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Noves perspectives en 

l’ensenyament de biociències  
 
 
PRESENTACIÓ 

Per sisé any endeguem un nou curs d’ensenyament de les biociències co-organitzat 
amb European Schoolnet i amb el patrocini d’Amgen Foundation. I ho fem amb el repte 
d’oferir continguts sobre temes i metodologies d’actualitat. El curs s’adreça a docents de 
Secundària, hagin participat o no en alguna edició anterior dels cursos d’Amgen.   

El curs s’estructura en tres àmbits:  

1. Actualització científica: presentem una xerrada per a actualitzar els 
coneixements dels professors pel que fa a la genètica, la biotecnologia i aspectes 
relacionats, uns temes que poden donar molt de joc a l’aula de Secundària, que 
tenen implicacions rellevants i que poden estar subjectes a controvèrsies 
científiques. A més, donem l’opció d’aclarir els dubtes específics que plantegin 
els docents sobre temes de biologia en general.   

2. Experimentació: oferim dues sessions de realització d’experiments atractius 
i orientats al currículum de secundària, amb l’objectiu que es puguin reproduir 
després a l’aula o al laboratori.  Són experiments nous que ajuden a ampliar el 
ventall de recursos experimentals dels professors.  

3. Metodologia i didàctica: proposem dues sessions sobre els següents temes:  
la utilització dels Laboratoris Virtuals i Remots en la biologia, i la 
implementació de projectes de ludificació de les classes de ciències.  A més, 
oferim l’opció que els participants presenteu les vostres propostes i en feu una 
posta en comú.  

Aquest conjunt de continguts, tècniques i recursos vol proporcionar als participants més 
confiança alhora de treballar les ciències amb metodologies actives d’aprenentatge, 
orientades a les competències dels alumnes, als continguts i a resoldre necessitats reals 
de l’aula de secundària. 
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PROGRAMA�

Sessió I: dilluns, 06/07/2020.  

De 09.00 a 10.30 hores (1.5 hores). Genètica i biotecnologia: fent màgia al 
laboratori? 

Les noves eines tecnològiques i l'anàlisi de moltes dades (big data) en genètica 
han revolucionat la biotecnologia i la biomedicina. L'inici del segle XXI ens va 
portar a dominar les tècniques de transgènesi i obtenir la seqüència completa del 
genoma humà, però amb menys d'una dècada, ja podem seqüenciar 
massivament el genoma de cada persona en dos dies a un preu irrisori, inferir el 
fenotip d'una persona a partir del seu genotip, solucionar casos de genètica 
forense a partir de dades genètiques online, reviscolar cèlꞏlules de mamut 
congelat en permagel, crear en una placa de Petri al laboratori mini-òrgans de 
cervell, de retina o de ronyó, implementar la teràpia gènica per malalties 
hereditàries minoritàries, fins i tot, ja tenim a l’abast tècniques d’edició genètica 
que permeten modificacions genètiques a la carta en qualsevol organisme, 
també en humans, per curar malalties genètiques però potser també per millora 
genètica. Com pot arribar a ser aquest futur proper? sabem prou genètica com 
per escollir quines són les variants genètiques desitjables? modificarem l’ADN 
de l’espècie humana per a crear éssers humans optimitzats? El segle XXI serà 
el món on la genètica i la medicina personalitzada formarà part del nostre dia a 
dia, i com a societat ens haurem de plantejar què volem fer i què volem ser.   

10,30 a 11,00 pausa  

11,00 a 12,30 hores (1,5 hores). Dubtes freqüents del professorat a l’hora 
d’ensenyar Biologia.  

Per reforçar la component participativa del curs, demanarem a tots els assistents 
que ens envieu quins són els dubtes, les incerteses, els aspectes poc clars, les 
qüestions més freqüents que us amoïnen a l’hora d’afrontar els continguts de 
Biologia de Secundària. Amb tots els suggeriments rebuts, la ponent en farà una 
tria i mirarà de resoldre els vostres dubtes.  

A càrrec de Gemma Marfany, professora titular de Genètica, Dept. de Genètica 
de la Universitat de Barcelona.  
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Sessió II: dimarts, 07/07/2020. 

De 09.00 a 11.00 hores (2 hores). Com i quan fer servir els Laboratoris 
Virtuals i Remots per a l’aprenentatge de la biologia.  

