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La curiositat “mata” el científic.
Qüestionar-ho tot sempre.

Gaudir definint el camí a seguir, tenir esperit d’aventura,
sentir-se el primer en estar en un lloc no hi ha estat mai
ningú. Aquests podrien ser sentiments que han tingut
grans exploradors al sortir a descobrir nous llocs o
noves aventures. També ho són dels científics quan
“surten” a explorar els límits del nostre coneixement.
Això és així perquè un bon científic es nodreix
constantment de la seva curiositat. El voler saber i
conèixer és quelcom fonamental en la ciència. Els
científics expressem i definim els nostres projectes de
recerca amb qüestions. No ho fem amb afirmacions o
amb descripcions. Ho fem amb preguntes. Ens importa
conèixer el què, el qui, i el com passen les coses. De fet, no
és casualitat que un dels programes televisius de ciència
més reeixits és precisament “QuèQuiCom” de TV3. El
procés científic (és a dir, la manera com fem recerca
científica) parteix d’una curiositat que expressem en

forma de qüestió (o hipòtesis inicial). Un cop tenim
aquesta qüestió ben definida, pensem com respondre-la
amb mètode científic (experiments). Si tenim sort, els
resultats dels experiments ens permetran respondre la
pregunta, però més important encara, ens permetran
definir noves preguntes per continuar explorant els
límits del coneixement. Aquesta constant (re)definició
de preguntes i respostes és precisament el motor de la
ciència, qüestionar-ho tot sempre.
En definitiva, la curiositat és una peça bàsica de l’esperit
científic. Sense curiositat no hi ha preguntes i sense
preguntes no podem fer hipòtesis que són la base del
mètode científic.
Marc A. Marti Renom
Professor de recerca ICREA

La investigació en el
marc de les brúixoles
d’aprenentatge
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CURIOSITAT

COOPERACIÓ
ESFORÇ

DE LA CURIOSITAT A
L’APRENENTATGE
Ja fa uns anys, l’escola va iniciar un
gir metodològic rellevant, en què va
abandonar l’hegemonia dels aprenentatges estructurats en matèries
estanques, per crear espais d’aprenentatge globalitzats i interdisciplinars. En aquest camí de remodelació del propi projecte educatiu, es
va decidir dissenyar un model propi
que pogués donar cabuda a tres
eixos principals de l’aprenentatge:
• El foment de la participació i la
implicació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.
• El desenvolupament de processos
de recerca de qualitat.
• La pràctica cooperativa com a
instrument de consolidació de
l’aprenentatge.
En base a aquestes 3 idees es van
dissenyar els núvols de preguntes,
avui presents pràcticament a tota
l’escola, i les seqüències didàctiques d’aprenentatge, que d’una
forma genèrica hem passat a anomenar brúixoles d’aprenentatge.
Aquests dos instruments, que combinen l’aprenentatge per projectes
i la resolució de problemes a partir
de reptes, no són més que dues

Per què un núvol
de preguntes?
AUTONOMIA

CREATIVITAT
REFLEXIÓ

eines al servei d’un aprenentatge
modern, motivador i escaient per
viure i aprendre en la societat del
segle XXI.
NÚVOL DE PREGUNTES
John Hattie és un estudiós de pràctiques i metodologies d’aprenentatge
i la seva correlació amb aprenentatges significatius és a dir, que siguin
perdurables en el temps. Molts dels
seus estudis són coincidents amb el
que apunten molts neurocientífics.
Tots qüestionen d’una forma empírica moltes de les rutines educatives que sovint es donen per bones
pel simple fet que han estat les més
utilitzades durant dècades, convertint-se en falsos mites educatius (els
deures garanteixen rutines d’esforç,
a més conceptes més aprenentatge,
l’aprenentatge real no és divertit,
els exàmens són l’eina adequada per
mesurar el coneixement, etc.).

El 2010, Hattie va dedicar un dels
seus estudis a mesurar les preguntes que fan mestres i alumnes a
l’aula. Els resultats, no per esperables, no deixen de sorprendre. Un/a
mestre/a en una aula convencional, fa entre 200-300 preguntes al
dia als seus alumnes i pel contrari,
un alumne/a fa de mitjana entre 0
i 3 preguntes al dia dins de la seva
aula. Afortunadament, l’educació està fent un gir substancial en
molts aspectes i també en aquest
àmbit, però es fa difícil promoure
un pensament crític en els infants
sense la possibilitat de formular-se
i de formular als altres, moltes preguntes. Durant dècades, l’escola ha
hagut de donar respostes a la societat industrial necessitada de ciutadans acumuladors de coneixements
i preparats principalment per a la
productivitat. Per tant, d’una forma
genèrica, s’ha dedicat a formar el
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seu alumnat per tal que
fos efectiu en donar respostes unidireccionals i
sovint memoritzades a les
preguntes que els docents
llençaven al seu alumnat. De fet,
l’examen ha estat, i en molts casos
encara és, el clímax d’aquesta dinàmica bidireccional d’aprenentatge.
L’educació actual cal que s’emmarqui en el context que presenta el gir
substancial que ha patit el nostre
marc social i laboral. En la societat
de la informació i la comunicació,
els antics paradigmes educatius no
donen resposta a les demandes del
present i, presumiblement, tampoc a les del futur. És necessari, per
tant, que les metodologies educatives actuals donin respostes a les
necessitats i demandes que permetrà als nostres joves un desenvolupament adequat al seu entorn.
A l’escola, entenem que aprendre
a fer-se preguntes, i especialment
aprendre a saber fer bones preguntes és una habilitat indispensable per poder comprendre el
món actual des d’una perspectiva
crítica i activa. De fet, amb aquesta
mateixa visió ja fa més de trenta
anys que es va incorporar a l’escola el projecte de filosofia 3/18. En
aquest context, fa uns anys, vàrem
crear un marc metodològic que

estimulés l’alumnat a perdurar en
aquesta capacitat innata que tenen
els infants per fer-se preguntes. El
núvol de preguntes és una declaració d’intencions del valor de fer
bones preguntes.
És en aquest punt en què es fusionen interessos i aprenentatges.
L’alumnat al llarg d’aquest procés, en grup o individualment, és
acompanyat en tots els cursos pels
docents i pel corresponent guió de
recerca fonamentat en l’aplicació
del mètode científic. En el decurs
de la recerca, l’alumne/a transcorrerà per diversos aprenentatges
adequats a la seva edat i que l’han
de conduir a mirar de resoldre la
seva pregunta però, que sobretot, l’han de dur a desenvolupar
competències i habilitats que con-

solidarà des de la
pròpia acció i descoberta. Aquest camí
d’aprenentatge es canalitza des del núvol de preguntes passant pel tauler
de savis i navegant per un guió
de recerca, que utilitzat a mode de
suport de processos, el condueix
fins arribar a la presentació de conclusions i aprenentatges. Tot aquest
procés respon a una metodologia
educativa molt coneguda, la de treballar per projectes on la pregunta
només és la guspira que engega tot
el procés i la cooperació i l’acció, els
elements claus per desplegar múltiples habilitats.
Una de les grans bondats de treballar per projectes és que l’infant
parteix dels seus propis interessos
a l’hora d’endinsar-se en l’aventura d’aprendre. Aquest fet permet
que incrementi la seva motivació,
involucrant-se amb major intensitat en el camí traçat i així poder
desplegar el seu propi aprenentatge, dissenyant els seus propis
models d’experimentació i recerca.
D’aquesta manera l’infant, provocat
per la curiositat, desenvolupa un
aprenentatge que li genera emoció,
fomenta la seva atenció i l’acaba
convertint en un aprenentatge real
i significatiu.

