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L’educació no és cap broma! 

1 Títol Quantes preguntes poden aflorar quan es parla d’educació sexual a Primària? 

Enllaç http://diarieducacio.cat/quantes-preguntes-poden-aflorar-quan-es-parla-

deducacio-sexual-a-primaria/ 

Resum Començar a educar sexualment els nens de 8 a 12 anys a partir de preguntes que 

ells mateixos es fan sobre el sexe, les relacions, el cos, els transsexuals, 

l’assetjament sexual, el part. Les preguntes han canviat al llarg del temps. I és millor 

començar abans de l’adolescència, abans que hi hagi pel mig temes romàntics i més 

consum de pornografia. 

2 Títol Vint anys ensenyant física amb naus espacials, monstres i superherois 

Enllaç http://diarieducacio.cat/vint-anys-ensenyant-fisica-amb-naus-espacials-monstres-i-

superherois/ 

Resum En Jordi José i en Manuel Moreno fa més de dues dècades que divulguen la física a 

través de la ciència ficció. Amb ells és fàcil estudiar conceptes com el so a l'espai 

exterior, l'energia o la possibilitat de teletransportar-se com a 'Star Trek'. 

3 Títol Teach students the biology of their time 

Enllaç http://www.nature.com/news/teach-students-the-biology-of-their-time-1.19936  

Resum Un experiment realitzat en l’enseyament de la genètica revela com l’herència de 

Mendel té una influència en l’ensenyament de la ciència, diu Gregory Radick. En un 

recent projecte de dos anys de durada, es va ensenyar als estudiants universitaris, 

un currículum alterat, per reflectir com serien els llibres de text de genètica actuals 

si la biologia al voltant del 1906 hagués agafat la ruta Weldoniana en comptes de la 

Mendeliana. Els resultats mostren com aquests estudiants troben la genètica 

fonamentalment lligada al desenvolupament i al medi ambient. 

Article de Weldon: 

http://www.esp.org/foundations/genetics/classical/holdings/w/wfrw-02.pdf  

4 Títol NAUKAS: LOMCE, esa anacronía de confundir creencia con conocimiento 

Enllaç http://naukas.com/2016/11/04/lomce-esa-anacronia-de-confundir-creencia-con-

conocimiento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lomce-esa-

anacronia-de-confundir-creencia-con-conocimiento 

Resum Un sistema educatiu seriós no hauria de permetre que una assignatura de religió 

confessional -la seva nota acadèmica- obtingui el mateix valor acadèmic que les 

assignatures troncals; un despropòsit amb què l'alumnat redimeix cursos i engreixa 

la nota mitjana (Batxillerat/ESO). Un article interessant sobre si l’assignatura de 

religió hauria de computar o no, quan està basada en dogmes, i fe, i a més, no és 

l’única religió del país.  

5 Títol La Ciencia y sus demonios - La primera gran virtud del hombre fue la duda y el 

primer gran defecto la fe (Carl Sagan) - Científicos macho y profesores hembra 

Enllaç https://lacienciaysusdemonios.com/2016/11/29/cientificos-macho-y-profesoras-

hembras/ 

Resum En un recent estudi, s'ha analitzat el paper dels recursos educatius online a 

l'ensenyament de la ciència, i s’ha trobat una més que evident repetició dels 
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mateixos vells i gastats estereotips sobre els diferents rols d'homes i dones. Fins i 

tot als més que prestigiosos portals educatius "OERcommons" i "Scientix", la 

immensa majoria de les vegades quan es representa a un científic, aquest és 

gairebé sempre un home, mentre que quan es fa referència a un professor, el 

gènere és preponderantment femení. 
6 Títol PLOS Blogs Network - How to transition to a biotech startup after your PhD 

Enllaç http://blogs.plos.org/blog/2016/12/08/how-to-transition-to-a-biotech-startup-

after-your-phd/ 

Resum Carreres que pots seguir entre el doctorat i una startup de biotech: fer un postdoc, 

esdevenir project manager a una indústria, o consultor, entre altres. 
7 Títol L’eficàcia de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) augmenta amb el temps 

Enllaç http://diarieducacio.cat/aprenentatge-basat-en-projectes-abp-eficacia-en-les-

escoles-que-augmenta-amb-el-temps/ 

Resum Les evidències empíriques demostren tant en el terreny de l’equitat com en el de 

l’eficàcia al llarg del temps, l’avantatge pedagògic d’apostar per l’aprenentatge 

basat en projectes (ABP). 

