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Resumen

Amb esta comunicació es posa de manifest que a l’any 2009 encara cal eixir al pas de les visions
deformades de la ciència que ofereixen gran part dels materials curriculars. 

Planteja una proposta didàctica per a 

- contribuir a llevar  les visions deformades que, de la ciència té  el nostre alumnat: descontextualitzada,
individualista i elitista, empiro-inductivista i ateòrica, rígida, algorítmica i infalible, aproblemàtica i ahistòrica,
exclusivament analítica, visió acumulativa i de creixement lineal  (GIL PÉREZ, Daniel; et al 2001). 

- tenir una imatge menys distorsionada de la realitat relacionant la ciència amb la societat, la tecnologia i el
medi ambient des de la perspectiva de gènere. 

- donar una imatge més ajustada de la ciència que la que presenten la majoria de llibres de text. 
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A L’ÀREA DE FÍSICA I QUÍMICA en E.S.O: 

La classificació dels elements químics. 

RESUMEN: 

Presentem una proposta didáctica que  permet  contextualizar la ciència en la societat: la unitat “ LA
CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS QUÍMICS” .Aquesta aportació s’ ha fet tenint en compte la manca
d’informació disponible als llibres de text de química vers les dones científiques. Es promou la
recerca d’ informació de l’alumnat i la reflexió sobre l’activitat científica, així com el debat sobre  la
relació entre la ciència i la societat. 

OBJECTIUS 

Contribuir a llevar  les visions deformades que, de la ciència té  el nostre alumnat, tenir una imatge
menys distorsionada de la realitat relacionant la ciència amb la societat, la tecnologia i el medi
ambient des de la perspectiva de gènere. Revisar els llibres de text i proposar unes modificacions
per intentar assolir  eixa manca de continguts en un tema corresponent al nivell de 3r d’ESO i fer
l’aplicació a l’aula. . 

MARC TEÒRIC 

El gènere constitueix un element estructurador de les relacions socials, i per tant s’ha d’incloure a
l’aula de ciències. La transversalitat en el curriculum de física i química encara no ha arribat per
complet en els materials curriculars. L’observació i anàlisi de llibres de text ha posat de manifest que
des d’aquesta àrea,  algunes editorials tenen en compte la relació amb la tecnologia i/o el medi
ambient però la gran abandonada és la relació amb  l’educació per a la pau i per la igualtat. 

Els llibres utilitzats per a l’aprenentatge escolar encara són sexistes. Les investigacions i treballs
realitzats per detectar el sexisme en els llibres de text encara continuen revelant que hi existeix.  En
alguns llibres de text em passat de tindre exemples gràfics, de homes o xiquets principalment,  a
tindre la majoria d’imatges sense persones i això no és una forma d’eliminar el sexisme sinó que, a
més a més, fa que la ciència aparega més allunyada de la vida quotidiana i, per tant, incorreria més
en la ja visió estereotipada  de la ciència. 

En la transmissió de coneixements es continua invisibilitzant les aportacions de les dones i es
continua utilitzant un llenguatge androcèntric expressant així les diverses concepcions. 

L’aplicació de tots els temes transversals, incloent la visió de gènere,  en física i química, ajuda a
que  l’alumnat tinga una imatge d’aquesta ciència més propera a la ciutadania i fa un lligam més
pròxim entre les diferents àrees. La visió de la ciència com a activitat humana amb el context social
en què es produeixen els coneixements fa que l’alumnat s’interese i aprope a la activitat científica . 

METODOLOGIA 
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Tenint en compte aquestes deficiències en els material de física i química, proposem unes senzilles
modificacions per intentar assolir  eixa manca de continguts en un tema corresponent al nivell de 3r
d’ESO . 

Tema  LA TAULA PERIÓDICA DELS ELEMENTS. 

En la introducció històrica s’ha posar de manifest la necessitat de classificar els elements químics i
les diferents formes de fer-ho. Aquesta introducció històrica hauria de tindre un enfoque CTSA
(Ciència-Tecnologia-Societat-Ambient) el qual hauria d’explicar per què majoritàriament apareixen
persones de sexe masculí i, gairebé ningú del femení. 