Entenem que treballar per projectes no és una simple metodologia
o una pràctica didàctica basada en
seguir una sèrie de passos, sinó que
es tracta, sobretot, d’aprendre a
donar sentit als problemes i interrogants que tenen els infants sobre
ells mateixos i sobre el món on viuen.
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El més fascinant d’aquesta proposta
educativa és el gran nombre de competències i habilitats que els/les
alumnes han de posar en joc a mesura
que despleguen el procés de recerca
que han engegat. Però, possiblement,
una de les més transcendents és que
els infants i joves incorporen la capacitat de fer-se preguntes i voler saber
i aprendre com una manera de viure
i entendre el món.
Sens dubte, en la societat actual,
aquesta actitud serà una habilitat
clau per aprendre dins i fora de
l’aula i per descomptat, indispensable, per no deixar de ser competent la resta de les seves vides i en
uns entorns personals i professionals que, possiblement, persistiran
en el canvi i la transformació.
BRÚIXOLES D’APRENENTATGE
Les brúixoles d’aprenentatge són
també instruments propis de
la nostra escola, elaborats pels
docents per recollir dues de les
principals metodologies d’aprenentatge presents a les aules des del
cicle mitjà. Ambdues metodologies
pretenen fomentar el desenvolupament competencial de l’alumnat.
Es tracta d’una estructura híbrida,
que combina el treball per projectes
i l’aprenentatge a partir de reptes.
Com ja s’ha detallat, en els diferents
cursos, l’alumnat té accés a un espai
obert d’aprenentatge en el format
del NÚVOL DE PREGUNTES, on
es recullen interessos, preguntes i
possibles recerques que els alumnes del curs es formulen. En cada
seqüència es demana a l’alumnat
formats relativament diferents de
recerca per tal de promoure l’adquisició de competències diferents,
alhora que van aprenent a aplicar el
mètode científic, design thinking o

altres mecàniques adequades de
recerca i creació de continguts.
La resta de la seqüència didàctica
se centra en l’aprenentatge basat
en reptes i ha estat elaborada pels
docents amb la intenció de promoure l’adquisició de diferents
competències, habilitats i tècniques
d’aprenentatge. En la mesura del
possible els reptes procuren ser propers a la realitat dels infants i joves,
de manera que promoguin l’aprenentatge a partir de l’acció. Alhora,
en els diferents reptes proposats
es promou que l’alumne/a prengui
consciència del seu propi aprenentatge (metacognició) fomentant
nombroses activitats d’autoconeixement i autoavaluació, que s’acompanyen d’eines que permeten el seu
seguiment.
En realitat, les brúixoles d’aprenentatge són una estructura metodològica que hem dissenyat per fer
possible un treball interdisciplinar, globalitzat (diferents àmbits
d’aprenentatge treballats simultàniament) i de qualitat.
Avui, hi ha gran consens en l’àmbit
educatiu en què per viure i treballar
en la societat actual és indispensable aprendre a fer-ho a partir de
problemes complexos, que sovint

integren diferents àmbits emocionals i d’aprenentatge. És per aquest
motiu que l’educació actual, i les
brúixoles d’aprenentatge en són un
clar exemple, tendeix a promoure
un aprenentatge que repliqui la
forma en què vivim, treballem i en
realitat pensem. En aquest aprenentatge basat en reptes, a més,
es despleguen altres mecàniques i
aprenentatges, al nostre entendre
cabdals com són l’aprenentatge
cooperatiu i col·laboratiu, l’autonomia, l’organització, la gestió de
l’avaluació i l’autoconeixement,
juntament amb d’altres qüestions
de tipus emocional i vivencial.
TREBALL I APRENENTATGE
COOPERATIU I
COL·LABORATIU
Són molts els estudis que fonamenten que el treball col·laboratiu és un
dels instruments més eficients per
promoure l’aprenentatge significatiu. El disseny de l’estructura per
treballar en equip és molt determinant per assolir l’aprenentatge i és
per això que dins de d’una seqüència
didàctica se singularitzen responsabilitats individuals que contribueixin al treball en equip de qualitat.
Tanmateix, el treballar en equip
no és senzill i justament per això,
per practicar el treball en equip,
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és essencial disposar d’eines que
ajudin l’alumnat a desenvolupar
habilitats com l’empatia, la col·
laboració o el lideratge per citar-ne
algunes de rellevants.
En cada seqüència didàctica els
alumnes treballen en uns equips
heterogenis diferents i en cada
seqüència pacten una nova assignació de càrrecs que els acondueix
a desplegar noves habilitats i que
fomenten una cultura inclusiva de
la pràctica educativa.
AUTONOMIA, ORGANITZACIÓ
I PRESA DE DECISIONS
En les brúixoles d’aprenentatge,
l’alumnat disposa de nivells alts d’autonomia per planificar-se i organitzar-se en l’assoliment dels objectius
dels reptes proposats, que es va incrementant a mida que els alumnes es
fan més grans i més competents. En
aquest procés de personalització de
l’aprenentatge és indispensable que
els nois i noies siguin els qui prenen
les regnes del seu aprenentatge i es
responsabilitzin de la seva pròpia
planificació, alhora que decideixen quins reptes o nivells
de dificultat volen assolir.
Lògicament en aquest
procés els docents prenen un paper notable
en l’acompanyament i
el foment de l’esforç.
NOUS FORMATS
D’AVALUACIÓ I
AUTOVALUACIÓ
Molts dels reptes que
es proposen a l’alumnat
s’acompanyen de rúbriques
d’avaluació, coavaluació i autoavaluació que l’ajuden a perfilar
què s’espera del seu procés d’apre-

nentatge i de les competències que
assolirà mentre el porti a terme.
Altrament, l’avaluació s’entén com
un procés que forma part de l’aprenentatge i genera oportunitats per
continuar aprenent i millorant. No
es tracta, per tant, d’una presa de
dades que constaten un cert rendiment, sinó d’un procés centrat en la
idea d’avaluar per aprendre.
PROMOCIÓ D’AUTOESTIMA
Tradicionalment l’escola s’ha
basat en dues grans habilitats: la
lecto-escriptora i la memorística.
El fet de disposar de forma innata
o no d’aquestes competències ha
tingut, en general, un fort impacte
en el grau d’èxit de l’alumnat. Els
reptes proposats en les diferents
brúixoles d’aprenentatge aborden
un rang molt elevat de competències, diversificant així les possibilitats d’èxit dels alumnes. Aquest fet
no és menor, ja que té una gran

repercussió en l’autoestima de
l’alumnat que amb major facilitat
descobreix habilitats en les quals
és competent o fins i tot excepcional, fet que el singularitza en el seu
desenvolupament acadèmic i vital.
Actualment les brúixoles d’aprenentatge s’han convertit en un instrument
educatiu molt potent per l’escola, ja
que aglutina el treball col·laboratiu
de nombroses persones de l’equip
docent, que sistemàticament revisen
i avaluen tots i cadascun dels reptes
que s’hi proposen. D’aquesta manera,
aquesta eina es converteix en un instrument extremadament flexible i
canviant que anualment incorpora la
nostra experiència i tots els aprenentatges que els docents dia a dia anem
incorporant. I és així com també els
docents hem canviat el nostre rol dins
de l’aula per convertir-nos en dissenyadors, motivadors i guies dels processos de descoberta i aprenentatge
dels nostres infants i joves, per tal de
promoure la seva curiositat i capacitat
d’il·lusionar-se tot aprenent.
En definitiva treballar amb
seqüències didàctiques a
partir de reptes permet
formular constantment
noves situacions problema que despertin
l’interès i la curiositat dels estudiants, de
manera que se suscitin
discussions productives i es promoguin
aprenentatges significatius, reals i viscuts.
Jordi Musons
Director de l’Escola Sadako

