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Resum:  

 

Aquest estudi té com a finalitat recollir el màxim de veus possibles del col·lectiu docent per 

fer un retrat de les opinions dels mestres respecte a com s’han d’ensenyar les ciències en les 

diferents etapes educatives, quins coneixements consideren que són necessaris per 

ensenyar ciències i què opinen els mestres de les capacitats i/o dificultats dels infants per 

aprendre ciències. L’estudi respon a una preocupació present per l’ensenyament de les 

ciències en les primeres edats en relació al tipus de ciència que s’està duent a terme 

actualment a les escoles i a la formació dels mestres que imparteixen ciències en aquestes 

edats. És un estudi quantitatiu que s’emmarca dins el paradigma interpretatiu i que utilitza 

l’enquesta com a instrument de recerca. La mostra final d’aquest estudi és d’un total de 1.229 

mestres d’infantil i primària. És important destacar que actualment no hi ha dades recollides 

d’una mostra de mestres tan àmplia al nostre país. Les principals conclusions a què hem 

pogut arribar són que cal impulsar la  formació del professorat en ciències, i replantejar i 

renovar l’ensenyament de les ciències a les escoles: modificar l’enfoc, el contingut, l’avaluació 

i la metodologia (passar d’una metodologia deductiva a una metodologia basada en la 

indagació i la modelització). 

 

 

Paraules clau: ciències, metodologia, modelització, línia pedagògica, formació professorat, 

competència científica. 
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Abstract: 
 
 

The main aim of this research is to make an overview of teachers opinions regarding how 

teachers teach science in the different educational stages, what skills are required to consider 

science teaching and what teachers think about the children capabilities and/or difficulties to 

learn science. The present research responds to a concern for how science teaching is done 

in early ages in relation to the kind of science that is currently done in the schools and how 

the teachers, who teach science at these ages, are trained. It is a quantitative research that 

is part of the interpretative paradigm and uses the survey as a research tool. The final sample 

of the research has been a total of 1,229 kindergarten and primary teachers. Is important to 

emphasize, that there is currently no data collected on a so large sample of teachers in our 

country since now. The main conclusions are that science teacher training must be promoted 

and the teaching of science in schools must be reformed and renewed: change the focus, 

content, assessment and methodology (move from deductive based methodologies to 

investigation and modelling methodologies). 

 

 

Keywords: science, methodology, modelling, pedagogical line, teachers training, scientific 

competences. 
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1. Presentació i estructura del treball 

1.1    Presentació del treball 

Aquest estudi s’ha dut a terme com a Treball Final del Màster d’Innovació en Didàctiques 

Específiques en l’especialitat de Ciències Experimentals. L’estudi està centrat a identificar les 

opinions dels mestres sobre l’ensenyament de les ciències a l’escola. La finalitat de la recerca 

és recollir el màxim de veus possibles del col·lectiu docent per poder fer un retrat de les 

opinions dels mestres respecte a com s’han d’ensenyar les ciències en les diferents etapes 

educatives, quins coneixements consideren que són necessaris per ensenyar ciències i què 

opinen els mestres de les capacitats i/o dificultats dels infants per aprendre ciències.   

La motivació principal que m’ha mogut a realitzar aquesta recerca ha estat la consideració 

que en moltes escoles les ciències s’ensenyen de forma deficitària i molts pocs docents 

mostren sentir-se segurs i còmodes per impartir aquesta àrea. He pogut constatar aquest fet 

per la meva vinculació directa amb el món educatiu des de fa tretze anys com a docent. Durant 

aquests anys he pogut exercir en gran varietat d’escoles amb metodologies d’ensenyament- 

aprenentatge molt diverses.  

La coincidència que m’he trobat en moltes d’aquestes escoles és que no hi ha una línia clara 

de com s’ha d’ensenyar les ciències a les escoles i es tendeix a treballar amb el llibre de text 

pel desconeixement en la temàtica que manifesten els propis mestres. En la meva 

experiències laboral també he pogut constatar que són pocs els docents que manifesten tenir 

coneixements de la matèria i coneixements didàctics en aquesta àrea.  

Fruit d’aquesta realitat ha sorgit la idea d’aquest treball de final de màster per poder constatar 

si les percepcions personals coincideixen amb les percepcions del col·lectiu de mestres en 

general. L’objectiu de la recerca és recollir dades i fer un retrat de la opinió dels mestres en 

relació a diferents aspectes de l’àrea de ciències.  

El fet de poder tenir accés a una nombrosa base de dades de mestres, a través del blog 

natibergada.cat, ha possibilitat dur a terme amb èxit aquest treball final de màster i poder 

recollir una nombrosa mostra de dades. 

És important destacar que actualment no hi ha dades recollides d’una mostra de mestres tan 

àmplia en el nostre país tot i que hi ha sensacions compartides en molts països, com s’exposa 

en l’apartat 2 d’aquest treball. Aquest fet dóna valor a la recerca ja que un estudi d’aquestes 

magnituds no s’havia fet anteriorment. 
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1.2    Estructura del treball 

 

El present treball es divideix en sis grans parts ben diferenciades. La primera part serveix per 

presentar la recerca. El primer apartat, Presentació i estructura del treball, consta d’una breu 

presentació del treball i s’exposen les motivacions personals que han empès la realització de 

la present investigació. En aquest mateix apartat també hi consta l’estructura del treball escrit.  

En el segon apartat, Justificació teòrica, s’ha justificat teòricament perquè és interessant fer 

una enquesta per analitzar les opinions dels mestres catalans. Com que l’enquesta que es 

realitza toca molts temes, és difícil elaborar un marc teòric, per això s’ha utilitzat referents 

teòrics a l’apartat de justificació i a l’apartat de les conclusions.  

A continuació es presenta el tercer apartat, Finalitat i objectius que orienten la recerca, es 

descriu la finalitat general de la recerca i s’identifiquen els objectius generals i específics. 

El quart apartat del treball correspon a la investigació pròpiament dita i fa referència al disseny 

de la investigació amb la que s’ha fet la recerca per buscar respostes als objectius plantejats 

a l’inici del treball. Aquest apartat es divideix en quatre subapartats. En primer lloc es presenta 

l’Enfocament metodològic, subapartat 4.1, en el que es descriu el marc metodològic on 

s’ubica la present investigació. En segon lloc es presenta l’estratègia de recollida de dades 

subapartat 4.2, on es descriu el procés de construcció de l’enquesta i es donen arguments 

per justificar-la. En tercer lloc es presenta el Context de recollida de dades, subapartat 4.3, 

es fa referència a la selecció de la mostra i es caracteritza els mestres que han participat en 

l’estudi. Finalment en el subapartat 4.4, es presenta el Procés d’anàlisi de les dades. En 

aquest apartat es descriu el procés d’anàlisi de dades seguit en la investigació.   

A continuació es presenten els Resultats de la recerca, l’apartat 5, on s’exposen i es 

discuteixen els resultats obtinguts en la investigació en resposta als objectius específics 

concretats en l’apartat 3. 

Finalment, l’últim apartat del treball correspon a les Conclusions de la recerca, apartat 6. 

Aquest apartat fa referència a les conclusions que es poden extreure, a partir dels resultats 

obtinguts, en l’apartat 5, en relació als objectius generals que s’han formulat en l’apartat 3. 

Per facilitar la lectura de l’estudi els Annexos es presenten al final del treball. 
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2. Justificació teòrica. 
 

El present treball respon a una preocupació present per l’ensenyament de les ciències en les 

primeres edats. Aquesta preocupació bé en relació al tipus de ciència que s’està duent a 

terme actualment a les escoles i a la formació dels mestres que imparteixen ciències en 

aquestes edats. És important destacar també, que fins el moment no s’ha fet cap estudi 

d’aquestes característiques. 

Des de fa molt de temps els mestres denuncien la falta d’interès dels alumnes per 

l’aprenentatge de les ciències. Es cert que els mestres, els investigadors de l’àmbit educatiu, 

els polítics... han pres consciència d’aquest fet i han pogut comprovar que l’esquerda entre 

“la ciència dels alumnes”, “la ciència de l’escola”, “la ciència com a realitat social” i la “ciència 

dels científics” és cada vegada més gran malgrat els esforços que s’han realitzat per modificar 

l’ensenyament de les ciències (Claxton, 1994) 

Aquest fet ha generat una gran preocupació com ho demostra l’ampli repertori d’escrits 

(Marco- Stiefel, 2000, 2001; Vilches, Solbes, Gil, 2004; García, 2001 i altres) i articles sobre 

la qüestió.  

 

2.1 Informes nacionals i internacionals. 

A continuació s’exposen alguns informes que fan referència a les etapes primerenques. 

Aquests informes nacionals i internacionals plantegen la necessitat de fer canvis 

metodològics en l’ensenyament de les ciències. Aquests informes coincideixen en considerar 

que l’adquisició de la competència científica comporta implicar als infants des de molt petits 

en processos d’investigació que impliquin utilitzar el màxim de processos propis de la pràctica 

científica autèntica. El 2009 es va publicar l’informe ROCARD (Rocard, 2009) amb dos 

objectiu: 

• Analitzar l’educació científica a l’escola. 

• Proposar propostes que permetin millorar el seu ensenyament a les aules d’educació 

infantil i primària.  

El punt de partida de l’informe sorgeix de la constatació del descens de l’interès dels joves 

pels estudis de ciències i matemàtiques. Aquest descens l’atorguen, en gran mesura, per la 

manera en com s’ensenyen les ciències a les escoles de primària i secundaria. 
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En conseqüència, la comissió va demanar al grup d’experts que identifiquessin i analitzessin 

totes aquelles iniciatives innovadores i efectives per ensenyar ciències per poder extreure 

aquells elements de coneixement i bona pràctica que permetés donar un canvi radical a la 

situació i aconseguir que els joves estudiants es tornessin a interessar per les ciències.  

Els experts en l’informe posen de relleu que malgrat la majoria de la comunitat científica està 

d’acord en que una educació científica basada en la indagació és molt més efectiva, la realitat 

que es pot observar en la majoria de les aules Europees demostra que no s’està treballant 

d’aquesta manera.  

Les recomanacions que fan els experts és que:  

• Cal que es produeixi un canvi en la manera com s’ensenyen les 

ciències en els centres de primària i secundaria. 

• Cal passar d’una metodologia essencialment deductiva a una altra 

basada en la indagació, per augmentar l’interès dels joves per la 

ciència.  

• Cal augmentar la participació dels infants i els adolescents en els temes científics i elevar 

la seva autoconfiança en les ciències.  

• Cal proporcionar oportunitats per la cooperació entre els infants dins i fora de l’àmbit 

escolar.  

• Cal que els mestres pertanyin a una xarxa de professors ja que millora la qualitat de 

l’ensenyament i fomenta la seva motivació (Sense uns mestres degudament preparats, 

motivats i recolzats no hi ha canvi possible). 

A Europa existeixen dues iniciatives innovadores que promouen la renovació de l’educació 

científica: “Pollen” (POLLEN Project, 2006) y “Sinus-Transfer” (SINUSTRANSFER 

programme, 2003). Els dos projectes: 

• Proposen enfocs metodològics innovadors. 

• Proposen una metodologia basada en la indagació. 

• Basen la seva acció en la preparació, el recolzament i la motivació del professorat.  

• Tenen una clara voluntat de difondre els seus resultats.  
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Després de l’informe ROCARD, la conferència de societats científiques d’Espanya (COSCE) 

va impulsar el 2010 un projecte anomenat “ENCIENDE” (COSCE, 2011) amb el recolzament 

del ministeri de ciències i innovació.  

En aquest informe s’esmenta que: 

• La societat Espanyola actual té una escassa cultura científica.  

• L’ensenyament de les ciències necessita millorar, sobretot a nivell de primària, on té una 

presència molt insuficient.  

• Falta preparació científica dels docents. 

• Per millorar la cultura científica cal començar per la infància.  

• Cal canviar la metodologia d’aula: donar a la indagació un paper destacat.  

• Cal millorar la formació científica dels mestres i motivar-los a que es mantinguin al dia. 

• És important que els científics col·laborin amb els mestres, amb els experts en didàctica i 

amb l’administració.  

A l’informe ENCIENDE es fa referència  a la necessitat d’una renovació de l’ensenyament de 

les ciències en especial en les edats primerenques. Per poder dur a terme aquesta renovació 

es concreten unes mesures: 

• Cal que els infants siguin capaços d’integrar sabers conceptuals, habilitats i actituds per 

aplicar aquests coneixements en continguts nous i en la seva vida quotidiana (marc de 

les competències) 

• Cal donar èmfasi en concretar els continguts de ciències que es volen tractar (reduint la 

quantitat però augmentant la seva profunditat i rellevància).  

• Cal concretar els continguts a aprendre amb la vida real de manera que l’alumne percebi 

la seva rellevància i autenticitat.  

• Cal fer un replantejament de les metodologies d’aula cap a propostes on la indagació i 

l’experimentació tinguin un paper més important.  

• Cal integrar l’avaluació en el procés d’ensenyament- aprenentatge posant èmfasi en 

l’aplicació dels continguts en contextos diversos i rellevants. 

Aquestes mesures han de contribuir a augmentar l’interès i la motivació de l’alumne cap a les 

ciències. Pel projecte ENCIENDE, acostar la ciència als infants es una manera d’actuar per 

canviar el futur de l’educació i la cultura científica, perquè els infants d’avui són els ciutadans 

del demà. 
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Per poder fer aquesta renovació de l’ensenyament cal fer un replantejament de la formació 

del professorat. Els reptes són:  

• Modificar de forma efectiva, l’enfoc, el contingut, la metodologia i l’avaluació de 

l’ensenyament de les ciències.  

• Replantejar la formació del professorat de ciències en consonància amb la renovació de 

l’ensenyament que es persegueix. 

• Afavorir la confiança en el domini del coneixement científic per part dels professors de 

primària. 

Per poder fer aquesta renovació de l’ensenyament de les ciències l’informe ENCIENDE posa 

de manifest la necessitat de fomentar la cultura científica a Espanya a través de: 

• La potenciació d’accions que impliquin l’acostament de la societat, en particular en l’àmbit 

familiar  i de l’oci, així com la comunicació científica.  

• La creació, manteniment i dinamització d’un punt de trobada entre els diferents agents 

implicats en la educació i cultura científica. 

A tots aquests informes, programes i projectes cal sumar-ne d’altres també de gran 

importància que es citen a continuació.  

“Acción CRECE” (Comissions de Reflexió i Estudi de la Ciència a Espanya) 

de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE, 2005) va 

realitzar l'informe "Acción CRECE" amb l’objectiu de plantejar propostes 

d'acció com a resposta a la situació de la ciència a Espanya. Aquest informe 

recull cinc grans ponències d'experts que analitzen la salut de la ciència a 

la llum dels estudis existents i proposen actuacions per enfortir el sistema 

cientificotècnic espanyol. Aquest informe ha donat lloc a unes conclusions que es concreten 

en propostes d'actuació clares i practicables per revitalitzar, reformar i, si s’escau, introduir 

canvis estructurals en el nostre sistema científic, tant en els aspectes fonamentals com en els 

relatius a la seva repercussió econòmica i social. (Disponible a: www.cosce.org)  

Un altre informe a destacar és “Science Teaching in Schools in Europe. 

Policies and Research” (Comisión Europea, 2006). Aquest informe es 

centra en l'anàlisi de les regulacions oficials vigents en matèria 

d’ensenyament de les ciències, focalitzant-se en:  

• Programes de formació del professorat.  

• Currículum de ciències.  

• Proves d'avaluació estàndards per a l'alumnat.  
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Cal fer referència a un projecte internacional anomenat “ROSE: The Relevance of Science 

Education” (Universidad de Oslo, 2006). El projecte pretén aclarir, a partir de comparatives 

entre diferents països (gairebé 40 països), factors importants per a l'aprenentatge de les 

ciències i la tecnologia a través de la percepció de 

l’alumnat. L'objectiu principal és el d'aportar bases 

sòlides per al desenvolupament d'un nou currículum 

per tal que promogui l'interès per les ciències, a partir d'analitzar les seves actituds i 

motivacions cap a l'aprenentatge de les ciències i la tecnologia.  

L’informe “Science Education in Europe: Critical Reflections” (Osborne, 

J., Dillon, J., 2008), publicat per Nuffield Foundation, neix com a resposta 

al baix nombre de joves interessats per temes relacionats amb la ciència 

i la tecnologia a Europa. L'informe recull les aportacions d’experts en 

l’ensenyament de les ciències de nou països europeus duran la realització 

de dos seminaris amb uns objectius clars:  

• Analitzar les similituds i diferències d'aquesta problemàtica existents 

entre els diferents països. 

• Proposar una sèrie de recomanacions per a la comunitat educativa, pels responsables 

de les polítiques educatives i per als científics. 

L'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències ha estat i continua sent una qüestió 

controvertida, com s'ha repetit en els varis informes internacionals d’avaluació ja coneguts, 

no només a Espanya sinó en tots els països de l'OCDE (Kaernsli i Lie , 2011). 

De tot el que s’ha dit, es desprèn que a escala internacional hi ha un clar consens respecte: 

• La importància de la competència científica que es presenta com a essencial per al 

desenvolupament adequat dels estudiants ( i ciutadans ) al llarg de la vida. 

• La competència científica és important per la totalitat dels ciutadans (no només per 

aquells que formen o formaran part de la comunitat científica). 

Finalment cal destacar el recent informe “Taking science to school, 

learning and teaching science in grades K-8” (NRC, 2007) que fa 

referència a una visió de la ciència molt més amplia que comporta una 

interacció complexa entre l’obtenció de dades, l’establiment de fets, la 

generació de models explicatius, l’avaluació...  

La Competència Científica, segons aquest informe, es caracteritzar pels 

següents trets:  
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• Es pretén generar i avaluar evidències i explicacions científiques, això suposa 

disposar dels coneixements i habilitats necessàries per revisar models teòrics basats 

en evidències.  

• Comprèn la naturalesa i el desenvolupament del coneixement científic. Es permet a 

l'alumnat entendre la ciència com una forma de conèixer regles, processos i valors. 

• S’afavoreix una actitud d'interès cap a la ciència que es pretén continuï al llarg de tota 

la vida i en diferents contextos ja que es permet als infants fer ciència i opinar de forma 

argumentada i contrastada. 

En els anteriors informes es posa de manifest que actualment a les escoles es duen a terme 

unes ciències poc adequades i que aquest fet s’atribueix a la formació del professorat. Cal 

destacar, també, que tota aquesta preocupació neix de la investigació que s’ha fet de 

l’aprenentatge de les ciències en les primeres edats i demostra que els infants són capaços 

d’aprendre més ciències del que s’esperava. Els investigadors han constatat que aprendre 

ciències depèn de la metodologia amb la que s’ensenya ciències i que els estudis fets 

demostren que actualment a les escoles s’utilitza una metodologia poc adequada.  

 

2.2 Propostes metodològiques per ensenyar ciències. 

A continuació s’exposen els diferents models en l’ensenyament de les ciències que s’han dut 

a terme a les escoles en els darrers anys. Cal destacar el model transmissiu o tradicional, el 

model hands-on i el model d’investigació i modelització. Sovint aquestes diferents 

metodologies es combinen entre elles en les sessions de ciències.  

De manera resumida, els trets més característics del model transmissiu o tradicional són: 

 

Taula 1. Model transmissiu o tradicional.  

El coneixement es transmet de la ment d’una persona a una altra.  

L’infant es considera un receptor passiu. 

El mestre, o altres fonts, fan de simple transmissor de coneixement (classes magistrals). 

El material curricular de referència és el llibre de text.  
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Per aprendre ciències l’infant no cal que estigui en contacte amb la realitat. 

Aprendre ciències és assimilar un llistat de continguts fectuals i la definició de conceptes. 

Les relacions que es donen a l’aula són: mestre- alumne (competitivitat entre alumnes). 

L’avaluació es basa en la reproducció memorística de la informació.  

 

Al meu entendre, les principals crítiques a aquest model són: 

• Els coneixements no s’adquireixen per transmissió ni són acumulatius, sinó que cada 

infant construeix els seus propis aprenentatges a partir de les seves idees i experiències 

anteriors; els models creats anteriorment són modificats contínuament.  

• Si dirigim l’aprenentatge només als resultats i no al procés de construcció del 

coneixement estem convidant l’alumne a generar un aprenentatge mecànic on es 

prioritza la memorització i la repetició.  

• La posició passiva de l’estudiant en el procés d’aprenentatge pot generar avorriment i 

distracció a l’aula. 

• El docent no sempre té prou coneixements per impartir la matèria. 

• La desconnexió amb la realitat dificulta el procés d’aprenentatge als infants.  

Quan el model tradicional comença a trontollar apareixen noves propostes que donen èmfasi 

a posar els infants en contacte amb el món que els envolta i es comença a fer referència a 

l’ensenyament de les ciències per descobriment. Segons autors com Piaget (1932), la millor 

manera que un infant aprengui és que ho descobreixi per ell mateix, ja que el coneixement 

es construeix mitjançant l’activitat (Gagné,1979). Apareix el Model Hands- on. 

Els trets més característics d’aquest model són: 
 

Taula 2. Model Hands-on. 

El coneixement es construeix mitjançant l’activitat.  

L’infant aprèn el que descobreix fent i observant. 
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El paper del docent és coordinar activitats experimentals i proporcionar oportunitats als 

infants per investigar.  

El material curricular de referencia és el llibre de text + material divers (guions de treball, 

materials de laboratori, documentació…)  

Es dóna més importància als processos i destreses del mètode científic que als continguts 

conceptuals.  

Les interaccions a l’aula són professor- estudiant, estudiant- professor i estudiant- estudiant 

(es promouen estratègies cooperatives).  

S’avalua la capacitat d’utilitzar els coneixements en situacions noves. 

 

Al meu entendre, les principals crítiques a aquest model són: 

• Aquest model va portar a una sobrevaloració de l’activitat manipulativa en detriment de 

la construcció conceptual. Cal trobar un equilibri entre el fer i el pensar. 

• Els processos de la ciència són inseparables dels continguts i el desenvolupament de les 

habilitats intel·lectuals es produeix sobre camps conceptuals concrets (Jiménez, 2.000).  

Amb l'entrada en vigor de la LOE, Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de Maig, s'introdueix 

per primera vegada la idea de les competències bàsiques en el currículum espanyol com a 

adaptació a les competències clau proposades per la Comissió Europea. Una d'aquestes 

competències és "Coneixement i interacció amb el món físic" (A la Unió Europea; 

"Competències bàsiques en ciència i tecnologia").  

En aquest moment es parla de la necessitat d’impulsar en l’educació primària l’ús 

d’estratègies d’aprenentatge a través de la investigació IBSE (Inquiry- based science 

education). Aquesta estratègia didàctica pot suposar per molts mestres un canvi radical tant 

en les seves concepcions sobre les possibilitats de l’alumnat de primària com del que 

tradicionalment s’han considerat pràctiques d’ensenyament- aprenentatge de les ciències. 

Aquesta situació comporta un repte important per la formació del professorat (Martí, 2012). 

Des de fa moltes dècades, l'ensenyament de les ciències basat en la indagació (ECBI) ha 

guanyat protagonisme en l'ensenyament de les ciències (Rocard et al. 2007, Osborne & Dillon 

2008). Alguns autors afirmen que involucrar a l’alumnat en una indagació científica pot aportar 
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diversos beneficis com augmentar la seva motivació, ajudar al desenvolupament de ciutadans 

autònoms amb pensament crític i preparar a futurs científics (Demir & Abell, 2010).  

Malgrat les potencialitats apuntades anteriorment, molts estudis han evidenciat que aquest 

tipus de pràctica educativa no ha arribat a uns nivells de qualitat acceptable en la seva 

implementació a l’aula. La recerca educativa està tendint a centrar-se cada vegada més en 

la comprensió de la dinàmica de l’ensenyament a través de la indagació i en com poder portar-

la a terme a l’aula (Anderson, 2002). El currículum de Catalunya (DOGC, 2007) introdueix la 

idea de model que és un tema de debat actual en la didàctica de la ciència.  

A continuació s’exposa, de manera resumida, els trets més característics del model 

d’investigació i modelització: 

 

Taula 3. Model d’investigació i modelització. 

Es concep la ciència com a joc d’idees en què els fets obtinguts a través de la investigació 

i els models han de ser coherents.  

Es concep la ciència com la interpretació de la realitat mitjançant la construcció de models 

que poden ser substituïts per altres.  

Els infants s’impliquen en activitats mentals, cognitives i no només de manipulació.  

Les idees dels infants són el punt de partida de l’aprenentatge.  

La responsabilitat del procés d’aprenentatge correspon a l’infant.  

A l’aula es potencia molt el diàleg i l’aprenentatge cooperatiu.  

 La metareflexió sobre els aprenentatges és molt important.  

 

És important destacar però, que com diu Couso (2014), des de la didàctica es dona 

importància a la modelització però la realitat que ens trobem a les escoles és que la 

investigació es basa en la recollida de dades i arribar a unes conclusions.  

Cal destacar que una altra manera de treballar les ciències és vincular-les als projectes.  

Dewey (2007) planteja un mètode de problemes que dóna importància a l’activitat de l’infant 



	

21	
	

a través de la investigació i la cerca activa del coneixement i no en l’acumulació passiva de 

fets i coneixements. De la proposta de Dewey se’n deriva una proposta metodològica 

denominada Mètode de projectes plantejada per William H.Kilpatrick 

Actualment cada vegada més escoles es decanten per aquesta metodologia d’ensenyament- 

aprenentatge, tot i que actualment es pot destacar que no hi ha una única concepció 

establerta en relació a aquesta metodologia. Cada escola aplica el mètode del treball per 

projectes a la seva manera i cal unificar els criteris que el mètode porta implícits per poder-

ne fer una correcta aplicació.  

Cal tenir present que l’aprenentatge de les ciències  és un projecte d’escola que requereix un 

model didàctic i unes finalitats compartides per tots els mestres. D’aquí la importància del 

model de ciència escolar que tinguin els mestres i, sobretot, del tipus d’activitat científica 

escolar que acabin duent a terme a l’aula, perquè no totes les formes de fer ciència a l’escola 

contribueixen en la mateixa mesura a l’objectiu final de desenvolupar el pensament científic. 

