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SEMINARI	  “L’EXPERIMENTACIÓ	  A	  L’EDUCACIÓ	  INFANTIL:	  UN	  JOC	  DE	  
PERSPECTIVES”	  
Novembre	  2012,	  	  

Coordinació:	  Mariona	  Espinet,	  UAB.	  

Què	  entenc	  jo	  per	  Experimentació	  des	  de	  la	  perspectiva	  d’una	  
educació	  científica	  ciutadana?	  

Quines	  pràctiques	  culturals	  fomento	  en	  el	  marc	  d’una	  educació	  científica	  
ciutadana?	  

David	  Vilalta	  Murillo;	  ICE-‐UAB;	  15	  de	  novembre	  
	  
 

Des d’un punt de vista socioconstructivista, de cognició situada i 

alliberador; considero l’experimentació com a una pràctica cultural 

pròpia de la humanitat. Pràctica que la humanitat ha anat 

desenvolupant i millorant al llarg de la seva història, interaccionant 

amb el món,  mentre l’intentava comprendre i augmentar la felicitat 

de l’espècie. 

Des d’aquesta perspectiva, es pot establir un paral·lelisme entre 

l’adquisició del llenguatge i una determinada forma de mirar i 

pensar. Si fem nostre el llenguatge utilitzant-lo per participar en la 

vida de la comunitat en la que hem nascut i els nostres primers 

contactes amb instruments es produeixen en un context social  

(Mercer,N. 2000); per què no hauria de passar el mateix amb les 

formes de fer i de pensar dels científics? 

Des d’una perspectiva competencial, podem relacionar l’educació 

científica amb les pràctiques pròpies dels científics. 
 “Desde la Revolución Científica del siglo XVII este progreso en ciencia ha sido 

una empresa colectiva. Continuamente los científicos se intercambian cartas, 

artículos y libros, además de discutir sus teorías en diferentes encuentros.” 
(Capra,F. 2007)  
Aquesta activitat comunicativa, d’intercanvi, de contrast, de 

discussió… vinculada a allò que s’està investigant; constitueix una 
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bona imatge per pensar en l’aula en termes de “el món que té la vida de 

conèixer en la que es socialitzen les criatures” (Gallego,C. 2008), és a dir 

podem pensar l’aula com a models de relacions entre mestres i 

alumnes que interactuen utilitzant instruments, mentre procuren 

comprendre alguna part del món per… una finalitat determinada, 

acordada a através d’una mena de negociació. 

 

L’experimentació científica forma part d’un procés, sempre ve 

precedida d’alguna cosa: una curiositat, una pregunta, unes idees… 

L’experimentació ve amarada d’intenció, persegueix alguna cosa. 

Jordi Martí (2012) ens explica que “l’experimentació científica sempre és 

una intervenció sobre el món que persegueix uns objectius explícits.” 
Wagensberg (2006) diu que “experimentar és inventar una observació”. 

Claude Allegre (2003) ens parla de l’experimentació com l’argument 

decisiu en la construcció de coneixement científic.  

Podem imaginar un grup d’infants que intenten comprendre com és 

que es marceix la flor de la planta que tenim en aquell racó. Per fer-

ho s’expliquen, expressen les seves emocions, allò que ja saben, 

allò que els ve al cap, fabulen... i a partir d’allò que han dit, i amb 

l’ajuda del mestre preparen una experiència, una nova observació 

per comprovar alguna de les idees que han manifestat, cercant 

alguna explicació que els satisfagui, i seguir-ne parlant, o no. 

Observar com es marceix la planta des del misteri, la curiositat i 

l’admiració (Lemke,J, 2006) ens ajuda a comprendre el fenomen, 

situant-nos en un pla més acord amb la realitat del que fan i viuen 

els i les científiques.  

Sanmartí N (2009) considera que “la funció de l’experimentació en 

l’aprenentatge, més que comprovar teories, consisteix en promoure discussions 

que permetin generar-les.” Aquesta mirada sobre l’experimentació ens 
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obre un món nou i vinculat a les practiques reals dels científics: 

discutir sobre evidències per trobar explicacions sobre el món. 

Sanmartí ens explica el límits que té pretendre utilitzar els 

laboratoris i l’experimentació com a una il·lustració o per explicar 

teories. Mercè Izquierdo (2011) vincula l’experimentació a un 

context ampli: “Ajudar a canviar les maneres de pensar requereix fomentar el 

sorgiment de bones preguntes a l’aula, preguntes que duen a la investigació, 

que faciliten el diàleg entre els infants i els fenòmens, que promouen 

l’observació i l’experimentació.” 