Les finestres
del món
De bell antuvi vull començar dient que
no hi ha oposició entre el pensament
científic i el pensament filosòfic, de la
mateixa forma que no hi ha competència
entre el paisatge que admirem des de dues
finestres d’una casa. Seguint amb la
metàfora sí cal dir que hi contemplarem
el mateix paisatge -el món i l’home- des de
perspectives diferents. Allò que defineix
la ciència és l’ús del mètode hipotètico de
ductiu perquè el saber que se’n deriva prové de
l’ús dels protocols que aquest preveu. Hi ha una
necessitat o un desajust cognitiu -diguem-ne
curiositat o admiració- i això posa en marxa
un mecanisme que tracta de donar resposta
a la pregunta implícita. Aleshores es fan
hipòtesis i s’aporten proves -experimentals o
documentals- que miren de confirmar o falsar
la hipòtesis triada. Allò que defineix la filosofia,
en canvi, no és el mètode -i possiblement
sé que els cartesians no hi combreguinsinó el dubte sobre la veritat o la veracitat,
el malestar que genera no poder controlar totes les
variables que intervenen en el procés de viure. Allò
que s’escapa tossudament de la comprensió esdevé
filosofia, i aquesta intenta veure la complexitat, més a
prop de l’opinió que no pas dels fets. La ciència busca
conclusions predictibles; la filosofia, necessàriament
inconclusa, opinions raonables que obrin camí a altres
preguntes o punts de vista. La ciència conclou i la
filosofia dubta. Amb tot, ambdues són necessàries. La
primera per aprendre certeses i prediccions; la segona,
per viure en la incertesa i la impredictibilitat. Sense la
ciència caiem en la dependència i la superstició; sense
la filosofia, caiem en el dogmatisme i la vanitat que
formula un paradigma fals: tot ho tenim sota control!
La il·lusió de control que proporciona la ciència troba
el seu just contrapunt en el dubte que aporta la filosofia.
La ciència ens ha permès controlar força el món i és
expressió del nostre poder; la filosofia és qüestiona el
per a què i el perquè, el per a qui i és l’expressió de la
nostra impotència i la nostra llibertat.
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Ambdues ens acosten a una veritat que sol estar en
construcció i ens desafia amb nous reptes. La ciència ens
sol dir que això ho podem fer i la filosofia ens interroga
sobre la conveniència de fer-ho. La ciència diu que
podríem construir, en un termini relativament breu,
humans gairebé immortals i la filosofia ens pregunta si
això ens privarà de la nostra humanitat. No renunciem
a veure el món des de finestres diverses, perquè això
falseja la complexitat del món i, en conseqüència, la
nostra llibertat per decidir com hem d’habitar-lo amb
criteri. Ja sabem que qui només té un martell a les mans
tendeix a veure els reptes només com a claus!

Jordi Nomen
Cap del departament de Ciències Socials

Entrevista
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Amadís Pagès
Amadís Pagès és Doctor en Biomedicina, un jove
emprenedor que ha desenvolupat i creat juntament
amb el seu equip, l’empresa emergent Moirai
Biodesign de Biotecnologia que investiga nous
mètodes de diagnòstic i teràpies contra el càncer.

Aquest és l’objectiu de l’empresa, constituïda per cinc
doctors en Biomedicina i instal·lada des de l’octubre
passat al parc científic i tecnològic de Gardeny a
Lleida. Actualment treballen en el desenvolupament
d’un prototip per poder efectuar el diagnòstic ràpid i
de baix cost de la leucèmia mieloide aguda, que és molt
agressiva i que a més evitarà que els pacients hagin de
sotmetre’s a una punció lumbar.
La tecnologia de Moirai es denomina Plug & Play RNA i
consisteix en un sensor que detectarà els biomarcadors
i un trigger (activador) que s’encarregarà de tenyir la
tira de paper.
Moirai preveu poder comercialitzar el seu kit de
diagnòstic de la leucèmia a finals del 2019, una vegada
validat clínicament amb pacients i complert els requisits
de la regulació europea del sector. El dispositiu està
pensat perquè pugui ser utilitzat en hospitals que no
tenen laboratori ni personal qualificat per diagnosticar
aquestes patologies de la manera convencional, així com
especialment per als països en vies de desenvolupament
(pel seu baix cost) o en hospitals de campanya.

Quan sorgeix la idea de crear Moirai Biodesign?
Bàsicament les idees de creació surten d’un grup de
cinc persones que ens coneixem al Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (PRBB), tenim la idea i la
desenvolupem fora del Parc, això és important perquè
allà tenim la idea, l’espurna que incendia tot el camí que
hem de fer per arribar a tenir l’empresa, passem tres
mesos a Irlanda i constituïm l’empresa a Barcelona.
Fem tot un programa d’acceleració quan aterrem
d’Irlanda, busquem un laboratori i ens instal·lem a
Lleida. Creem l’empresa i la investigació la fem dins
la nostra empresa. No som el que s’anomena un “spin
off”sinó que som una “start up”. La diferència és que
un “spin off” és una investigació que es fa dins d’una
universitat, per tant la propietat intel·lectual és de la
universitat i es crea una empresa vinculada. Nosaltres
dissenyem i creem tota la nostra propietat intel·lectual
dins de la nostra empresa, per tant la universitat no té
cap vincle, en aquest sentit.
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MOIRAI, és un terme d’origen grec, té un significat
específic?
Quan estàvem buscant nom per a l’empresa, un company
va arribar a la conclusió que treballem amb molècules
de biologia sintètica. El que fem és sintetitzar molècules
de RNA que són capaces de detectar un marcador i
reaccionar. Aquesta síntesi que nosaltres fem les va
comparar amb les Moires, unes deesses gregues que
teixien el destí dels homes.
En aquest sentit nosaltres teixim molècules vitals de
RNA, d’aquí el terme Moirai Biodesing.
L’ “start up” va iniciar una
campanya de mecenatge
per aconseguir els
15.000 euros necessaris
per començar amb la
investigació, com va anar?

Quina formació teniu els membres de l’equip?
Dels cinc socis quatre som doctors en Biomedicina
i un doctor en Informàtica. Tres tenen una formació
purament acadèmica, sempre han fet recerca, un ha
treballat en alguna “start up” i jo he treballat durant cinc
anys en la indústria portant equips desenvolupadors.
Hi hem afegit tres assessors empresarials i comptem
a més amb un equip científic extern en elqual hi ha
per exemple el director científic de la Fundació Josep
Carreras, el cap de recerca de l’hospital de Mar, el cap
d’hematologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol, una
professora de biologia de Harvard.
Ara, tu constes com un dels gestors de l’empresa?

“El dispositiu està pensat perquè
pugui ser utilitzat en hospitals que
no tenen laboratori ni personal
qualificat per diagnosticar aquestes
patologies de la manera convencional”

La campanya va anar malament. La vam plantejar per
una banda amb una fundació irlandesa i per l’altra
amb una de Madrid. La proposta era que nosaltres els
donàvem un percentatge del que rebíem i ells ens en
feien la difusió a donants, a xarxes socials… Vam acabar
recaptant només uns 6000 euros, un 30 % de l’objectiu
que ens fixàvem. I vam arribar a la conclusió que les
donacions no eren el camí idoni i les plataformes no
eren les adequades. Vam tancar la campanya, vam agrair
a tots els donants i vam fer un estudi per esbrinar en
què havíem fallat. Amb les dades vam endegar una nova
via de finançament i hem aconseguit 300.000 euros.
Aquesta experiència ens va suposar un curs accelerat
de màrqueting, en vam aprendre.