L’activitat científica escolar a l’educació primària s’ha de desenvolupar en un context de 

ciència escolar autèntica. 

Actualment des de la didàctica de les ciències es defensa que la ciència hauria de permetre: 

 

Figura 1. La ciència escolar (Martí 2012) 

 

És imprescindible involucrar els estudiants a participar en autèntiques pràctiques de 

modelització científica a l'aula, en contraposició a rutines en les que solen ser només 

consumidors de productes del coneixement científic. Involucrar els infants pot ajudar-los a 

entendre no només idees centrals de les diferents disciplines de coneixement científic, sinó 

també com aquestes idees es construeixen i s’avaluen (Stewart, Cartier, i Passmore, 2005). 

Actualment a les escoles la modelització científica, però, no és molt comú a les aules de cicle 
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mitjà i de cicle superior, i és encara més escassa a l'escola a infantil o primària (Acher , Arcà 

i Sanmartí , 2007; Acher i Arcà , 2009 , 2012). 

L’activitat científica, segons aquest model de ciència, són les relacions entre teoria (món 

d’idees) i fets (món real), entre teoria i evidència, perquè sense aquesta connexió amb els 

fets, els models esdevenen simples sistemes formals, desconnectats de qualsevol realitat 

(Izquierdo et al., 1999).  

 

Figura 2. L’activitat científica. 

Estem parlant d’una ciència escolar que ha de promoure una activitat científica escolar que 

permeti als alumnes:  

• Construir i explicitar models.  

• Obtenir evidències.  

• Vincular els models a les evidències obtingudes.  

• Avaluar hipòtesis teòriques.  

D’acord amb el que s’ha exposat fins ara podem concloure que molts investigadors en 

didàctica de les ciències defensen aquesta concepció cognitiva de ciència i consideren que 

els models i la modelització han d’ocupar un paper central en l’activitat científica dels alumnes 

(Couso, 2014; Martí, 2012). Per assolir la competència científica, els experts coincideixen a 

recomanar l’aplicació d’estratègies didàctiques basades en la investigació dels alumnes 

(IBSE, inquiry-based science education) i la incorporació de processos de modelització 

(modelbased science learning). 

Incorporar pràctiques de modelització científica a les aules planteja grans reptes pels mestres.  

• La reconstrucció del coneixement didàctic dels mestres. 

• La identificació i interpretació de les concepcions (o idees) científiques dels docents. 
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• La identificació de les percepcions dels mestres sobre les capacitats /dificultats dels 

infants. 

Malgrat el que s’ha exposat fins ara, actualment s’ha constatat que les escoles s’allunyen del 

que diu la didàctica. En l’ensenyament de les ciències es dóna molta importància a la 

investigació i no es fa el pas cap a la modelització ni cap a la representació de models. Els 

informes nacionals i internacionals, citats anteriorment, diuen que això no canviarà si no 

canvia la manera de fer ciències dels mestres. Per aquest motiu també és important que en 

la present investigació s’inclogui aspectes relacionats amb les opinions que els mestres tenen 

respecte el seu propi coneixement sobre la didàctic per l’ensenyament de les ciències.  

 

2.3 Coneixement didàctic per l’ensenyament de les ciències. 

Aplicar a l’aula un model d’activitat científica escolar basada en els models i la modelització 

ha d’ocupar un paper central en l’activitat científica dels alumnes i comporta que els mestres 

disposin d’un coneixement didàctic específic. Cal definir quin ha de ser el coneixement 

didàctic per a l’ensenyament de les ciències orientat a implementar un model de ciència 

escolar que impliqui estratègies didàctiques basades en la investigació dels alumnes i la 

incorporació de processos de modelització.  

En l’estudi del coneixement professional dels docents Shulman (1987) identifica el concepte 
de Coneixement Didàctic del Contingut (CDC), com un dels set coneixements professionals 
dels docents que es poden considerar bàsics. Aquest autor contempla el CDC com un tipus 
de coneixement singular i propi dels docents, diferent al de l’expert en la matèria o al del 
pedagog.  

En els estudis sobre el coneixement dels docents per a l’ensenyament de les ciències el 
Coneixement didàctic del continguts en l’ensenyament de les ciències (CDec) s’ha convertit 
en un dels principals conceptes de referència (Abell, 2007, 2008; Gess- Newsome & 
Lederman, 1999; Mellado, 1998; Mellado, 1998; Magnusson, Krajcik i Borko (1999) proposen 
un model teòric de Coneixement didàctic per a l’ensenyament de les ciències (CDec) que es 
fonamenta en les aportacions de Shulman (1986, 1987) i de Grossman (1990). Els autors 
consideren que el Coneixement didàctic per a l’ensenyament de les ciències (CDec) és el 
resultat de la «transformació de diferents tipus de coneixements per a l’ensenyament» 
(Magnusson et al., 1999, p. 95) que procedeixen de tres grans dominis: 

• El coneixement i les creences sobre la matèria. 
• El coneixement i les creences pedagògiques de caràcter general.  
• El coneixement i les creences sobre el context.  
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Fruit de la transformació d’aquests tres tipus de coneixement, i seguint els plantejaments de 
Grossman (1990), consideren que el CDec està conformat per cinc components: 

• Les orientacions cap a l’ensenyament de les ciències.  
• El coneixement i les creences sobre el currículum científic.  
• El coneixement i les creences sobre la comprensió que tenen els alumnes de tòpics 

científics específics. 
• El coneixement i les creences sobre l’avaluació en l’ensenyament de les ciències. 
• El coneixement i les creences sobre les estratègies d’ensenyament de les ciències.  

Veal & McKinster (1999) plantegen que hi ha una jerarquia en el CDec entre el coneixement 
didàctic més específic vinculat a un contingut concret fins al coneixement didàctic vinculat al 
conjunt d’àrees (Figura 3) 

 

Figura 3. Nivells jeràrquics del CDec (Martí, 2016) 

En el model de CDec de Magnusson et al. (1999) es dóna un paper central a les orientacions 
per a l’ensenyament de les ciències. Aquests autors defineixen les orientacions com: «una 
orientació representa una manera general de veure o de conceptualitzar l’ensenyament de 
les ciències», tal com ho van fer Anderson i Smith (1987). Aquests autors van identificar 
quatre tipus diferents d’orientacions: 

• Centrat en les activitats (activity-driven teaching) 
• Transmissió (didactic teaching) 
• Descoberta (discovery teaching) 
• Canvi conceptual (conceptual change teaching)  

Friedrichsen, Driel i Abell (2011) reclamen la necessitat de revisar el concepte d’orientacions 
i precisar-ne el significat. Aquets autors defineixen les orientacions com: «un conjunt de 
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creences amb les següents dimensions: finalitats i propòsits de l’ensenyament de les ciències, 
visions sobre la ciència i creences sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències». 

Altres estudis conclouen que és més útil concebre el sistema de creences dels mestres com 
un perfil obert, canviant i contextualment situat, que no pas com un sistema de creences que 
encaixi fàcilment en models didàctics preestablerts (Tsai, 2002). En aquest sentit un estudi 
fet amb mestres de primària mostra com poden tenir múltiples orientacions, no es tracta d’un 
coneixement teòric reflexionat i explícit, sinó que és més aviat un coneixement tàcit, útil per a 
l’acció, i poc reflexiu (Smith & Neale, 1989) 

En referència a les propostes d’aula que elaboren els mestres cal tenir present dos moments 
en aquest procés: (Shulman, 1986, 1987) 

• La fase de planificació: és una fase prèvia a la intervenció (Fase proactiva) 
• La fase d’acció a l’aula (Fase interactiva) 

Martí (2016) afirma que les dues fases es desenvolupen en contextos diferents i impliquen la 
mobilització de coneixements i habilitats diferents.  

Finalment podem situar els perfils d’activitat científica escolar presents a les escoles des 
dels models que no tenen cap component d’investigació (el model tradicional), als models 
més innovadors amb components d’investigació i modelització (Furtak, 2006; Navarro, 
2009). 

En conclusió podem destacar que hi ha nous models de fer ciències basats en els models i 
la modelització i això suposa un gran repte pels mestres ja que comporta que disposin d’un 
coneixement didàctic específic. Incorporar pràctiques de modelització científica a les aules 
planteja la reconstrucció del coneixement didàctic dels mestres i la necessitat de formació 
del professorat. El coneixement didàctic del continguts en l’ensenyament de les ciències 
(CDec) s’ha convertit en un dels principals conceptes de referència.  
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3. Finalitat i objectius que orienten la recerca 

3.1 Finalitat de la recerca 

 

Tenint en compte el que s’ha exposat en la presentació del treball, la finalitat general que 

orienta la recerca és: 

 

Recollir el màxim de veus possibles del col·lectiu docent per poder fer un retrat de 
les opinions dels mestres sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària.  

 

La investigació pretén aprofundir en el coneixement sobre les opinions que tenen els mestres 

respecte l’ensenyament de les ciències a l’escola. El fet de conèixer les opinions dels mestres 

permet disposar de dades per analitzar i detectar possibles aspectes a millorar de l’àrea de 

coneixement del medi/ ciències. 

 

3.2 Objectius de la recerca 

 

D’acord amb la finalitat anterior, el treball es planteja els objectius generals i específics 

següents:  

 

Objectiu 1: Identificar i analitzar les opinions que tenen els mestres de com 
consideren que s’han d’ensenyar les ciències en les diferents etapes educatives.  

Objectiu 1.1: Identificar el rol que ha de tenir el mestre en l’ensenyament de les ciències.  

Objectiu 1.2:  Identificar si els mestres utilitzen un mateix model didàctic en l’ensenyament 

de les ciències.  

Objectiu 1.3: Detectar el paper dels projectes en l’ensenyament de les ciències.  

Objectiu 1.4: Detectar el grau de satisfacció que tenen els docents amb l’ensenyament de 

les ciències.  
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Objectiu 2: Identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els coneixements 
necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que tenen a l’hora 
d’ensenyar ciències.  

Objectiu 2.1: Identificar els coneixements bàsics que el professorat considera que ha de 

tenir un mestre de ciències.  

Objectiu 2.2: Detectar els coneixements bàsics que els docents consideren que han de 

reforçar per ensenyar ciències.  

Objectiu 2.3: Detectar el grau de formació en ciències del professorat. 

Objectiu 2.4: Identificar i analitzar les emocions que tenen els docents quan fan ciències. 

 
 
 

Objectiu 3: Identificar i analitzar les opinions que tenen els docents sobre les 
capacitats i/o dificultats dels infants en l’aprenentatge de les ciències i l’èxit escolar 
en aquesta àrea.  

Objectiu 3.1: Detectar quines són les dificultats que el professorat identifica que els infants 

tenen per adquirir els coneixements científics.  

Objectiu 3.2: Detectar quin és el motiu pel qual els docents consideren que els infants 

tenen dificultats per adquirir els coneixements científics.  

Objectiu 3.3: Detectar com valoren els docents el nivell de ciències que assoleixen els 

infants un cop acabada l’etapa de primària.  

 
 
 
 

Objectiu 4: Caracteritzar la població de mestres en relació als diferents objectius 1, 
2 i 3.  
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4. Disseny de la investigació  

En els apartats següents es descriu els elements que contribueixen al disseny de la 

investigació. 

 

4.1 Enfocament Metodològic 

Hi ha un acord generalitzat en reconèixer tres paradigmes principals en la investigació 

educativa: el paradigma positivista, el paradigma interpretatiu i el paradigma crític o 

sociocrític. Els diferents paradigmes representen punts de vista diferents per observar els 

problemes en l’àmbit de la investigació educativa. 

L’orientació de la investigació que es presenta es concreta en el Paradigma Interpretatiu, 

conegut també amb els noms de qualitatiu, naturalista, ecològic, il· lustratiu, holístic, 

contextual, fenomenològic, humanista, etnogràfic, descriptiu, etcètera, per diferents autors 

com Alonso (1992); Arnal, Del Rincón i Latorre (1994) o Forner i Latorre (1996). La tria 

d’aquesta opció s’argumenta en el fet que aquest conjunt de corrents 

humanisticointerpretatives es centren en l’estudi dels significats de les accions humanes i de 

la vida social. En concret, tots aquests investigadors/es coincideixen a assenyalar que el 

paradigma interpretatiu fonamenta la investigació cap a la descripció i la interpretació dels 

fenòmens socials. Aquest és precisament l’objectiu que es vol aconseguir amb aquest treball: 

recollir el màxim de veus possibles del col·lectiu docent per poder fer un retrat de les opinions 

dels mestres respecte a com s’han d’ensenyar les ciències en les diferents etapes educatives, 

quins coneixements consideren que són necessaris per ensenyar ciències i què opinen els 

mestres de les capacitats i/o dificultats dels infants per aprendre ciències.     

La present recerca s’emmarca dins la perspectiva metodològica quantitativa ja que 

l’investigador es separa de la realitat que configura l’objecte d’estudi amb la finalitat de 

descobrir regularitats i formular generalitzacions probabilístiques que possibilitin la seva 

predicció.  

En la investigació, s’utilitza l’enquesta com a instrument de recerca amb el propòsit bàsic de 

definir els fenòmens en mesures estandarditzades, vàlides i fiables que, posteriorment, 

s’analitzen amb un programa estadístic.  

Cal destacar que en la present recerca el mètode d’investigació utilitzat és el mètode 

descriptiu ja que el treball té el propòsit de descriure, de forma sistemàtica, les opinions que 

tenen els mestres en relació a l’àrea de ciències. Danhke (1989) defineix els estudis 
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descriptius com aquells que busquen especificar les propietats, les característiques i els 

perfils importants de persones, grups, comunitats o qualsevol altre fenomen que es sotmeti a 

una anàlisi. 

 

En la planificació del present estudi descriptiu es segueixen les fases següents: 
 
 

 

 

Figura 4. Fases de l’estudi descriptiu. 

 

4.2 Estratègia de recollida de dades 
 
 
 
 

4.2.1 Enquesta com a instrument de recerca 
 
 

Cal destacar que en una recerca els objectius i la finalitat de la investigació condicionen la 

modalitat d’investigació més adequada, així com també la seva metodologia d’investigació. 

Per aquest motiu en aquest estudi descriptiu específic i concret la millor eina és l’enquesta. 

Aquesta eina permet fer una primera aproximació a la realitat de les escoles, concretament a 

l’àrea de coneixement del medi/ ciències, que és l’àmbit que ens preocupa. Posteriorment es 

podria estudiar amb més profunditat la temàtica tractada utilitzant altres modalitats 

d’investigació més adequades a l’objectiu que es pretengui assolir. 

Per entendre millor els estudis per enquestes, és important partir d’una concepció clara de la 

investigació descriptiva. Aquest tipus d’investigació té com a objectiu general descriure un 

fenomen donat, a partir de diverses accions no excloents entre elles. Mateo (1997) manifesta 

Extreure	conclusions

Recollir	i	analitzar	les	dades

Dissenyar	l'instrument	de	recollida	d'informació	(enquesta)

Establir	els	objectius	de	l'estudi

Identificar	i	formular	el	problema	a	investigar
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que aquest tipus d’estudi és propi de les primeres etapes del desenvolupament d’una 

investigació i poden proporcionar dades que preparin el camí per a noves investigacions.  

La investigació per enquesta és molt utilitzada en l’àmbit educatiu ja que és molt útil per poder 

fer la descripció dels fenòmens educatius, però també és eficient per a fer una primera 

aproximació a la realitat o per fer estudis exploratoris, com és el cas de la recerca que es 

presenta en aquest treball.  

Bisquerra (2012) defineix l’enquesta com un instrument de recopilació d’informació composta 

d’un conjunt limitat de preguntes a partir de les quals el subjecte proporciona informació sobre 

si mateix i sobre el seu entorn. 

Cal tenir present que els estudis amb enquestes permeten: 

• Recollir informació dels subjectes a partir de la formulació de preguntes. 

• Fer estimacions de les conclusions de la població de referència a partir dels resultats 

obtinguts en una mostra.  

Existeixen múltiples maneres de classificar les enquestes: en funció de les seves 

característiques, segons el grau de cobertura de la població, en funció dels seus objectius, 

del seu disseny, de la tècnica de mostreig... De totes les maneres en que es pot administrar 

l’enquesta s’ha fet servir l’enquesta per internet.  

A continuació s’exposa els avantatges i inconvenients d’aquesta tipologia d’enquestes 

Brumblay (1975): 

 

Taula 4. Avantatges i inconvenients de l’enquesta. 

Enquestes per internet 

Avantatges Inconvenients 

Poc cost i major rapidesa Dificultat en plantejar preguntes obertes 

No es necessiten entrevistadors Major cost en l’elaboració del qüestionari 

L’entrevistat té més sensació d’anonimat Perill de possibles errors informàtics 



	

31	
	

Permet accedir a les poblacions de difícil 

accés 

Necessitat de disposar de connexió a 

internet 

Evita errors de codificació, salts de 

preguntes… 

Mitjà poc motivador si no existeix un reclam 

o incentiu 

Facilita l’anàlisi quantitativa de la informació És molt impersonal 

 
 

 
 

4.2.2 Elaboració de l’enquesta 
 

En aquest apartat es resumeixen les fases que es duen a terme en l’elaboració de l’enquesta 

del present treball. Cada una d’aquestes fases s’exposen en els apartats següents: 

 

Figura 5. Fases per elaborar l’enquesta. 

 

4.2.2.1 Fase 1. Definició dels objectius. 
 

L’enquesta parteix de tres grans objectius: 

Figura 6. Objectius de la recerca. 

Fase	1

•Definició	
dels	

objectius

Fase	2

•Planificació	
de	

l’enquesta

Fase	3

•Elaboració	i	
selecció	de	les	
preguntes

Fase	4

•Test	de	
l'enquesta

Fase	5

•Redacció	
final	

enquesta

Objectiu	1:	Identificar	i	analitzar	les	opinions	que	tenen	els	mestres	d'educació	
infantil	i	primària	de	com	consideren	que	s’han	d’ensenyar	les	ciències	en	les	
diferents	etapes	educatives.	

Objectiu	2:	Identificar	i	analitzar	les	opinions	dels	mestres	sobre	els	
coneixements	necessaris	per	ensenyar	ciències	i	el	grau	de	comoditat	que	tenen	
a	l’hora	d’ensenyar	ciències.	

Objectiu	3:	Identificar	i	analitzar	les	opinions	que	tenen	els	docents	sobre	les	
capacitats	i/o	dificultats	dels	infants	en	l’aprenentatge	de	ciències	i	l’èxit	escolar	
en	aquesta	àrea.	
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Cal tenir present que l’enquesta té el propòsit de traduir els objectius del que es vol descobrir 

en preguntes. De cada pregunta es pot recollir una resposta susceptible d’anàlisi, de manera 

que els resultats satisfacin els objectius de la recerca.  

 

 

4.2.2.2 Fase 2. Planificació de l’enquesta. 
 

L’enquesta es realitza seguint la temporalització següent: 

 

Taula  5. Planificació de l’enquesta. 

Etapes Tasques a realitzar Temporalització 

Identificació i definició del 

problema 

Definició del problema. 

Formulació dels objectius. 

Concreció del disseny metodològic 

Març 

Elaboració del pla Organització del treball. 

Elaboració de l’enquesta. 

Planificació del treball de camp. 

Abril 

Desenvolupament del pla Realització del treball de camp. 

Recopilació i verificació del qüestionari. 

Procés i interpretació dels resultats. 

Maig - Juny 

Valoració dels resultats  Comprovació o refutació de la hipòtesis. 

Conclusions. 

Juliol - Agost 

 

 

4.2.2.3 Fase 3. Elaboració i selecció de les preguntes. 

 

L’elaboració de l’enquesta es realitza a partir de diferents esborranys. Per poder crear una 

bona enquesta, es demana assessorament a un expert en estadística, que proporciona 

orientacions de com cal elaborar-la.  

Preveient la dificultat de recollir les dades amb una enquesta amb preguntes obertes s’opta 

per una enquesta amb preguntes estructurades, tancades i de resposta múltiple. En 

l’enquesta es menciona a l’enquestat/da les possibilitats de resposta de que disposa. Per tal 
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d’aconseguir que l’enquesta sigui fàcil de respondre i no es faci repetitiva es combina diferents 

formats de resposta: resposta múltiple (múltiple choice), resposta combinada (múltiple choice 

grid), valoració amb una progressió numèrica 1,2,3,4 (linear scale), valoració amb termes 

com: molt, bastant, poc, gens o molt d’acord, d’acord, poc d’acord i en desacord.  

La primera versió de l’enquesta es formula amb vint preguntes tancades amb diferents 

opcions de resposta. Les primeres modificacions que es duen a terme en el primer esborrany 

de l’enquesta consisteixen a reduir el número de preguntes (de vint preguntes a setze), 

simplificar algunes preguntes i afegir imatges en la pregunta 1 per facilitar-ne la seva 

comprensió. 

El tutor del TFM i l’expert en estadística supervisen la nova versió de l’enquesta i s’acorda fer 

noves modificacions. En veure que l’enquesta és massa complexa es procedeix a reduir i 

simplificar al màxim els enunciats de les preguntes. 

 Finalment, per acabar de simplificar més l’enquesta, la pregunta: “Ensenyes ciències 

habitualment?” es desplaça de l’apartat de les preguntes a l’apartat de les dades 

demogràfiques de l’enquesta. De manera que el número total de preguntes de l’enquesta 

finalment és de 14.  

En referència als continguts de l’enquesta cal recordar que aquesta es basa en quatre grans 

objectius, com ja s’ha esmentat anteriorment. L’enquesta té el propòsit de traduir els objectius 

del que es vol descobrir en preguntes. Cada un d’aquest objectius es treballa mitjançant les 

diferents preguntes de l’enquesta.  

En la taula següent s’agrupen les diferents preguntes de l’enquesta amb els objectius 

d’anàlisi: 

 

Objectiu 1: Identificar i analitzar les opinions que tenen els mestres de com 
consideren que s’han d’ensenyar les ciències en les diferents etapes educatives.  

Pregunta 1: Quina imatge representa millor l’ensenyament de les ciències? 

Pregunta 2: Quina és la principal tasca que ha de dur a terme un mestre de ciències?  

Pregunta 6: Valora aquesta afirmació: A l’escola tots els mestres compartim una mateixa 

línia metodològica en l’ensenyament de les ciències? 
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Pregunta 7: Respon les preguntes següents: 

A la teva escola treballeu les ciències vinculades a un projecte? 

Creus que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte? 

Pregunta 8: Respon les preguntes següents: 

T’agrada com es fan les ciències a la teva escola? 

T’agrada com es fan les ciències a les escoles en general? 

 

 

Objectiu 2: Identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els coneixements 
necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que tenen a l’hora 
d’ensenyar ciències.  

Pregunta 3: Quins coneixements bàsics creus que hauria de tenir un mestre de ciències? 

Pregunta 4: Quins coneixements creus que et caldria reforçar/millorar com a docents? 

Pregunta 5: Has fet formació de ciències en els darrers 5 anys? 

Pregunta 12: Et sents còmode ensenyant ciències? 

Pregunta 13: Com et sents quan fas ciències? 

 

 

Objectiu 3: Identificar i analitzar les opinions que tenen els docents sobre les 
capacitats i/o dificultats dels infants en l’aprenentatge de les ciències i l’èxit escolar 
en aquesta àrea.  

Pregunta 10: Respon les preguntes següents: 

Els infants estan interessats en les ciències? 



	

35	
	

Els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

Pregunta 11: Si creus que els infants tenen dificultats, quin diries que és el motiu? 

Pregunta 14: Valora aquesta afirmació: Un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències? 

 

La pregunta 9, que fa referència als materials que s’utilitzen per l’ensenyament de les 

ciències, no s’engloba en cap dels objectius citats anteriorment. Per aquest motiu aquesta 

pregunta finalment es desestima i no és objecte d’estudi.  

En l’enquesta també s’afegeixen preguntes demogràfiques que fan referència al sexe, l’edat, 

l’etapa educativa, els anys d’experiència docent, a quin tipus d’escola treballen i la freqüència 

amb la que imparteix ciències els docents que participen en l’enquesta. La resposta a 

aquestes preguntes permet definir els diversos subconjunts d'individus de la població total 

que han ajudat a caracteritzar la població.  

 

4.2.2.4 Fase 4. Test de l’enquesta. 
 

Un cop es valora que l’enquesta és correcta, es procedeix a establir un test de l’enquesta. 

S’envia l’enquesta, via correu electrònic, a 15 mestres coneguts amb característiques molt 

diferents: d’edat, de tipologia d’escola, d’experiència laboral i de situació geogràfica. L’objectiu 

d’aquest test de l’enquesta és obtenir informació d’un grup reduït de mestres per poder 

constatar si l’enquesta és prou clara i entenedora i si les dades recollides són útils. 

 

4.2.2.5 Fase 5. Redacció final de l’enquesta. 
 

Un cop dut a terme el test de l’enquesta es parla amb els mestres enquestats i se’ls demana 

que valorin l’enquesta i que manifestin si consideren que es poden fer millores. De les 

converses amb els enquestats s’extreu dues propostes que es considera interessant afegir a 

l’enquesta: 
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• S’afegeix una doble pregunta en referència al treball per projectes: “A la teva escola 

treballeu les ciències vinculades a un projecte?” i “Creus que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte?”  

• Es marca totes les preguntes com a obligatòries, de manera que per poder donar 

l’enquesta per finalitzada els docents han de respondre a totes les preguntes de l’enquesta.  

Amb els resultats obtinguts de la mostra es valora si les dades recollides són útils, tan pel 

format que queden recollides en respondre l’enquesta, com per la interpretació que es poden 

fer de les dades recollides. Aquests resultats són supervisats pel tutor del TFM i per l’expert 

en estadística que valoren que tot és correcte i que els resultats recollits permeten fer-ne una 

bona interpretació. En aquest moment es dóna l’enquesta per finalitzada, a l’Annex 1 es pot 

consultar el model d’enquesta definitiu. 

 

4.2.3 Difusió de l’enquesta 
 

Un cop elaborada l’enquesta es concreta com fer-ne difusió per arribar al màxim de mestres 

possibles. S’envia l’enquesta, via correu electrònic, als 8.000 mestres subscrits al bloc 

natibergada.cat.  