8 Títol "Lo siento, pero no podemos bañar a su bebé en bacterias"  

Enllaç http://www.vozpopuli.com/next/Microbioma-Vagina-Bebes-Partos-Obstetricia-

Infecciones-Bacterias_0_892710755.html  

Resum Les troballes sobre el paper del microbioma en el part han disparat la demanda 

d'una tècnica consistent en untar amb fluids vaginals als nadons nascuts per 

cesària. Els especialistes adverteixen que encara no està provat i del risc 

d'infeccions. 

L'excés d'informació científica pot tenir de vegades conseqüències tan lamentables 

com la falta d'informació. 
10 Títol Periodismo científico alimentado con cuchara 

Enllaç http://culturacientifica.com/2016/09/23/periodismo-cientifico-alimentado-

cuchara/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A

%20CuadernoDeCulturaCientfica%20%28Cuaderno%20de%20Cultura%20Cient%C3

%ADfica%29  

Resum La ciència que es publica als mitjans està alimentada amb cullera. Les seves fonts 

són els articles publicats en unes poques revistes d'alt impacte, com Nature, 

Science i PNAS. Un periodisme mandrós, que deixa en mans d'aquestes revistes 

l'elecció del que és noticiable. 

11 Títol Guía para entender PISA, el examen de la educación que muchos citan y pocos 

comprenden 

Enllaç http://www.eldiario.es/sociedad/PISA-examen-educacion-

mundial_0_587241437.html 

Resum Com funciona i què s’avalua a les proves PISA 
12 Títol De la publicación científica a la difusión a la sociedad 

Enllaç http://www.aecomunicacioncientifica.org/de-la-publicacion-a-la-difusion/  

Resum Quan planifiquem una investigació, normalment sempre seguim els mateixos 
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passos (hipòtesi, objectius, tasques, cronograma ...) però sempre en la ment dels 

investigadors s'albira un únic final: la publicació dels resultats en una revista 

científica, si pot ser d'alt índex d'impacte. Així, ens oblidem de la finalitat última de 

qualsevol investigació, contribuir a l'avenç i la solució dels problemes de la societat. 
13 Títol Premio Nobel a la educación 

Enllaç http://naukas.com/2016/12/02/premio-nobel-a-la-

educacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=premio-nobel-a-

la-educacion 

Resum “El moment més especial com a tutor del S'Cool Lab és l'instant en el qual els 

estudiants ja tenen preparada la seva càmera de boira i s'apaguen els llums de la 

sala. En aquest moment l'emoció inunda la sala quan els "Ooooooooh!" dels 

estudiants es van succeint a mesura que les traces de les diferents partícules van 

apareixent en els seus detectors. 

La ciència té aquest caràcter tan especial. El que un dia va servir per revolucionar la 

nostra compressió de l'Univers, avui serveix per crear noves vocacions científiques, 

que valen més que deu premis Nobel. I d'aquí que la ciència sigui tan apassionant. I 

ho és més quan un s'adona que els joves d'avui descobreixen per si mateixos el que 

dècades enrere molt pocs eren capaços d'entendre, gràcies al pilar de coneixement 

que ens ha portat a ser el que som avui.” 
14 Títol Teens Like Science, Not Science Class, Study Finds 