Ara estic fent més tasques
de gestió, he abandonat
temporalment la ciència
i m’he especialitzat en
estratègia empresarial.

Com va sorgir la idea de dirigir els vostres esforços
cap a aquest àmbit?
De fet vam dir-nos, ei! és una bona idea, no la deixem
en paper. Convertim-la en alguna cosa tangible..i...si de
pas ens podem guanyar la vida...millor!
Els inicis han sigut duríssims.
I ara teniu la seu a Lleida?
Si, de moment la tenim a Lleida però al desembre tindrem
les oficines al Parc Científic de Barcelona. Realment si
vols fer biotecnologia has d’estar a Barcelona, és on hi
ha el “cluster” (concentració geogràfica d’empreses), el
Biocat, Catalonia Bio... els fons d’inversió que comencen
a sortir ara poquet a poquet se situen a Barcelona.
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és anar a les escoles amb un USB i mostrar les dades,
ensenyar com es tracten, què és allò que es fa en un
laboratori...desconec si hi ha algun grup que es dediqui
a portar la ciència a l’escola.
No sé si l’escola podria fer una demanda així cap al món
de la investigació o si són les empreses les que s’ofereixen.

A Lleida hi tenim el laboratori perquè les condicions que
ens ofereixen són molt bones, econòmicament parlant,
el Parc és molt nou i està molt ben equipat.
Com creieu que es pot atraure els joves o si més
no transmetre’ls- la importància dels projectes
d’investigació i recerca?
Aquesta és una bona pregunta. Jo de mecanismes
per atraure’ls no en sé. Cal fer-ho a molts nivells,
per exemple tinc una companya que ha treballat
molt amb Lego , fent robots a les escoles. Iniciatives
com aquestes són fonamentals. Viure a l’escola amb
la idea d’innovar, d’investigar és el millor en aquest
sentit. Nosaltres, com a empresa, oferim posicions
dins del que és investigació, ben remunerades per
una banda i amb incentius per l’altra, tipus d’”stock
options” (incentius a directius d’empreses per tenir
uns rendiments superiors) que es diuen. També
amb “phantom shares”, que és bàsicament que un
treballador que investiga amb nosaltres i acaba sent
un investigador clau per la tasca que aporta, se li pot
acabar cedint un petit tant per cent de l’empresa.
A nivell dels més joves no puc respondre perquè tot just
treballem amb l’etapa que ve després. El que podem fer
és participar en activitats com l’”I Fest” i fer ponències
i intentar fer entendre, sobretot des del punt de vista de
l’emprenedoria, més que de la investigació, tot dientlos: -Escolteu! Si teniu ganes d’investigar i de descobrir
coses noves hi ha la possibilitat que sigueu capaços de
generar un projecte des de zero.
Iniciatives com aquestes, xerrades, tallers, portes
obertes els obre la porta a una realitat a la que no
hi estan acostumats…
El PRBB en aquest sentit fa una feina molt bona amb
l’Open Day. Una altra cosa que podem fer les empreses

Pensem que més aviat és l’escola qui es dirigeix a
l’exterior per apropar la realitat als seus alumnes. De
fet hi ha poques propostes i una demanda molt alta.
Entenc que us agradaria que hi hagués més iniciatives
d’aquest tipus, més ofertes. És que falta molta cultura
sobre aquest tema encara, falta gent pel que veig
que vulgui portar la realitat del món de la ciència a
l’escola. Per trencar mites del tipus: si segueixes per
aquest camí...saber que no acabaràs sent una rata de
laboratori ni aniràs tot el dia amb una bata blanca.
Viatjaràs, con molta gent. Hi ha moltes maneres de
fer, entraràs en un àmbit súper ric de gent molt diversa
que t’acabarà obrint portes que potser en aquest
moment desconeixes. Et tocarà treballar de valent,
però les recompenses, no només a nivell econòmic,
són altíssimes, a nivell personal acabaràs fent una vida
molt rica. Un científic és una persona que viatja, que
coneix gent, que fa ponències, que contribueix a què
el món sigui cada cop una mica millor.
El fet que vosaltres us decantéssiu cap a l’àmbit de
la leucèmia i no cap a un altre va ser …
Disposem d’ una plataforma diagnòstica, treballem
amb una molècula que l’anomenem “Plug and Play”
RNA que és el nucli de la nostra propietat intel·lectual
i allò que fa és que quan detecta un biomarcador per
ionització canvia l’estructura i allibera una proteïna. A
les cèl·lules hi ha uns biomarcadors que són molècules
que no estan a les cèl·lules sanes i sí a les tumorals o són
més abundants en aquestes. Indiquen que aquestes
cèl·lules tenen aquesta condició de tumorals, la nostra
proteïna s’hi enganxa i allibera un tint bioquímic,
tot això ho liofilitzem en un paper i tenim un assaig
colorífic. D’una manera molt simplificada, vindria a
ser com un predictor d’embaràs, molt més elaborat
perquè hem desenvolupat un assaig que consisteix
amb un làser molt finet amb que tallem el paper, hi
fem canals perquè la sang es pugui anar escolant i
puguem llegir 5, 10, 20 biomarcadors diferents amb
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la mateixa mostra de sang del pacient. En definitiva,
és un predictor per oncologia.
Per què leucèmia? perquè es tracta de càncer en sang.
Sabem que el biomarcador està a la sang, per tant
com a primer producte ens va molt bé. Hi ha tota una
branca de recerca que es diu biopsia líquida, que evita
la biopsia del teixit, en un cas de càncer de pulmó evita
fer l’extracció del teixit pulmonar, busca molècules que
floten a la sang lliurement i que permeten diagnosticar
un càncer en un estadi determinat, primigeni o ja
desenvolupat. Tot això té una gran amplitud dins del
camp de la investigació. Als EEUU hi ha tot un seguit
d’empreses que estan sorgint i ho estan portant a terme.
Nosaltres amb aquest senzill test fem que des de la
consulta del metge, on li fan l’extracció de sang al
pacient, ja es pugui veure en el paper si hi ha hagut
reacció, canvi de color i per tant ja es pugui saber
l’existència d’aquests biomarcadors.
Nosaltres podem canviar aquest biomarcador, aquest
RNA, podem canviar la seqüència i podem detectar un
altre biomarcador. El que volem és aprofitar aquesta
recerca que cada vegada és més sòlida, ampliar la de la
leucèmia al pulmó i cap al pàncrees. Quan tot estigui més
madur i puguem canviar els biomarcadors amb sang del
pacient podrem diagnosticar càncer de pàncrees.
La leucèmia ens ha anat molt bé per a fer tots els
estudis de fiabilitat, per mesurar la tècnica, tota la
part regulatòria. Dins de la leucèmia treballem amb la
leucèmia mieloide aguda que és potser el càncer més
agressiu. És el que requereix un diagnòstic més ràpid.
A més en el cas de la leucèmia infantil, si es troba un
donant ràpid es pot curar. Llavors un diagnòstic d’una
o dues hores, com és el nostre, accelera el procés.