L’enviament de l’enquesta es fa a través d’una carta (el dia 2 de Maig) en la que s’argumenta 

el motiu pel qual es fa l’enquesta “Fer un retrat de com treballem i com vivim les ciències a 

les escoles” i es concreta l’objectiu “Recollir dades per analitzar i detectar possibles aspectes 

a millorar de l’àrea de coneixement del medi/ ciències”.  

En la carta també es defineix breument les instruccions més destacables de l’enquesta: 

• “Es respon en menys de dos minuts” 

• “És tipus test”  

• “Té 14 preguntes”  

Amb la carta es pretén animar als docents a respondre l’enquesta i a compartir-la amb els 

seus contactes. Es pot consultar la carta a l’Annex 2. 

Per poder obtenir un major índex de participació, s’ofereix un incentiu que consisteix en un 

document que conté una progressió d’aprenentatge amb 23 activitats per treballar la matèria. 

En la carta de presentació de l’enquesta es fa referència a aquest document de la manera 

següent: “En agraïment per participar i dedicar-me 2 minuts, he preparat una progressió 
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d’aprenentatge amb 23 activitats per treballar la matèria des de la llar d’infants fins a cicle 

superior”.  

Finalment en l’annex 3 es recullen alguns dels correus electrònics que els mestres van enviar 

donant la seva opinió en referència a l’enquesta.  

 
 

4.3 Context de recollida de dades 
 

4.3.1    Selecció de la mostra 
 

En el disseny de l’estudi un altre aspecte important és la selecció de la mostra dels subjectes 

d’estudi sobre els que es recull les dades. En la present recerca la població a qui es vol fer 

extensiva la investigació és el col·lectiu de mestres d’infantil i primària.  

En no tenir accés directe a tot el col·lectiu docent es busca la manera d’accedir al màxim de 

mestres possibles. Un recurs molt útil amb el que es compta és el fet de tenir accés a una 

base de dades de 8.000 mestres a través del bloc natibergada.cat i la possibilitat de fer difusió 

de l’enquesta en les xarxes socials del facebook i el twitter. 

El bloc natibergada.cat és un bloc personal de l’àmbit educatiu amb l’objectiu d’impulsar la 

innovació educativa i compartir reflexions, experiències, recursos, estratègies relacionades 

amb l’àmbit educatiu. 

El perfil de subscriptors d’aquest bloc és principalment mestres de les diferents etapes 

educatives, amb més presència de mestres de primària que d’infantil i secundària. El bloc 

també compta amb un petit percentatge de subscriptors del col·lectiu de pares. 

S’intueix que el perfil de subscriptors d’aquest bloc és majoritàriament mestres amb ganes 

d’innovar en el sistema educatiu i amb un cert nivell de noves tecnologies.  

Segons les dades extretes de Google Analytic1, el perfil de subscriptor/ visitants del bloc té 

les característiques següents. 

 

                                                
1 Google Analytics és una eina analítica web de l'empresa Google. Ofereix informació agrupada del trànsit que 
arriba als llocs web segons l'audiència, el comportament i les conversions que es duen a terme en el lloc web. 
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Figura 7. Google Analytic: Edat dels subscriptors 

 

Gairebé el 40% dels subscriptors del blog té entre 35 i 44 anys. El segon grup més nombrós 

és el de mestres amb una franja d’edat de 25 a 34 anys. El segueix el grup de mestres entre 

45 i 54 anys. El quart grup és el dels mestres entre 55 i 64 anys amb un percentatge del 10%. 

Finalment els mestres amb una franja d’edat de 18 a 24 anys i els mestres de més de 65 anys 

son el percentatge més baix de subscriptors.  

 

 

Figura 8. Google Analytic: Sexe dels subscriptors 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior el 83,8% dels subscriptors del blog són dones i el 

16,2% són homes.  

L’enquesta va estar disponible una setmana, del dilluns 2 de mig de 2016 al dimarts 10 de 

maig del 2016. Va ser enviada a un total de 8.362 mestres subscrits al blog natibergada.cat. 
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4.3.2    Població participant en la recerca 
 

La mostra de l’estudi és d’un total de 1.331 mestres. En constatar que d’aquest total de 

mestres només un petit percentatge (102 mestres) són mestres de secundaria es valora reduir 

la mostra només als mestres d’infantil i primària. D’aquesta manera la mostra final d’aquest 

estudi és d’un total de 1.229 mestres d’infantil i primària. 

 

1En la figura següent es representa la mostra final de l’estudi. 

 

Figura 9. Selecció de la mostra. 

 

Per calcular la representativitat de la mostra, s’ha consultat les dades oficials2 del 

departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel curs 2015-16 on es pot 

constatar que hi ha un total de 52.348 mestres d’infantil i primària. 

Tenint en compte que el total de la mostra de l’estudi és de 1.229 mestres, la representativitat 

de la mostra és d’un 2,35%. 

Les dades demogràfiques recollides en l’enquesta permeten definir el subconjunt d'individus 

de la població que realitza l’estudi. En les gràfiques següents es mostren les dades de la 

mostra i es caracteritza el perfil de mestres que participen en l’estudi.  

 

 

 

                                                
2 Departament d’ensenyament. Estadístiques. 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistica-ensenyament/ 
 

Mostra	de	l'estudi
1.229	mestres
Població	1.331	mestres	
Col·lectiu docent	que	ha	
respot	l'enquesta



	

40	
	

Sexe 

 
 
 
 

Figura 10. Sexe dels mestres participants. 
 
 

En el gràfic anterior es pot constatar que una gran majoria dels mestres que responen 

l’enquesta són dones (amb un percentatge de 88,8%). 
 

 
Edat 
 

 
 
 
 

Figura 11. Franja d’edat dels mestres participants. 
 
 

En la figura anterior es pot observar que en l’enquesta participen mestres d’edats molt 

diferents. Es pot constatar que els resultats més elevats s’obtenen en la franja de mestres 

d’edat de 31 a 40 anys (amb un percentatge de 32,5%) i els mestres de la franja d’edat de 

més de 50 anys (amb un percentatge de 32%). També es pot observar una presència 

important de mestres de la franja d’edat de 41 a 50 anys (amb un percentatge de 26,1%). 

Finalment cal destacar que la franja amb menys participació en l’enquesta són els mestre de 

menys de 30 anys (amb un percentatge de 9,4%).   

 

Home 
Dona 

 

Menys de 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
Més de 50 
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Etapa educativa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 12. Etapa educativa dels mestres participants. 

En el gràfic anterior es pot constatar que en la mostra de mestres participants en l’estudi es 

pot detectar presència tan de l’etapa d’infantil com de l’etapa de primària. El percentatge més 

representatiu és l’etapa de primària amb un percentatge de 77,8%. En l’etapa d’infantil es pot 

observar un percentatge de 22,2%.  

 
 

 
Anys d'experiència 
   

 
 

 
 

Figura 13. Anys d’experiència laboral dels mestres participants. 
 

En la figura anterior es pot observar que en l’enquesta participen majoritàriament mestres 

amb més de 10 anys d’experiència laboral amb un percentatge de 69,8%. També hi ha 

presència de mestres amb experiència laborat d’entre 5 a 10 anys amb un percentatge de 

 

Infantil 
Primària 

 

Menys de 5 
Entre 5 i 10 
Més de 10 
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22,1%. Finalment hi ha una presència molt minoritària de mestres amb menys de 5 anys 

d’experiència laboral amb un 8,1%. 
 
 

 
 

Tipus d'escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.Tipus d’escola en que treballen els mestres participants. 
 

En la figura anterior es pot observar que en l’enquesta participen mestres de tipologies 

d’escola diferents. Hi ha presència tan de l’escola pública, l’escola concertada i l’escola 

privada. La presència més majoritària són els mestres de l’escola pública (amb un 

percentatge de 78,7%). Segueix a aquests resultats els mestres de l’escola concertada amb 

una presència molt inferior (20,2%). Finalment hi ha una presència molt reduïda de mestres 

de l’escola privada (amb un percentatge de 1,1%). 
 
 
 

Ensenyes ciències habitualment? 
 
 

 
 

   

 
 

Figura 15.Freqüència en que ensenyen ciències els mestres participants. 

 

Pública 
Concertada 
Privada 
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En el gràfic anterior es pot observar que en la mostra de l’estudi han participat majoritàriament 

mestres que imparteixen ciències habitualment a l’escola (amb un percentatge de 54,4%). Es 

pot observar una presència menys nombrosa de mestres que imparteixen ciències 

ocasionalment (amb un percentatge de 27,1%). Finalment el percentatge menys nombrós és 

el dels mestres que no imparteixen mai ciències (amb un percentatge de 18,5%). 

 

A continuació, de manera resumida, es caracteritza la mostra de l’estudi: 

 

 

• Han respost l’enquesta majoritàriament dones (88,8% dones - 11,2% homes).  

• Les mestres que han respost l’enquesta tenen majoritàriament de 31 a 40 anys 

(32,5%) i més de 50 anys (32%). 

• Les mestres que han respost l’enquesta treballen majoritàriament en l’etapa de 

primària (primària 77,8% - educació infantil 22,2%)  

• Les mestres que han respost l’enquesta tenen més de 10 anys d’experiència laboral 

com a docents (més de 10 anys 69,8% - entre 5 i 10 anys 22,1% -  menys de 5 8,1%) 

• Les mestres que han respost l’enquesta treballen a l’escola pública (escola pública 

78,7% - escola concertada 20,2% - escola privada 1,1%) 

• Les mestres que han respost l’enquesta imparteixen ciències habitualment 

(habitualment 54,4% - ocasionalment 27,1% - no imparteixen ciències 18,5%) 

 

 

 

4.4 Procés d’anàlisi de les dades 

En el procés d’anàlisi el primer que es duu a terme és el buidatge de les dades recollides amb 

l’enquesta. Un cop recollides les dades es transformen en valors numèrics per tal de reduir 

les dades obtingudes a un format d'anàlisi. A través d'aquesta tasca, anomenada codificació, 

es transcriuen les respostes per tal de posteriorment poder-les tractar, comparar i relacionar 

entre elles.  
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Figura 16. Procés d’anàlisi de les dades. 

 

En el cas de la pregunta 13 “Com et sents quan fas ciències?” atorgar un valor numèric a 

la resposta va ser més complex ja que en la pregunta es permetia escollir una o més opcions 

de resposta. Aquesta dificultat es va solucionar tenint en compte les combinacions de totes 

les respostes possibles.  

 

Per poder dur a terme un correcte tractament de les dades es realitza tres nivells d’anàlisi de 

l’enquesta: 

1. Descripció detallada de cadascuna de les variables (una anàlisi descriptiva univariant). 

En aquesta primera anàlisi es recull el número total de respostes en cada una de les 

preguntes.  

2. Relació entre les variables dues a dues (una anàlisi descriptiva bivariant). En aquesta 

segona anàlisi es relaciona cada una de les preguntes amb les variables demogràfiques  

de l’enquesta: edat dels docents, etapa educativa, anys d’experiència docent, tipus 

d’escola i freqüència en ensenyar ciències. La variable Sexe es desestima fruit de la seva 

poca significativitat.  

3. Estudi inferencial (una anàlisi multivariant). En aquest nivell d’anàlisi es fa inferència 

estadística amb l’objectiu de formular conclusions. Es descarta que les evidències que 

s’observen en l’estudi siguin fruit de l’atzar. 

 

 

Figura 17. Tres nivells d’anàlisi de l’enquesta. 

Anàlisi de	les	dades

Codificació	de	les	dades

Buidatge de	les	dades
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Per presentar les dades obtingudes s’utilitzen sistemes de presentació gràfics (taules, gràfics, 

diagrames...). En la interpretació de les dades es segueix un mateix format en tot l’estudi: 

primer es presenta una anàlisi descriptiva univariant, posteriorment una anàlisi bivariant i 

finalment una anàlisi multivariant.   

 

En la taula següent s’exposen els passos a seguir en l’anàlisi estadístic dels resultats: 

 

Taula 6. Anàlisi estadístic dels resultats 

Es planteja la hipòtesi o 

pregunta de recerca 

Hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del 

nivell que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa 

de primària i la formació rebuda?  

S’adjunta la corresponen 

taula numèrica o gràfica de 

dades obtinguda en l’anàlisi  

 

Es formula la hipòtesis nul·la 

o conservadora i la hipòtesis 

alternativa 

H0: No hi ha relació entre la valoració del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària 

i la formació rebuda. 

 H1: Sí hi ha relació entre la valoració del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària 

i la formació rebuda.  
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S’adjunta la taula en la que 

es calculava el p-valor. Si el 

p-valor és més petit que 

0,05 queda demostrada la 

hipòtesis alternativa. Si el p- 

valor és més gran no es pot 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’adjunta un resum 

explicatiu/ descriptiu dels 

resultats obtinguts, en el que 

es recull les conclusions que 

s’han observat en l’estudi 

S’observa que no hi ha relació entre la valoració que fan 

els mestres del nivell que assoleixen els infants un cop 

acabada l’etapa de primària i la formació rebuda. El p-

valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que 

estan poc d’acord que els alumnes assoleixen un bon 

nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària un 

percentatge de 78,8% no han fet formació de ciències en 

els darrers 5 anys.  

 

En el cas de voler caracteritzar una població el format es modifica una mica.  

 

Taula 7. Caracterització de la població 

Es fa referència a la 

caracterització de la 

població mitjançant un 

títol.  

Caracteritzar la població que valoren que se senten insegurs 

quan fan ciències.  
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S’afegeix les taules 

numèriques, amb les 

diferents variables 

demogràfiques  que 

permeten caracteritzar 

la població que volem 

analitzar.  

 

Les quadrícules es 

complementen amb 

unes gràfiques de 

dades.  

 

S’adjunta un resum 

explicatiu/ descriptiu 

dels resultats obtinguts.  

Els mestres que valoren que se senten insegurs quan fan 

ciències són: 

• Els mestres de més de 50 anys amb un percentatge del 

39,9%. 

• Els mestres de l’etapa de primària amb un percentatge del  

76,8%. 

• Els mestres que tenen més de 10 anys d’experiència 

docent amb un percentatge del  71,0%. 

• Els mestres d’escola pública amb un percentatge del  

81,9%. 

• Els mestres que no imparteixen ciències habitualment amb 

un percentatge del  39,9%. 
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5. Resultats de la recerca 

És important recordar la finalitat general que orienta la recerca que consisteix en recollir el 

màxim de veus possibles del col·lectiu docent per poder fer un retrat de les opinions dels 

mestres sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària. La investigació pretén 

aprofundir en el coneixement sobre les opinions que tenen els mestres respecte 

l’ensenyament de les ciències a l’escola.  

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts en l’estudi segons els objectius 

específics ja formulats a l’inici del treball. Els resultats relacionats amb l’objectiu quatre 

“Caracteritzar la població de mestres en relació als diferents objectius” s’exposen on 

corresponen en relació amb els altres objectius.  

 

4.5 Resultats del primer objectiu de l’estudi. 

El primer objectiu de l’estudi “Identificar i analitzar les opinions que tenen els mestres de 
com consideren que s’han d’ensenyar les ciències en les diferents etapes educatives” 
s’ha treballat a partir de les preguntes següents: 

Pregunta 1: Quina imatge representa millor l’ensenyament de les ciències? 

Pregunta 2: Quina és la principal tasca que ha de dur a terme un mestre de ciències?  

Pregunta 6: Valora aquesta afirmació: A l’escola tots els mestres compartim una mateixa 

línia metodològica en l’ensenyament de les ciències? 

Pregunta 7: Respon les preguntes següents: 

A la teva escola treballeu les ciències vinculades a un projecte? 

Creus que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte? 

Pregunta 8: Respon les preguntes següents: 

T’agrada com es fan les ciències a la teva escola? 

T’agrada com es fan les ciències a les escoles en general? 
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La primera pregunta de l’enquesta planteja “Quina imatge representa millor 
l’ensenyament de les ciències?”. Amb aquesta pregunta es vol descobrir en quin model 
d’ensenyament de les ciències, esmentat anteriorment en l’apartat 2, s’identifiquen els 
mestres. Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

Figura 18. Pregunta 1 de l’enquesta. 

 

          1. Construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l'exploració lliure. 

     2. Construir explicacions sobre els fenòmens amb l'ajuda del mestre i els companys 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior hi ha un percentatge més elevat de mestres que 

defensen que cal construir explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els 

companys, amb un percentatge del 63,7%. Amb menys mesura hi ha un percentatge de 

mestres que valoren que cal construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l'exploració 

lliure, amb un percentatge del 36,3%. Els resultats obtinguts demostren que els mestres tenen 

clara preferència per construir explicacions sobre els fenòmens amb l'ajuda del mestre i els 

companys. 

En la pregunta 2 de l’enquesta es segueix indagant per descobrir les opinions que tenen els 
mestres de com consideren que s’han d’ensenyar les ciències en les diferents etapes 
educatives. La segona pregunta de l’enquesta planteja “Quina és la principal tasca que ha 
de dur a terme un mestre de ciències?”. Els resultats obtinguts en l’enquesta són els 
següents: 
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Figura 19. Pregunta 2 de l’enquesta. 

 

1. Transmetre als alumnes, de manera entenedora, els coneixements científics. 
2. Guiar els infants en processos d'investigació i de construcció d'explicacions 
sobre els fenòmens investigats. 
3. Oferir als infants l’oportunitat d'experimentar lliurement perquè ells sols 
descobreixin el coneixement. 

 

Aquesta pregunta es formula amb l’objectiu de comprovar si el que els mestres responen en 

la pregunta 1 ho ratifiquen en la segona pregunta. En el gràfic es demostra que un alt 

percentatge de mestres (71,1%) defensen que cal guiar els infants en processos 

d'investigació i de construcció d'explicacions sobre els fenòmens investigats. En menor 

mesura, un percentatge de 28,3%, defensa que cal oferir als infants l’oportunitat 

d'experimentar lliurement perquè ells sols descobreixin el coneixement. Un percentatge ínfim, 

0,6%, defensa que cal transmetre als alumnes, de manera entenedora, els coneixements 

científics. 

Per aprofundir més en aquesta part de l’anàlisi es du a terme una anàlisi descriptiva de la 

relació entre les variables demogràfiques  i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació 

es resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 4.  

 

Relació entre algunes variables demogràfiques i el fet que considerin que els infants han 

de construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure o amb l’ajuda 

dels mestres i els companys: 
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Variable 1 (edat dels mestres):  

• En la franja de mestres de més de cinquanta anys s’observen clares preferència per 

construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys (70,5%). 

• En la franja de mestres més joves les respostes estan molt més igualades, un 44,8 

% de mestres defensen l’exploració lliure i un 55,2 % defensen construir explicacions 

amb l’ajuda dels mestres i els companys. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• En l’etapa d’infantil un 48,4% dels mestres defensen que els infants han de construir 

explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure.  

• En l’etapa de primària s’observa clares preferències per construir explicacions amb 

l’ajuda dels mestres i els companys 67,1%. 

• En l’etapa d’infantil els resultats esta molt igualats: 48,4% (exploració lliure) i 51,6% 

(amb l’ajuda del mestre) 

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• Els mestres amb més de 10 anys d’experiència docent i els mestres amb menys de 

5 anys mostren clares preferència per construir explicacions amb l’ajuda dels mestres 

i els companys  (66,0% i 61,0%). 

• En la franja de mestres entre 5 i 10 anys d’experiència docent, les respostes estan 

molt més igualades, un 42,8 % de mestres defensen l’exploració lliure i un 57,2 % 

defensen construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys. 

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• En la franja de mestres que imparteixen ciències habitualment s’observen clares 

preferència per construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys 

(67,4%), en front de construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració 

lliure (32,6%). 

• En la franja de mestres que no imparteixen ciències habitualment s’observen 

resultats similars: 62,6% amb l’ajuda dels mestres i els companys i un 37,4% 

defensen l’exploració lliure.  

• En la franja de mestres que imparteixen ciències ocasionalment les respostes estan 

molt més igualades, un 42,9% de mestres defensen l’exploració lliure i un 57,1% 

defensen construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys. 
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En el gràfic de la figura 19 es constata que un 36,3% dels mestres valoren que l’ensenyament 

de les ciències cal fer-se a partir de construir explicacions sobre els fenòmens amb 

l’exploració lliure. Per aprofundir una mica més en aquesta anàlisi s’ha caracteritzat aquesta 

població de mestres. Es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 29.  

 

 

 

De manera resumida podem concloure que els mestres que valoren que l’ensenyament de 

les ciències cal fer-se a partir de construir explicacions sobre els fenòmens amb l’exploració 

lliure reuneixen les següents característiques: 

 

• Els mestres de la franja de més de 50 anys amb un percentatge del  34,8%. 

• Els mestres de l’etapa de primària amb un percentatge del  68,8%. 

• Els mestres de més de 10 anys d’experiència docent amb un percentatge del  

74,5%. 

• Els mestres d’escola pública amb un percentatge del  79,4%. 

• Els mestres que imparteixen ciències habitualment amb un percentatge del  56%. 

 

 

Seguint amb l’anàlisi de les opinions que tenen els mestres de com consideren que s’han 

d’ensenyar les ciències a la pregunta 6 de l’enquesta es demana als mestres que valorin 

l’afirmació “A l’escola tots els mestres compartim una mateixa línia metodològica en 

l’ensenyament de les ciències?”. Per poder constatar si actualment l’aprenentatge de les 

ciències es contempla com un projecte d’escola i els mestres utilitzen un mateix model 

didàctic, en la pregunta 6, es demana als mestres que valorin si a la seva escola els mestres 

comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències. Les 

respostes a aquesta pregunta permeten extreure  conclusions respecte a les finalitats 

compartides dels mestres. Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 
Figura 20. Pregunta 6 de l’enquesta. 

 

1. Molt d'acord 
2. D'acord 
3. Poc d'acord 
4. En desacord 
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Com es pot observar en el gràfic anterior un percentatge elevat de mestres, un 48,5% valora 

que estan poc d’acord en que a l’escola es comparteix una mateixa línia metodològica en 

l’ensenyament de les ciències. En menor mesura, un percentatge de 29,1% valora  que estan 

d’acord en que a l’escola es comparteixi una mateixa línia metodològica. Només un 15,2% 

valora que estan en desacord que es comparteixi una mateixa línia metodològica i un 7,2%  

valora que estan molt d’acord.  

Per poder veure el posicionament dels mestres sumem els mestres que valoren que estan 

molt d’acord i els mestres que estan d’acord en que a l’escola es comparteix una mateixa línia 

metodològica i el resultat és un percentatge de 36,3%. En sumar els mestres que valoren que 

estan poc d’acord i els mestres que estan en desacord el resultat obtingut és un percentatge 

63,7%. Podem afirmar que la valoració que fan els mestres majoritàriament, és que a les 

escoles no es comparteix una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències.  

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 7.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i el fet que a l’escola tots els mestres 

comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• En totes les franges d’edat la resposta que obté un percentatge més elevat és la 

que diu que estan poc d’acord en que a l’escola tots els mestres comparteixen una 

mateixa línia metodològica.  

• El percentatge de respostes poc d’acord és més elevada en la franja d’edat de 

més de 50 anys amb un percentatge de 53,7%. 

• Els mestres de menys de 30 anys mostren un percentatge més elevat (66,5%) en 

la resposta en desacord. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que no hi ha relació ja que en totes les etapes educatives la resposta 

que obté un percentatge més elevat és la que diu que estan poc d’acord en que a 

l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica. 

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• El percentatge de respostes poc d’acord és més elevat en la franja de més de 10 

anys d’experiència docent amb un percentatge de 50,4%. 
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• El percentatge de respostes en desacord és més elevat en el grup de mestres 

amb experiència docent de menys de 5 anys amb un percentatge de 25%. 

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• S’observa que no hi ha relació ja que en tots els grups de mestres, tan els que 

ensenyen ciències habitualment com els que ho fan esporàdicament o no 

n’imparteixen, la resposta que obté un percentatge més elevat és la que diu que 

estan poc d’acord en que a l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia 

metodològica. 

 

 

Seguint amb l’anàlisi de les opinions que tenen els mestres de com consideren que s’han 

d’ensenyar les ciències, en la pregunta 7 es demana als mestres que responguin a una doble 

pregunta: es demana als mestres que manifestin si a la seva escola treballen les ciències 

vinculades a un projecte i que valorin si creuen que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte. Les respostes obtingudes en la investigació permeten extreure  

conclusions de les opinions que tenen els docents respecte aquesta metodologia de treball. 

Primer se’ls formula la pregunta “A la teva escola treballeu les ciències vinculades a un 

projecte?”. Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

Figura 21. Pregunta 7a. de l’enquesta. 

 

En la figura 20 s’observa un resultat molt igualat, un percentatge de 50,9% de mestres valora 

que a la seva escola no treballen les ciències vinculades a un projecte i un percentatge de 

49,1% valora que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un projecte.  

 

1. Sí 
2. No 
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Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 8.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i el fet que els mestres considerin que a la seva 

escola treballen les ciències vinculades a un projecte:  

Variable 1 (edat dels mestres):  

• Les franges d’edat entre 31 a 41 anys i de 41 a 50 anys la resposta majoritària és 

que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un projecte amb un 

percentatge de 53,1% i 51,2% respectivament.  

• Les franges d’edat de menys de 30 anys i de més de 50 anys, la resposta és que a 

la seva escola no treballen les ciències vinculades a un projecte amb un percentatge 

de 50,9%  i 56,7% respectivament. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• En l’etapa d’infantil la resposta majoritària és que a la seva escola sí que treballen 

les ciències vinculades a un projecte amb un percentatge de 57,1%. 

• En l’etapa de primària la resposta majoritària és que a la seva escola no treballen 

les ciències vinculades a un projecte amb un percentatge de 53,2%. 

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• En la franja de mestres entre 5 i 10 anys d’experiència docent la resposta 

majoritària és que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un 

projecte amb un percentatge de 57,2%. 

• Els grups de mestres amb menys de 5 anys d’experiència docent i més de 10 

anys la resposta majoritària és que a la seva escola no treballen les ciències 

vinculades a un projecte amb un percentatge de 53% i 53,2% respectivament. 

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• En el grup de mestres que imparteixen ciències esporàdicament la resposta 

majoritària és que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un 

projecte amb un percentatge de 53,5%. 

• En el grup de mestres que no imparteixen ciències la resposta majoritària és que a 

la seva escola no que treballen les ciències vinculades a un projecte amb un 

percentatge de 57,7%. 