Enllaç http://blogs.edweek.org/edweek/curriculum/2016/06/teens_like_science_not_scie

nce.html 

Resum Un nou informe de la Fundació AmGen i Change the Equation, els quals advoquen 

per l'educació STEM, troba que mentre que els adolescents estan interessats en 

temes com la física, la biologia i l'enginyeria, no tendeixen a gaudir de les classes 

d’aquests temes a l'escola. 
15 Títol Nature Special - BUILDING THE 21ST CENTURY SCIENTIST 

Enllaç http://www.nature.com/news/stem-1.17959 

Resum Durant generacions, les classes de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques 

(STEM) s'han construït al voltant d’un aprenentatge basat en classes magistrals. Les 

habilitats socials, com ara la solució creativa de problemes, el pensament crític i la 

col·laboració, sovint se'ls dóna poca importància. 

Ara els educadors i els investigadors de l'educació estan demanant un canvi. 

Argumenten que una gran quantitat “d’habilitats del segle XXI”, que inclouen la 

creativitat, persistència i motivació, poden i haurien de ser ensenyades i 

fomentades a través de cursos ben dissenyats. Centrant-se en aquestes habilitats, 

la capacitat dels estudiants per dominar i retenir el coneixement augmenta, i 

s’espera que ajudarà a frenar l'alarmant taxa a la qual els estudiants que comencen 

a STEM abandonen els subjectes. 

16 Títol La ciencia es un superpoder 

Enllaç http://naukas.com/2016/11/07/la-ciencia-es-un-

superpoder/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-ciencia-es-un-

superpoder 
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Resum Unes alumnes dissenyen i fan un experiment per comprovar si les piles es 

carreguen posant-les a la nevera.  

17 Títol El correcto experimento fallido de Aidan Dwyer 

Enllaç http://elprofedefisica.naukas.com/2011/08/30/el-correcto-experimento-fallido-de-

aidan-dwyer/ 

Resum Sobre un nen que dissenya un experiment, perquè observa que en la natura les 

fulles dels arbres s’ordenen segons la sèrie de Fibonacci, i ho vol fer amb les 

plaques solars. En principi el seu experiment resulta confirmar la hipòtesi, però hi 

havia un error: mesurava la variable equivocada, el voltatge en comptes de la 

intensitat. Tot i així, el fet demostra un nen llest, amb creativitat i inconformista. Un 

futur geni, potser.  

18 Títol Special Issue about Education – Science 

Enllaç http://www.sciencemag.org/site/special/education2013/ 

Resum Número especial de la revista Science, on diferents experts opinen sobre els reptes 

més importants que afronta l'educació científica. A través d'una barreja de notícies, 

comentaris, perspectives, fòrums d'educació, i l’editorial, s’exploren els obstacles al 

progrés, ja siguin dins de l'aula, a través del sistema escolar, o en l'àmbit social més 

ampli. També s’ofereixen suggeriments de fons sobre la forma de procedir. Per 

exemple, l'educació a distància, simuladors online com a mitjans d'ensenyament i 

xarxes socials, que ja són part de l'educació científica. 
19 Títol Why You Should Defend Science 

Enllaç http://bitesizebio.com/31791/defend-science/ 

Resum La ciència, com a científic que vol publicar, sovint queda apartada de la realitat. 

S’hauria de portar en ambients on corri el públic en general, i ambients més 

engrescadors, per fer que la gent la respecti i valori.  
20 Títol Women in STEM: A Gender Gap to Innovation 

Enllaç http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/womeninstemagaptoinnovation8311.p

df 

Resum Aquest informe, sobre les dones a STEM, revela que les dones estan 

insuficientment representades tant en llocs de treball STEM, com en graus 

universitaris, i ho han estat consistentment durant l'última dècada. 
21 Títol Students on STEM 

Enllaç http://changetheequation.org/sites/default/files/CTEq%20Amgen%20Brief_FINAL.

pdf 

Resum Als adolescents els agrada la ciència, però no com l’ensenyen a l’escola. 
22 Títol Lo que todos los periodistas deberían saber sobre ciencia 

Enllaç http://www.aecomunicacioncientifica.org/lo-que-todos-los-periodistas-deberian-

saber-sobre-ciencia/ 

Resum Els periodistes científics no són els únics que haurien de saber avaluar una 

investigació i aprendre a distingir els bons estudis dels dolents. 
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23 Títol Les xifres de la LOMCE 

Enllaç http://www.eduscopi.com/ca/2015/04/28/les-xifres-de-la-lomce/ 

Resum Estudi sobre els continguts dels currículums oficials de la LOMCE. 