Com veus el món de la investigació al nostre país?
Quines diferències de base es poden notar en
relació a altres països europeus?
Les diferències amb els EEUU són abismals, Boston
per exemple és un lloc on la investigació està molt per
damunt d’Europa, sobretot en conceptes com és el
retorn a la societat. La idea de patentar perquè després
tingui un retorn allà van molt més enllà. En altres
països europeus, la veritat és que no ho conec massa,
he fet tota la investigació aquí, en especial al Parc de
Recerca UAB , PCB (Parc Científic de Barcelona) estan
molt bé, el nivell és molt alt. Tot el que es fa aquí té
renom internacional, de fet dins del PRBB hi ha l’EMBO
(Institut de Biologia Molecular Europeu). La ciutat és
un “hub” (nucli) d’investigació a nivell biomèdic del sud
d’Europa dels més importants ara mateix.
Crec que a la resta d’Europa tenim poc que envejar-li.
Als EEUU estem parlant d’uns recursos que no tenen
res a veure amb els nostres, és molt potent.
Aquí la ciència el problema que té és que està mal
remunerada. Al Regne Unit es pot cobrar el triple
del que cobraria aquí i a Boston deu vegades el que li
donarien aquí...al final...el talent s’ha de recompensar.
És evident que la passió per la ciència existeix però al final
el reconeixement també és salarial i això és inevitable.
Un post doctorat pot estar cobrant uns 1200 euros al
mes, una persona que porta 5 o 6 anys treballant, amb un
coneixement brutal. Aquesta és la gran lacra de la ciència
aquí.
Mònica Font i Marga Minguell
Mare d’un alumne de l’escola i Professora de l’escola

24 números...
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Celebració de l’arribada al
número 25 del Sak de Lletres

L’any 2008, fa gairebé 10 anys, sortia el número 1 de la
revista Sak de lletres. En el moment de sortir ho vam
celebrar en el marc del Mercat de Calaf. A punt d’arribar
al número 25, ho hem volgut tornar a celebrar reunint
moltes de les persones que han fet possible aquests
25 números.
Darrere aquell primer quedaven mesos de treball,
nervis i il·lusió per tirar endavant un projecte que
donava continuïtat no només a les revistes d’escola
que hi havia hagut en altres èpoques sinó també a una
forma de ser molt pròpia de la nostra escola: la voluntat
individual i col·lectiva de tirar endavant projectes en els
qual creiem i que pensem que revertiran en un bé per a
la resta de la comunitat educativa.
De tots aquests anys ens quedem amb els detalls
personals, que són al cap i a la fi els més importants:

En primer lloc el bon ambient que sempre hi ha hagut
en les nostres reunions. Un plaer compartir hores de
treball, però també de relacions personals.
I un fet molt especial que a l’escola ens agrada molt i
que en aquest cas s’ha donat des del primer moment
i amb persones diferents ha estat la relació de tu a tu
dins de la comissió entre els pares i mares i mestres,
hem format tots part d’aquest equip amb complicitat
i companyonia.
Per acabar, confiem que fem molts més números i que
puguem mantenir i enfortir aquests lligams que hem
comentat. Per molts anys!
Enric Codina i Marga Minguell
Mestres de llengua de l’Escola

Les ciències naturals
a l’escola: construint
coneixement científic
La ciència és la branca del coneixement objectiu i verificable que
s’ obté mitjançant l’observació,
l’experimentació, l’explicació dels
seus principis i les seves causes i la
verificació d’hipòtesis, utilitzant la
metodologia adequada de manera
que es formulen teories, lleis generals utilitzant el mètode científic.
Des d’aquesta perspectiva a l’escola es planteja l’aprenentantge de
les ciències procurant que aquest
sigui un aprenentatge significatiu
enfront de l’aprenentatge memorístic o de repetició. Per a fer que
l’aprenentatge sigui realment
significatiu cal que hi hagi una
motivació personal, la qual es pot
aconseguir quan allò que s’estudia
és un problema proper. Es dóna
molta importància a l’adquisició
de coneixement per sobre de l’adquisició d’informacions ja que el
coneixement implica discutir i ser
crític. I no podem deixar de banda
les emocions: si ens aturem a pensar una mica ens adonarem que allò
que més recordem del que vam fer a
l’escola és allò que d’alguna manera
ens va emocionar. També cal tenir
en compte que per tal que l’alumne
esdevingui el veritable protagonista del seu aprenentatge cal que
en prengui consciència, i l’eina que
ho permet és l’autoavaluació.
A l’escola hi ha diferents moments
en què les ciències hi són molt

presents: l’Avi Científic (EI), racó
QUÈ,QUI,COM (EI-CI), espai
MÓN VIU (CI), Tauler del Savi
(CM-CS-ESOI), i a les Seqüències
Didàctiques (CM-CS-ESO).
LES SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES
Són un dels eixos vertebradors de
la construcció del coneixement
científic.
En els diferents cursos es planteja
l’aprenentatge de les ciències sempre en un context proper a l’alumnat, que tingui sentit per a l’edat i
que sigui rellevant. Es parteix d’una
pregunta productiva, un problema
o un fet de l’entorn, que és el fil
conductor, per tal de poder obtenir
els models que permeten explicar
altres fenòmens similars. Al llarg
de l’escolaritat es van recuperant
els models ja treballats i s’aprofundeix en funció del creixement,
els coneixements previs i el grau de
maduresa de l’alumnat.

Alumnes d’ESO1 al laboratori
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La naturalesa de la ciència va lligada
al treball experimental i el rigor que
aquest implica. En aquest àmbit es
destaca la importància dels procediments, l’anàlisi de resultats i l’elaboració de conclusions.
Es proposen activitats que fomenten l’observació, l’elaboració de
bones preguntes, la recerca científica i les possibles accions individuals o col·lectives per cuidar l’entorn
o millorar-lo.
Es fa incidència en la importància
de la comunicació utilitzant el vocabulari científic específic, i sempre
de forma argumentada.
L’autoavaluació permet que l’alumnat sigui conscient i pugui regular
el propi aprenentatge. NÚVOL DE
La curiositat dels nois per les ciències naturals queda reflectida als
núvols de preguntes i als taulers
del savi.
L’observació de l’entorn genera
inquietuds en l’alumnat. Hi podem
trobar preguntes com “D’on va sortir l’aigua?”, “D’on va sortir el primer home?”, “Per què els cabells
es tornen blancs?”, “Com es fan
els núvols?”, “Per què ens surten
pigues?”, “Què és un forat negre?,
“Quan s’evapora la llet, segueix sent
llet?”...
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En el moment de fer la tria de preguntes s’incideix en el fet d’escollir-les de manera que siguin bones
preguntes des del punt de vista
científic, és a dir, que no es resolguin
directament.
Per a resoldre les preguntes del
tauler del savi cal seguir el mètode
científic:
En primer lloc, cal fer una hipòtesi
justificada en funció dels coneixements previs.
A continuació s’ha de cercar la informació utilitzant diferents fonts:
internet, llibres, familiars, padrins,
companys del mateix curs o d’altres cursos, mestres, etc. S’inculca
la importància de recollir i citar les
fonts d’informació, i es fomenta
l’esperit crític per validar aquestes
fonts. La discussió entre els membres de l’equip de recerca sobre les
informacions trobades enriqueix
l’aprenentatge. També cal preparar

experiments en els casos en què la
investigació ho permet.
Finalment s’elaboren les conclusions. Es dona importància a què
aquestes siguin justificades. En
aquest punt es fomenta la creativitat a l’hora de fer la comunicació
dels resultats de la investigació utilitzant diferents registres: presentació davant la pròpia classe o en
altres cursos, vídeos explicatius,
infografies, representacions teatralitzades, maquetes…

Alumnes de CI a l’espai món viu

Alumnes d’EP3 expliquen a ESO4 el resultat
de la seva investigació: Què passaria si la
Terra es parés?.

L’avaluació d’aquestes investigacions no les fan només els mestres
sinó que també són avaluades pels
companys i per ells mateixos.