	

56	
	

• En el grup de mestres que imparteixen ciències habitualment la diferència entre 

els que treballen les ciències vinculades a un projecte (49,3%) i els que no 

treballen les ciències vinculades a un projecte (50,7%) és molt petita, de només un 

1,4%. 

 

En la pregunta 7 es formula una segona pregunta als mestres “Creus que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte?”. Els resultats obtinguts en l’enquesta són 

els següents:   

 

Figura 21. Pregunta 7b. de l’enquesta. 

Com es pot observar en el gràfic anterior, els mestres valoren majoritàriament que les ciències 

s’han de treballar vinculades a un projecte, amb un percentatge de 88,5%. Només un petit 

percentatge, 11,5%, valora que les ciències no s’han de treballar vinculades a un projecte.  

Amb aquests resultats podem concloure que els mestres actualment mostren interès pels 

plantejaments proposats per Dewey (2007) i William H.Kilpatrick, exposats en l’apartat 2, que 

fan referència a plantejar un mètode de treball per projectes que dóna importància a l’activitat 

de l’infant a través de la investigació i la cerca activa del coneixement i no en l’acumulació 

passiva de fets i coneixements. 

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 9. 

 

 

1. Sí 
2. No 
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Relació entre les variables demogràfiques i el fet que els mestres valorin que les ciències 

s’han de treballar vinculades a un projecte: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• S’observa que en totes les franges d’edat la resposta majoritària és que les 

ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte.  

• El percentatge més elevat es troba en la franja d’edat dels mestres de menys de 

30 anys amb un percentatge de 90,5%. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que en totes les etapes educatives la resposta majoritària és que les 

ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte.  

• El percentatge més elevat es troba en l’etapa de primària amb un percentatge de 

89,8%. 

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• S’observa que, independentment dels anys d’experiència docent, la resposta 

majoritària és que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte.  

• El percentatge més elevat es troba en el grup de mestres amb menys de 5 anys 

d’experiència docent amb un percentatge de 92%. 

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• S’observa que tan si els mestres ensenyen ciències habitualment, com si 

ensenyen ciències esporàdicament o no n’imparteixen, la resposta majoritària és 

que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte.  

• El percentatge més elevat es troba en el grup de mestres que imparteixen ciències 

esporàdicament amb un percentatge 89,2%.  

 

  

En el gràfic de la figura 21 es constata que un 88,5% dels mestres creu que les ciències s’han 

de treballar vinculades a un projecte. Per seguir aprofundint una mica més en aquesta anàlisi 

s’ha caracteritzat aquesta població de mestres. Es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 

30. 
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De manera resumida podem concloure que els mestres que afirmen que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte reuneixen les següents característiques: 

• Els mestres de la franja d’edat de 31 a 40  anys amb un percentatge del  32,6%. 

• Els mestres de l’etapa de primària amb un percentatge del  78,9 %. 

• Els mestres de més de 10 anys d’experiència docent amb un percentatge del  

69,2%. 

• Els mestres d’escola pública amb un percentatge del  78,7%. 

• Els mestres que imparteixen ciències habitualment amb un percentatge del  

54,2%. 
 

 

Per obtenir més dades es du a terme una anàlisi multivariant en la que es relaciona els 

resultats obtinguts en la pregunta 5 “Has fet formació de ciències en els darrers 5 anys?” 

i els resultats obtinguts en la pregunta 7 “Creus que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte?”. La finalitat d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre 

la formació que tenen els docents i el seu posicionament respecte els projectes. 

Aquesta anàlisi permet constatar que no hi ha relació entre la formació dels mestres i la 

valoració que fan de si les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. A 

continuació es resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a 

l’Annex 19. 

Els resultats obtinguts demostren que els mestre valoren majoritàriament que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte, tan si han fet formació amb un percentatge de 

86,4% com si no n’han fet amb un percentatge de 89,5%. També s’observa que de tots els 

mestres que valoren que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte, el 68,4% 

són mestres que no han rebut formació en els darrers cinc anys.  

 

No hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de 

si les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. 

 

Per aprofundir més en aquests resultats es du a terme una altra anàlisi multivariant en la que 

es relaciona els resultats obtinguts en la pregunta 6 “A l’escola tots els mestres compartim 

una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències?” i els resultats 

obtinguts en la pregunta 7 “Creus que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un  
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projecte?”. La finalitat d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre la valoració que 

fan els mestres de la línia metodològica en l’ensenyament de les ciències i el seu 

posicionament respecte els projectes. 

Aquesta anàlisi permet constatar que no hi ha relació entre la valoració que fan els mestres 

de si a l’escola tots comparteixen una mateixa línia metodològica i la valoració que fan de si 

les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. A continuació es resumeixen les 

dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 22. 

En els resultats s’observa que dels mestres que han valorat que estan poc d’acord en que a 

l’escola es comparteix una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències  un 

percentatge de 88,1% responen que valoren que les ciències s’haurien de treballar vinculades 

a un projecte. També s’observa que entre els mestres que valoren que estan d’acord en que 

a les escoles tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament 

de les ciències, hi ha un percentatge del 89,1% que valoren que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte. Els mestres que estan en desacord en que a l’escola es 

comparteix una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències responen 

majoritàriament que valoren que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte 

amb un percentatge de 87,2%. 

 

No hi ha relació entre la valoració que fan els mestres de si a l’escola 

tots comparteixen una mateixa línia metodològica i la valoració que fan 

de si les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. 

 

Continuant amb l’anàlisi de les opinions que tenen els mestres de com consideren que s’han 

d’ensenyar les ciències, en la pregunta 8 es demana als mestres que responguin a una doble 

pregunta. Per poder percebre el grau de satisfacció dels mestres respecte l’ensenyament de 

les ciències, en aquesta pregunta se’ls demana que valorin primer si els agrada com es fan 

les ciències a la seva escola i posteriorment si els agrada com es fan les ciències a les escoles 

en general. Les respostes a aquestes preguntes permeten extreure  conclusions respecte al 

grau de satisfacció dels mestres en l’ensenyament de les ciències que es du a terme 

actualment a les escoles.  
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Primer se’ls formula la pregunta “T’agrada com es fan les ciències a la teva escola?”. Els 

resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

Figura 23. Pregunta 8a. de l’enquesta.  

Els mestres valoren, amb un percentatge de 43,4%, que els agrada bastant com es fan les 

ciències a la seva escola. Amb un percentatge de 40,2%, valoren que els agrada poc com es 

fan les ciències a la seva escola. Amb un percentatge menor valoren que els agrada molt 

(8,3%) i que els agrada gens (8,1%). La valoració que fan els mestres és força igualada, per 

poder veure la valoració global sumem els resultats de molt i bastant donant un percentatge 

de 51,7% i els resultats de poc i gens donant un percentatge de 48,3%. 

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 10.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i la valoració que fan els mestres de com es fan 

les ciències a la seva escola: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• S’observa que en totes les franges d’edat les respostes majoritàries són que es 

valora bastant i poc com es fan les ciències a la seva escola.  

• En la franja d’edat de menys de 30 anys i la franja de més de 50 anys els resultats 

majoritaris són la suma del poc i el gens, amb un percentatge de 51,8% i 50,1% 

respectivament.  

• En la franja d’edat de 31 a 40 anys i de 41 a 50 anys els resultats majoritaris són 

la suma del molt i bastant amb un percentatge de 52,9% i 53,8% respectivament.  

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 
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• Els mestres de més de 50 són la franja d’edat que més valora que els agrada poc 

com es fan les ciències a la seva escola. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que en totes les etapes educatives les respostes majoritàries són que 

es valora bastant i poc com es fan les ciències a la seva escola.  

• En l’etapa d’infantil valoren positivament el treball de ciències que es fa en la seva 

escola, amb un percentatge de 61,2%. 

• En l’etapa de primària valoren negativament el treball de ciències que es fa en la 

seva escola, amb un percentatge de 51%.    

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• S’observa que no hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració 

de com es fan les ciències a la seva escola  

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Els mestres que treballen les ciències habitualment o esporàdicament valoren 

majoritàriament que els agrada bastant com es fan les ciències a la seva escola 

amb uns percentatges del 45,2% i 45% respectivament. 

• Els mestres que no imparteixen ciències a l’escola valoren majoritàriament  amb 

un 48,5% que els agrada poc com es fan les ciències a la seva escola. 

 

En la pregunta 8 se’ls formula una segona pregunta “T’agrada com es fan les ciències a 

les escoles en general?” Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

Figura 24. Pregunta 8b. de l’enquesta.  

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 
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Com es pot observar en el gràfic anterior els mestres valoren majoritàriament que els agrada 

poc com es fan les ciències a les escoles en general. Aquest percentatge, 71,5% és molt 

elevat i cal tenir-lo en compte ja que demostra el descontentament dels mestres i la necessitat 

de buscar resposta a la situació que es viu actualment a les escoles per impulsar un bon 

treball de les ciències.  

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 11.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i la valoració que fan els mestres de com es fan 

les ciències a les escoles en general: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• En totes les franges d’edat la resposta majoritària és que es valora poc com es fan 

les ciències a les escoles en general.  

• Si sumem els resultats de poc i gens podem observar les valoracions dels 

mestres: 

ü Els mestres de menys de 30 anys un percentatge de 76,7%.   

ü Els mestres de 31 a 40 anys un percentatge de 75,9% 

ü Els mestres de 41 a 50 anys un percentatge de 72,5%  

ü Els mestres de més de 50 anys un percentatge de 77,1% (aquest 

col·lectiu tenen el percentatge més elevat) 

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que no hi ha relació ja que en totes les etapes educatives les respostes 

majoritàries són que es valora  poc com es fan les ciències a les escoles en general. 

• Els mestres d’infantil valoren majoritàriament, en un percentatge de 66,3%, que els 

agrada poc com es fan les ciències a les escoles en general. Aquest percentatge 

en el cas dels mestres de primària augmenta fins el 73%.  

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• S’observa que en totes les franges d’experiència laboral les respostes majoritàries 

són que es valora  poc com es fan les ciències a les escoles en general.  

• Les franges d’experiència laboral que valoren més negativament com es fan les 

ciències a les escoles en general són les franges de menys de 5 anys 
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d’experiència laboral i els de més de 10 anys d’experiència laboral, amb un 

percentatge de 74% i 76,3% respectivament. 

 

Per poder obtenir més dades es du a terme diferents anàlisis multivariants en els que es 

relaciona els resultats obtinguts en diferents preguntes. L’objectiu d’aquesta anàlisis és 

combinar gran varietat de variables per poder analitzar, descriure i interpretar els resultats 

obtinguts en l’enquesta.  

En la primera anàlisi multivariant que es du a terme es relaciona els resultats obtinguts en la 

pregunta 5 “Has fet formació de ciències en els darrers 5 anys?” i els resultats obtinguts 

en la pregunta 8 “T’agrada com es fan les ciències a les escoles en general?”. La finalitat 

d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre la formació que tenen els docents i el seu 

posicionament respecte l’ensenyament de les ciències que es du a terme actualment a les 

escoles.  

Aquesta anàlisi permet constatar que no hi ha relació entre la formació dels mestres i la 

valoració que fan de com es fan les ciències a les escoles en general. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 20. 

Els resultats obtinguts demostren que els mestre valoren majoritàriament que els agrada poc 

com es fan les ciències a les escoles en general. En el cas dels mestres que han fet formació 

aquest percentatge és del 69,8%, i els mestres que no han fet formació amb un percentatge 

del 72,3%. També s’observa que entre el col·lectiu de mestres que ha respost poc un 68,3% 

no han fet  formació i un 31,7% han fet formació.  

 

No hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de 

com es fan les ciències a les escoles en general 

 

Posteriorment es du a terme una segona anàlisi multivariant en la que es relaciona els 
resultats obtinguts en la pregunta 6 “A l’escola tots els mestres compartim una mateixa 
línia metodològica en l’ensenyament de les ciències?” i els resultats obtinguts en la 
pregunta 8 “T’agrada com es fan les ciències a les escoles en general”. La finalitat 
d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre la valoració que fan els docents de la línia 
metodològica en l’ensenyament de les ciències i la valoració que fan de com s’imparteixen 
les ciències a les escoles actualment.  
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Aquesta anàlisi permet constatar que sí que hi ha relació entre la valoració de si a l’escola els 

mestres comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències i la 

valoració que fan de com es fan les ciències a les escoles en general. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 21. 

S’observa que dels mestres que han valorat que estan poc d’acord en que a l’escola es 

comparteix  una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències  un percentatge 

de 75,5% responen que els agrada poc com es fan les ciències en general a les escoles. 

També s’observa que entre els mestres que valoren que estan d’acord en que a les escoles 

tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les 

ciències,  hi ha un percentatge del 31,9% que estan bastant d’acord en com es fan les ciències 

en general. Els mestres que estan en desacord en que a l’escola es comparteix  una mateixa 

línia metodològica en l’ensenyament de les ciències  responen majoritàriament que els agrada 

poc com es fan les ciències en les  escoles en general amb un percentatge de 71,5%. 

 

Els mestres que valoren que estan poc d’acord en que a l’escola es 

comparteix  una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les 

ciències, també responen que els agrada poc com es fan les ciències 

a les escoles en general. 

 

Finalment, es du a terme una darrera anàlisi en la que es relaciona la pregunta 1 “Quina 

imatge representa millor l’ensenyament de les ciències?” amb la pregunta 8 “T’agrada 

com es fan les ciències a les escoles en general?”. L’objectiu d’aquesta anàlisi és 

descobrir quina valoració fan, els mestres que han escollit que no els agrada com es fan les 

ciències a l’escola, de com cal construir les explicacions sobre l’ensenyament de les ciències.  

 

 

Pregunta 1 

 
Freqüènci

a 

Percentatg

e 

Percentatg

e vàlid 

Percentatg

e acumulat 

Vàli

d 

1,0 350 37,8 37,8 37,8 

2,0 577 62,2 62,2 100,0 

Tota

l 
927 100,0 100,0  
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En els resultats obtinguts s’observa que dels mestres que valoren que no els agrada com es 

fan les ciències a l’escola, un percentatge del 37,8% consideren que cal construir explicacions 

sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure. Entre els mestres que valoren que no els 

agrada com es fan les ciències a l’escola un percentatge del 62,2% consideren que els infants 

han de construir explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys. 

 

Els mestres que valoren que no els agrada com es fan les ciències a 

l’escola consideren que els infants han de construir explicacions sobre 

els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys.    
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4.6 Resultats del segon objectiu de l’estudi. 

 

El segon objectiu de l’estudi “Identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els 
coneixements necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que tenen a 
l’hora d’ensenyar ciències.” s’ha treballat a partir de les preguntes següents: 

 

Pregunta 3: Quins coneixements bàsics creus que hauria de tenir un mestre de ciències? 

Pregunta 4: Quins coneixements creus que et caldria reforçar/millorar com a docents? 

Pregunta 5: Has fet formació de ciències en els darrers 5 anys? 

Pregunta 12: Et sents còmode ensenyant ciències? 

Pregunta 13: Com et sents quan fas ciències? 

 

 

La pregunta 3 de l’enquesta planteja “Quins coneixements bàsics creus que hauria de 

tenir un mestre de ciències?”. En aquesta pregunta es demana als mestres que valorin 

cada un dels coneixements que se’ls planteja amb els ítems molt, bastant, poc i gens.  

Amb aquesta pregunta es vol descobrir quins coneixements valoren els docents que ha de 

tenir un mestre per impartir ciències que no són els mateixos coneixements que ha de tenir 

un mestre per ensenyar en altres assignatures. En el segon apartat del present treball es 

parla del coneixement didàctic del contingut per l’ensenyament de les ciències. Pel que fa al 

coneixement didàctic, en l’enquesta es fa referència al coneixement de la matèria, al 

coneixement pedagògic general, al coneixement del context, al coneixement de la comprensió 

científica dels alumnes, al coneixement curricular, al coneixement d’estratègies d’instrucció i 

al coneixement de l’avaluació.   
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Els resultats obtinguts en l’enquesta en la pregunta 3 són els següents:   
 

Pregunta 3a. 

 

El coneixement de les idees científiques clau. 

 
Figura 25. Pregunta 3ª de l’enquesta. 

 

 

Els resultats obtinguts referents al 

coneixement de les idees científiques 
clau que ha de tenir un mestre de 

ciències els mestres responen, amb un 

percentatge de 47,5%, que el 

coneixement de les idees científiques 

clau són molt importants i amb un 

percentatge de 48,5% que són bastant 

importants. Només un percentatge del 

4% valoren que el coneixement de les 

idees científiques clau són poc 

importants.  

 

 

 

Pregunta 3b.  
 

El coneixement d'activitats i experiments. 

 

Figura 26. Pregunta 3b. de l’enquesta. 

 

 

 

 

 

Els resultats obtinguts referents al 

coneixement d’activitats i 
experiments que ha de tenir un mestre 

de ciències els mestres responen amb 

un percentatge de 65,7% que el 

coneixement d’activitats i experiments 

són molt importants i amb un 

percentatge de 33,7% que són bastant 

importants. Només un percentatge del 

0,6% valoren que el coneixement 

d’activitats i experiments són poc 

importants. 

  

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 

 

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 
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Pregunta 3c.  
 

El coneixement de les idees dels infants. 

 

Figura 27. Pregunta 3c. de l’enquesta. 

 

 

 

Els resultats obtinguts referents al 

coneixement de les idees dels infants 

que ha de tenir un mestre de ciències, 

els mestres responen amb un 

percentatge de 65,9% que el 

coneixement de les idees dels infants 

són molt importants i amb un 

percentatge de 31,3% que són bastant 

importants. Només un percentatge del 

2,8% valoren que el coneixement de les 

idees dels infants són poc importants. 

 

 

Pregunta 3d.  
 

El coneixement de les dificultats dels 
infants. 

 
Figura 28. Pregunta 3d. de l’enquesta. 

 
 

 

 

 

Els resultats obtinguts referents al 

coneixement de les dificultats dels 
infants que ha de tenir un mestre de 

ciències, els mestres responen amb un 

percentatge del 73% que el 

coneixement de les dificultats dels 

infants són molt importants i amb un 

percentatge de 24,6% que són bastant 

importants. Només un percentatge del 

2,4% valoren que el coneixement de les 

dificultats dels infants són poc o gens 

importants. 

 

 

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 

 

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 
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Els resultats obtinguts en la pregunta 3 de l’enquesta “Quins coneixements bàsics creus 

que hauria de tenir un mestre de ciències?” demostren que:  

 

Els mestres valoren com a més important el coneixement de les 

dificultats dels infants, el segueix el coneixement de les idees dels 

infants, després el coneixement d’activitats i experiments i finalment el 

coneixement de les idees científiques clau.  

 

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. En aquesta anàlisi es 

constata que no hi ha relació entre les variables demogràfiques i la concepció que tenen els 

mestres dels coneixements bàsics que ha de tenir un mestre de ciències. A l’annex 5 es 

recullen les dades obtingudes en l’anàlisi.   

Seguint amb l’objectiu d’identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els 

coneixements necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que tenen a l’hora 

d’ensenyar ciències, en la pregunta 4 de l’enquesta es demana als mestres que valorin 

“Quins coneixements creus que et caldria reforçar/millorar com a docent?”. En aquesta 

pregunta es demana als mestres que valorin cada un dels coneixements que se’ls planteja 

amb els ítems molt, bastant, poc i gens. 

La finalitat d’aquesta pregunta és que, un cop els mestres han reflexionat sobre quins 

coneixements bàsics creuen que ha de tenir un mestre de ciències, ara se’ls demana un pas 

més, que reflexionin sobre quins d’aquests coneixements creuen que a ells els caldria 

reforçar/millorar com a docents. És un procés de metareflexió important que permet als 

docents reflexionar sobre la seva pròpia pràctica docent i identificar tant els punts forts com 

els punts febles de la seva pràctica educativa.  
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Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

 

 

Figura 29. Pregunta 4 de l’enquesta. 

Com es pot observar en el gràfic anterior hi ha presència, en major o menor mesura, de les 

diferents tipologies de coneixements. El percentatge més elevat és el coneixement d’activitats 

i experiments amb un percentatge de 41,9%, el segueix el coneixement de les idees 

científiques clau amb un percentatge de 24,7%, després el coneixement de les dificultats dels 

infants amb un percentatge de 18,3% i finalment el coneixement de les idees dels infants amb 

un percentatge de 15,1%.  

Amb aquesta valoració podem constatar dos aspectes, per un cantó que els mestres 

reconeixen que no en saben prou d’aquests coneixements i per altra banda que li atorguen 

prou importància per considerar que en volen saber més.  

Seguint amb l’objectiu d’identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els 

coneixements necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que tenen a l’hora 

d’ensenyar ciències, la pregunta 5 de l’enquesta demana als mestres que responguin la 

pregunta: “Has fet formació de ciències en els darrers 5 anys?” 

Aquesta pregunta té una doble finalitat: per un canto és constatar la formació en ciències que 

tenen els docents que imparteixen ciències actualment a les escoles i per l’altra, fer adonar 

als mestres, un cop han respost les preguntes anteriors i han reflexionat sobre quins 

coneixements bàsics creuen que han de reforçar/ millorar com a docents, de la necessitat o 

no de fer formació en ciències per millorar la seva tasca docent.  

 

 

1. De les idees científiques clau. 
2. D'activitats i experiments. 
3. De les idees dels infants. 
4. De les dificultats dels infants. 
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Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

Figura 30. Pregunta 5 de l’enquesta.  

 

Com es pot observar en el gràfic anterior un percentatge elevat de mestres, un 67,6%, no ha 

fet formació en ciències en els darrers cinc anys. Només un percentatge de 32,3% manifesten 

haver fet formació en els darrers cinc anys. Aquests resultats demostren que actualment a 

les escoles hi ha molts mestres poc formats en ciències a les escoles i que és necessari que 

hi hagi un canvi en aquest sentit perquè a les escoles es pugui fer ciències de qualitat.  

Com diu l’informe ENCIENDE, explicat en l’apartat 2 d’aquest treball, per poder fer una 

renovació de l’ensenyament de les ciències cal fer un replantejament de la formació del 

professorat. Els reptes són modificar de forma efectiva, l’enfoc, el contingut, la metodologia i 

l’avaluació de l’ensenyament de les ciències, replantejar la formació del professorat de 

ciències en consonància amb la renovació de l’ensenyament que es persegueix i afavorir la 

confiança en el domini del coneixement científic per part dels professors de primària. 

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 6.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i el fet que els mestres hagin fet formació de 

ciències en els darrers 5 anys: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

 

1. Sí 
2. No 
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• En la primera franja d’edat (mestres amb menys de 30 anys), hi ha un percentatge 

superior de mestres que han fet formació (54,3%) respecte els mestres que no 

n’han fet (47,3%).  

• En les altres franges d’edat el percentatge de mestres que no han fet formació en 

ciències en els darrers 5 anys és superior a la dels mestres que sí n’han fet.  

• Les franges d’edat en les que s’observa que s’ha fet menys formació són els 

mestres de 31 a 40 anys (71,9%) i els mestres de 41 a 50 anys (71,3%). 

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que no hi ha relació, tan en l’etapa educativa d’infantil (64,5%) com de 

primària (68,5%), el percentatge de mestres que no han fet formació de ciències 

és superior al que sí n’ha fet que se situa en un 35,5% a l’etapa d’infantil i un 

31,5% a l’etapa de primària.  

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• Els mestres amb menys de 5 anys d’experiència docent, un 58%, han realitzat 

formació i en canvi un 42% no han fet formació. És la franja d’edat en la que 

s’observa que els mestres han fet més formació en ciències. 

• Els mestres amb experiència docent de 5 a 10 anys responen majoritàriament 

(71,6%) que no han fet formació en ciències. Només el 28,4% afirmen que han 

realitzat formació. 

• Els mestres amb més de 10 anys treballats afirmen que un 69,3% no han fet 

ciències en els darrers 5 anys i només un 30,7% afirmen haver-ne fet. 

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Entre els mestres que ensenyen ciències habitualment han fet formació en 

ciències un 37,9%.  

• Els mestres que no ensenyen ciències habitualment han fet formació en ciències 

21,6%. 

• Els mestres que ensenyen ciències de forma esporàdica han fet formació un 

28,8%. 

 

 

Per obtenir més dades es du a terme una anàlisi multivariant en la que es relaciona els 
resultats obtinguts en la pregunta 1 “Quina imatge representa millor l’ensenyament de les 
ciències?” i els resultats obtinguts en la pregunta 5 “Has fet formació de ciències en els  
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darrers 5 anys?”. La finalitat d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre la formació 
que tenen els docents i la valoració que fan de com consideren que cal construir explicacions 
sobre els fenòmens.   

Aquesta anàlisi permet constatar que no hi ha relació entre la formació dels mestres i la 
valoració  de com cal construir explicacions sobre els fenòmens. A continuació es resumeixen 
les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 18. 

Els resultats obtinguts demostren que els mestre valoren majoritàriament que els infants han 
de construir les explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys, tan 
si han fet formació amb un percentatge de 62,6% com si no n’han fet amb un percentatge de 
64,2%. Dels mestres que consideren que els infants han de construir explicacions sobre els 
fenòmens a partir de l’exploració lliure un percentatge de 66,6% no han fet formació i el 33,4% 
sí que n’han fet. Podem concloure, doncs, que no hi ha relació entre la formació dels mestres 
i la valoració  de com cal construir explicacions sobre els fenòmens. 

 

 

No hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració  de com 

cal construir explicacions sobre els fenòmens. 

 

Continuant amb l’objectiu d’identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els 

coneixements necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat a l’hora d’ensenyar 

ciències, en la pregunta 12 de l’enquesta es demana als mestres que responguin la pregunta: 

“Et sents còmode ensenyant ciències?” 

Amb aquesta pregunta es pretén que els mestres exposin les emocions i sentiments que 

viuen quan imparteixen ciències amb els infants. Cal tenir present que les emocions i els 

sentiments són molt importants en l’aprenentatge tant pels infants com pels docents.    
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Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 
Figura 31. Pregunta 12 de l’enquesta. 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior els resultats obtinguts en la pregunta 12 demostren 

que els mestres es mostren majoritàriament bastant còmodes ensenyant ciències, amb un 

percentatge de 49,2%. Hi ha un percentatge de 24,4% que manifesten que es senten molt 

còmodes ensenyant ciències. Amb un percentatge molt semblant, 23,6%, manifesten que es 

senten poc còmodes ensenyant ciències. Finalment un percentatge de 2,8% manifesten que 

es senten gens còmodes ensenyant ciències.  