24 Títol Resultats de l’enquesta sobre la percepció social de la ciència - FECYT 

Enllaç http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier

_PSC_2015.pdf 

Resum Informe sobre els resultats de l’enquesta realitzada pel FECYT sobre la 

percepció social de la ciència. Només interessa a un 15 % de la població, 

interessa més a homes (20,4 %) que a dones (9,9 %), i més als joves (entre 

15 i 24 anys).  

25 Títol Scientific Studies: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) 

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=0Rnq1NpHdmw&feature=youtu.be 

Resum Vídeo del programa de John Oliver, on parla de com s’expliquen els estudis 

científics als mitjans de televisió.  

26 Títol What is science? 

Enllaç http://undsci.berkeley.edu/article/whatisscience_01 

Resum Article sobre què s’entén per ciència: coneixement, progrés, excitant, útil, en curs, 

una activitat humana global.  
27 Títol Charlas de divulgación a bachilleres desde la universidad 

Enllaç http://naukas.com/2016/09/29/charlas-divulgacion-bachilleres-desde-la-

universidad/ 

Resum Notícia sobre xerrades de divulgació de la ciència a batxillerat, a la Universitat de 

Navarra.  
28 Títol Citas rápidas para fomentar vocaciones científicas - Ocho investigadoras se 

reúnen con más de 100 alumnos de ESO y Bachillerato, en un encuentro 

organizado por L'Oréal 

Enllaç http://elpais.com/elpais/2016/09/29/ciencia/1475167149_087039.html 

Resum Alumnes d’ESO i batxillerat es reuneixen amb les científiques que van guanyar el 

premi L’Oréal.  
29 Títol Beau Lotto + Amy O'Toole: Science is for everyone, kids included (TED talk) 

Enllaç https://youtu.be/0g2WE1qXiKM 

Resum TED talk sobre el fet que tothom pot fer ciència. Una classe de nens de 10 anys, van 

publicar un article sobre les abelles, i ells ens van dissenyar l’experiment, amb 

l’ajuda del seu professor, i d’un educador científic. L’article: 

 http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/12/18/rsbl.2010.1056 

30 Títol La ciencia es un coñazo 

Enllaç https://lacienciaparatodos.wordpress.com/2016/09/28/la-ciencia-es-un-conazo/  

Resum Si volem fer divulgació de masses en mitjans de masses, hem de creure en el 

producte que venem, hem de creure que la ciència és una cosa interessant, 

apassionant, entretinguda, i hem de buscar una bona manera d'explicar-ho. No 
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intentar fer suportable el que considerem un conyàs. 

31 Títol Recruitment bias in research institutes (Institució CERCA) 

Enllaç https://youtu.be/g978T58gELo  

Resum Vídeo que mostra el biaix en la contractació de personal, segons gènere.  
32 Títol Mujeres con ciencia 

Enllaç http://mujeresconciencia.com/  

Resum Mujeres con ciencia neix amb l'objectiu de mostrar el que fan i han fet les dones 

que s'han dedicat i dediquen a la ciència i a la tecergnologia. Biografies, entrevistes, 

esdeveniments, efemèrides i tot tipus de cròniques o fets rellevants hi tenen 

cabuda. Mujeres con ciencia dóna a conèixer l'existència d'aquestes dones, el seu 

treball i les circumstàncies en què ho van desenvolupar o el desenvolupen. 

