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Resumen

Durant les últimes dècades, hi ha hagut un gran interès, en l'àrea de la didàctica de les ciències, per la
investigació de les idees prèvies els alumnes en ciències. En el nostre treball no es tracta de trobar i
identificar aquestes idees, sinó de trobar el sentit comú en què es basen aquestes idees. Ens proposem
trobar esquemes de raonament, o argumentativos, espontanis que es troben detràs d'aquestes concepcions
científiques d'estudiantes de Magisteri. El nostre marc analítico s'elabora a partir de la Teoria
d'argumentació d'Aristòtil i de teorias més contemporànies com la de Perelman, Toulmin i Walton per a tenir
un llistat el més ampli possible dels esquemes d'argumentació del nostre sentit comú actual.

1. Introducció i marc teòric
Durant les últimes dècades, hi ha hagut un gran interès, en l'àrea de la didàctica de les ciències, sobre la
investigació de les idees prèvies dels alumnes en temes de ciències. Avui es disposa d'un gran repertori de
concepcions o idees dels estudiants que són diferents de les de la ciència.. El nostre interès primordial és
trobar el sentit comú en què es basen aquestes idees. Pensem que si s'entenen millor les idees prèvies dels
alumnes i la seva ¨lògica¨ podrem també veure perquè els alumnes formen aquestes idees en particular i no
altres i en què es basen els seus raonaments.
Ens ha semblat que investigar sobre les argumentacions dels estudiants (individualment o en grup) podria
ser un bon enfocament per a poder entendre millor tant aspectes de les idees espontànies identificades per
altres investigadors, així com dificultats trobades en determinats punts d'un programa de física a nivell de
secundària obligatòria. Considerem que un argument està format per unes premisses (o acords de partida)
una tesi i l'esquema argumentativo que ens permet acceptar o convèncer de la tesi a partir de l'acceptació
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de les premisses (Perelman i Olbrecht-Tyteca, 1958; Walton,1996) i en aquesta investigació ens interessem
especialment pels esquemes o patrons argumentativos dels estudiants.
Intentant trobar un marc analítico per a identificar i caracteritzar aquests diferents esquemes
argumentativos, hem trobant diferents teories de l'argumentació, algunes d'elles basades en altres més
antigues. Quan ens hem endinsat en aquestes teories, veiem que moltes d'aquestes teories s'han elaborat a
partir de la Teoria classica d'Aristòtil. Pel que ens ha semblat que seria molt interessant per a nosaltres
investigar aquests arguments bàsics dels alumnes amb un marc analítico basat en la teoria d'Aristòtil i que
es complementària amb altres de més contemporànies. Més en concret, el nostre marc analítico està
elaborat a partir de la Teoria d'argumentació d'Aristòtil i per teories més contemporànies com la de Perelman
(1958), Hastings (1963) i Walton (1996). Aquests autors deixen de costat molts esquemes argumentativos
de sentit comú que es troben en Aristòtil i que encara són actuals, per això hem vist necessari que el nostre
marc no es quedés solament en autors moderns.

2. Propòsit i preguntes d'investigació

Es tracta d'una investigació bàsicament qualitativa en la qual es pretén descriure, analitzar, caracteritzar i
categorizar les argumentacions dels estudiants en un context de realització d'activitats científiques en
classes de secundària obligatòria, 2º i 4º d'ESO.
La nostra investigació pretén aportar aspectes teòrics en relació a les teorias de l'Argumentació, de fet,
construir un marc analítico, que podrà ser d'utilitat per a futures investigacions i per a altres investigadors.
Partim de la hipòtesi que els estudiants sense formació prévia específica en argumentació van a ser
capaces d'argumentar sobre problemes científics i ens proposem les següents preguntes:

1.Cuales són els tipus d'arguments que els alumnes de secundària de forma espontània i sense formació
prèvia específica en argumentació utilitzen en activitats de la classe de ciències?

2.Poden diferents Teories d'Argumentació antigues i contemporaneas ser la base per a construir un marc
analítico per a l'estudi dels raonaments (les argumentacions) espontànies dels estudiants en situacions de
resolució de problemes científics (individualment i/o en grup)?

4. Es poden identificar patrons, o arguments més repetitius en les argumentacions dels estudiants, i si és
així, de quin tipus? Hi ha diferències entre nivells educatius en relació als tipus d'arguments que es donen
amb frequencia més alta? I entre activitats diferents?

