
Mètode científic: conjunt de processos que l’home deu utilitzar en la investigació i 
demostració de la veritat. 

 

No existeix un mètode científic practicat per els professionals de la ciència. Els científics no sempre 
treballen igual, no segueixen un mateix procediment perquè no tots els problemes poden avortar-se de la 
mateixa manera. 

 

Però a mode general, hi ha elements comuns entre les diferents formes d’investigar científicament, i es 
pot considerar una sèrie de tàctiques: 

 

• Detecció del problema/observació. El plantejament de preguntes sobre la realitat del 
problema. Problema. Tota investigació parteix d’un problema. 

• Formulació d’hipòtesis. Una hipòtesis és un plantejament sobre algo que pot ser cert i que 
deu ser comprovable. S’obté així, una explicació basada en observacions/idees/certeses de 
qui ja ha estudiat el fenomen en qüestió. 

• La contrastació d’hipòtesis o experimentació. És necessari demostrar la idea o hipòtesis, 
per a que tinga validesa científica. Arribem a la formulació de Teories. 

La contrastació es pot fer mitjançant experiments amb unes condicions concretes o 
mitjançant observació dels fets que han ocorregut (sers humans). 

• Demostració o refutació de l’ hipòtesi. La formulació de grans hipòtesis o teories. Les teories 
son conjunts d’hipòtesis comprovades sobre un mateix àmbit del coneixement. 

• Presentació de resultats: La ciència té com a objectiu el coneixement públic. 
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 Treball T0_1_a: Descriu les fases d’un element que et vinga al cap. Diagrama. 
Exemple: Pal de fregar, cadira, carreta, medicament…LibreOffice Draw o Draw.io 



Tota investigació ve d’un problema 
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Conclusions del treball científic 
• Tota investigació parteix de la formulació d’un problema. 

• Elaborar una hipòtesis permet decidir com ha de fer-se la contrastació. 

• La contrastació permet rebutjar, canviar o validar les hipòtesis. 

• Una investigació deu permetre aconseguir algunes conclusions. Generalment estes conclusions 
son provisionals. 
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Exemple: Descobriment de la penicil·lina, descoberta en 1928 per Alejandro Fleming, un biòleg 
anglès. 

 

Introducció: Mentre treballava aïllant bactèries patològiques mitjançant cultius purs, Fleming va 
observar que en una de les caixes de Petri amb bactèries patògenes hi havia una floridura i al seu 
voltant no creixien les bactèries. 

 

La caixa o placa de Petri és un instrument de laboratori, que consta d'un recipient redó, de cristall o plàstic transparent, de 

grandària pràctica, que permet aïllar materials biològics en estudi, encara que no de manera hermètica.1 S'utilitza en 
microbiologia per a cultivar i examinar el comportament de cèl·lules, bacteris, floridura, o altres microorganismes.1 També són 

emprades per a observar el procés de germinació de les plantes, per a transportar i observar mostres, i per a assecar fluids.1 És 
part de la col·lecció coneguda com a materials de vidre. 
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Observació: Al voltant de floridura no hi ha bactèries. 

 

Plantejament del problema: Que hi ha en la caixa de Petri que impedeix el creixement de bactèries? 

 

Hipòtesis possible o probable: 

1.- La floridura conté alguna substància que inhibeix el creixement dels bacteris.  

2.- En elaborar el mitjà de cultiu es va afegir alguna substància antibacteriana.  

3.- En llavar la caixa de Petri  es va usar un sabó especial diferent del de les altres caixes, que va 
matar als bacteris.  

 

Experimentació: 

El següent pas consisteix a realitzar un experiment que permeta eliminar aquelles hipòtesis menys 
viables. El qual consisteix a llavar molt bé totes les caixes  de Petri amb el mateix sabó, i elaborar 
acuradament el mitjà de cultiu.   

Després, cal sembrar i observar. Com en cap de les caixes va haver-hi acció antibacteriana es 
rebutgen les hipòtesis 2 i 3.  

Queda per comprovar la hipòtesi 1. Per a això es realitza el següent experiment: En 10 caixes de 
Petri se sembren estafilococs (un gènere de bactèria), a nou d'elles se'ls afig part de la floridura i a 
una no se li sembra la floridura (caixa testimoni).  

El treball científic 
 

Pdf 



Queda per comprovar la hipòtesi 1. Per a això es realitza el següent experiment: En 10 caixes de 
Petri se sembren estafilococs (un gènere de bactèria), a nou d'elles se'ls afig part de la floridura i a 
una no se li sembra la floridura (caixa testimoni).  
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Resultat: Es va observar que en cap caixa de les quals tenia floridura van créixer bacteris, mentre 
que en aquella que no tenia floridura sí que van créixer.  