33 Títol Discover top 50 women who have changed history 

Enllaç http://www.educatorstechnology.com/2016/10/discover-top-50-women-who-

have-changed.html 

Resum Alguns dels llibres més populars que documenten els èxits sorprenents realitzats 

per les dones al llarg de la història. 

34 Títol In Kindergarten, There Is No STEM Gender Gap 

Enllaç http://blogs.edweek.org/edweek/curriculum/2016/08/science_achievement_gaps

_gender_race.html  

Resum A l’escola bressol i al parvulari, les nenes obtenen els mateixos resultats que els 

nens, en una gran prova nacional d’habilitats científiques, d'acord amb un estudi 

sobre el rendiment dels estudiants. A 1r, els nens ja comencen a sobrepassar les 

nenes.  

35 Títol Project MC2 – Smart is the new cool (lo guay es ser inteligente) 

Enllaç https://youtu.be/M0KSXd4UvOc  

Resum Vídeo sobre un anunci de nines científiques. 

36 Títol STEMettes 

Enllaç http://stemettes.org/  

Resum Stemettes és una empresa social del Regne Unit i Irlanda, que dóna suport a les 

dones joves a la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques carreres (coneguts 

col·lectivament com STEM). 

37 Títol Science: it’s a girl thing! (¡La ciencia es cosa de chicas!) - Women in Research and 

Innovation 

Enllaç http://science-girl-thing.eu/es  

https://youtu.be/GMOqpxlW66E  

Resum Campanya i vídeo per involucrar més les nenes i joves a la ciència.  
38 Títol Hypatia project 

Enllaç http://www.expecteverything.eu/hypatia/ 

Resum Hypatia és un projecte finançat per la UE Horizon 2020, que aborda el repte de 

reunir a diferents actors de la societat per aconseguir que més adolescents, 

especialment les nenes, s’interessin per començar una carrera de STEM, tant a 

l’escola, com en una opció d’aprenentatge i futura carrera. El seu objectiu és 

https://youtu.be/g978T58gELo
http://mujeresconciencia.com/
http://www.educatorstechnology.com/2016/10/discover-top-50-women-who-have-changed.html
http://www.educatorstechnology.com/2016/10/discover-top-50-women-who-have-changed.html
http://blogs.edweek.org/edweek/curriculum/2016/08/science_achievement_gaps_gender_race.html
http://blogs.edweek.org/edweek/curriculum/2016/08/science_achievement_gaps_gender_race.html
https://youtu.be/M0KSXd4UvOc
http://stemettes.org/
http://science-girl-thing.eu/es
https://youtu.be/GMOqpxlW66E
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
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canviar les formes en què la ciència es comunica als joves, tant a dins i fora de 

l’escola, per fer-la més inclusiva en termes de gènere. 

39 Títol Google Books 

Enllaç https://books.google.com/?hl=ca 

Resum Repositori de llibres digitalitzats.  

40 Títol Idees que han canviat el món (Eduscopi) 

Enllaç http://www.eduscopi.com/ca/2016/10/26/idees-que-han-canviat-el-mon/ 

Resum Presentacions per al curs de la Casa Elizalde sobre Idees que han canviat el món. En 

aquestes presentacions hi trobareu: el buit, l’espectrofotometria, la cèl·lula, 

l’evolució, la genètica.  

41 Títol Understanding evolution 

Enllaç http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evo_01 

Resum Pàgina web molt instructiva sobre l’evolució.  
42 Títol Lern.Genetics – Genetic Science Learning Center. What are DNA and genes? 