 

Sense disposar d’una base empírica rigorosa, a partir 

d’observacions i comentaris dispersos, em fa l’efecte que es 

considera l’experimentació com oferir a l’alumnat una manipulació  

sensorial amb diversitat de materials i, potser, fenòmens. En alguns 

casos, aquesta experiència deriva en una conversa amb el mestre, 

entre alguns companys, o se’n fa algun dibuix o representació. 

 

Des del meu punt de vista, aquestes pràctiques, que les considero 

de valor, encara es poden enriquir força. Com?  

Se m’acut reflexionar sobre el que planteja Boulton G (2009) a la 

revista infànciaeu-ro-pa, quan diu que “les dificultats d’aprendre ciència 

rauen en la creació d’un pont mental (que vagi) d’un món empíric dels sentits a 

un món d’abstracció.”  En aquest sentit, crec que és important observar 

les aportacions d’autors com Morin,E.(2011) quan ens parlen dels 

límits del coneixement vinculant una part d’aquests límits al món de 

les percepcions. Per altra banda, no em puc abstraure al sentit dels 

aprenentatges en l’escola de l’any 2012. I donat que sentit i 

significat són paraules molt relacionades, faré referència a les tres 

característiques de l’interaccionisme simbòlic definit per Blumer H. 
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(1982): a) “l’ésser humà orienta els seus actes en relació a les coses basant-

se en el significat d’aquestes,” b) “el significat és un producte social, una 

creació que emana de i per mitjà de les activitats definitòries dels individus , a 

mida que aquests interactuen”, i c) “la utilització del significat per part d’una 

persona en l’acte que realitza implica un procés interpretatiu”. 

Realisme	  filosòfic	  o	  factor	  humà?	  
Nosaltres mestres, professores, educadores acabem actuant 

segons ens hem anat socialitzant. Allò que fem amb els nostres 

alumnes, sovint, recorda la forma en com ens van ensenyar; a no 

ser que s’hagi produït un procés de reflexió, i sovint, de 

desconstrucció i reelaboració de significats. 

Per tant, resulta fàcil que si no exercim un cert autocontrol acabem 

orientant les activitats científiques segons uns paràmetres antics, 

superats per les pràctiques científiques actuals. Aquests paràmetres 

antics, es basen en concebre que les coses són com són i que els 

observadors, relegant per l’observador un paper passiu ja que es 

tracta d’aprehendre aquesta realitat externa a cadascú. 

Segons Fourez, G. (2008) aquest realisme filosòfic representa una 

visió idealista de les ciències i s’expressa en el mètode 

experimental inspirat en Claude Bernard (1865). Fourez resum 

aquesta manera d’explicar en què consisteixen les pràctiques 

científiques amb l’acrònim: OHERIC 

O = observació; H = hipòtesis; E = experimentació; R = resultats;  

I = interpretació; C = conclusió. 

Aquesta autor reivindica i situa el paper de les persones i de les 

comunitats en el procés de construcció de coneixement científic : 

“…los desarrollos científicos se hacen por una comunidad. En la 

producción de las ciencias intervienen factores econòmicos, 
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políticos, sociales, etc, que condicionan las innovaciones 

intelectuales (si por eso determinarlas)…” 

Però centrar-nos en les persones pot semblar contradictori amb que 

des de la didàctica de les ciències sabem que la intuïció no sempre 

s’ajusta a la realitat. Ara bé, també sabem que tot observador 

parteix d’una  mirada condicionada per la seva experiència, pel que 

sap… i, per tant, és important la representació d’aquestes idees 

inicials, intuïcions, etc,  per a ser debatudes, contrastades, i, en el 

seu cas planificar procesos d’indagació. 

 

En definitiva, penso l’experimentació com un element incardinat en 

les converses científiques que hem de mantenir amb el nostre 

alumnat, des d’una perspectiva respectuosa, interactiva i creadora. 

 

 

Tres	  Idees	  flash:	  
• L’experimentació és una pràctica cultural vinculada a un 

procés d’indagació, que aporta tal valor que mereix ser après. 

 

• L’experimentació està vinculada a una comunitat que indaga, 

es comunica i per tant representa. 

 

• La fabulació, l’admiració i la sorpresa formen part d’aquest 

procés. 

 

• L’aula entesa com Malaguzzi, L. (2005) escriu: “Algú ha escrit 
que l’entorn ha de ser una mena d’aquari on es reflecteixin les 
idees, la moralitat, les actituds i les cultures de les persones 
que hi viuen”   
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