Alumnes d’ESO1 ajuden els alumnes
d’EP4 en la seva recerca sobre els núvols.

les caixes d’aprenentatge competencial que s’han preparat. La tria
promou l’autonomia i la motivació
per a aprendre, a més a més es procura que els infants prenguin consciència de la presa de control sobre
què aprèn.

ESPAI MÓN VIU
Els espais són àmbits d’aprenentatge internivells del cicle inicial, on
els alumnes seleccionen lliurement
propostes d’activitats que troben en

Al llarg de les sessions setmanals
posen en pràctica diverses competències i habilitats de l’àmbit científic respectant els diferents ritmes
i camins d’aprenentatge. En la darrera sessió es dedica una estona
l’autoavaluació.
Amb aquestes metodologies aconseguim que l’alumnat observi l’entorn que l’envolta, es faci preguntes,
que experimenti i cerqui respostes
amb rigor i esperit crític, en definitiva, que esdevinguin petits grans
científics.
Gemma Garcia
Cap del Departament de Ciències de
l’Escola

Els petits fem ciència,
experimentem!

Els infants neixen amb una gran curiositat per saber
i conèixer. A l’escola intentem fer propostes obertes i suggerents per tal d’aprofitar aquest interès que
es dona de manera natural. Concretament a partir
de propostes de filosofia, de ciència, dels projectes o
de la descoberta lliure, en què a partir dels seus sentits i dels seus interessos van aprofundint en les propietats dels diferents elements i materials, les relacions que es donen, la interpretació dels fets naturals…
i mica en mica es van situant en referència als altres i
al món que els envolta. L’activitat espontània de joc i descoberta és la font principal per aprendre en edats primerenques, són les experiències que els ajuden a construir
el seu propi pensament.
Sovint aquesta activitat espontània genera un interès molt gran en els grups i es poden desenvolupar petits projectes de recerca com els que us relatem.
UNA HISTÒRIA D’AVIONS DE PAPER
L’any passat a les classes d’Ei 4 construíem avions de paper al matí quan arribàvem a l’escola.
Tots ens vam engrescar i teníem moltes ganes d’aprendre a fer-ne i de fer-los volar. Per aquest motiu el primer
que vam fer va ser provar de fer- los nosaltres sols i després amb l’ajuda dels ipads i dels tutorials que vam trobar al youtube . Era més difícil del que semblava i ens va
costar molt construir-ne un…
També va haver-hi alguns pares que al matí es van quedar una estona a ajudar-nos i fins i tot ens van portar
un llibre on s’explicava com fer diferents avions de paper.
Vam agafar el llibre, vam trobar dos tipus d’avions
que creiem que ens resultarien fàcils de fer, ens vam posar
per parelles i entre tots els vam anar construint. Ens van
quedar genials i els vam decorar i pintar perquè lluïssin molt en la carrera, la nostra gran carrera!

Durant la setmana també vam estar fent experiments
amb avions de paper i de plastilina. Vam crear els
nostres avions i vam començar a llençar-los i experimentar entre els dos models d’avions, de paper i
de plastilina: Vam observar quins volaven més, quin
estava més estona a l’aire,quin necessitava més
força, quin es destrossava amb més facilitat… Va ser
una tarda plena de nous descobriments i de proves
molt interessants i divertides!
El dia següent vam voler fer avions construint-los
amb diferents materials. Ens van quedar molt divertits, però aquests no ens vam atrevir a fer-los volar.
I per acabar la setmana...vam fer... LA GRAN CURSA!
Les dues classes juntes vam fer passar proves i obstacles als nostres avions. Ens ho vam passar molt bé!
I per sorpresa nostra, ens va venir a visitar l’Avi científic.
L’avi ens va començar a fer preguntes sobre els avions i
sobre les curses i proves que havíem fet.
Us deixem un recull de fotos i la transcripció de la conversa que vam tenir amb l’Avi.
• Èn què s’assemblen?
• Tots els avions són dards
• Els” planeadores” han volat?
• No, han planejat, planegen.
• Què tenen els dards?
• Tenen punta.
• Té una part de sota que és per tirar-lo.
Fem força per impulsar-lo.
• No són amples, són estrets.
• Els amples són els planejadors.
• Els ”dardos” van molt ràpid.
• I els planejadors?
• Planegen, no van ràpid, però
triguen més en arribar al terra.
• Planejar vol dir que volen amb l’aire.
• El dardo l’agafem per a baix i
el planejador per dalt.

Laura Gual i Marina Domènech
Mestres d’Educació Infantil
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QUÈ, QUI, COM...
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Racons d’Experimentació…
una font d’inspiració de Ciència per
als més petits de l’escola gran
Des de fa molts anys es fan racons a l’escola per tal de
promoure la necessitat i l’interès per aprendre. Els
racons a Sadako permeten organitzar l’aula en petits
grups, amb tasques diferents; abordar diferents aprenentatges de manera engrescadora i motivadora; o utilitzar materials diferents dels que es fan servir habitualment a l’aula. Aquest espai setmanal afavoreix diferents
ritmes de treball a l’aula. És una estratègia d’aula més
flexible i dona la possibilitat de poder repetir les activitats tants cops com vulguin. Això és molt important
de cara a perdre la por a equivocar-se i per millorar
l’autoestima. És un temps en què cada nen i nena pot
triar lliurement entre una varietat de propostes, tals
com el racó del joc simbòlic, de pares, de construcció,
de robòtica, entre d’altres. Els alumnes d’EI5, 1r i 2n de
Primària escullen quinzenalment el racó que compartiran amb nens i nenes d’altres classes i cursos durant
dues sessions amb la monitorització d’alumnes d’ESO.
En els racons d’experimentació, grans i petits comparteixen la descoberta del món que els envolta. Es tracta d’una
proposta d’innovació educativa on es practica la tutoria
entre alumnes d’edats diferents, una manera d’aprendre
en societat. Els nens i les nenes aprenen de la diferència de
coneixements i l’alumnat d’ESO es veu obligat a revisar les
idees. S’afavoreix la possibilitat de tenir guanys cognitius i
beneficis socials i afectius per a grans i petits. És, per tant,
una activitat enriquidora per a tots els participants que
pot ser utilitzada com a instrument d’atenció a la diversitat. Els nens/es que hi participen formen parelles o petits
grups (màxim de 4), a ser possible de cursos diferents i
trien els racons que volen fer d’entre un gran ventall: el
racó de la vista, del tacte, de l’olfacte, del so, dels colors, de
les mescles, de la flotació, dels imants, de la combustió, del
telèfon, dels materials, etc.
Cada racó ve acompanyat d’un full amb les instruccions
a seguir i espai per indicar, dibuixar o escriure les respostes. Els que saben llegir llegeixen les instruccions i si no

Un cop hem entès com viatja el so per l’aire, podem entendre com
també viatja a través d’un fil. En aquesta fotografia vam jugar al joc
del telèfon amb un telèfon fet per nosaltres!! Amb dos pots de iogurt
i un fil i vam comprovar com viatjava el so a través del fil.

Racó d’observació
i descripció

Racó de flotació,
sura o no sura?
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Racó dels
materials

en saben prou els les llegeixen els monitors i monitores.
Els demanem que omplin el full amb cura, facin dibuixos
entenedors i els acoloreixin. En acabar un racó, cal deixar-ho tot endreçat i llest per a un altre grup.

perquè es facin preguntes i argumentin les seves respostes. Cal ensenyar-los que l’ordre i la netedat són importants per treballar i per això els demanem que es responsabilitzin conjuntament en la recollida de materials.