Enllaç http://learn.genetics.utah.edu/content/basics/dna/ 

Resum Pàgina web molt instructiva sobre genètica, DNA, etc. 
43 Títol Exàmens de biologia a les PAU 

Enllaç http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/examens.htm 

Resum Exàmens de biologia de les PAU dels darrers anys.  
44 Títol Explainers – CosmoCaixa explicat per joves 

Enllaç http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/edu-explainers 

Resum Explainers és un programa que neix per iniciativa dels principals museus de ciència 

dels EUA, i des del 1969 és el programa estrella del San Francisco Exploratorium. El 

seu objectiu principal és acostar el coneixement als visitants del museu a partir de 

les explicacions guiades fetes per estudiants voluntaris de secundària. Avalat per 

l'èxit de San Francisco i adoptat per diversos museus d'Europa, CosmoCaixa 

decideix implementar aquest programa per fer de pont entre els continguts 

museogràfics i el públic. 

45 Títol Ciència Ciutadana 

Enllaç https://cciutadana.wordpress.com/ 

Resum La Ciència Ciutadana és una pràctica en plena efervescència que implica 

la participació del públic en les activitats pròpies d’una investigació científica. 

Un dels principals impulsors és Josep Perelló @joseperello 

46 Títol Impressió 3D a les aules 

Enllaç https://youtu.be/mfUftR9cVMQ 

Resum Iniciativa d’eduscopi, per apropar la tecnologia 3D a les aules.  
47 Títol Puja a l’arbre 

Enllaç http://www.eduscopi.com/pujaalarbre/  

Resum Projecte per fer treballs de recerca utilitzant l’eina PhylomeDB per estudiar 

proteïnes, molt potent, que serveix de base per realitzar treballs de recerca reals, 

originals i rellevants. Per a això, s’ha d’entendre el funcionament de l’eina, però 

també s’ha de saber escollir l’objectiu del treball. 

http://www.eduscopi.com/ca/2016/10/26/idees-que-han-canviat-el-mon/
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evo_01
http://learn.genetics.utah.edu/content/basics/dna/
http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/examens.htm
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/edu-explainers
https://cciutadana.wordpress.com/
https://youtu.be/mfUftR9cVMQ
http://www.eduscopi.com/pujaalarbre/
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48 Títol Edutopia 

Enllaç https://www.edutopia.org/ 

Resum Comunitat sobre educació. 
49 Títol Alambique – Didàctica de les Ciències Experimentals 

Enllaç http://alambique.grao.com/ 

Resum Revista sobre didàctica de les ciències experimentals. 
50 Títol Science in School 

Enllaç http://www.scienceinschool.org/ 

Resum Diari digital europeu per professors de ciència.  
51 Títol Llibre “Enseñar ciències” 

Enllaç http://www.grao.com/llibres/ensenar-ciencias  

Resum Pensar en conceptes científics, la construcció del coneixement científic i els 

continguts de ciències; comunicació i llenguatge en la classe de ciències; 

comunitats de pensament: parlar de ciència i fer ciència; resolució de problemes; 

l’aprenentatge de la biologia: desafiaments a l’aula de secundària; la biologia a 

batxillerat: l’era de Dolly; l’ensenyament i aprenentatge de geologia; seqüència dels 

continguts geològics; l’ensenyament i aprenentatge de la física; l’ensenyament i 

aprenentatge de la química.  

52 Títol Scientix – The community for science education in Europe 

Enllaç http://www.scientix.eu/  

Resum Comunitat europea per l’educació científica. 
53 Títol Internet Archive 

 Enllaç https://archive.org/ 
 Resum Internet Archive és una biblioteca sense ànim de lucre de milions de llibres gratis, 

pel·lícules, música, programari, llocs web, i molt més. 
 Referents  Boris Mir @lamirada  

http://bmir.lamiradapedagogica.net/2016/ 

 Sandro Macarrone @smaccarrone 

http://www.taller20.eu/es/ 

 Ramon Grau @RamonGrauQC 

http://www.xtec.cat/~rgrau/ 

 Jordi de Manuel @jordidmanuel 

http://www.jordidemanuel.cat/ 

 Xavier Valbuena 

http://www.antena3.com/fundacion/actividades/educacion/grandes-

profes/ponentes/xavier-valbuena_2014120200362.html  
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