Podem constatar que majoritàriament els mestres es senten bastant còmodes ensenyant 

ciències però cal tenir en compte també l’elevat percentatge de mestres que es senten poc 

còmodes (23,6%), pràcticament una quarta part del total de mestres que han respost 

l’enquesta. Aquesta xifra és significativa i cal tenir-la en compte.  

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 15.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i el fet que els mestres valorin com de còmodes 

es senten quan ensenyen ciències.  

Variable 1 (edat dels mestres):  

• Sigui quina sigui l’edat dels mestres, la resposta majoritària es que els mestres es 

senten bastant còmodes ensenyant ciències: 

ü Els mestres de menys de 30 anys (amb un percentatge del 47,4%) 

ü Els mestres de 31 a 40 anys (amb un percentatge del 52,6%) 

ü Els mestres de 41 a 50 anys (amb un percentatge del 49,1%) 

ü Els mestres de més de 50 anys (amb un percentatge de 46,3%) 

 

1. Gens còmode 
2. Poc còmode 
3. Bastant còmode 
4. Molt còmode 
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• Tot i així s’observa que el percentatge de mestres de menys de 30 anys que afirmen 

que es senten poc còmodes ensenyant ciències és d’un 28,4%, clarament superior 

al de la resta de mestres d’altres grups d’edat.  

Variable 2 (etapa educativa): 

• Sigui quina sigui l’etapa educativa, la resposta majoritària és que els mestres es 

senten bastant còmodes ensenyant ciències amb un 50,5% en el cas d’infantil i d’un 

48,8% en el cas de primària.  

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• S’observa que sigui quina sigui l’experiència docent dels mestres, la resposta 

majoritària es que es senten bastant còmodes ensenyant ciències: 

ü Els mestres de menys de 5 anys d’experiència amb un 44,0%. 

ü Els mestres de 5 a 10 anys d’experiència amb un 50,6%.  

ü Els mestres amb més de 10 anys d’experiència docent amb un 49,4%. 

• Tot i així, els mestres de menys de 5 anys d’experiència docent o que tenen entre 

5 i 10 anys d’experiència docent, es senten menys còmodes ensenyant ciències 

que els mestres que tenen més de 10 anys d’experiència docent.  		

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Els mestres que ensenyen ciències habitualment i els que ho fan de forma 

esporàdica, la resposta majoritària es que es senten bastant còmodes ensenyant 

ciències amb un 48,2% i un 57,4% respectivament.    

• Els mestres que no ensenyen ciències habitualment, la resposta majoritària és que 

se senten poc còmodes ensenyant ciències amb un percentatge del 44,9%.  

 

Seguint amb l’objectiu d’identificar i analitzar les opinions dels mestres sobre els 

coneixements necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que tenen a l’hora 

d’ensenyar ciències, en la pregunta 13 de l’enquesta es demana als mestres que responguin 

la pregunta: “Com et sents quan fas ciències?” 

En aquesta pregunta es pretén entrar una mica més en el món de les emocions i concretar 

quines emocions senten els mestres quan fan ciències (Il·lusionat/da, Nerviós/a, Motivat/da, 

Insegur/a, Avorrit/da). Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 



	

76	
	

 
Figura 32. Pregunta 13 de l’enquesta.  

 
 

Com es pot observar en el gràfic anterior els resultats obtinguts demostren que els mestres 

es mostren majoritàriament motivats, amb un percentatge de 43,9%, i il·lusionats amb un 

percentatge de 33,9%. En un percentatge menor, un 14,9%, els mestres es mostren insegurs. 

Finalment un percentatge del 7,3% manifesten estar nerviosos i avorrits quan imparteixen 

ciències.  

Els resultats demostren que: 

 

Les emocions que senten els mestres quan ensenyen ciències són 

majoritàriament positives: il·lusionats i motivats. En menor mesura es 

detecten emocions més negatives que cal tenir en compte: Insegur/a, 

Nerviós/a, Avorrit/da. 

 

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 16.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i la valoració que fan els mestres de com es 

senten quan fan ciències: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• Els mestres de 31 a 40 anys i de 41 a 50 anys, la resposta majoritària és que se 

senten motivats quan ensenyen ciències amb un 38,2% i un 37,8% 

respectivament.  

• Els mestres de menys de 30, la resposta majoritària és que es senten il·lusionats i 

motivats amb un 39,8%. 

 

1. Il·lusionat/da 
2. Nerviós/a 
3. Motivat/da 
4. Insegur/a 
5. Avorrit/da 
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• Els mestres de més de 50 anys, observem que el 30,9% se senten motivats i el 

30,9% també es senten motivats i il·lusionats.   

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que no hi ha relació entre l’edat educativa en la que treballen els mestres 

i la valoració que fan de com es senten impartit ciències.  

• Els mestres d’infantil i de primària, la resposta majoritària és que se senten motivats 

quan ensenyen ciències amb un 37,9% i un 33,9% respectivament.  

• També hi ha un alt percentatge de mestres que se senten motivats i il·lusionats amb 

un 31,5% a l’etapa d’infantil i un 33,6% a la de primària.   

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• S’observa que no hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració 

que fan de com es senten impartint ciències.   

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Els mestres que habitualment ensenyen ciències, la resposta majoritària és que se 

senten motivats i il·lusionats quan ensenyen ciències amb un percentatge del 

40%.  

• Els mestres que no ensenyen ciències habitualment, la resposta majoritària és 

que es senten insegurs amb un percentatge del 32,9%. 

• Els mestres que ensenyen ciències de forma esporàdica, responen 

majoritàriament amb un 34,1% que es senten motivats quan ensenyen ciències.  

 

 

 

En el gràfic de la figura 32 es constata que un percentatge de mestres, 14,9%, valora que se 

senten insegurs quan fan ciències. Per aprofundir una mica més en aquesta anàlisi s’ha 

caracteritzat aquesta població de mestres. Es pot consultar l’anàlisi sencera a l’annex 31. 

 

 

 

De manera resumida podem concloure que els mestres que ses senten insegurs quan fan 

ciències reuneixen les següents característiques: 

 

• Els mestres de més de 50 anys amb un percentatge del 39,9%. 

• Els mestres de l’etapa de primària amb un percentatge del  76,8%. 
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• Els mestres que tenen més de 10 anys d’experiència docent amb un percentatge 

del  71,0%. 

• Els mestres d’escola pública amb un percentatge del  81,9%. 

• Els mestres que no imparteixen ciències habitualment amb un percentatge del  

39,9%. 

 
 
  



	

79	
	

4.7 Resultats del tercer objectiu de l’estudi. 

El tercer objectiu de l’estudi “Identificar i analitzar les opinions que tenen els docents 
sobre les capacitats i/o dificultats dels infants en l’aprenentatge de les ciències i l’èxit 
escolar en aquesta àrea” s’ha treballat a partir de les preguntes següents: 

 

Pregunta 10: Respon les preguntes següents: 

Els infants estan interessats en les ciències? 

Els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

Pregunta 11: Si creus que els infants tenen dificultats, quin diries que és el motiu? 

Pregunta 14: Valora aquesta afirmació: Un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències? 

 

En la pregunta 10 de l’enquesta es demana als mestres que responguin a una doble 

pregunta. Primer se’ls formula la pregunta “Els infants estan interessats en les ciències?”.  

Per poder percebre com es posicionen els docents respecte l’interès dels infants en les 

ciències, en la pregunta 10a, es demana als mestres que valorin si consideren que els infants 

estan interessats en les ciències. Les respostes obtingudes en la investigació permeten 

extreure  conclusions de les opinions que tenen els docents respecte l’interès dels infants per 

treballar les ciències. 

Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 
Figura 33. Pregunta 10a de l’enquesta. 

 

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 
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Com es pot observar en el gràfic anterior els mestres valoren majoritàriament que els infants 

estan molt interessats en les ciències amb un percentatge de 57,7%. Un gran percentatge de 

mestres, 37,4%, valoren que estan bastant interessats en les ciències. Finalment un petit 

percentatge del 5% valoren que els infants estan poc interessats en les ciències. Els resultats 

demostren que els mestres consideren que les ciències són una àrea que interessa als 

infants.  

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 12.  

 

Relació entre les variables demogràfiques  i el fet que els mestres considerin que els infants 

estan interessats en les ciències:  

Variable 1 (edat dels mestres):  

• En totes les franges d’edat, els mestres consideren majoritàriament que els infants 

estan molt interessats en les ciències: 

ü En el cas dels mestres de menys de 30 anys aquest percentatge és del 

47,4%. 

ü En el cas dels mestres de 31 a 40 anys és del 56,1%. 

ü En el cas dels mestres de 41 a 50 anys és del 60%.  

ü En el cas de més de 50 anys és del 60%.  

• S’observa una tendència a valorar més positivament l’interès dels nens en les 

ciències a mesura que l’edat dels mestres augmenta: els mestres de menys de 30 

anys valoren molt o bastant l’interès dels infants en les ciències en un 88,8%, 

mentre que aquesta suma va augmentant progressivament fins al 98% en els 

mestres de més de 50 anys. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• S’observa que no hi ha relació, en totes les etapes educatives, els mestres 

consideren majoritàriament que els infants estan molt interessats en les ciències.  

• En el cas dels mestres d‘infantil aquest percentatge és del 63,7% i  en el cas dels 

mestres de primària és del 55,9%.  

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• S’observa una tendència a valorar més positivament l’interès dels nens en les 

ciències a mesura que l’experiència docent dels mestres augmenta.  
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Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Es mestres que habitualment ensenyen ciències valoren l’interès dels infants en les 

ciències amb un percentatge de 60,6%. 

• Els mestres que no imparteixen ciències habitualment valoren l’interès dels infants 

en les ciències amb un percentatge de 43,6%. 

• Els mestres que imparteixen ciències esporàdicament valoren l’interès dels infants 

en les ciències amb un percentatge de 54,1% 

 

En la pregunta 10 se’ls formula una segona pregunta “Els infants tenen dificultats per 

adquirir els coneixements científics?”.  

Per poder percebre com es posicionen els docents respecte les dificultats que tenen els 

infants per adquirir el coneixement científic, en la present investigació, en la pregunta 10b, es 

demana als mestres que manifestin si consideren que els infants tenen dificultats per adquirir 

els coneixements científics. Les respostes obtingudes en la investigació permeten extreure  

conclusions de les opinions que tenen els docents respecte les dificultats dels infants. 

Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 
Figura 34. Pregunta 10b de l’enquesta.  

 
 
Com es pot observar en el gràfic anterior els mestres valoren amb un percentatge de 49,5% 

que els infants tenen poques dificultats per adquirir els coneixements científics. Amb un 

percentatge del 42% valoren que els infants tenen bastantes dificultats per adquirir els 

coneixements científics. Finalment amb un percentatge del 8,5% valoren que els infants tenen 

moltes o poques dificultats per adquirir els coneixements científics.   

 

1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. Gens 
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Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 13. 

 

Relació entre les variables demogràfiques  i el fet que els mestres considerin que els infants 

tenen dificultats per adquirir els coneixements científics: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• Els mestres de 31 a 40 anys, de 41 a 50 anys i de més de 50 anys; la resposta 

majoritària és que als infants els costa poc adquirir els coneixements científics amb 

un percentatge del 52,9%, 45,6% i 52,7% respectivament.  

• Els mestres de menys de 30 anys són el col·lectiu que més valora que els infants 

tenen moltes dificultat per adquirir els coneixement científics amb un percentatge 

de 9,5%.  

Variable 2 (etapa educativa): 

• Els mestres de primària valoren que als infants els costa bastant adquirir els 

coneixements científics amb un percentatge del 44,2%.  

• Els mestres d’infantil valoren que els costa bastant adquirir els coneixements 

científics amb un percentatge del 34,4% 

• Els mestres de l’etapa de primària valoren que els infants tenen més dificultats per 

adquirir coneixements científics que els mestres d’infantil.   	

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• Els mestres de menys de 5 anys d’experiència valoren que els infants tenen més 

dificultats per adquirir coneixements científics que els mestres amb més experiència 

docent.  

• Els mestres entre 5 i 10 anys d’experiència i els mestres de més de 10 anys 

d’experiència, valoren que als infants els costa poc adquirir els coneixements 

científics amb uns percentatges del 50,2% i del 51,0% respectivament. 

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Els mestres que ensenyen ciències de forma habitual, valoren que als infants els 

costa poc adquirir els coneixements científics amb un percentatge del 55,4%.  

• Els mestres que no ensenyen ciències o que ho fan de forma esporàdica, valoren 

que als infants els costa bastant adquirir els coneixements científics amb un 

percentatge del 49,3% i del 47,7% respectivament.  
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• Els mestres que ensenyen ciències habitualment valoren que els infants tenen 

menys dificultats per adquirir els coneixements científics que els mestres que no 

ensenyen ciències o que ho fan de forma esporàdica. 

 

Seguint amb l’objectiu d’identificar i analitzar les opinions que tenen els docents sobre les 

capacitats i/o dificultats dels infants en l’aprenentatge de les ciències i l’èxit escolar en aquesta 

àrea, en la pregunta 11 de l’enquesta es demana als mestres que responguin la pregunta: 

“Si creus que els infants tenen dificultats, quin diries que és el motiu?”.  

La finalitat d’aquesta pregunta és que els mestres reflexionin en les dificultats dels infants per 

adquirir els coneixements científics i es posicionin en quin creuen que és el motiu que 

produeix que els infants tinguin aquestes dificultats. Les respostes obtingudes en la 

investigació permeten extreure conclusions de les opinions que tenen els docents respecte 

els motius pels quals consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements 

científics. 

Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

      
Figura 35. Pregunta 11 de l’enquesta. 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior els mestres valoren que les dificultats dels infants 

per adquirir els coneixements científics són degudes a la metodologia que s’utilitza per a 

l’ensenyament de les ciències a l’escola amb un percentatge de 85,7%. En una proporció molt 

menor, un percentatge de 14,3% els mestres valoren que les dificultats dels infants són 

degudes a la necessitat d’utilitzar unes habilitats de raonament que no són pròpies de la seva 

edat.  

 

1. La metodologia que s'utilitza per ensenyar 
ciències a les escoles. 
2. La necessitat d'utilitzar unes habilitats de 
raonament que no són pròpies de la seva edat. 
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Els resultats obtinguts ens demostren que els mestres són crítics en la seva pròpia pràctica 

docent i que veuen la necessitat de replantejar la metodologia d’ensenyament- aprenentatge 

que s’utilitza actualment a les escoles.  

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 14.  

 

Relació entre les variables demogràfiques i el fet que els mestres valorin quin és el motiu 

pel qual els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics: 

Variable 1 (edat dels mestres):  

• En totes les franges d’edat, la resposta majoritària és que la metodologia que 

s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del infants per adquirir 

coneixements científics. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• En totes les etapes educatives la resposta majoritària és que la metodologia que 

s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del infants per adquirir 

coneixements científics.  

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• Sigui quina sigui l’experiència docent dels mestres, la resposta majoritària és que 

la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del 

infants per adquirir coneixements científics.  

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• Els mestres que ensenyen ciències habitualment, els que ho fan de forma 

esporàdica o els que no ho fan habitualment, la resposta majoritària és que la 

metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del 

infants per adquirir coneixements científics. 

 

En el gràfic anterior es constata que un percentatge de 14,3% mestres valoren que les 

dificultats dels infants són degudes a la necessitat d’utilitzar unes habilitats de raonament que 

no són pròpies de la seva edat. Per aprofundir una mica més en aquesta anàlisi s’ha 

caracteritzat la població de mestres que valora que el motiu pel qual els infants tenen 
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dificultats per adquirir els coneixements científics és degut a la necessitat d'utilitzar unes 

habilitats de raonament que no són pròpies de la seva edat. A continuació es resumeixen les 

dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 32. 

 

 

De manera resumida podem concloure que els mestres que valoren que el motiu pel qual 

els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics és degut a la necessitat 

d'utilitzar unes habilitats de raonament que no són pròpies de la seva edat reuneixen les 

següents característiques: 

• Els mestres d’edat entre 31 i 40 amb un percentatge del  32,4%. 

• Els mestres de l’etapa de primària amb un percentatge del  74,4 %. 

• Els mestres que tenen més de 10 anys d’experiència docent amb un percentatge 

del  67,6%. 

• Els mestres d’escola pública amb un percentatge del  79%. 

• Els mestres que habitualment  imparteixen ciències amb un percentatge del  

56,3%. 

 

 

Per obtenir més dades es du a terme una anàlisi multivariant en la que es relaciona els 
resultats obtinguts en la pregunta 8 “T’agrada com es fan les ciències a les escoles en 
general?” i els resultats obtinguts en la pregunta 11 “Si creus que els infants tenen 
dificultats, quin diries que és el motiu?”. La finalitat d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha 
relació entre la valoració que fan els docents de com es fan les ciències a les escoles i el 
motiu pel qual consideren que els infants tenen dificultats.  

Aquesta anàlisi permet constatar que sí que hi ha relació entre els mestres que afirmen que 

els agrada poc com es fan les ciències a les escoles en general i els mestres que valoren que 

les dificultats dels infants són degudes a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències 

a les escoles. A continuació es resumeixen les dades més destacades, es pot consultar 

l’anàlisi sencera a l’Annex 26. 

En els resultats obtinguts s’observa que entre els mestres que han valorat que els agrada poc 

o gens com es fan les ciències a les escoles, un percentatge del 90,2% i 89,8% 

respectivament consideren que els infants tenen dificultats a causa de la metodologia que 

s’utilitza per ensenyar ciències a l’escola. Entre els mestres que han valorat que els agrada 

bastant o molt com es fan les ciències a les escoles, el percentatge de mestres que 

consideren que els infants tenen dificultats a causa de la metodologia que s’utilitza per 

ensenyar ciències a l’escola, baixa fins al 71,7% i el 73,3% respectivament. Podem concloure, 
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doncs, que hi ha relació entre els mestres que afirmen que els agrada poc com es fan les 

ciències a les escoles en general i els mestres que valoren que les dificultats dels infants són 

degudes a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles. 

 

Els mestres que valoren que els agrada poc o gens com es fan les 

ciències a les escoles, consideren que els infants tenen dificultats degut 

a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles. 

 

Posteriorment es du a terme una darrera anàlisi en la que es relaciona la pregunta 5 “Has fet 

formació de ciències en els darrers 5 anys?” amb la pregunta 11 “Si creus que els infants 

tenen dificultats, quin diries que és el motiu?”. L’objectiu és descobrir si els mestres que 

consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics degut a la 

necessitat d’utilitzar unes habilitats de raonament que no són pròpies de la seva edat, han fet 

formació en ciències en els darrers cinc anys.   

 

Pregunta 5 

 
Freqüènci

a 

Percentatg

e 

Percentatg

e vàlid 

Percentatg

e acumulat 

Vàli

d 

1,0 69 39,2 39,2 39,2 

2,0 107 60,8 60,8 100,0 

Tota

l 
176 100,0 100,0  

 

 

En els resultats obtinguts s’observa que els mestres que valoren que els infants tenen 

dificultats per adquirir els coneixements científics degut a la necessitat d’utilitzar unes 

habilitats de raonament que no són pròpies de la seva edat, un percentatge del 60,8% no han 

fet formació en ciències en els darrers 5 anys i un percentatge de 39,2% han fet formació en 

ciències en els darrers 5 anys. 

 

Els mestres que valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els 

coneixements científics degut a la necessitat d’utilitzar unes habilitats 

de raonament que no són pròpies de la seva edat majoritàriament no 

han fet formació en ciències en els darrers 5 anys. 
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Finalment, es du a terme una darrera anàlisi en la que es relaciona la pregunta 1 “Quina 

imatge representa millor l’ensenyament de les ciències?” amb la pregunta 11 “Si creus 

que els infants tenen dificultats, quin diries que és el motiu?”. L’objectiu és descobrir 

quina valoració fan els mestres, que consideren que les dificultats dels infants són degudes 

a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles, de com els infants 

construeixen les explicacions sobre els fenòmens. 

 

 

Pregunta 1 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 388 36,9 36,9 36,9 

2,0 664 63,1 63,1 100,0 

Total 1052 100,0 100,0  
 

 

En els resultats obtinguts s’observa que entre els mestres que valoren que les dificultats dels 

infants són degudes a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles un 

percentatge del 63,1% consideren que els infants han de construir explicacions sobre els 

fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys i un percentatge de 36,9% consideren que 

els infants han de construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure. 

 

 

Els mestres que valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els 

coneixements científics degut a la necessitat d’utilitzar unes habilitats 

de raonament que no són pròpies de la seva edat majoritàriament 

consideren que els infants han de construir explicacions sobre els 

fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys. 

 

Seguint amb l’objectiu d’identificar i analitzar les opinions que tenen els docents sobre les 

capacitats i/o dificultats dels infants en l’aprenentatge de les ciències i l’èxit escolar en aquesta 

àrea, en la pregunta 14 es demana als mestres que valorin l’afirmació “un cop acabada 

l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències”.  
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La finalitat d’aqueta pregunta és que els mestres reflexionin i es posicionin en el grau 

d’assoliment de ciències que consideren que els infants assoleixen un cop acabada l’etapa 

de primària. Les respostes obtingudes en la investigació permeten extreure  conclusions de 

les opinions que tenen els docents respecte el nivell que assoleixen els infants en ciències. 

Els resultats obtinguts en l’enquesta són els següents:   

 

Figura 36. Pregunta 14 de l’enquesta.  
 

Com es pot observar en el gràfic anterior un percentatge elevat de mestres, un 53,3%, valora 

que estan poc d’acord que a l’escola, un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències. Per altra banda un percentatge de 42,1% de mestres 

valoren que estan d’acord que a l’escola un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències. Hi ha una mostra molt reduïda de mestres, un 4,6%, que 

valoren que estan molt d’acord i en desacord amb aquesta afirmació.  

Per aprofundir més en aquest estudi es du a terme una anàlisi descriptiva de la relació entre 

les variables demogràfiques i els resultats obtinguts en l’enquesta. A continuació es 

resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 17.  

 

 

 
 

1. Molt d'acord 
2. D'acord 
3. Poc d'acord 
4. En desacord 
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Relació entre les variables demogràfiques  i la valoració que fan els mestres de l’afirmació 

“un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències”. 

Variable 1 (edat dels mestres):  
 

• Sigui quina sigui l’edat dels mestres, la resposta majoritària és que els mestres 

estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon nivell de 

ciències.  

ü Els mestres de menys de 30 anys amb un 52,6%. 

ü Els mestres de 31 a 40 anys amb un 49,9%. 

ü Els mestres de 41 a 50 anys amb un 52,7%. 

ü Els mestres de més de 50 anys amb un 57,8%. 

Variable 2 (etapa educativa): 

• Sigui quina sigui l’etapa educativa dels mestres, la resposta majoritària és que els 

mestres estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon 

nivell de ciències amb un 53,5% en el cas dels mestres d’infantil i un 53,2% en el 

cas del mestres de primària.  

Variable 3 (anys d’experiència docent):  

• Sigui quina sigui l’experiència dels mestres, la resposta majoritària és que els 

mestres estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon 

nivell de ciències  
ü Amb un 53% en el cas dels mestres amb menys de 5 anys d’experiència,  
ü Amb un 54,6% en el cas dels mestres amb entre 5 i 10 anys 

d’experiència. 
ü Amb un 52,9% en el cas del mestres amb més de 10 anys d’experiència.   

Variable 4 (freqüència impartint ciències): 

• S’observa que tan si els mestres imparteixen ciències de forma habitual, com si no 

ho fan, com si ho fan de forma esporàdica, la resposta majoritària és que els mestres 

estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon nivell de 

ciències amb un 48,5%, un 61,7% i un 57,1% respectivament.  

 

En el gràfic de la figura 36 es constata que un percentatge de 42,1% mestres valoren que 

estan d’acord que a l’escola un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un 
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bon nivell de ciències. Per aprofundir una mica més en aquesta anàlisi s’ha caracteritzat la 

població de mestres que valora que un cop acabada l'etapa de primària, els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències. A continuació es resumeixen les dades més destacades, 

es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 33. 

 
 

De manera resumida podem concloure que els mestres que valoren que un cop acabada 

l'etapa de primària, els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències reuneixen les següents 

característiques: 

• Els mestres de més de 50 anys amb un percentatge del 34,6%. 

• Els mestres de l’etapa de primària amb un percentatge del  77,9%. 

• Els mestres que tenen més de 10 anys d’experiència docent amb un percentatge 

del  69,1%. 

• Els mestres d’escola pública amb un percentatge del  81,2%. 

• Els mestres que imparteixen ciències habitualment amb un percentatge del  

49,5%. 

 

 

Per obtenir més dades es du a terme diferents anàlisis multivariants en els que es relaciona 

els resultats obtinguts en diferents preguntes. L’objectiu d’aquestes anàlisis és combinar gran 

varietat de variables per poder analitzar, descriure i interpretar els resultats obtinguts en 

l’enquesta.  

En la segona anàlisi multivariant que es du a terme es relaciona els resultats obtinguts en la 

pregunta 1 “Una imatge representa millor l’ensenyament de les ciències?” i els resultats 

obtinguts en la pregunta 14 “Un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes assoleixen 

un bon nivell de ciències?”. La finalitat d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre 

la valoració que fan els docents de com els infants construeixen explicacions sobre els 

fenòmens i el seu posicionament respecte el nivell de ciències que els alumnes assoleixen 

actualment en acabar l’etapa de primària. 

Aquesta anàlisi permet constatar que no hi ha relació entre la valoració que fan els mestres 

del nivell que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la valoració que fan 

els mestres  de com han de construir les explicacions. A continuació es resumeixen les dades 

més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 23. 
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En els resultats obtinguts s’observa que entre els mestres que han valorat que estan poc 

d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de 

primària un percentatge de 61,3% valoren que els infants han de construir les explicacions 

sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys. També s’observa que els mestres 

que responen que estan d’acord o en desacord que els alumnes assoleixen un bon nivell de 

ciències un cop acabada l’etapa de primària, valoren que els infants han de construir les 

explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys amb un percentatge 

67,9% i 60,6% respectivament. En canvi, en el col·lectiu de mestres que responen que estan 

molt d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de 

primària, un percentatge del 58,3% valoren que els infants han de construir explicacions sobre 

els fenòmens a partir de l’exploració lliure. 