3. Metodologia de la investigació

Mostra: 2 grups de 4 alumnes de 2º d'ESO i 2 grups de 4 alumnes de 4º d'ESO, realitzant les mateixes 6
activitats, 4 de ciències i 2 de temes sociocientificos. Els estudiants realitzen les activitats, que
majoritàriament corresponen a situacions problemàtiques, primer individualment i després, en grup
discuteixen sobre les diverses propostes de solució i intenten arribar a una solució consensuada.
Es recullen les produccions individuals dels estudiants i es graven en àudio les discussions grupales. Els
estudiants també presenten un informe escrit del procés seguit per a arribar a la solució.
Per a l'anàlisi s'han elaborat les categorias (marc analítico) a partir de les teorias argumentativas
seleccionada pel marc teòrico. L'anàlisi és bàsicament qualitatiu, però es complementa amb algunes dades
més quantitatives, especialment per a respondre a les preguntes d'investigació que requereixen una
comparança entre individus i/o grups, i/o entre activitats. Per a la descripció i caracterización de les
argumentacions s'utilitzan esquemes (De Pater, 1962) que mostren l'estructura dels arguments i que
faciliten poder fer comparances entre arguments i entre estudiants.
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Dibuix 1: Esquema de De Pater (1962) (Van Eemeren et al., 1996)

Encara no hem acabant l'anàlisi, però ens atrevim a avançar alguns dels resultats Esquemes
argumentativos identificats
El llistat no és exhaustiu, vam mostrar alguns dels esquemes identificats per a il·lustrar que el marc analítico
ha estat útil per a la nostra investigació.
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Esquemes de Perelman
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 Esquemes d'Hastings
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Altres resultats
 Hem trobat diferències en les premisses sobre les quals elaboren els seus arguments en funció de la
situació concreta sobre la qual preguntem. En molts casos aquestes premisses són acords socials o idees
compartides socialment, que en cap moment posen en dubte, i en altres casos, són idees o creences que
surten de coneixements científics que han treballat en les classes, però respecte dels quals els estudiants
poden mostrar una comprensió parcial, insuficient o errònia.
 La identificació d'estructures argumentativas complexes no és una cosa fàcil i els esquemes de Pater ens
ha ajudat a poder tenir una visió detallada dels diversos components dels arguments. Aquests instruments,
però, han resultat ser poc operatius per a identificar estructures complexes que uneixen diversos arguments
individuals.
 S'han trobat alguns arguments que eren elaborats amb la col·laboració de diversos estudiants i al llarg de
diversos torns de paraula en discussions en grup. Per tant, sembla que s'ha donat cooperació en alguns
grups.
 S'han trobat arguments amb patrons similars com l'argument de ?doble jerarquia?, per això aquest
argument particular s'ha analiazado més a fons i es va a comentar i ejemplificar en una altra comunicació de
l'encuantro .
En resum, les TAs clàssica, modernes i contemporànies han estat una bona base per a analitzar les
argumentacions dels estudiants en situació de resolució de problemes científics i per a proporcionar-nos
recursos per a afrontar les formes de pensar i argumentar dels alumnes a través del desenvolupament
d'activitats argumentativas en les classes de ciències.
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 5. Implicacions per a la formació del professorat

El nostre estudi pot contribuir amb una estratégia didàctica perquè els professors es puguin enfrontar amb
les concepcions alternatives dels alumnes i convèncer als alumnes dels punts de vista científics. La
proposta consisteix en la utilització per part del professor dels mateixos o similars tipus d'arguments que
usen els estudiants per a justificar les seves reposades no científiques que es relacionen amb les seves
concepcions alternatives. El professor, en relació a cada concepció alternativa, pot argumentar la idea
científica utilitzando esquemes argumentativos com els quals acostuman a utilitzar els estudiants, però amb
una orientació que dugui a la conclusió que estigui d'acord a la ciència. D'aquesta manera, els alumnes, no
solament poden acceptar la nova idea, sinó que es convenceran de la mateixa gràcies als arguments del
professor, que són molt propers als seus. Aquesta estratégia no ha de prendre's com una recepta sinó
solament com un instrument per a la discussión i reflexió en una classe de ciències vista com un context
dialectico.
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