 

Teoria: Això va permetre confirmar la hipòtesi 1.  

En repetir l'experiment en diverses ocasions i obtindre el mateix resultat, *Fleming va establir una 
teoria: Certes floridures tenen acció *antibacteriana.  

Un decenni després del descobriment de *Fleming, es va aconseguir aïllar i purificar per primera 
vegada el fong Penicillium notatum, que és la floridura del qual parlava el científic anglès.  
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Exemple de les fases del treball científic 

 Treball T0_1_b: Descriu les fases d’un element que et vinga al cap. Diagrama. 
Exemple: Pal de fregar, cadira, carreta, medicament… Impress. 



La serendipia: La casualitat en ciència 

 

 

 

 

 

La serendipia es la facultat de fer descobriments afortunats e inesperats per 
accident o casualitat, de algo que no se estava buscant o investigant i no obstant 
això son la solució per a un altre problema existent. 
 
Molts han sigut els descobriment científics y tecnològics que s’han aconseguit 
d’aquesta manera, des de la llei de la gravitació de Newton , al descobriment 
d’elements químics - com l’oxigen, el iode o els gasos nobles – la vulcanització de 
cautxú, el Bnadi-blub, el pòsit, el làser, els rajos X o la dinamita, fins el 
descobriment de l’aspirina, el LSD, la insulina, la vacuna de la virola, la viagra i la 
penicil·lina de Alexander Fleming. 
 
En qualsevol cas, per a realitzar un descobriment científic, l’investigador  ha 
d’estar preparat i deu tenir un gran coneixement en el camp treballat, a més de la 
capacitat de poder veure lo que altres no han vist i pensar lo que ningú ha pensat. 
 
Pasteur deia: En els camps de la observació, la casualitat afavoreix sols a les ments 
mes preparades. 



 
• Les observacions son interpretades per el cervell d’acord amb la 

informació que aquest contingui. Açò explica que, en moltes ocasions, 
fets ara evidents en altre temps foren rebutjats perquè es consideraven 
impossibles. Hi ha molts casos de «pioners» no valorats perquè en la seva 
època faltaven les idees necessàries per entendre'ls. 

• Les observacions no condueixen per si soles a l’elaboració de hipòtesis. La 
inducció, mètode d’acumulació d’observacions de les que naixien les 
idees, s’ha demostrat com un error. L’inductivisme, la línia que defèn 
aquest argument, ha sigut rebutjat. 

• Les teories no tenen per que construir-se per acumulació d’hipòtesis. La 
història de la ciència ha demostrat que es produeixen grans revolucions o 
canvis que descarten nombrosos coneixements per altres que trenquen 
els esquemes es tenien. 

• El coneixement vigent no te perquè ser assumit sense mes. La capacitat 
crítica es indispensable per conèixer i entendre el que ocorri. Així, 
qualsevol hipòtesi deu poder ser comprovada una i altra vegada per 
qualsevol que s'interessi per ell. 

 

 

 

Consideracions al treballar en ciència 
 



 Exemple d’ inductivisme 
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Investigació 

 

Desenvolupament 

 

Innovació 

 

 

 

Web 

 

Exemples 

 

Carmen Vela 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextchannel=8bc79b75fa076210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextoid=5bd05f0bd001b210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://enginyeriamaterials.etseib.upc.edu/la-investigacion/algunos-ejemplos-de-i-d
https://www.youtube.com/watch?v=Fs4cUqw0kJ0


Exemples de innovació: 
• El pal de granera, que va portar la possibilitat d'agranar sense haver d'acatxar-se a la recerca del fem del sòl. 

• L'empresa de cigarrets Lucky Strike, que en el paquet tradicionalment de 20 cigarrets porta 21. 

• En l'època on la música es descarregava per Internet quasi sense excepcions, iTunes va oferir una còmoda manera de  

    comprar-la descarregant cançó a cançó. La possibilitat d'integrar-la amb aparells de reproducció va fer que aconseguirà  

    un mercat que semblava impossible. 

• La Tauleta, una eina on es poden tindre les aplicacions de la computadora en la grandària d'un quadern. 

• En la dècada del ’60, la ciutat d'Amsterdam va promoure l'ús de bicicletes per mitjà d'un sistema de bicicletes compartides.  

    Amb el temps, la proposta es va generalitzar a diferents parts del món, i ara com ara és un èxit. 