En aquesta introducció s’ha d’eixir al pas de que la ciència és el resultat d’una activitat humana
realitzada per la comunitat científica, en la qual els protagonistes han estat homes , blancs i
europeus (SOLSONA  Núria, 2002). 

És necessari destacar les dones científiques ja que no són gaires i estan distribuïdes en llocs
professional de manera desigual i no es fan visibles pel professorat en l’ensenyament, ni en els
textos.( SÁNCHEZ GONZÁLEZ , Mª Dolores, (1999) 

Les següents activitats ens ajudaran a enfocar el tema relacionant CTSA, tenint en comte la
importància de fer visibles a les dones científiques, no perquè siga un objectiu el fet d’aprendre el 
nom o la biografia d’alguna d’elles sinó pel fet de què l’alumnat veja que homes i dones treballen en
ciència i que tant elles com ells tinguen  models. 

L’enfocament CTSA, incloent el GÈNERE,  fa que la ciència no s’explique d’una manera aïllada sinó
immersos en un context social i ambiental. 

APLICACIÓ A L’AULA   

Coneixement de les idees prèvies: 

Aquesta activitat es realitza en xicotet grup d’alumnes (3-4).  En un paper han d’escriure de forma
individual aquelles coses que pensen que es necessita classificar en la vida quotidiana. Entre elles i
ells han de raonar per què. S’anotarà en la pissarra  tot allò que s’ha dit. 

Abans de començar el tema han de veure la necessitat de “classificar” per a una millor utilització
posterior d’allò que s’ha classificat. 

Es poden proposar exemples com l’organització de documents en diferents carpetes de l’ordinador,
organitzar un armari de roba, de la cuina o els llibres d’una biblioteca. 

 Utilitats i Usos 
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És important relacionar les utilitats dels materials (alguns d’ells) i l’ús que, en les diferents èpoques
se’n feien d’ells així com ressaltar com treballaven les dones amb eixos materials, com els
transformaven i per a què els usaven. 

La informació es resumirà en una graella. 

L’origen dels noms dels elements químics. 

Es pot presentar mitjançant la següent activitat: 

El nom dels elements químics fan referència a noms de països, científics, científiques, continents,
planetes, ...  Recerca informació sobre l’origen d’aquests noms: Fr, Pa, Ra, Po, Cm, Mt. 

La informació es posa en comú en la classe i després es completa la graella següent de forma
individual. 

Nom i símbol de l’element 

Nombre atòmic 

Any del descobriment 

Científic/a o nom de l’equip que el va descobrir 

A què fa referència el nom? 

Per què el van anomenar així? 

Posteriorment elaboren un mural o power point amb les dades anteriors.

Alguns elements químics són constituents de les estrelles. 

De quins elements parlem?. Quina contribució a la ciència va fer Cecilia Payne – Gaposchkin? 

Amb aquesta qüestió relacionem CTS ja que amb la biografia de Cecilia (
www.astrogea.org/surveys/Cecilia_Payne_c.htm )es posa de manifest que les desigualtats  per raó
de sexe va ser una constant en la seua vida. 

 Elaboració de murals. 

Aquesta activitat es desenvolupa en grup, al voltant de 4 alumnes per grup. 
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Cada grup ha d’elaborar un mural a partir de la biografia d’una científica relacionada amb algun
element químic (Margueritte Perrey, Lise Meitner, Cecilia Payne-Gaposchkin, Maria Slodovska...). En
ell es representarà el nom, nacionalitat, època en que va viure,  formació científica, treball científic,
premis, nomenaments i dificultat més destacada pel fet de ser dona. 

CONCLUSIONES FINALES DE LA EXPERIENCIA. 

A l’acabament del tema tenen ja interioritzat en el seu vocabulari la paraula científica i es veu amb
naturalitat la seua utilització diferenciada. 

La seua imatge de la ciència ha canviat cap a visions menys distorsionades. 
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