Des que es van instaurar les monitories d’experimentals
a l’Escola, demanem a tres alumnes grans, actualment
de 3r d’ESO, que ajudin els seus companys més petits en
aquests racons fent de tutors i tutores. Són funcions dels
tutors i tutores conèixer l’objectiu de cada racó, comprovar que el material és a punt i vetllar pel bon funcionament del racó tot creant un bon ambient de treball i confiança i assegurant-se que els nens i nenes han entès què
han de fer. Demanem a l’alumnat d’ESO que no donin
respostes, ni facin les experiències, perquè...

Per al tancament de l’activitat, ens posem tots en rotllana i fem una discussió-reflexió sobre allò que hem
experimentat: què hem comprovat, què hem après, què
ens ha sobtat, quines preguntes ens han sorgit…

ELS PETITS SÓN ELS PROTAGONISTES!
Si un tutor o tutora veu que el nen o nena té una idea
alternativa o no ha entès les instruccions, ha de trobar
la manera de reconduir l’experiència per permetre que
sigui ell o ella qui trobi la resposta més adient, sempre
pensant que el més important és pensar sobre el fenomen. També els demanem que interactuïn i conversin
amb els nens i nenes. Han de crear l’ambient necessari

És fantàstic veure aquests alumnes grans com expliquen
el seu racó als petits, com els acompanyen a través de la
seva mirada càlida per tal d’ajudar-los a descobrir algun
fenomen que desconeixen i saber explicar i/o aprofundir
fenòmens coneguts. Des d’aquí un agraïment molt gran
per a tots ells. De la mateixa manera, també ens agrada
molt constatar com aquests petits científics, amb les
seves preguntes i les seves hipòtesis, desperten el seu
interès per la ciència i s’ho passen bé experimentant.
Mireia Molera, Gemma Garcia i Regina Civil
Professores del Dept. de Ciències i Tecnologia de l’escola

Visions polièdriques
“Com heu viscut l’estudi de les Àrees de
Ciències, a l’Escola, durant aquests anys?”
Pregunta adreçada als alumnes, nois i noies, de 4t d’ESO
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Durant l’ESO, el meu gust per les
ciències ha anat evolucionant, des
de tenir-les com una mena d’al·
lèrgia a un interès especial. Això és
degut, suposo, a que m’hi he anat
familiaritzant. La química, ara, no
em sembla astronomia i la física
em segueix semblant una complicada equació, però com a mínim ara
els hi trobo sentit.

En general i per acabar, a mi sempre
m’han agradat molt aquestes assignatures i gràcies als professors, a la
metodologia d’estudi i altres factors
he decidit continuar els meus estudis
en l’àmbit científic l’any vinent.

Des del meu punt de vista, penso
que l’aprenentatge de les ciències, a Sadako, està molt bé però té
un problema important en el que es
refereix a les bases. Si des d’un principi algú malentén l’àmbit en què es
basa la ciència estudiada, potser no
entendrà com es desenvolupa, i el/la
mestre/a donarà per suposat que tothom coneix una certa resposta i no
es així, descol·locant els estudiants perquè no entenen d’on es
treu una resposta el professor/a.
Tot i així, s’aprèn una quantitat molt
extensa de matèria de maneres diferents que es queden (o part d’aquestes) en la memòria i no en la paperera de reciclatge.

El meu estudi de les ciències ha estat molt divertit i emocionant, ja que he anat aprenent noves
coses que abans no sabia, sobretot
a les classes de Física amb la Gemma,
Química amb la Mireia i Biologia
i Geologia amb la Fefa i amb
en Joan Miró, En general m’ho he
passat molt bé fent aquestes matèries, perquè segur que em serviran en un futur no molt llunyà.

Josep Maria Polls

Opino que durant tots aquests
anys s’han tractat correctament
les assignatures relacionades amb
les ciències. Sempre s’ha tingut en
compte la part teòrica i la part pràctica (pràctiques de laboratori). A
més, depenent de l’any l’aprenentatge és més lúdic. També valoro el
treball en grup per compartir els
coneixements de tots els membres.
Tot i això, hi ha alguns temes que no
s’acaben d’aprofundir del tot o no
s’estenen tant com d’altres. Potser
aquest seria un aspecte a millorar.

Noa Jie Vives

Martí Margarit

A mi m’agraden molt les ciències,
encara que unes àrees m’agraden
més que d’altres. Les classes m’agraden molt com estan plantejades,
però es podrien fer parts més pràctiques o treballs de recerca autodidactes perquè així les classes siguin
més agradables per a tothom.
Andreu Melià

M ’a g r a d a m o l t
plantejades
HIroto Ishi

com

e st a n

Durant aquests anys a l’escola he
viscut les àrees de ciències una mica
malament, de veritat. D’entrada, a
mi em costa moltíssim entendre les
ciències i en especial les matemàtiques, els apartats que tenen a veure
amb números em costen molt, i
quasi sempre suspenc. Conclusió,
crec que el meu resultat és que els
anys viscuts a l’escola en l’àrea de
Ciències ha estat una mica fluix.
Sara Sempere

L’àrea de Ciències de l’escola ha estat
complicada, ja que vaig començar
molt malament però he anat millorant. He de dir que hi havia apartats,
conceptes i temes que em van costar molt i em van portar a suspendre
Ciències el primer any. La conclusió
seria que aquesta àrea no m’ha estat
fàcil i no m’ha acabat d’agradar.
David Illarreta

Trobo que les àrees de ciències estan
bé i no canviaria res dels conceptes
que s’ensenyen. Per una altra banda,
crec que de vegades els conceptes s’ensenyen massa ràpid o s’expliquen mentre estem prenent apunts
i no es poden escoltar amb tota
l’atenció necessària i si no ho entens
ho has de tornar a preguntar.

Durant els anys a l’escola he
trobat que les ciències de 1r i
2n d’ESO han estat una mica repetitives, però les ciències de 3r d’ESO i
la manera de treballar-les m’ha
agradat més. Crec que les SD no
són la millor manera de treballar
les ciències. En general m’han costat les ciències de 1r i 2n d’ESO.

Neus Clavaguera

M’ha costat l’estudi per a les proves globals ja que la tipologia de
preguntes no és la típica, sinó que
és de preguntes més abstractes.

L’he viscut molt bé!
Kiril Salleras

A mi la part de les ciències a l’escola
no és que m’agradi molt perquè crec
que haurien de millorar més la part
pràctica ja que de la part de teoria en
fem molta. A mi no se’m donen gaire
bé i és per això que crec que de forma
més pràctica potser ho entendria
millor. Per altra banda crec que
els professors haurien d’utilitzar
un llenguatge no tant complex (en
alguns casos) i explicar el significat
d’algunes paraules del vocabulari
científic que utilitzen.
Dayana Cedeño

Durant aquets anys les àrees de
ciències les he viscut bé.
Marta de Lamoga

Jo he viscut bé l’estudi de les àrees
de ciències a l’escola, tot i que crec
que hauríem d’utilitzar més el
laboratori.
Marta Cifré

Claudia Viñolas

Durant els anys que porto a aquesta
escola, que ja en són 12, ha canviat
la meva opinió sobre les ciències.
A Primària m’agradaven, trobava
interessant descobrir com funcionava el món realment i com no ho
feia. A l’ESO, les ciències naturals
van començar a avorrir-me, però
les socials seguien agradant-me, i
ara a 4t les gaudeixo.
Això sí, el que m’aixeca els ànims
quan faig classe de “natus”, es fer
experiments al laboratori o kahoots, uns qüestionaris en forma de
joc que es fan amb l’IPad, i on tota
la classe pot participar-hi.
Maria Vera