• El Walkman, que permetia la possibilitat d'obtindre una bona qualitat de so i al mateix temps transportar-la amb l'usuari. 

• Quan les primeres empreses van decidir comercialitzar en forma electrònica, molts creien que era una idea boja. Hui dia  

    és un diferencial imprescindible en moltes parts del món. 

• Quan la majoria de les empreses d'Aerolínies tenien queixes dels usuaris per la mala atenció dels empleats, l'empresa  

    Singapore Airlines es va concentrar efusivament a donar una bona atenció: diferents polítiques es van orientar a això.  

    Es tracta d'una innovació completament senzilla, però no per això menys efectiva. 

• Empreses com Tupperware o Avón van realitzar un innovador model de negocis, on les persones s'associen a l'empresa  

    i es venen el producte entre elles. 

• Donar al client la possibilitat de triar les característiques de l'ordinador. 

 

 

 

 

http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.es/2012/02/por-que-la-inversion-en-id-deberia-ser.html 
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www.csic.es 

 Treball T0_2: Entra a la web, captura i descriu algun projecte i 

concurs, mitjançant el processador de textos Writer. 

 

http://www.csic.es/


L’aplicació perversa de la ciència 
 
El més lògic es pensar que les aportacions de la ciència i la tecnologia son per al benestar de la 
humanitat, pro la historia de la ciència presenta també exemples d’aplicacions que han sigut 
nocives i tràgiques per al ser humà, tant intencionades com no intencionades. La tecnologia de 
la guerra, la guerra biològica, l’energia nuclear, els pesticides, alguns medicaments, els 
aerosols, la manipulació genètica, la clonació humana, etc… 

 
El coneixent sempre es positiu, mentre que les seues aplicacions poden ser negatives i 
perverses. 





El lado oscuro de la ciencia.  
Aunque es evidente que debemos poner sobre la mesa las carencias y  
contradicciones en la que incurren con frecuencia las pseudociencias, propiciando  
de esta forma una reflexión crítica, no es menos cierto que, desgraciadamente en  
más de una ocasión, la “ciencia oficial” se mueve por intereses socioeconómicos 
imperantes en cada momento y en cada lugar. El siguiente enlace es un ejemplo  
de esto:  
● Información en el NODO (años 70) de la existencia de vida en Marte.  
https://www.youtube.com/watch?v=HYXnJHpKpdo  
Aunque quizás… Por otra parte en el mundo de la ciencia y la investigación, no  
todo es cara seria y poca diversión. De hecho todo lo contrario, ya que existen  
personas que, en dichos ámbitos de trabajo, logran encontrarle el lado divertido  
y casi humorístico, descubriendo así cosas de la vida cotidiana de las cuales no  
teníamos idea anteriormente.  
Como si fuera poco, estos investigadores son premiados con el Ig Nobel, una  
condecoración real pero que busca ser una alternativa divertida a los serios y  
conocidos premios Nobel. Estos premios (Ig Nobel), son patrocinados y entregados  
por los editores de la Annal of Improbable Research, una revista de humor  
científico que basa sus premios en las investigaciones publicadas.  
Para que tengáis una idea de las investigaciones realizadas, aquí os dejo dos ejemplos de los ganadores de algunas de esas publicaciones:  
• Un grupo francés descubrió que las pulgas de los perros pueden saltar más lejos que las pulgas de los gatos (Premio de Biología)  
• Deborah Anderson, del Boston University Medical Center, y sus compañeros descubrieron que la Coca-Cola, además de servir para aflojar tuercas y ser una bebida refrescante, puede también ser utilizada como espermicida, ya que mata a los espermatozoides (Premio de Química).  
-Busca en la red más información sobre los Ig Nóbel, escoge el que más te llame la atención y propón una investigación que presentarías a dichos premios.  









TreballT0_3: Exemple: L’home de Piltown o similar 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/el-hombre-de-piltdown-uno-de-los-mayores-fraudes-cientificos_6879








TreballT0_4: Joc frases celebres científics. PowerPoint/Impress 
(qui inventá o descubrí: a) El primer lenguaje de programación de ordenador.  
b) La bombilla o lámpara de incandescencia.  
c) El teléfono. d) La penicilina.  
Posar científiques… 
 
TreballT0_5: Fitxa Stephen Hawking 
 
TreballT0_6: Buscar informació de científics que donen 
nom als nostres carrers. investigacions, obres, importància dels 
seus estudis. informe en Google Docs -> Classroom. 
 
Lectura Stephen Hawking 