 

No hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la valoració 

que fan els mestres  de com han de construir les explicacions 

 

Per aprofundir més en aquests resultats es du a terme una altra anàlisi multivariant en la que 

es relaciona els resultats obtinguts en la pregunta 5 “Has fet formació de ciències en els 

darrers 5 anys?” i els resultats obtinguts en la pregunta 14 “Un cop acabada l’etapa de 

primària, els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències?”. La finalitat d’aquesta anàlisi 

és constatar si hi ha relació entre la formació que tenen els docents i el seu posicionament 

respecte el nivell de ciències que els alumnes assoleixen actualment en acabar l’etapa de 

primària. 

Aquesta anàlisi permet constatar que no hi ha relació entre la valoració que fan els mestres 

del nivell que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la formació rebuda. 

A continuació es resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a 

l’Annex 24. 

En els resultats es constata que els mestres que han valorat que estan poc d’acord que els 

alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària un 

percentatge de 78,8% no han fet formació de ciències en els darrers 5 anys. Entre els mestres 

que valoren que estan d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop 

acabada l’etapa de primària un percentatge del 64,0% no han fet formació de ciències en els 

darrers 5 anys. També s’observa el mateix comportament entre els mestres que valoren que 

estan molt d’acord o en desacord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un 
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cop acabada l’etapa de primària, que no han fet formació en els darrers 5 anys, amb un 

percentatge del 58,3% i 66,7% respectivament. 

 

No hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la formació 

rebuda. 

 

Posteriorment es du a terme una tercera anàlisi multivariant en la que es relaciona els 

resultats obtinguts en la pregunta 7 “Creus que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte?” i els resultats obtinguts en la pregunta 14 “Un cop acabada 

l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències?”. La finalitat 

d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre la formació que tenen els docents i el seu 

posicionament respecte el nivell de ciències que els alumnes assoleixen actualment en 

acabar l’etapa de primària. 

Aquesta anàlisi permet constatar que sí que hi ha relació entre la valoració que fan els mestres 
del nivell que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la consideració que 
fan els mestres de si s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte. A continuació 
es resumeixen les dades més destacades, es pot consultar l’anàlisi sencera a l’Annex 25. 

En els resultats obtinguts s’observa que entre els mestres que han valorat que estan poc 

d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de 

primària un percentatge de 90,1% consideren que s’haurien de treballar les ciències 

vinculades a un projecte. Entre els mestres que valoren que estan d’acord que els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària un percentatge del 

87,6% consideren que s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte. També 

s’observa el mateix comportament entre els mestres que valoren que estan molt d’acord o en 

desacord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de 

primària, que valoren amb un percentatge del 87,5% i 72,7% respectivament que s’haurien 

de treballar les ciències vinculades a un projecte.  

 

Els mestres que valoren que estan poc d’acord que els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària 

consideren que s’haurien de treballar les ciències vinculades a un 

projecte. 
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Finalment, per aprofundir més en l’estudi, es du a terme una darrera anàlisi multivariant en la 

que es relaciona els resultats obtinguts en la pregunta 8 “T’agrada com es fan les ciències 

a les escoles en general?” i els resultats obtinguts en la pregunta 14 “Un cop acabada 

l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències?”. La finalitat 

d’aquesta anàlisi és constatar si hi ha relació entre la valoració que fan els docents de les 

ciències que es fan a les escoles i el seu posicionament respecte el nivell de ciències que els 

alumnes assoleixen actualment en acabar l’etapa de primària. 

Aquesta anàlisi permet constatar que sí que hi ha relació entre els mestres que valoren que 

els agrada poc com es fan les ciències a les escoles en general i els mestres que afirmen que 

estan poc d’acord que un cop acabada l’etapa de primària els alumnes assoleixen un bon 

nivell de ciències. A continuació es resumeixen les dades més destacades, es pot consultar 

l’anàlisi sencera a l’Annex 27. 

En els resultats s’observa que entre els mestres que han valorat que els agrada poc o gens 

com es fan les ciències a les escoles, un percentatge del 60,7% i del 69,4% respectivament, 

consideren que estan poc d’acord en que els infants assoleixen un bon nivell de ciències al 

final de primària. Entre els mestres que han valorat que els agrada bastant o molt com es fan 

les ciències a les escoles, hi ha un 67,5% i un 60% de mestres respectivament que estan 

d’acord en que els infants assoleixen un bon nivell de ciències al final de primària. 

 

Els mestres que valoren que els agrada poc o gens com es fan les 

ciències a les escoles estan poc d’acord en que els infants assoleixen 

un bon nivell de ciències en finalitzar l’etapa de primària. 
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6. Conclusions de la recerca 

 

En aquest apartat s’exposen les conclusions del treball vinculades amb els objectius generals 

plantejats en l’inici de l’estudi. Malgrat el conjunt de resultats permet moltes lectures, en 

aquest apartat s’ha optat per presentar les conclusions que es consideren més significatives 

i/o sorprenents. Per a la redacció de les conclusions es té en compte els resultats exposats 

anteriorment i els referents de l’apartat de la justificació.  

És important recordar la finalitat general que orienta la recerca que consisteix en recollir el 

màxim de veus possibles del col·lectiu docent per poder fer un retrat de les opinions dels 

mestres sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària. La investigació pretén 

aprofundir en el coneixement sobre les opinions que tenen els mestres respecte 

l’ensenyament de les ciències a l’escola.  

 

En referència al primer objectiu de l’estudi “Identificar i analitzar les opinions que tenen 
els mestres de com consideren que s’han d’ensenyar les ciències en les diferents 
etapes educatives” s’ha conclòs: 

 

1. Els mestres mostren una clara preferència per construir explicacions sobre els 

fenòmens amb l'ajuda del mestre i els companys. 

 

Aquests resultats sorprenen molt ja que en molts escoles, sobretot en l’etapa d’infantil, els 

mestres utilitzen metodologies d’ensenyament- aprenentatge en les que es construeixen 

explicacions a partir de l’exploració lliure. 

En la caracterització que es du a terme en l’estudi els resultats també sorprenen força ja que 

els mestres que consideren que cal construir explicacions a partir de l’exploració lliure són els 

mestres de més de 50 anys, de l’etapa de primària i amb més de 10 anys d’experiència 

docent. Aquesta caracterització sorprèn amb un perfil de docents totalment diferent a l’esperat 

inicialment: mestres joves, amb poca experiència docent i de l’etapa d’infantil. 

El predomini de la resposta “construir explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre 

i els companys”, també pot ser degut a una confusió, ben documentada a la recerca educativa 

entre la construcció d’explicacions científiques i l’establiment de conclusions empíriques 

(Forbes, Biggers i Zangori, 2013). 
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2. Els mestres afirmen que a les escoles no es comparteix una mateixa línia 

metodològica en l’ensenyament de les ciències. 

 

Aquest és un aspecte que cal tenir molt en compte i cal posar-hi remei ja que demostra que 

no hi ha línia pedagògica a les escoles i per tant que no hi ha coherència en l’ensenyament 

de les ciències.  

També és important destacar que els mestres que valoren que estan poc d’acord en que a 

l’escola es comparteix una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències, 

també responen que els agrada poc com es fan les ciències a les escoles en general. 

Aquests resultats demostren un descontentament i desorientació important per part dels 

mestres en relació a la gestió i organització de les escoles. És evident que aquests resultats 

són preocupants ja que, com s’ha comentat anteriorment en l’apartat 2 d’aquest treball, cal 

tenir present que l’aprenentatge de les ciències és un projecte d’escola que requereix un 

model didàctic i unes finalitats compartides per tots els mestres. D’aquí la importància del 

model de ciència escolar que tinguin els mestres i, sobretot, del tipus d’activitat científica 

escolar que acabin duent a terme a l’aula. Cal desenvolupar l’activitat científica escolar en un 

context de ciència escolar autèntica i és indispensable, que perquè es pugui fer correctament, 

a l’escola tots els mestres comparteixin una mateixa línia metodològica.  

Aquest resultat també és preocupant si el vinculem a la investigació recent sobre el concepte 

de progressió d’aprenentatge (learning progressions) (Alonzo i Gotwals, 2012). Cada vegada 

més investigadors en didàctica de les ciències plantegen la necessitat de tenir un bon projecte 

curricular que incorpori els coneixements que cada vegada més tenim sobre com podem 

afavorir que els nens i nenes vagin raonant d’una manera cada cop més sofisticada sobre un 

determinat model teòric (NRC, 2007). Pel que sembla dels resultats obtinguts, ara mateix les 

escoles catalanes estan lluny de treballar en base a la idea de progressió d’aprenentatge a 

nivell d’escola. 

 

3. Els mestres valoren majoritàriament que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte. 
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En l’enquesta s’observa clarament que els mestres valoren que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte, però el dubte és si aquest alt percentatge és degut a que 

actualment és una “moda” aquesta tipologia d’ensenyament- aprenentatge, o si és degut a 

que els mestres consideren que a les escoles cal treballar amb una metodologia basada en 

els problemes per motivar els infants, donar-los més autonomia i dur a terme un aprenentatge 

competencial. El fet que aquesta valoració sigui tan generalitzada considerem que és una 

oportunitat per replantejar l’actual sistema educatiu, acordar un model de ciència escolar 

compartit per tots els mestres, i analitzar la idoneïtat del mètode de projectes en relació als 

plantejaments de ciència escolar basats en la investigació i la modelització. 

En l’anàlisi descriptiva s’obté uns resultats sorprenents ja que el percentatge més elevat de 

mestres que valoren que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte es troba 

en l’etapa de primària, contràriament al que en un principi s’esperava. Actualment a les 

escoles es treballa més per projectes en l’etapa d’infantil.  

Els mestres amb menys de 30 anys i menys experiència laboral són el perfil de mestres que 

més defensa que cal treballar les ciències vinculades a un projecte. Aquests resultats són 

menys sorprenents ja que s’entén que els mestres més novells comparteixin l’interès per les 

metodologies més innovadores del moment. 

En els resultats obtinguts en l’estudi s’observa que un percentatge molt elevat de mestres 

valora que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un projecte. Aquests 

resultats considero que no són gaire fiables ja que s’ha detectat que els mestres tenen 

concepcions errònies del que vol dir treballar per projectes. Per tant la seva valoració cal 

posar-la en dubte.  

 

 

4. Els mestres valoren majoritàriament que els agrada poc com es fan les ciències a 

les escoles en general. 

 

En l’estudi es detecta que la valoració que fan els mestres de la seva escola i la valoració que 

fan els mestres de les escoles en general és força diferent. Els mestres valoren més 

positivament la pròpia escola i són més crítics en la valoració de les escoles en general.  

L’alt percentatge de mestres que valora que els agrada poc com es fan les ciències a les 

escoles en general és molt elevat i per tant molt significatiu. Aquests resultats demostren el 
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descontentament dels mestres i la necessitat de buscar resposta a la situació que es viu 

actualment a les escoles per impulsar un bon treball de les ciències. 

Els mestres de menys de 30 anys i els mestres de més de 50 anys demostren ser el col·lectiu 

més crític valorant les ciències que es fan a la seva escola. Aquest fet pot ser degut a que els 

mestres de menys de 30 anys s’han incorporat recentment en el sistema educatiu i la realitat 

que es troben a les escoles no els agrada o que no respon a les seves expectatives inicial. 

En el cas dels mestres amb més de 50 anys considerem que la seva valoració negativa és 

deguda als anys d’experiència laboral en els que poden constatar que les metodologies 

d’ensenyament- aprenentatge utilitzades actualment a les escoles no són prou adequades i 

no aconsegueixen que els infants desenvolupin la competència científica.  

També es constata que els mestres de l’etapa de primària valoren més negativament 

l’ensenyament de les ciències que s’està duent a terme a les escoles que els mestres de 

l’etapa d’infantil. Aquestes dades ens haurien de fer reflexionar i buscar el perquè els mestres 

de l’etapa d’infantil valoren més positivament l’ensenyament de les ciències i els mestres de 

l’etapa de primària en fan una valoració més negativa. 

 

En referència al segon objectiu de l’estudi “Identificar i analitzar les opinions dels mestres 
sobre els coneixements necessaris per ensenyar ciències i el grau de comoditat que 
tenen a l’hora d’ensenyar ciències” s’ha conclòs: 

 

1. Els mestres valoren com a més important el coneixement de les dificultats dels 

infants, el segueix el coneixement de les idees dels infants, després el coneixement 

d’activitats i experiments i finalment el coneixement de les idees científiques clau 

 

Aquests resultats sorprenen força ja que els mestres en l’enquesta demostren donar 

importància a uns coneixements com són les dificultats dels infants, el coneixement de les 

idees dels infants i el coneixement de les idees científiques clau dels que no he sentit a parlar 

en cap escola en els meus anys d’experiència laboral com a docent. Tampoc he conegut ni 

he vist impartir classes a cap mestra/e que dugui a terme activitats en les que es tingui en 

compte aquests conceptes anteriorment citats. Considero que això vol dir que els mestres 

són conscients de la importància d’aquestes idees però malgrat ser-ne conscients encara hi 

ha molta feina a fer a les escoles perquè aquestes idees es tinguin realment en compte en 
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l’ensenyament de les ciències. Aquesta darrera afirmació es recolza també en alguns estudis 

que mostren que els mestres no tenen un coneixement gaire sofisticar sobre les idees dels 

nens i les formes de gestionar-les (Schneider & Plasman, 2011). 

Per altra banda la meva hipòtesis inicial respecte a aquesta pregunta era que els mestres 

valorarien com a més important el coneixement de les activitats i experiments ja que sol ser 

el que més preocupa als mestres i del que més busquen recursos, tal com també ha posat 

de manifest la recerca (Appleton, 2002, 2003). Sorprenentment doncs aquest tipus de 

coneixement no ha resultat ser el més valorat pels mestres malgrat sí que es pot constatar 

que li donen molta importància com a coneixement bàsic que hauria de tenir un mestre de 

ciències.  

  

2. Els mestres valoren que voldrien millorar el coneixement d’activitats i experiments i 

el coneixement de les idees científiques clau. 

 

En l’enquesta es demana als mestres que reflexionin sobre la seva pràctica educativa i valorin 

els coneixements que consideren que els caldria reforçar/ millorar. Considero que aquest 

espai de reflexió personal és fonamental perquè els mestres analitzin la seva pràctica d’aula, 

identifiquin tant els punts forts com els punts febles de la seva pràctica docent, es plategin 

nous reptes i noves maneres d’ensenyar, reflexionin sobre el que succeeix diàriament amb 

els alumnes... Considero que a l’escola s’ha de potenciar pràctiques d’autoreflexió i 

possibilitar més moments perquè els equips de mestres puguin intercanviar aquestes 

reflexions. Possibilitar aquest treball reflexiu pot contrarestar el tarannà generalitzat que es 

troba en molts escoles de fer les coses d’una determinada manera perquè sempre s’ha fet 

així  

En els resultats obtinguts en l’estudi s’observa que els mestres volen millorar el coneixement 

d’activitats i experiments i el coneixement de les idees científiques clau. Aquests resultats 

demostren que els mestres necessiten/volen recursos didàctics per aplicar a l’aula i volen 

tenir clares les idees científiques clau importants que cal treballar amb els infants. En la meva 

experiència laboral m’he trobat amb pocs mestres que demostrin estar segurs impartint l’àrea 

de ciències. La majoria de mestres segueixen el llibre de text perquè aquest guia/ seqüencia 

el procés d’ensenyament- aprenentatge amb els infants, malgrat molts docents coincideixen 

en valorar que les ciències no s’haurien de treballar d’aquesta manera.  



	

99	
	

En contrast amb la conclusió anterior, sembla doncs que quan els mestres han de valorar en 

abstracte els coneixements més importants, opten per referir-se més als coneixements 

didàctics vinculats amb les idees i dificultats d’aprenentatge dels alumnes. Per contra, quan 

opinen sobre què és el que ells directament necessiten, els resultats són diferents i s’alineen 

molt més amb el que planteja la recerca (Appleton, 2003; Schneider i Plasman, 2011), tal com 

ja s’ha comentat. 

 

3. Els mestres afirmen majoritàriament que no han fet formació en ciències en els 

darrers cinc anys. 

 

En l’estudi es constata que actualment a les escoles hi ha un gran percentatge de mestres 

que no ha fet formació en ciències. Aquests resultats alerten d’una doble necessitat: per una 

banda de la importància de fomentar la cultura científica, que tingui més protagonisme en el 

sistema educatiu actual, i de l’altre que es conscienciï als mestres de la necessitat de fer 

formació del professorat per poder renovar l’ensenyament de les ciències.  

En l’anàlisi s’observa que els mestres més joves i amb menys experiència docent han fet més 

formació en ciències en els darrers 5 anys que els altres mestres. Aquest fet considero que 

és positiu ja que aquests mestres formats encara tenen molts anys de docència per endavant 

i podran transmetre als seus companys, tant els seus coneixements en referència a la matèria, 

com la necessitat de fer formació per poder dur a terme pràctiques científiques de qualitat a 

les escoles. Alhora, considero que és important reflexionar sobre el motiu pel qual aquest 

mestres novells han cregut important fer formació en ciències.  

Aquesta conclusió, clarament coincideix amb la preocupació manifestada per molts dels 

informes nacionals i internacionals que s’han referenciat a l’apartat de justificació teòrica, que 

justifiquen la necessitat de fomentar una nova cultura científica entre els mestres i el paper 

clau que en això té la formació inicial i permanent.  

 

4. Els mestres senten majoritàriament emocions positives quan ensenyen ciències.  

 

És important constatar que els mestres majoritàriament es senten bastant còmodes 

ensenyant ciències i mostren estar il·lusionats i motivats ensenyant ciències. Aquest fet és 

molt important ja que demostra que els mestres manifesten bona predisposició i actitud per 
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impartir ciències. Aquestes dades em sorprenen tenint en compte els resultats obtinguts en 

la pregunta 8 “T’agrada com es fan les ciències a la teva escola? I a les escoles en general?” 

i en la pregunta 14 “Valora: Un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un 

bon nivell de ciències”. Els resultats recollits en aquestes preguntes mostren un clar 

descontentament per part dels docents que considero que no es veu directament reflectit en 

les emocions dels mestres. 

Cal destacar que els mestres de menys de 30 anys i amb menys de 5 anys d’experiència 

docent són el col·lectiu que valoren que es senten menys còmodes ensenyant ciències. 

Aquest fet pot ser degut a dos factors: a la seva inexperiència docent o al fet que les 

metodologies d’ensenyament- aprenentatge que es duen a terme a les escoles no concorden 

amb la metodologia que ells consideren que s’haurien d’utilitzar.  

També és important destacar que els mestres que es senten més insegurs quan fan ciències 

són els mestres de més de 50 anys, amb més de 10 anys d’experiència docent i de l’etapa 

de primària. Aquests resultats demostren que la inseguretat dels mestres no disminueix amb 

l’edat ni amb l’experiència laboral, que és el que s’esperava, sinó que augmenta amb l’edat i 

amb els anys de docència. És important descobrir què provoca que els mestres amb més 

veterania i amb més edat es sentin insegurs després de tants anys d’impartir ciències amb 

els alumnes i de quina manera cal actuar per poder reforçar la seguretat en els docents per 

impartir ciències. Considero que és fonamental i imprescindible que els mestres es sentin 

segurs i còmodes impartint ciències per poder dur a terme ciències de qualitat a l’escola.  

Aquesta conclusió s’alinea poc amb els resultats de la recerca, en què s’assumeix que els 

mestres se senten molt insegurs a l’hora d’ensenyar ciències (Appleton, 2002, 2003). 

Malgrat els mestres majoritàriament es senten bastant còmodes ensenyant ciències, cal 

destacar que una quarta part del total de mestres que han respost l’enquesta es senten poc 

còmodes ensenyant ciències. Aquesta xifra és significativa i cal tenir-la en compte.  

 

En referència al tercer objectiu de l’estudi “Identificar i analitzar les opinions que tenen els 
docents sobre les capacitats i/o dificultats dels infants en l’aprenentatge de les 
ciències i l’èxit escolar en aquesta àrea” s’ha conclòs: 

 

1. Els mestres valoren que les ciències són una àrea que interessa als infants. 
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Considero que cal aprofitar aquesta motivació i interès que manifesten els infants cap a les 

ciències, i que els mestres reconeixen tal com mostren els resultats obtinguts, per impulsar 

una renovació pedagògica en aquest àmbit. És important aplicar estratègies didàctiques 

basades en la investigació (IBSE, inquiry-based science education) i incorporar processos de 

modelització (model based science learning) per seguir motivant els infants per treballar les 

ciències i potenciar la competència científica.   

En l’estudi es constata la tendència a valorar més positivament l’interès dels infants en les 

ciències a mesura que l’edat dels mestres i l’experiència docent augmenta. Un aspecte 

interessant a tenir en compte, que considero que mereix que reflexionem i esbrinem, perquè 

els mestres amb més veterania valoren més positivament l’interès dels infants en les ciències. 

 

2. Els mestres valoren que els infants tenen poques i bastantes dificultats per adquirir 

els coneixements científics. 

 

En l’estudi es constata que els mestres de l’etapa de primària valoren que els infants tenen 

més dificultats per adquirir els coneixements científics que els mestres d’infantil. Cal 

reflexionar respecte aquestes valoracions dels docents i determinar perquè els mestres de 

primària consideren que els infants presenten més dificultats per adquirir els coneixement 

científics. Pot ser degut a la dificultat pels continguts o a la metodologia que es du a terme en 

les sessions de ciències. En aquest sentit la recerca disponible en aquest aspecte també 

mostra com la preocupació pels continguts també és major entre el professorat de secundària 

que entre els mestres (Schneider & Plasman, 2011), de manera que una cosa similar potser 

passar entre el professorat de primària i el d’infantil. 

També és important destacar que els mestres de menys de 30 anys i amb menys experiència 

docent són el col·lectiu que més valora que els infants tenen moltes dificultats per adquirir els 

coneixement científics, la qual cosa coincideix amb les investigacions fetes (Schneider & 

Plasman, 2001). 

 

3. Els mestres valoren majoritàriament que la metodologia que s’utilitza per ensenyar 

ciències és la causa de les dificultats del infants per adquirir coneixements científics. 
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Considero que aquests resultats són molt significatius i ens demostren que els mestres són 

molt crítics amb la seva pròpia pràctica docent i que veuen la necessitat de replantejar la 

metodologia d’ensenyament- aprenentatge que s’utilitza actualment a les escoles.  

En l’anàlisi multivariant es reafirma aquesta idea i es demostra que els mestres que valoren 

que els agrada poc o gens com es fan les ciències a les escoles, consideren que els infants 

tenen dificultats degut a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles.  

Des de la didàctica de les ciències es defensa que la ciència hauria de permetre aprendre a 

investigar, investigar per comprendre i aprendre sobre la ciència. L’activitat científica que es 

du a terme majoritàriament a les escoles són rutines monòtones, descontextualitzades en les 

que els infants solen tenir el paper de passius receptors. Aquesta metodologia 

d’ensenyament- aprenentatge, molt estesa a les escoles, s’està demostrant que no funciona 

actualment i que els mestres demostren, amb els resultats de l’enquesta en la pregunta 8 

“T’agrada com es fan les ciències a la teva escola? I a les escoles en general?” i en la 

pregunta 14 “Valora: Un cop acabada l’etapa de primària, els alumnes assoleixen un bon 

nivell de ciències”, que volen un canvi metodològic en l’ensenyament de les ciències perquè 

aquestes es desenvolupin en un context de ciència escolar autèntica. 

 

4. Els mestres valoren majoritàriament que els alumnes no assoleixen un bon nivell de 

ciències un cop acabada l’etapa de primària. 

 

Considero que  aquestes dades tan preocupants fan evident la necessitat de reflexionar en la 

metodologia que s’utilitza actualment a les escoles i plantejar la necessitat d’un canvi 

metodològic en l’ensenyament de les ciències perquè aquestes es desenvolupin en un 

context de ciència escolar autèntica, en les que els infants s’involucrin en autèntiques 

pràctiques de modelització científica a l'aula. 

En els anàlisis multivariants s’observa que els mestres que valoren que els agrada poc o gens 

com es fan les ciències a les escoles estan poc d’acord en que els infants assoleixen un bon 

nivell de ciències en finalitzar l’etapa de primària i que consideren que les ciències s’haurien 

de treballar vinculades a un projecte. Aquestes dades demostren que els mestres valoren la 

necessitat de dur a terme un canvi metodològic important a les escoles per poder millorar la 

qualitat de ciències que s’imparteixen a les escoles i, alhora, afavorir que els alumnes 

assoleixin un bon nivell de ciències. 
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Aquest estudi demostra la necessitat actual de: 

 

• Replantejar com es fan les ciències a les escoles (passar d’una metodologia deductiva a 

una metodologia basada en la indagació i la modelització). 

• Modificar l’enfoc, el contingut, la metodologia i l’avaluació de l’ensenyament de les 

ciències. 

• Potenciar que les escoles defineixin i consensuïn una línia pedagògica per garantir 

coherència en l’ensenyament de les ciències.  

• Impulsar la necessitat de formació del professorat en ciències. 

• Renovar l’ensenyament de les ciències que s’està duent a terme a les escoles.  

• Afavorir la confiança en el domini del coneixement científic per part dels mestres. 
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8.1 Índex de taules 
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Taula 7. Caracterització de la població. 
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Figura 10. Sexe dels mestres participants. 

Figura 11. Franja d’edat dels mestres participants. 

Figura 12. Etapa educativa dels mestres participants. 
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Figura 13. Anys d’experiència laboral dels mestres participants. 
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Figura 28. Pregunta 3d. de l’enquesta. 

Figura 29. Pregunta 4 de l’enquesta. 

Figura 30. Pregunta 5 de l’enquesta.  
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Figura 34. Pregunta 10b de l’enquesta. 

Figura 35. Pregunta 11 de l’enquesta. 