Sovint a les classes de biociències no podem dur a terme algunes experiències 
per la impossibilitat física de realitzar-les als centre, o per la manca de recursos, 
temps o equipaments. Els laboratoris remots i virtuals (LVR) ens permeten 
realitzar o simular algunes d'aquestes experiències de manera senzilla i segura. 
A aquesta sessió coneixerem algunes colꞏleccions i propostes de LVR, 
analitzarem l'ús didàctic què altres docents fan dels mateixos i farem una 
proposta per portar a la nostra aula algun d'aquests laboratoris seguint l'entorn 
del projecte NextLab. 

A càrrec de Sílvia Zurita i Enrique Vergara, professors de secundària i experts 
en LVR.  

D’11.30 a 13.30 hores (2 hores). Presentació de projectes elaborats pel 
professorat 

Aquesta sessió vol donar la paraula als assistents: podreu presentar exemples 
concrets d’experiències reeixides a l’aula relacionades amb la temàtica el curs: 
continguts, experiments, activitats IBSE, exemples d’indagacions.... Us animem 
a presentar exemples interessants de treball a l’aula que hàgiu dut a terme i que 
vulgueu compartir amb els vostres companys.   

Sessió conduïda per Sílvia Lope, biòloga i experta en didàctica de les ciències. 

 

Sessió III: dimecres, 08/07/2020.  

De 09.00 a 13.30 hores (4 hores). Com convertir la classe de ciències en un 
joc.  

El joc és repte i experimentació, formular hipòtesi i comprovar-les i treballar en 
equip per compartir les idees generades. Per aquest motiu jugar és una poderosa 
eina per entrenar la recerca científica. 

La vida de les aules s’ha vist darrerament impregnada d’aprenentatge basat en 
jocs i gamificació. Però què són aquests dos conceptes i com podem aplicar-los? 
Com podem crear les nostres pròpies experiències de joc per tal d’aconseguir 
aquest objectiu? 

En aquesta sessió aprendreu els conceptes bàsics del joc aplicat i crearem 
experiències de joc que puguin portar-se a l’aula. 

Pausa de 30 minuts a mig matí.  

A càrrec d’Oriol Ripoll, expert en Jocs.  
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Sessió IV: dijous, 09/07/2020. 

De 09.00 a 13.30 hores (4 hores). Ciència low cost (sessió online) 

En aquest taller s'exposarà la importància d'aplicar activitats indagatòries en 
l'ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals en qualsevol etapa 
educativa. Es presentaran diverses pràctiques de laboratori, basades en la 
indagació, que permeten als alumnes treballar com ho farien els científics reals. 
També es mostrarà com podem modificar variables de l'estudi per tal de tenir un 
ventall molt gran d'activitats i que els alumnes puguin triar el que volen investigar 
segons els seus interessos. Totes aquestes activitats estan preparades per ser 
realitzades amb pocs recursos materials i sense tenir unes instalꞏlacions 
especialitzades. 

Pausa de 30 minuts a mig matí. 

A càrrec de Cristina Valls i Anna Borrull, doctores en Biologia (Universitat 
Rovira i Virgili) . 

 

Sessió V: divendres, 10/07/2020. 

De 09.00 a 13.00 hores (4 hores). Experiments de biologia i geologia.  

Aquesta sessió pràctica es centrarà en diverses activitats sobre continguts 
curriculars clau de la biologia i la geologia que es treballa a l'ESO i el batxillerat. 
Es proposaran diversos contextos que plantejaran problemes a resoldre 
mitjançant activitats pràctiques i experimentals que es poden dur a terme a 
qualsevol laboratori escolar de secundària. També s'analitzaran, després de 
cadascuna de les activitats, les dinàmiques d'aula i metodologies didàctiques 
emprades, les quals tindran com a objectiu fomentar la interacció entre els 
alumnes i l'aprenentatge colꞏlaboratiu. 

Pausa de 30 minuts a mig matí. 

A càrrec de Marcel Costa i Sílvia Lope, biòlegs i experts en didàctica de les 
ciències.  

Sessió al Parc Científic de Barcelona: C/ Baldiri i Reixac, 4, torre R, planta 
1a. Barcelona. 
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OBJECTIUS D’APRENENTAGE I METODOLOGIA 

Objectius generals del curs:  

 Actualitzar els coneixements dels professorat de secundària sobre diversos 
avenços científics relacionats amb temes de biociències rellevants a Secundària. 

