cun antecesor común próximo teñen máis características en común que un antecesor afastado.

Para os alumnos é importante comprender que algúns argumentos son mellores que outros.
O reto para o profesor é conseguir que os estudantes se pregunten, en cada momento, que están a facer e porqué están a facelo. Os
profesores deberían lembrar aos estudantes que están a tratar de pescudar, a importancia dos datos obtidos.
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FASE 4. SESIÓN DE ARGUMENTACIÓN (SCIENCE TALK)
SESIÓN DE ARGUMENTACIÓN (SCIENCE TALK)

Nesta fase , a cada grupo dáselle a oportunidade de compartir, avaliar e revisar os seus argumentos con outros grupos. Esta fase
probablemente é menos coñecida polos profesores, pero é crítica para a argumentación científica (pódese desenvolver cos profesores de
linguas ou en combinación con eles). A crítica sobre as nosas explicacións permite mellores produtos e os estudantes aprenden máis sobre o
contido desenvolvendo habilidades propias do pensamento crítico. Tratar ideas con escepticismo, insistir en que os razoamentos sexan
explícitos e que as conxecturas finais sexan sostidas por evidencias válidas.
É importante ter acordo que este tipo de discusión vai resultar estraña entre a maioría dos estudantes e require unha especial atención por
parte do profesor.
Para que todos os grupos acheguen os seus argumentos recomendamos que un membro de cada grupo comparta os seus argumentos
mentres outros membros do grupo revisan as argumentacións dos demais. Os alumnos non deben saber quen é o alumno encargado de
explicar.
Para as primeiras discusións, ou para as discusións en idades temperás é aconsellable que o profesor se atope presente en todas as elas.
Para iso, sería aconsellable facer as discusións en grupo.
Amosámosvos un exemplo do que significa unha sesión de argumentación con rapaces de primaria.
Nas escolas de primaria chámaselles "Science Talk" ou "Charla de ciencia" ou "Falemos de ciencia".

Science Talk: Management in
the Active Classroom
from EL Education

PRO

03:53

Estudiantes de 4º de primaria en la escuela Dr. Walter Cooper en Rochester, Nueva York (EEUU)
Para quen quera coñecer un pouco máis acerca das "Science Talks" achégovos unha experiencia moi interesante que están a levar a cabo no
Exploratorium de San Francisco (EEUU) con escolas de primaria da zona. Son escolas cunha elevada proporción de alumnos de fala
estranxeira, principalmente hispanos. As mestras favorecen o uso da língua gracias a actividades como o "Science Talk ou o Science Writing"
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Inquiry-based Science and English Language
Development
Inquiry-based science and English language development are a natural fit.
Inquiry-based science is a powerful way to learn science, regardless of a student’s language
background. When students ask questions, write observations, make predictions, share their
thinking, and reason and debate with each other, they are using language to make authentic and
meaningful connections to the scientific phenomena they are investigating. When English language
learners are supported by teachers to fully participate in inquiry-based science, the increased
communication and sophisticated uses of language that take place during investigations engage
them in linguistic work that can support English language development.
Classrooms are becoming increasingly diverse.
The linguistic diversity of K–12 classrooms has been rapidly increasing in every part of the country.
By 2030, English will be the second language of approximately 40 percent of school-age children in
the United States. This shift, along with changing standards in science, math, and English language
arts, places heightened demands on teachers.
Teachers need support to foster a language-rich, content-rich environment for science learning.
In 2010, the Institute for Inquiry® began a district-wide partnership with the Sonoma Valley Unified
School District to provide all elementary school teachers with an intensive program of professional
development. This program, which experimented with new approaches to professional development,
was designed to equip teachers with classroom strategies that support science as a context for
English language development.
An Educators Guide for Inquiry-based Science and English Language Development shares the Institute
for Inquiry’s approach to their work in Sonoma. It highlights professional development design and
teaching practices that can serve as resources for teachers, teacher educators, professional
development providers, district leaders, and researchers.
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FASE 5. COMUNICAR
COMUNICAR

A fase anterior resultounos de gran axuda para poder realizar unha comunicación oral do noso traballo. Con todo os traballos de índole
científica adoitan incluír un informe final no que se detallan os resultados e explícase de forma minuciosa a interpretación dos datos obtidos,
seguindo un esquema estandarizado. Para comezar, nos grupos de alumnos novos (dende 5º primaria a 2º ESO) propoñemos un informe
sinxelo que nos permita reflectir os nosos resultados sen estendernos demasiado. Aconsellamos que o informe sexa de non máis de dúas
carillas de DIN A4. Desta maneira o noso informe debería centrarse en tres cuestiones fundamentais:
Que estou a tentar facer e porqué?

Nun traballo clásico de investigación sería a Introdución.

Que fixen e porqué?

Nun traballo clásico de investigación sería o procedemento.

Cal é o meu argumento?

Nun traballo clásico de investigación serían os resultados e as conclusións.

É moi importante que, durante este proceso, os estudantes usen táboas e gráficos como axuda para organizar os datos. Con este método
aprenden a construír unha explicación desde a evidencia e comunicar a información. O cal permite aos estudantes dominar habilidades de
escritura, polo menos de textos científicos (outra oportunidade para traballar cos profesores das diferentes linguas).
É importante, as primeiras veces que abordemos un informe, seguir as seguintes estratexias para poder realizar un informe en clase:

E INTERESANTE QUE O PROFESOR SIGA A EVOLUCIÓN DO INFORME E ASISTA ÓS SEUS ALUMNOS NA SÚA ELABORACIÓN
Parar durante a FASE 1 (Identificación da cuestión guía) e permitir aos alumnos escribir a primeira sección do informe
Durante a FASE 3 (Análise e interpretación dos datos), darlles tempo para realizar a segunda parte (Que fixen e por que?)
Finalmente tras a FASE 4 (Sesión de argumentación) pódese elaborar a terceira parte (Cal é o teu argumento?)
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FASE 6. REVISIÓN DOS INFORMES
REVISIÓN DOS INFORMES A CEGAS

Nesta fase o alumno pode recibir 2 ou 3 copias dos traballos dos seus compañeiros. Os alumnos non escriben o nome nos seus informes, cada
estudante usa un número de identificación. Os grupos reciben 3 ou 4 informes e unha guía para a corrección dos mesmos.

A revisión dos traballos axuda a discutir e valorar "O que conta" como aceptable. Ademais axuda a coñecer novas formas de presentar os
traballos. Os estudantes adquiren habilidades propias da lectura como: determinar ideas centrais, identificar conclusións, valorar o significado
dos símbolos e os termos chave. (unha nova oportunidade para aliarnos cos profesores de linguas do noso centro).
Os profesores poden cambiar a guía de corrección, modificando a linguaxe dos ítems da rúbrica para incluír novos ítems que axuden a
descubrir ideas e fenómenos experimentados durante a actividade.
Para quen quera coñecer un pouco máis acerca dos "Science writings" achégovos unha experiencia moi interesante que están a levar a cabo
no Exploratorium de San Francisco (EEUU) con escolas de primaria da zona. Son escolas cunha elevada proporción de alumnos de fala
estranxeira, principalmente hispanos. As mestras favorecen o uso da língua gracias a actividades como o "Science Talk ou o Science Writing"
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FASE 7. REVISIÓN DO INFORME
REVISIÓN DO INFORME
Unha vez revisado o informe coa rúbrica correspondente, o autor recibirá unha serie de suxestións que lle axudarán a mellorar o seu informe.
Se un informe foi atopado como inaceptable, o autor deberá reescribilo e enviarllo ao seu profesor.
O profesor revisará finalmente todos os traballos realizados.
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