Figura 36. Pregunta 14 de l’enquesta.  
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9. Annexos 

 

Annex 1. Model d’enquesta definitiva. 
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Annex 2. Model de carta enviada per fer difusió de l’enquesta.  

 

Hola,  
 

Avui t'escric per demanar-te un favor! 
 

Vull fer un retrat de com treballem i com vivim les ciències a les escoles. L'objectiu és 

recollir dades per analitzar i detectar possibles aspectes a millorar de l'àrea de coneixement 

del medi / ciències.  
 

Per aquest motiu he preparat una enquesta anònima que pots respondre molt 

fàcilment. L'enquesta:  
 

- Es respon en menys de 2 minuts. 

- És tipus test (no et faré escriure). 

- Té només 14 preguntes.  
 

Pots respondre l'enquesta fent clic aquí. 
 

La teva opinió és molt important, hi tens molt a dir! 

En agraïment per participar i dedicar-me 2 minuts, he preparat una progressió 

d'aprenentatge amb 23 activitats per treballar la matèria des de la llar d'infants fins a cicle 

superior. Pots descarregar-la en aquest enllaç.  
 

Moltes gràcies pel teu suport!  
 

Dues coses més: 
 

1- Comparteix, si us plau, l'enllaç amb els teus companys. Ens interessa sentir el màxim de 

veus possibles.  

2- Si fas l'enquesta des d'un mòbil, posa'l horitzontal per veure-la bé. 
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Annex 3. Comentaris rebuts un cop enviada l’enquesta. 

En aquest annex es recullen algunes de les respostes que es van rebre un cop enviada 

l’enquesta en la que alguns mestres manifestaven la seva opinió respecte algun aspecte 

concret de l’enquesta. 

 

 

Hola Nati, 

Acabo de fer l'enquesta i m'agradaria comentar un aspecte sobre mateixa. En una de les 

qüestions preguntes si a l'escola on treballem les ciències es fan en el marc d'un projecte 

i la resposta és de Sí o de No. Doncs bé, a la majoria de les escoles que jo he treballat, es 

fan servir les dues metodologies: per exemple un o dos trimestres a través d'un projecte i 

els altres amb llibres o altres recursos; o en altres escoles a cada trimestre hi ha una part 

del trimestre amb llibres o similars i una altra amb projectes. O sigui, crec que no podràs 

obtenir una resposta vàlida d'aquesta qüestió. 

Gràcies, 

A. 

 

 

 

He respost la teva enquesta però no crec que sigui massa fiable perquè no has posat 

l’opció per alumnes amb necessitats educatives especials. A les escoles d'educació 

especial també treballem medi i experimentem. Sols era un apunt per a la propera.  

Una abraçada 

N. 

 

 

 

Benvolguda Nati, 

 

Et felicito x la iniciativa. 

Com q jo no sóc mestra, he reenviat el mail al professor de ciències del meu fill. Jo 

personalment sóc recercadora social (sociòloga de formació) i com que m'he barallat una 

mica amb enquestes, et volia fer un parell d'aportacions per si et són d'utilitat: 
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M'he mirat l'enquesta des del punt de vista metodològic i he vist una millora a fer. 

A la pregunta 3 tens el risc que tothom contesti "molt". Si enlloc de deixar- la oberta 

haguessis demanat que de les 4 opcions ordenessin de la mes important a la menys (atès 

que totes ho són) crec q t'hagues servit per decantar millor les visions dels mestres sobre 

què cal prioritzar si els coneixements del mestre (deductiu) o la construcció des de l'Infant 

(inductiu)  

 

No he pogut passar a la 2a pantalla per veure la resta de preguntes però caldria tenir 2 o 

3 preguntes x situar als informants del tipus (per exemple): 

 

• Etapa educativa ( infantil, prim, sec....) 

• Escola publica/concert/priv 

• Anys de docència 

Per saber alguna cosa dels teus informants. 

 

Bona sort amb la participació i els resultats! 

M.  

 

 

 

 

Hola Nati, 

  

Soc la Susana de Ciència divertida, vam parlar fa algunes setmanes, no se si ho recordes. 

  

Fem classes complementaries de ciències a l´aula amb experimentació i de manera 

divertida. No som el target exacte per respondre l´enquesta tot i que sabem molt del tema 

ja que arribem a les aules de més de 70.000 nens a l´any. No se si t´interessaria la nostra 

opinió des de aquesta besant besant... 

  

Gràcies! 

info@cienciadivertida.cat 
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En resposta a l’anterior correu electrònic: 
 

 

Ep! Ja faré arribar l´enquesta al nostre equip d´educadors per a que també donin la seva 

opinió.  

Faré servir l´enquesta una mica de guió per a que et sigui útil de cara a aquest projecte 

que inicies i pel qual et dono les gràcies, per la part que ens toca  

Sobre l’àrea de Medi natural i ciències cal tenir present que hi pot haver aspectes a tractar 

de diferent manera a infantil i a primària. A infantil l´experimentació lliure es fonamental per 

a la satisfacció de l´infant a l´hora de descobrir i, fer-ho de manera individual, respecta molt 

el procés maduratiu de cada infant. A primària en canvi l´acompanyament de l´educador 

pot prendre més importància per complementar les eines que poden tenir els infants i 

satisfer les seves curiositats. 

En la nostra opinió, molts mestres de les dues etapes tenen una mancança de recursos 

materials i personals per afrontar i satisfer les curiositats que sorgeixen al voltant de les 

àrees que compren la matèria de ciències sobretot d´activitats i experimentació però també 

de les idees científiques clau. I això es fonamental, ja que els infants estan en una etapa 

en la que tenen curiositat per tot, tot ho volen saber, descobrir, es fan preguntes, els 

interessa provar de fer coses per ells mateixos...i creiem que es desaprofita una mica. El 

resultat de cuidar aquesta energia innata podria donar fruits molt bons per a un mateix i 

com a col·lectiu treballant per l´esperit crític, les ganes de saber, la innovació, respecte del 

medi ambient.... 

Una de les preguntes que els mestres ens fan es.... vosaltres no feu cursos per a mestres? 

Això es una mostra evident de que ells mateixos detecten aquesta manca de recursos i es 

una llàstima ja que el talent, les ganes, la sensibilitat...existeixen.  Millorar això permetria 

poder realitzar projectes interessantíssims a les escoles on es generin preguntes i es 

provin de respondre, es comprovin els resultats i s´extreguin conclusions en 1a persona. 

Hi ha gran diversitat de temes que als nens els enganxen com la meteorologia, la química, 

la natura, els planeta...i dels quals es podrien fer projectes interesantíssims. 

Bé, espero no haver-me enrotllat massa i que aquesta pinzellada del que nosaltres 

detectem serveixi per millorar sistema educatiu al voltant de les ciències. En aquest punt 

treballem exactament pel mateix!! 

Com crec que vam comentar, ens encantaria que vinguessis a veure una activitat a algun 

centre. Com en totes les nostres activitats creiem que les coses s´han d´experimentar en 

1a persona ;). Només cal que  ens diguis la població que més t´interessaria i et faria arribar 

la graella amb les activitats que et caiguin més a la vora. 

Moltes gracies i per qualsevol cosa seguim en contacte!! 
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Bon dia! 

 

Enquesta feta. Volia agrair-te el material que has enviat adjunt per treballar activitats de 

ciències, em sembla fantàstic! Agrair-te en general tot el que comparteixes!! 

 

Salutacions, 

L. 

 

 

 

M'interessa la teva enquesta i he provat d'omplir-la. Però en quatre o cinc ocasions les 

respostes que oferies no responien al que jo penso. Sembla que remarquis molt la 

dicotomia de Lliurement/Amb mestre. Penso que aquests plantejaments tenen molts 

matisos. Lliurement es fa l'exploració però es parteix d'un material que el mestre ha triat i 

que creu que porta a alguna descoberta. Tampoc has parlat gens de com acompanya el 

mestre. Les preguntes que fa, molt més que les explicacions que dóna, són claus per crear 

una mirada científica en l'infant. 

Ep, sota el meu criteri. 

P. 
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Annex 4. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 1.  
 

 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que considerin que els infants han de 

construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure o amb l’ajuda 

dels mestres i els companys? 

 

Taula creuada Edat*Pregunta 1 

 
Pregunta 1 

Total 1,0 2,0 

Edat 1,0 Recompte 52 64 116 

% dins de Edat 44,8% 55,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 11,7% 8,2% 9,4% 

% del total 4,2% 5,2% 9,4% 

2,0 Recompte 151 248 399 

% dins de Edat 37,8% 62,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 33,9% 31,7% 32,5% 

% del total 12,3% 20,2% 32,5% 

3,0 Recompte 127 193 320 

% dins de Edat 39,7% 60,3% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 28,5% 24,7% 26,1% 

% del total 10,3% 15,7% 26,1% 

4,0 Recompte 116 277 393 

% dins de Edat 29,5% 70,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 26,0% 35,4% 32,0% 

% del total 9,4% 22,6% 32,0% 

Total Recompte 446 782 1228 

% dins de Edat 36,3% 63,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 63,7% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i com consideren que els infants han 

de construir les explicacions. 

H1: Sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i com consideren que els infants 

han de construir les explicacions. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,465a 3 ,004 

Raó de verosimilitud 13,594 3 ,004 

Associació lineal por lineal 9,865 1 ,002 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 42,13. 

 

 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i com consideren que els 

infants han de construir explicacions. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En la  franja de mestres d’edat de més de cinquanta anys s’observen clares 

preferència per construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys 

(70,5%), en front dels mestres que defensen que els infants han de construir 

explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure (29,5 %). 

La diferència més curta en l’elecció de les respostes es troba en la franja de mestres 

més joves. En aquesta franja d’edat les respostes estan molt més igualades, un 44,8 

% de mestres defensen l’exploració lliure i un 55,2 % defensen construir explicacions 

amb l’ajuda dels mestres i els companys. 
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Hi ha relació entre l’etapa educativa i el fet que considerin que els infants han de 

construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure o amb l’ajuda 

dels mestres i els companys? 

 
 
 

 

Taula creuada Etapa*Pregunta 1 

 
Pregunta 1 

Total 1,0 2,0 

Etapa 1,0 Recompte 132 141 273 

% dins de Etapa 48,4% 51,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 29,6% 18,0% 22,2% 

% del total 10,7% 11,5% 22,2% 

2,0 Recompte 314 641 955 

% dins de Etapa 32,9% 67,1% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 70,4% 82,0% 77,8% 

% del total 25,6% 52,2% 77,8% 

Total Recompte 446 782 1228 

% dins de Etapa 36,3% 63,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 63,7% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa i com els mestres consideren que els 

infants han de construir les explicacions. 

H1: Sí que hi ha relació entre l’etapa educativa i com els mestres consideren que 

els infants han de construir les explicacions. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta (bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,975a 1 ,000   
Correcció de continuïtatb 21,311 1 ,000   
Raó de verosimilitud 21,444 1 ,000   
Prova exacta de Fisher    ,000 ,000 

Associació lineal por lineal 21,957 1 ,000   
N de casos vàlids 1228     

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim obtingut es 99,15. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 

 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’etapa educativa i com consideren els 

mestres que els infants han de construir explicacions. El p-valor és més petit de 0,05 

per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En l’etapa d’infantil un 48,4% dels mestres defensen que els infants han de construir 

explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure, és un percentatge molt 

més elevant en front del 32,9% dels mestres de primària.  

Les respostes en els mestres d’infantil estan molt més igualades 48,4% - 51,6%, en 

canvi, en les respostes dels mestres de primària, s’observen clares preferència per 

construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys 32,9%- 67,1%. 
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Hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que considerin que els 

infants han de construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració 

lliure o amb l’ajuda dels mestres i els companys? 

 
 
 
 

Taula creuada 

 
Pregunta 1 

Total 1,0 2,0 

Experiència 1,0 Recompte 39 61 100 

% dins de Experiència 39,0% 61,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 8,7% 7,8% 8,1% 

% del total 3,2% 5,0% 8,1% 

2,0 Recompte 116 155 271 

% dins de Experiència 42,8% 57,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 26,0% 19,8% 22,1% 

% del total 9,4% 12,6% 22,1% 

3,0 Recompte 291 566 857 

% dins de Experiència 34,0% 66,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 65,2% 72,4% 69,8% 

% del total 23,7% 46,1% 69,8% 

Total Recompte 446 782 1228 

% dins de Experiència 36,3% 63,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 63,7% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i com els mestres 

consideren que els infants han de construir les explicacions. 

H1: Sí que hi ha relació entre els anys d’experiència docent i com els mestres 

consideren que els infants han de construir les explicacions. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,309a 2 ,026 

Raó de verosimilitud 7,218 2 ,027 

Associació lineal por lineal 4,635 1 ,031 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 36,32. 

 

 

 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre els anys d’experiència docent i com els 

mestres consideren que els infants han de construir explicacions. El p-valor és més 

petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En la franja de mestres amb més de deu anys d’experiència docent s’observen clares 

preferència per construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys 

(66,0%). Pràcticament el mateix valor (61,0%) es pot observar en la franja de mestres 

de menys de 5 anys. 

La diferència més curta en l’elecció de les respostes es troba en la franja de mestres 

entre 5 i 10 anys d’experiència docent. En aquesta franja d’edat les respostes estan 

molt més igualades, un 42,8 % de mestres defensen l’exploració lliure i un 57,2 % 

defensen construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys. 
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el fet que considerin que els infants han de construir explicacions 

sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure o amb l’ajuda dels mestres i els 

companys? 

 
 

Taula creuada 

 
Pregunta 1 

Total 1,0 2,0 

Ensenyes ciències? 1,0 Recompte 218 450 668 

% dins de Ensenyes ciències? 32,6% 67,4% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 48,9% 57,5% 54,4% 

% del total 17,8% 36,6% 54,4% 

2,0 Recompte 85 142 227 

% dins de Ensenyes ciències? 37,4% 62,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 19,1% 18,2% 18,5% 

% del total 6,9% 11,6% 18,5% 

3,0 Recompte 143 190 333 

% dins de Ensenyes ciències? 42,9% 57,1% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 32,1% 24,3% 27,1% 

% del total 11,6% 15,5% 27,1% 

Total Recompte 446 782 1228 

% dins de Ensenyes ciències? 36,3% 63,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 63,7% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i com consideren que els infants han de construir les explicacions. 

H1: Sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i consideren que els infants han de construir les explicacions. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,362a 2 ,006 

Raó de verosimilitud 10,283 2 ,006 

Associació lineal por lineal 10,344 1 ,001 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 82,44. 

 

 

 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres 

ensenyen ciències habitualment i com consideren que els infants han de construir 

explicacions. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis 

nul·la.  

En la  franja de mestres que imparteixen ciències habitualment s’observen clares 

preferència per construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys 

(67,4%), en front dels mestres que defensen que els infants han de construir 

explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure (32,6%). 

Uns resultats molt similars s’observen en la franja de mestres que no imparteixen 

ciències habitualment. Un 62,6% dels mestres mostren preferència per construir 

explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys i un 37,4% defensen que els 

infants han de construir explicacions sobre els fenòmens a partir de l’exploració lliure. 

La diferència més curta en l’elecció de les respostes es troba en la franja de mestres 

que imparteixen ciències ocasionalment. En aquesta franja d’edat les respostes estan 

molt més igualades, un 42,9% de mestres defensen l’exploració lliure i un 57,1% 

defensen construir explicacions amb l’ajuda dels mestres i els companys. 
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Annex 5. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 3.  

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la concepció que tenen dels coneixements 

bàsics que ha de tenir un mestre de ciències? 

 

 
• Pregunta 3a: De les idees científiques clau.  

Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 

3a 

1,0 Recompte 63 190 150 180 583 

% dins de Pregunta 3a 10,8% 32,6% 25,7% 30,9% 100,0% 

% dins de Edat 54,3% 47,6% 46,9% 45,8% 47,5% 

% del total 5,1% 15,5% 12,2% 14,7% 47,5% 

2,0 Recompte 48 191 158 198 595 

% dins de Pregunta 3a 8,1% 32,1% 26,6% 33,3% 100,0% 

% dins de Edat 41,4% 47,9% 49,4% 50,4% 48,5% 

% del total 3,9% 15,6% 12,9% 16,1% 48,5% 

3,0 Recompte 5 18 11 13 47 

% dins de Pregunta 3a 10,6% 38,3% 23,4% 27,7% 100,0% 

% dins de Edat 4,3% 4,5% 3,4% 3,3% 3,8% 

% del total 0,4% 1,5% 0,9% 1,1% 3,8% 

4,0 Recompte 0 0 1 2 3 

% dins de Pregunta 3a 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% dins de Edat 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,2% 

% del total 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 3a 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les idees 

científiques clau. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les idees 

científiques clau. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,391a 9 ,700 

Raó de verosimilitud 7,373 9 ,598 

Associació lineal por lineal 1,218 1 ,270 

N de casos vàlids 1228   
a. 5 caselles (31,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,28. 

 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la concepció que tenen dels 

coneixements de les idees científiques clau. El p-valor és més gran de 0,05 per tant 

no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

El més destacable és que en cap de les franges d’edat es valora que el coneixement 

de les idees científiques clau és gens important.  

De la mateixa manera en totes les franges d’edat es pot observar que els mestres 

consideren que el coneixement de les idees científiques clau és molt o bastant 

important. En totes les franges d’edat la suma d’aquestes dues respostes és superior 

al 90%. En el cas de la primera franja d’edat aquest percentatge és de 95,7%, en el 

cas de la segona és 95,5%, en el cas de la tercera és 96,3% i en el cas de la quarta 

96,2%. 

També s’observa que només en la primera franja d’edat la resposta molt és superior 

(54,3%) a la resposta bastant (41,4%). 

Per altra banda s’observen algunes respostes que valoren que el coneixement de les 

idees científiques clau són poc importants, concretament en la tercera i quarta franja 

d’edat (0,3% i 0,5%) . 
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• Pregunta 3b: D’activitats i experiments.  

 
 

Taula creuada Pregunta 3b*Edat 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 3b 1,0 Recompte 79 275 212 241 807 

% dins de Pregunta 3b 9,8% 34,1% 26,3% 29,9% 100,0% 

% dins de Edat 68,1% 68,9% 66,3% 61,3% 65,7% 

% del total 6,4% 22,4% 17,3% 19,6% 65,7% 

2,0 Recompte 36 121 108 149 414 

% dins de Pregunta 3b 8,7% 29,2% 26,1% 36,0% 100,0% 

% dins de Edat 31,0% 30,3% 33,8% 37,9% 33,7% 

% del total 2,9% 9,9% 8,8% 12,1% 33,7% 

3,0 Recompte 1 3 0 2 6 

% dins de Pregunta 3b 16,7% 50,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

% dins de Edat 0,9% 0,8% 0,0% 0,5% 0,5% 

% del total 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 

4,0 Recompte 0 0 0 1 1 

% dins de Pregunta 3b 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Edat 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 3b 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les activitats i 

experiments. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les activitats i 

experiments. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,143a 9 ,339 

Raó de verosimilitud 11,707 9 ,230 

Associació lineal por lineal 4,459 1 ,035 

N de casos vàlids 1228   
a. 8 caselles (50,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es ,09. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la concepció que tenen dels 

coneixements d’activitats i experiments. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

El més destacable és que en cap de les franges d’edat es valora que el coneixement 

d’activitats i experiments és gens important.  

De la mateixa manera en totes les franges d’edat es pot observar que els mestres 

consideren que el coneixement d’activitats i experiments és molt o bastant important. 

En totes les franges d’edat la suma d’aquestes dues respostes és superior al 90%.  
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• Pregunta 3c: De les idees dels infants. 

  

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 3c 1,0 Recompte 75 270 204 260 809 

% dins de Pregunta 3c 9,3% 33,4% 25,2% 32,1% 100,0% 

% dins de Edat 64,7% 67,7% 63,7% 66,2% 65,9% 

% del total 6,1% 22,0% 16,6% 21,2% 65,9% 

2,0 Recompte 34 122 104 124 384 

% dins de Pregunta 3c 8,9% 31,8% 27,1% 32,3% 100,0% 

% dins de Edat 29,3% 30,6% 32,5% 31,6% 31,3% 

% del total 2,8% 9,9% 8,5% 10,1% 31,3% 

3,0 Recompte 7 6 11 7 31 

% dins de Pregunta 3c 22,6% 19,4% 35,5% 22,6% 100,0% 

% dins de Edat 6,0% 1,5% 3,4% 1,8% 2,5% 

% del total 0,6% 0,5% 0,9% 0,6% 2,5% 

4,0 Recompte 0 1 1 2 4 

% dins de Pregunta 3c 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% dins de Edat 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 

% del total 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 3c 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les idees dels 

infants. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les idees dels 

infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,892a 9 ,283 

Raó de verosimilitud 9,888 9 ,360 

Associació lineal por lineal ,000 1 ,990 

N de casos vàlids 1228   
a. 5 caselles (31,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,38. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la concepció que tenen dels 

coneixements de les idees dels infants. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

El més destacable és que en totes les franges d’edat els mestres consideren que el 

coneixement de les idees dels infants és molt o bastant important. En totes les 

franges d’edat la suma d’aquestes dues respostes és superior al 94%. En el cas de 

la primera franja d’edat aquest percentatge és de 94%, en el cas de la segona és 

98,3%, en el cas de la tercera és 96,2% i en el cas de la quarta 97,8%. 

També s’observa que en totes les franges d’edat la resposta molt és superior a la 

resposta bastant. 

Per altra banda s’observen quatre respostes, repartides en les tres franges d’edat 

superiors, que consideren que el coneixement de les idees dels infants són gens 

importants.  
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• Pregunta 3d: De les dificultats dels infants. 

 
 
  

Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 3d 1,0 Recompte 86 296 229 285 896 

% dins de Pregunta 3d 9,6% 33,0% 25,6% 31,8% 100,0% 

% dins de Edat 74,1% 74,2% 71,6% 72,5% 73,0% 

% del total 7,0% 24,1% 18,6% 23,2% 73,0% 

2,0 Recompte 24 96 84 98 302 

% dins de Pregunta 3d 7,9% 31,8% 27,8% 32,5% 100,0% 

% dins de Edat 20,7% 24,1% 26,3% 24,9% 24,6% 

% del total 2,0% 7,8% 6,8% 8,0% 24,6% 

3,0 Recompte 5 6 6 8 25 

% dins de Pregunta 3d 20,0% 24,0% 24,0% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 4,3% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 

% del total 0,4% 0,5% 0,5% 0,7% 2,0% 

4,0 Recompte 1 1 1 2 5 

% dins de Pregunta 3d 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% dins de Edat 0,9% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 

% del total 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 3d 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les dificultats dels 

infants. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i el coneixement de les dificultats dels 

infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,884a 9 ,751 

Raó de verosimilitud 5,144 9 ,822 

Associació lineal por lineal ,113 1 ,737 

N de casos vàlids 1228   
a. 5 caselles (31,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,47. 

 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la concepció que tenen dels 

coneixements de les dificultats dels infants. El p-valor és més gran de 0,05 per tant 

no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

El més destacable és que en totes les franges d’edat els mestres consideren que el 

coneixement de les dificultats dels infants és molt important. En la primera franja 

d’edat aquest percentatge és de 74,1%, en la segona és de 74,2% en la tercera 

71,6% i en la quarta 72,5%. 

Per altra banda s’observen vint -i -cinc respostes, repartides entre les diferents 

franges d’edat, que valoren com a poc important el coneixement de les dificultats dels 

infants. 

També s’observen cinc respostes, repartides en les quatre franges d’edat, que 

consideren que el coneixement de les dificultats dels infants són gens importants.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la concepció 

que tenen dels coneixements bàsics que ha de tenir un mestre de ciències? 

 
 
 

• Pregunta 3a: De les idees científiques clau.  

Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 3a 1,0 Recompte 121 462 583 

% dins de Pregunta 3a 20,8% 79,2% 100,0% 

% dins de Etapa 44,3% 48,4% 47,5% 

% del total 9,9% 37,6% 47,5% 

2,0 Recompte 142 453 595 

% dins de Pregunta 3a 23,9% 76,1% 100,0% 

% dins de Etapa 52,0% 47,4% 48,5% 

% del total 11,6% 36,9% 48,5% 

3,0 Recompte 10 37 47 

% dins de Pregunta 3a 21,3% 78,7% 100,0% 

% dins de Etapa 3,7% 3,9% 3,8% 

% del total 0,8% 3,0% 3,8% 

4,0 Recompte 0 3 3 

% dins de Pregunta 3a 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Etapa 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 3a 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement de les idees científiques clau. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement de les idees científiques clau. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,537a 3 ,469 

Raó de verosimilitud 3,185 3 ,364 

Associació lineal por lineal ,652 1 ,420 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,67. 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa dels mestres i la concepció que 

tenen de les idees científiques clau. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

El més destacable és en totes les etapes educatives es pot observar que els mestres 

consideren que el coneixement de les idees científiques clau és molt o bastant 

important. Tan a infantil i primària la suma d’aquestes dues respostes és superior al 

90%. En el cas d’infantil aquest percentatge és de 96,3%, en el cas de primària és 

95,8%. 

També s’observa que en l’etapa d’infantil el percentatge de mestres que responen 

que les idees científiques clau són bastant importants és del 52% en front del 48% 

que respon que són molt importants. En canvi a l’etapa de secundària la resposta 

molt amb un 48,4% supera la resposta bastant amb 47,4%. 

Per altra banda s’observen algunes respostes que valoren que el coneixement de les 

idees científiques clau són poc importants, concretament un percentatge de 3,7% a 

infantil i 3,9% a primària. 