En la meva opinió les ciències a
l’escola es treballen de manera
força didàctica. Personalment
no sóc un alumne al que se li donin
especialment bé, principalment les
matemàtiques; però gràcies a les
activitats que fem a les classes els
conceptes em queden força més
clars. Tot i així, en altres matèries
també relacionades amb les ciències trobo que faltarien més exercicis de posada en comú o de correcció

d’exercicis, ja que bastants vegades
es fa un repàs massa superficial d’algunes matèries.
Domenech Marsiñac

Jo crec que des de l’escola es fa un
bon estudi de la ciència, però penso
que es podria començar a treballar
la ciència més aviat ja que així de
més grans no cal fer coses que es
podrien haver fet abans. També crec
que es podria aprofundir més en
alguns temes que es treballen molt
superficialment. I finalment crec
que s’estudia d’una manera molt
teòrica i molt poc pràctica, per això
crec que s’haurien de fer més pràctiques al laboratori.
Ferran Xirinacs

Durant aquests anys a l’escola les
àrees de ciències han estat diferents. Si parlem sobre el temari
treballat hi ha hagut temes que
m’han agradat més i d’altres menys
i alguns temes m’han costat
molt d’entendre. La manera d’explicar aquestes matèries està bé, normalment te l’expliquen de manera
que l’entens però, també hi ha vegades que aquesta manera que fan servir per explicar-te els conceptes no
l’entens.
El mètode amb el qual hem treballat
les ciències de 1r i 2n d’ESO m’ha
agradat menys que el de 3r perquè en els dos primers cursos es treballava molt més en SD per grups, en
canvi, a 3r d’ESO, es continuaven
fent treballs en grup però no tants
com als cursos anteriors i això m’ha
agradat més.
Lucía Hoyo
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Interview

The LAB
Esther
Koplowitz
Hello, we are three Sadako students and we are in
Pg. Lluís Companys, in the lab Esther Koplowitz.
In this large laboratory we will do an interview to
a professional scientist: Alfred Cortés.
Here we go!!

What is your job?
I am a scientist, I work in medical research.
What is your day routine?
I spend most of my time in the computer, writing scientific articles and trying to get money to do the experiments, but in the past I used to work the whole day with
the microscope or doing experiments in the laboratory.
What is your research about?

Which type of cells can produce diseases?

We investigate the biology of “Malaria”. “Malaria”,
called as well as “plasmodium falciparum”, is responsible for hundreds of thousands deaths of children every
year. We try to understand how it works.

There are two main types of cells: “prokaryotic” and
“eukaryote” that can produce the main diseases. Many
types of diarrhea are produced by bacteria, which are
prokaryotic cells, but for example, Malaria is produced
by eukaryotic cells.

How long have you doing this job?

Thank you very much for your time!!!

I work as a scientist for almost twenty years, since I
finish my studies at the university.

You’re welcome it was a pleasure!!

What was the most dangerous moment?
The most dangerous moment was probably when I was
working with a product that is called “Icidium promaint” that is a very toxic product. A single drop can kill
you or provoke cancer. We have to work with this product with a needle moving it from one tube to another.

Bye bye!!
Alfred Cortés
(professional scientist)
Catalina Chimirri, Aina Cortés (EP6 Kirbis) i Rita Farnós (EP6
Smilies)

Xerrada de la Mercedes Balcells

La investigació al servei
de la millora de la vida
de les persones
La Merche és la padrina del meu germà. Ella treballa al MIT
(Massachusetts Institute of Technology), una institució
i universitat estatunidenca dedicada a la recerca i la investigació, situada a la ciutat de Cambridge, Massachusetts.
La feina del MIT s’ha premiat amb força premis Nobel i
és considerada una de les millors del món en el seu camp.
La Merche treballa conjuntament amb la meva mare per
aconseguir crear trossos d’orella aprofitant petits trossos
de cartílag (orelles, costelles…). L’objectiu final és aconseguir que les persones que tenen microtia * puguin fer-se
una reconstrucció d’orella a partir d’una petita biòpsia enlloc de posar -se una pròtesis de silicona, que són
poc fiables i incòmodes per a l’activitat física, o d’haver
d’utilitzar 2 o 3 costelles com a font de cartílag.
Però abans de poder fer això realitat, s’han de fer test
en animals - que ja s’han fet amb bons resultats, i acabar de polir la tècnica perquè això sigui un bon negoci
per poder aconseguir diners i fer els estudi clínics en
humans
Per aquest motiu li vàrem demanar que vingués a l’escola
per fer una explicació d’aquesta investigació, que és molt
innovadora. Però a més a més ens va explicar molts altres
aspectes de la seva feina. Va ser molt interessant perquè
vam poder veure un bon model de persona que lluita
per aconseguir els seus objectius i per fer un bé comú,
millorant la vida de moltes persones.
Microtia: és una malformació de l’orella. Per a més
informació es pot visitar el web:
https://infoame.org/causas/
Andrea Milé
Alumna de 2n d’ESO
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Concurs de
FOTOGRAFIA
CIENTÍFICA
a Sadako

Pluja de calor

Des del punt de vista de la ciència,
la fotografia sempre ha estat cabdal
per tal d’explicar molts fenòmens
naturals, com també artificials. La
fotografia ens acosta a la ciència i la
ciència es pot explicar a través de la
fotografia.
Va ser amb fotografies, que es va
poder validar la teoria de la relativitat d’Einstein i amb les fotografies
de l’ADN mitocondrial, es va poder
reconstruir gran part de la història
de la vida.
A l’escola, volem que la ciència ens
inspiri a descobrir coses noves, que
els alumnes investiguin en temes
que els interessin i és per això que
des de fa dos anys, els proposem
de participar en un Concurs de
Fotografia Científica, per tal de
desenvolupar un sentit més creatiu
de la ciència.
Les bases del concurs han estat les
següents:

Les fotografies guanyadores
del I Concurs de Fotografia
(curs 2015/2016)
van ser les següents:
1r PREMI

PLUJA DE CALOR
Andrea Casals
2n PREMI
LA VELOCITAT ESTÀTICA
Valèria López

La velocitat estàtica

3r PREMI
L’IMPACTE
Aina Llonch
ACCÈSSITS
ESTRELLES D’HIVERN
Núria Aguado
MÓN ALTERN
Helena Montolio
L´impacte

I les fotografies guanyadores
del II Concurs de
Fotografia de l’any passat
(curs 2016/2017)
van ser les següents:
1r PREMI

L’ESPURNA DE LA VIDA
Mariona Just
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2n PREMI
FIGHTING GRAVITY
Carla Sallés
3r PREMI
POTASSI
Pere Solà
ACCÈSSITS
EL MEU ADN
Marta De Lamoga

L’espurna de la vida

ADN ITALIÀ
Berta Rivas
LA GEOMETRIA
DEL GEL
Ferran Xirinachs

- Presentar una fotografia pròpia
de temàtica científica amb un títol
original.
- Es valorarà tant la fotografia com
el títol que li poseu.

Fighting gravity

Un cop han presentat les fotografies,
els mateixos alumnes són els encarregats d’escollir a través d’un formulari, quines són les millors fotografies tenint en compte la qualitat de la
foto conjuntament amb el seu títol.
Volem des d’aquí felicitar als alumnes per haver participat en el concurs i en especial als alumnes amb
les seves fotografies guanyadores,
perquè van saber copsar algun
fenomen, algun moment especial,
que a través d’un títol enginyós va
fer-los mereixedors del reconeixement dels companys i professors.
Mireia Molera
Professora de Ciències i Matemàtiques

Potassi
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