 Fer participar al professorat de diferents metodologies i aproximacions 
didàctiques d’utilitat contrastada per a l'ensenyament de les ciències, seguint el 
model d’indagació i experimentació activa anomenat IBSE (Inquiry Based 
Science Education).  

 Compartir amb el professorat assistent experiències i recursos d'alt valor didàctic 
disponibles per a fer-los servir a l'aula de ciències. 

 

AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT 

L’FCRI, organitzadora del curs, expedirà un certificat l’obtenció del qual requerirà 
acomplir tots els requisits següents: 

 Assistència al 80% de les hores de formació.  
 Resposta al qüestionari obligatori, que s’haurà d’omplir un cop finalitzada l’última 

sessió del taller. Hi haurà 48 hores per a completar-lo. 

 

PROFESSORAT 

 

Anna Borrull. Doctora en Biologia Enològica per la Universitat Rovira i Virgili i 
professora del departament de bioquímica i biotecnologia a la mateixa universitat des 
de 2016. Coordinadora d’activitats divulgatives per a secundària al departament, es 
dedica activament a tasques de difusió de la ciència. Membre del grup de recerca 
ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) a la URV), treballa 
també al Centre Tecnològic de Química de Catalunya (CTQC).  
 

Marcel Costa. Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona. Catedràtic 
d'ensenyament secundari amb 27 anys d'experiència docent. Va ser Coordinador 
Pedagògic de l'INS Castellar. Implicat en la formació teòrica i mentoria de pràctiques de 
formació inicial del professorat de secundària (10 anys en el CAP als ICEs de la UB i la 
UAB, i actualment i des del seu inici, en el màster de formació del professorat de la 
UPF). Autor i coautor de diversos llibres de text i d'alguns llibres i articles de divulgació 
científica. 

Sílvia Lope. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) i doctora en 
Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), és professora de Biologia, responsable 
al CESIRE (Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa) de l’àrea de ciències, 
des d’on ha treballat en innovació docent i disseny de materials didàctics. És també 
professora associada a la UPF al Màster de Formació de Professorat de Secundària. 
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Gemma Marfany. Doctora en biologia i professora de genètica de la Universitat de 
Barcelona. Actualment dirigeix un grup de recerca  que estudia las bases genètiques de 
malalties humanes hereditàries, en particular la ceguesa. Dona classes de genètica 
molecular, diagnòstic genètic, teràpia gènica, envelliment i genòmica en varis graus i 
màsters, i forma part de vàries comissions de bioètica i de genètica forense. 
 
Oriol Ripoll. Especialista en jocs. Autor de jocs per a projectes educatius, publicitat, 
lleure, experiències de comunicació, trobades i experiències formatives. Professor de 
creació de jocs a Enti, el grau de videojocs de la UB. Formador a diferents universitats, 
màsters, postgraus (URL, UPF, UB, UdG), jornades i programes formatius. 
 

Cristina Valls. Doctora en Biologia per la Universitat de Lleida i professora del departament 
de bioquímica i biotecnologia a la Universitat Rovira i Virgili des de 2007. Des de 2012 és 
professora en l’àrea de la didàctica de les ciències experimentals en graus d’educació 
infantil, primària i secundària. Membre del grup de recerca ARGET (Applied Research Group 
in Education and Technology) a la URV) 

Enrique Vergara. Llicenciat en Ciències Ambientals i Màster de Professorat especialitat 
Biologia Geologia per la UPF. Educador des de les ciències en secundària i  batxillerat. 
Formador de professorat en diferents programes. Participa de diferents projectes 
europeus en l'àmbit STEM, entre ells els programes NextLab i GoLab per l'ús de 
laboratoris virtuals i remots a l'aula. Scientix Ambassador for Spain. 
  
Sílvia Zurita. Doctora en química per la UB. Professora de secundària en les 
especialitats de Física i Química i Tecnologia des de fa 24 cursos. Formadora del 
professorat per l'ICE de la UPC. Actualment fa de Cap d'Estudis a l'INS Tordària i és 
professora associada en el màster de formació de professorat de secundària a la UPC. 
Ha participat en diversos programes Europeus d'Educació, entre ells els programes 
GoLab i NextLab d'us dels laboratoris remots i virtuals a l'aula. 