També s’observa que hi ha 0,3% (3 respostes) en l’etapa de primària que afirmen 

que els coneixements de les idees científiques clau són gens importants. 
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• Pregunta 3b: D’activitats i experiments 

 
 

Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 3b 1,0 Recompte 180 627 807 

% dins de Pregunta 3b 22,3% 77,7% 100,0% 

% dins de Etapa 65,9% 65,7% 65,7% 

% del total 14,7% 51,1% 65,7% 

2,0 Recompte 91 323 414 

% dins de Pregunta 3b 22,0% 78,0% 100,0% 

% dins de Etapa 33,3% 33,8% 33,7% 

% del total 7,4% 26,3% 33,7% 

3,0 Recompte 2 4 6 

% dins de Pregunta 3b 33,3% 66,7% 100,0% 

% dins de Etapa 0,7% 0,4% 0,5% 

% del total 0,2% 0,3% 0,5% 

4,0 Recompte 0 1 1 

% dins de Pregunta 3b 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Etapa 0,0% 0,1% 0,1% 

% del total 0,0% 0,1% 0,1% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 3b 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement d’activitats i experiments. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement d’activitats i experiments. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,731a 3 ,866 

Raó de verosimilitud ,908 3 ,823 

Associació lineal por lineal ,003 1 ,959 

N de casos vàlids 1228   
a. 4 caselles (50,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,22. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa dels mestres i la concepció que 

tenen dels coneixements d’activitats i experiments que ha de tenir un mestre de 

ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En totes les etapes educatives es pot observar que els mestres consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements 

d’activitats i experiments amb un percentatge del 65,9% a infantil i del 65,7% a 

primària.  

Així doncs, en totes les etapes educatives es valora majoritàriament com a molt 

important els coneixements d’activitats i experiments.  
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• Pregunta 3c: De les idees dels infants.  

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 3c 1,0 Recompte 194 615 809 

% dins de Pregunta 3c 24,0% 76,0% 100,0% 

% dins de Etapa 71,1% 64,4% 65,9% 

% del total 15,8% 50,1% 65,9% 

2,0 Recompte 72 312 384 

% dins de Pregunta 3c 18,8% 81,3% 100,0% 

% dins de Etapa 26,4% 32,7% 31,3% 

% del total 5,9% 25,4% 31,3% 

3,0 Recompte 6 25 31 

% dins de Pregunta 3c 19,4% 80,6% 100,0% 

% dins de Etapa 2,2% 2,6% 2,5% 

% del total 0,5% 2,0% 2,5% 

4,0 Recompte 1 3 4 

% dins de Pregunta 3c 25,0% 75,0% 100,0% 

% dins de Etapa 0,4% 0,3% 0,3% 

% del total 0,1% 0,2% 0,3% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 3c 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement de les idees dels infants. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement de les idees dels infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,289a 3 ,232 

Raó de verosimilitud 4,378 3 ,223 

Associació lineal por lineal 3,401 1 ,065 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,89. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa dels mestres i la concepció que 

tenen dels coneixements de les idees dels infants que ha de tenir un mestre de 

ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En totes les etapes educatives es pot observar que els mestres consideren 

majoritàriament  que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements de les 

idees dels infants amb un percentatge del 71,1% a infantil i del 64,4% a primària.  

Així doncs, en totes les etapes educatives es valora majoritàriament com a molt 

important els coneixements de les idees dels infants.  
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• Pregunta 3d: De les dificultats dels infants.  

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 3d 1,0 Recompte 200 696 896 

% dins de Pregunta 3d 22,3% 77,7% 100,0% 

% dins de Etapa 73,3% 72,9% 73,0% 

% del total 16,3% 56,7% 73,0% 

2,0 Recompte 69 233 302 

% dins de Pregunta 3d 22,8% 77,2% 100,0% 

% dins de Etapa 25,3% 24,4% 24,6% 

% del total 5,6% 19,0% 24,6% 

3,0 Recompte 4 21 25 

% dins de Pregunta 3d 16,0% 84,0% 100,0% 

% dins de Etapa 1,5% 2,2% 2,0% 

% del total 0,3% 1,7% 2,0% 

4,0 Recompte 0 5 5 

% dins de Pregunta 3d 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Etapa 0,0% 0,5% 0,4% 

% del total 0,0% 0,4% 0,4% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 3d 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement de les dificultats dels infants. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

coneixement de les dificultats dels infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,061a 3 ,560 

Raó de verosimilitud 3,190 3 ,363 

Associació lineal por lineal ,361 1 ,548 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 1,11. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa dels mestres i la concepció que 

tenen dels coneixements de les dificultats dels infants que ha de tenir un mestre de 

ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En totes les etapes educatives es pot observar que els mestres consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements de les 

dificultat dels infants amb un percentatge del 73,3% a infantil i del 72,9% a primària.  

Així doncs, en totes les etapes educatives es valora majoritàriament com a molt 

important els coneixements de les dificultats dels infants.  
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Hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la concepció que tenen dels 

coneixements bàsics que ha de tenir un mestre de ciències? 

 

 

 
• Pregunta 3a: De les idees científiques clau.  

Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3a 1,0 Recompte 58 134 391 583 

% dins de Pregunta 3a 9,9% 23,0% 67,1% 100,0% 

% dins de Experiència 58,0% 49,4% 45,6% 47,5% 

% del total 4,7% 10,9% 31,8% 47,5% 

2,0 Recompte 38 129 428 595 

% dins de Pregunta 3a 6,4% 21,7% 71,9% 100,0% 

% dins de Experiència 38,0% 47,6% 49,9% 48,5% 

% del total 3,1% 10,5% 34,9% 48,5% 

3,0 Recompte 4 8 35 47 

% dins de Pregunta 3a 8,5% 17,0% 74,5% 100,0% 

% dins de Experiència 4,0% 3,0% 4,1% 3,8% 

% del total 0,3% 0,7% 2,9% 3,8% 

4,0 Recompte 0 0 3 3 

% dins de Pregunta 3a 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Experiència 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 

% del total 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 3a 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement de les 

idees científiques clau. 

H1: Sí hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement de les 

idees científiques clau. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,858a 6 ,249 

Raó de verosimilitud 8,789 6 ,186 

Associació lineal por lineal 5,714 1 ,017 

N de casos vàlids 1228   
a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es ,24. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre els anys d’experiència docent dels mestres i la 

concepció que tenen dels coneixements de les idees científiques clau que ha de tenir 

un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui l’experiència dels mestres es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts o bastants 

coneixements de les idees científiques clau amb un percentatge, si sumem aquestes 

dues respostes, del 96% en els mestres de menys de 5 any d’experiència, del 97% 

en els mestres de 5 a 10 anys d’experiència i de 95,5% en els mestres de més de 10 

anys d’experiència docent.  

Així doncs, sigui quina sigui l’experiència docent, majoritàriament els mestres valoren 

com bastant a molt importants els coneixements de les idees científiques clau que 

han de tenir els mestres de ciències.  
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• Pregunta 3b: D’activitats i experiments 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3b 1,0 Recompte 72 178 557 807 

% dins de Pregunta 3b 8,9% 22,1% 69,0% 100,0% 

% dins de Experiència 72,0% 65,7% 65,0% 65,7% 

% del total 5,9% 14,5% 45,4% 65,7% 

2,0 Recompte 28 90 296 414 

% dins de Pregunta 3b 6,8% 21,7% 71,5% 100,0% 

% dins de Experiència 28,0% 33,2% 34,5% 33,7% 

% del total 2,3% 7,3% 24,1% 33,7% 

3,0 Recompte 0 3 3 6 

% dins de Pregunta 3b 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% dins de Experiència 0,0% 1,1% 0,4% 0,5% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 

4,0 Recompte 0 0 1 1 

% dins de Pregunta 3b 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Experiència 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

% del total 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 3b 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement d’activitats 

i experiments. 

H1: Sí hi ha relació relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement 
d’activitats i experiments. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,210a 6 ,517 

Raó de verosimilitud 5,497 6 ,482 

Associació lineal por lineal 1,325 1 ,250 

N de casos vàlids 1228   
a. 6 caselles (50,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,08. 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre els anys d’experiència docent dels mestres i la 

concepció que tenen dels coneixements d’activitat i experiments que ha de tenir un 

mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui l’experiència dels mestres es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements d’activitat 

i experiments amb un percentatge del 72% en els mestres de menys de 5 any 

d’experiència, del 65,7% en els mestres de 5 a 10 anys d’experiència i del 65% en 

els mestres de més de 10 anys d’experiència docent.  

Així doncs, sigui quina sigui l’experiència docent, majoritàriament els mestres valoren 

com a molt importants els coneixements d’activitat i experiments que han de tenir els 

mestres de ciències.  
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• Pregunta 3c: De les idees dels infants.  

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3c 1,0 Recompte 65 185 559 809 

% dins de Pregunta 3c 8,0% 22,9% 69,1% 100,0% 

% dins de Experiència 65,0% 68,3% 65,2% 65,9% 

% del total 5,3% 15,1% 45,5% 65,9% 

2,0 Recompte 34 78 272 384 

% dins de Pregunta 3c 8,9% 20,3% 70,8% 100,0% 

% dins de Experiència 34,0% 28,8% 31,7% 31,3% 

% del total 2,8% 6,4% 22,1% 31,3% 

3,0 Recompte 1 8 22 31 

% dins de Pregunta 3c 3,2% 25,8% 71,0% 100,0% 

% dins de Experiència 1,0% 3,0% 2,6% 2,5% 

% del total 0,1% 0,7% 1,8% 2,5% 

4,0 Recompte 0 0 4 4 

% dins de Pregunta 3c 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Experiència 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 

% del total 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 3c 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement de les 

idees dels infants. 

H1: Sí hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement de les 

idees dels infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,991a 6 ,678 

Raó de verosimilitud 5,408 6 ,493 

Associació lineal por lineal ,627 1 ,429 

N de casos vàlids 1228   

a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,33. 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre els anys d’experiència docent dels mestres i la 

concepció que tenen dels coneixements de les idees dels infants que ha de tenir un 

mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui l’experiència dels mestres es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements de les 

idees dels infants amb  un percentatge del 65% en els mestres de menys de 5 any 

d’experiència, del 68,3% en els mestres de 5 a 10 anys d’experiència i del 65,2% en 

els mestres de més de 10 anys d’experiència docent.  

Així doncs, sigui quina sigui l’experiència docent, majoritàriament els mestres valoren 

com a molt importants els coneixements de les idees dels infants que han de tenir els 

mestres de ciències.  
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• Pregunta 3d: De les dificultats dels infants.  

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3d 1,0 Recompte 79 189 628 896 

% dins de Pregunta 3d 8,8% 21,1% 70,1% 100,0% 

% dins de Experiència 79,0% 69,7% 73,3% 73,0% 

% del total 6,4% 15,4% 51,1% 73,0% 

2,0 Recompte 19 74 209 302 

% dins de Pregunta 3d 6,3% 24,5% 69,2% 100,0% 

% dins de Experiència 19,0% 27,3% 24,4% 24,6% 

% del total 1,5% 6,0% 17,0% 24,6% 

3,0 Recompte 2 7 16 25 

% dins de Pregunta 3d 8,0% 28,0% 64,0% 100,0% 

% dins de Experiència 2,0% 2,6% 1,9% 2,0% 

% del total 0,2% 0,6% 1,3% 2,0% 

4,0 Recompte 0 1 4 5 

% dins de Pregunta 3d 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

% dins de Experiència 0,0% 0,4% 0,5% 0,4% 

% del total 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 3d 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement de les 

dificultats dels infants. 

H1: Sí hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el coneixement de les 

dificultats dels infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,005a 6 ,676 

Raó de verosimilitud 4,455 6 ,615 

Associació lineal por lineal ,105 1 ,746 

N de casos vàlids 1228   

a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,41. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre els anys d’experiència docent dels mestres i la 

concepció que tenen dels coneixements de les dificultats dels infants que ha de tenir 

un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui l’experiència dels mestres es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements de les 

dificultats dels infants amb  un percentatge del 79% en els mestres de menys de 5 

any d’experiència, del 69,7% en els mestres de 5 a 10 anys d’experiència i del 73,3% 

en els mestres de més de 10 anys d’experiència docent.  

Així doncs, sigui quina sigui l’experiència docent, majoritàriament els mestres valoren 

com a molt importants els coneixements de les dificultats dels infants que han de tenir 

els mestres de ciències.  
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la concepció que tenen dels coneixements bàsics que ha de tenir un 

mestre de ciències? 

 

 
• Pregunta 3a: De les idees científiques clau.  

Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3a 1,0 Recompte 304 118 161 583 

% dins de Pregunta 3a 52,1% 20,2% 27,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 45,5% 52,0% 48,3% 47,5% 

% del total 24,8% 9,6% 13,1% 47,5% 

2,0 Recompte 339 97 159 595 

% dins de Pregunta 3a 57,0% 16,3% 26,7% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 50,7% 42,7% 47,7% 48,5% 

% del total 27,6% 7,9% 12,9% 48,5% 

3,0 Recompte 24 12 11 47 

% dins de Pregunta 3a 51,1% 25,5% 23,4% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 3,6% 5,3% 3,3% 3,8% 

% del total 2,0% 1,0% 0,9% 3,8% 

4,0 Recompte 1 0 2 3 

% dins de Pregunta 3a 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 0,1% 0,0% 0,6% 0,2% 

% del total 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 3a 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement de les idees científiques clau. 

H1: Sí hi ha hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement de les idees científiques clau. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,990a 6 ,239 

Raó de verosimilitud 7,989 6 ,239 

Associació lineal por lineal ,517 1 ,472 

N de casos vàlids 1228   
a. 3 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,55. 
 

 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències i la concepció que tenen dels coneixements de les idees científiques clau 

que ha de tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la freqüència d’ensenyament de ciències dels mestres, es pot 

observar que consideren majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir 

molts o bastants coneixements de les idees científiques clau amb  un percentatge, si 

sumem els dos resultats, del 95,5% en els mestres que ensenyen ciències 

habitualment, del 94,7% en els mestres que no ensenyen ciències habitualment i del 

96% entre els mestres que ho fan de forma esporàdica.  

Així doncs, sigui quina sigui la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències, 

majoritàriament els mestres valoren com a molt o bastant importants els 

coneixements de les idees científiques clau que han de tenir els mestres de ciències.  
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• Pregunta 3b: D’activitats i experiments 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3b 1,0 Recompte 417 155 235 807 

% dins de Pregunta 3b 51,7% 19,2% 29,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 62,4% 68,3% 70,6% 65,7% 

% del total 34,0% 12,6% 19,1% 65,7% 

2,0 Recompte 247 71 96 414 

% dins de Pregunta 3b 59,7% 17,1% 23,2% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 37,0% 31,3% 28,8% 33,7% 

% del total 20,1% 5,8% 7,8% 33,7% 

3,0 Recompte 4 1 1 6 

% dins de Pregunta 3b 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 0,6% 0,4% 0,3% 0,5% 

% del total 0,3% 0,1% 0,1% 0,5% 

4,0 Recompte 0 0 1 1 

% dins de Pregunta 3b 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 

% del total 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 3b 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement d’activitats i experiments. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement d’activitats i experiments. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,494a 6 ,105 

Raó de verosimilitud 10,500 6 ,105 

Associació lineal por lineal 6,204 1 ,013 

N de casos vàlids 1228   
a. 6 caselles (50,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,18. 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències i la concepció que tenen de la importància dels coneixements d’activitats i 

experiments que ha de tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 

per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la freqüència d’ensenyament de ciències dels mestres, es pot 

observar que consideren majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir 

molts coneixements d’activitats i experiments amb  un percentatge del 62% en els 

mestres que ensenyen ciències habitualment, del 68,3% en els mestres que no 

ensenyen ciències habitualment i del 70,6% entre els mestres que ho fan de forma 

esporàdica.  

Així doncs, sigui quina sigui la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències, 

majoritàriament els mestres valoren com a molt importants els coneixements 

d’activitats i experiments que han de tenir els mestres de ciències.  
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• Pregunta 3c: De les idees dels infants.  

 

Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3c 1,0 Recompte 433 151 225 809 

% dins de Pregunta 3c 53,5% 18,7% 27,8% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 64,8% 66,5% 67,6% 65,9% 

% del total 35,3% 12,3% 18,3% 65,9% 

2,0 Recompte 218 70 96 384 

% dins de Pregunta 3c 56,8% 18,2% 25,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 32,6% 30,8% 28,8% 31,3% 

% del total 17,8% 5,7% 7,8% 31,3% 

3,0 Recompte 16 6 9 31 

% dins de Pregunta 3c 51,6% 19,4% 29,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 2,4% 2,6% 2,7% 2,5% 

% del total 1,3% 0,5% 0,7% 2,5% 

4,0 Recompte 1 0 3 4 

% dins de Pregunta 3c 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 0,1% 0,0% 0,9% 0,3% 

% del total 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 3c 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement de les idees dels infants. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement de les idees dels infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,174a 6 ,404 

Raó de verosimilitud 5,976 6 ,426 

Associació lineal por lineal ,092 1 ,761 

N de casos vàlids 1228   
a. 3 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,74. 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències i la concepció que tenen de la importància dels coneixements de les idees 

dels infants que ha de tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per 

tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la freqüència d’ensenyament de ciències dels mestres, es pot 

observar que consideren majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir 

molts coneixements de les idees dels infants amb  un percentatge del 64,8% en els 

mestres que ensenyen ciències habitualment, del 66,5% en els mestres que no 

ensenyen ciències habitualment i del 67,6% entre els mestres que ho fan de forma 

esporàdica.  

Així doncs, sigui quina sigui la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències, 

majoritàriament els mestres valoren com a molt importants els coneixements de les 

idees dels infants que han de tenir els mestres de ciències.  
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• Pregunta 3d: De les dificultats dels infants.  

 

Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3d 1,0 Recompte 483 158 255 896 

% dins de Pregunta 3d 53,9% 17,6% 28,5% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 72,3% 69,6% 76,6% 73,0% 

% del total 39,3% 12,9% 20,8% 73,0% 

2,0 Recompte 170 62 70 302 

% dins de Pregunta 3d 56,3% 20,5% 23,2% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 25,4% 27,3% 21,0% 24,6% 

% del total 13,8% 5,0% 5,7% 24,6% 

3,0 Recompte 11 7 7 25 

% dins de Pregunta 3d 44,0% 28,0% 28,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 1,6% 3,1% 2,1% 2,0% 

% del total 0,9% 0,6% 0,6% 2,0% 

4,0 Recompte 4 0 1 5 

% dins de Pregunta 3d 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 0,6% 0,0% 0,3% 0,4% 

% del total 0,3% 0,0% 0,1% 0,4% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 3d 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement de les dificultats dels infants. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el coneixement de les idees dels infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,945a 6 ,326 

Raó de verosimilitud 7,728 6 ,259 

Associació lineal por lineal 1,140 1 ,286 

N de casos vàlids 1228   

a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,92. 
 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències i la concepció que tenen de la importància dels coneixements de les 

dificultats dels infants que ha de tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran 

de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la freqüència d’ensenyament de ciències dels mestres, es pot 

observar que consideren majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir 

molts coneixements de les dificultats dels infants amb  un percentatge del 72,3% en 

els mestres que ensenyen ciències habitualment, del 69,6% en els mestres que no 

ensenyen ciències habitualment i del 76,6% entre els mestres que ho fan de forma 

esporàdica.  

Així doncs, sigui quina sigui la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències, 

majoritàriament els mestres valoren com a molt importants els coneixements de les 

dificultats dels infants que han de tenir els mestres de ciències.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la concepció que tenen dels coneixements 

bàsics que ha de tenir un mestre de ciències? 

 

 
• Pregunta 3a: De les idees científiques clau.  

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3a 1,0 Recompte 469 106 8 583 

% dins de Pregunta 3a 80,4% 18,2% 1,4% 100,0% 

% dins de Tipus escola 48,5% 42,7% 61,5% 47,5% 

% del total 38,2% 8,6% 0,7% 47,5% 

2,0 Recompte 461 130 4 595 

% dins de Pregunta 3a 77,5% 21,8% 0,7% 100,0% 

% dins de Tipus escola 47,7% 52,4% 30,8% 48,5% 

% del total 37,5% 10,6% 0,3% 48,5% 

3,0 Recompte 35 11 1 47 

% dins de Pregunta 3a 74,5% 23,4% 2,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 3,6% 4,4% 7,7% 3,8% 

% del total 2,9% 0,9% 0,1% 3,8% 

4,0 Recompte 2 1 0 3 

% dins de Pregunta 3a 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 0,2% 0,4% 0,0% 0,2% 

% del total 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 3a 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement de les idees científiques clau. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement de les idees científiques clau. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,892a 6 ,558 

Raó de verosimilitud 4,856 6 ,562 

Associació lineal por lineal 1,575 1 ,209 

N de casos vàlids 1228   
a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,03. 
 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola dels mestres i la concepció 

que tenen de la importància dels coneixements de les idees científiques clau que ha 

de tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la tipologia d’escola dels mestres, es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts o bastants 

coneixements de les idees científiques clau amb un percentatge , si sumem els dos 

resultats, del 96,2% en els mestres de l’escola pública, del 95,1% en els mestres 

d’escola concertada i del 92,3% entre els mestres d’escoles privades.  

Així doncs, sigui quina sigui la tipologia d’escola, majoritàriament els mestres valoren 

com a molt o bastant importants els coneixements de les idees científiques clau que 

han de tenir els mestres de ciències.  
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• Pregunta 3b: D’activitats i experiments 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3b 1,0 Recompte 639 157 11 807 

% dins de Pregunta 3b 79,2% 19,5% 1,4% 100,0% 

% dins de Tipus escola 66,1% 63,3% 84,6% 65,7% 

% del total 52,0% 12,8% 0,9% 65,7% 

2,0 Recompte 321 91 2 414 

% dins de Pregunta 3b 77,5% 22,0% 0,5% 100,0% 

% dins de Tipus escola 33,2% 36,7% 15,4% 33,7% 

% del total 26,1% 7,4% 0,2% 33,7% 

3,0 Recompte 6 0 0 6 

% dins de Pregunta 3b 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 

% del total 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

4,0 Recompte 1 0 0 1 

% dins de Pregunta 3b 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 3b 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement d’activitats i 

experiments. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement d’activitats i 

experiments. 

 

 



	

163	
	

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,860a 6 ,562 

Raó de verosimilitud 6,573 6 ,362 

Associació lineal por lineal ,009 1 ,924 

N de casos vàlids 1228   

a. 7 caselles (58,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,01. 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola dels mestres i la concepció 

que tenen de la importància dels coneixements d’activitats i experiments que ha de 

tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la tipologia d’escola dels mestres, es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements 

d’activitats i experiments amb un percentatge del  66,1% en els mestres de l’escola 

pública, del 63,3% en els mestres d’escola concertada i del 84,6% entre els mestres 

d’escoles privades.  

Crida l’atenció el resultat obtingut entre els mestres de l’escola privada, amb un 

84,6% responen que aquests coneixements són molt importants, però no és 

significatiu.   

Sigui quina sigui la tipologia d’escola, majoritàriament els mestres valoren com a molt 

importants els coneixements d’activitats i experiments que han de tenir els mestres 

de ciències.  
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• Pregunta 3c: De les idees dels infants.  

 
 

Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3c 1,0 Recompte 631 169 9 809 

% dins de Pregunta 3c 78,0% 20,9% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 65,3% 68,1% 69,2% 65,9% 

% del total 51,4% 13,8% 0,7% 65,9% 

2,0 Recompte 310 72 2 384 

% dins de Pregunta 3c 80,7% 18,8% 0,5% 100,0% 

% dins de Tipus escola 32,1% 29,0% 15,4% 31,3% 

% del total 25,2% 5,9% 0,2% 31,3% 

3,0 Recompte 24 5 2 31 

% dins de Pregunta 3c 77,4% 16,1% 6,5% 100,0% 

% dins de Tipus escola 2,5% 2,0% 15,4% 2,5% 

% del total 2,0% 0,4% 0,2% 2,5% 

4,0 Recompte 2 2 0 4 

% dins de Pregunta 3c 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 0,2% 0,8% 0,0% 0,3% 

% del total 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 3c 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement de les idees dels 

infants. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement de les idees dels 

infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,910a 6 ,044 

Raó de verosimilitud 8,136 6 ,228 

Associació lineal por lineal ,066 1 ,797 

N de casos vàlids 1228   

a. 5 caselles (41,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,04. 

 
 
 

 

S’observa que sí hi ha relació entre la tipologia d’escola dels mestres i la concepció 

que tenen de la importància dels coneixements de les idees dels infants que ha de 

tenir un mestre de ciències. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la tipologia d’escola dels mestres, es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements de les 

idees dels infants amb un percentatge del  65,3% en els mestres de l’escola pública, 

del 68,1% en els mestres d’escola concertada i del 69,2% entre els mestres d’escoles 

privades.  

Tot i així hi ha un percentatge elevat de mestres d’escola privada (15,4%) que 

consideren que els coneixements de les idees dels infants que ha de tenir un mestre 

de ciències són poc importants. Un percentatge idèntic al dels mestres d’escola 

privada que consideren que els coneixements de les idees dels infants són bastant 

importants. 

Així doncs hi ha una relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan els 

mestres de la importància dels coneixements de les idees dels infants que ha de tenir 

un mestre de ciències. 
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• Pregunta 3d: De les dificultats dels infants.  

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 3d 1,0 Recompte 694 192 10 896 

% dins de Pregunta 3d 77,5% 21,4% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 71,8% 77,4% 76,9% 73,0% 

% del total 56,5% 15,6% 0,8% 73,0% 

2,0 Recompte 249 50 3 302 

% dins de Pregunta 3d 82,5% 16,6% 1,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 25,7% 20,2% 23,1% 24,6% 

% del total 20,3% 4,1% 0,2% 24,6% 

3,0 Recompte 19 6 0 25 

% dins de Pregunta 3d 76,0% 24,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 2,0% 2,4% 0,0% 2,0% 

% del total 1,5% 0,5% 0,0% 2,0% 

4,0 Recompte 5 0 0 5 

% dins de Pregunta 3d 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 

% del total 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 3d 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement de les dificultats dels 

infants. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i el coneixement de les idees dels 

infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,228a 6 ,515 

Raó de verosimilitud 6,633 6 ,356 

Associació lineal por lineal 2,937 1 ,087 

N de casos vàlids 1228   
a. 5 caselles (41,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,05. 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola dels mestres i la concepció 

que tenen de la importància del coneixement de les dificultats dels infants que ha de 

tenir un mestre de ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la.  

Sigui quina sigui la tipologia d’escola dels mestres, es pot observar que consideren 

majoritàriament que els mestre de ciències han de tenir molts coneixements de les 

dificultats dels infants amb un percentatge del  71,8% en els mestres de l’escola 

pública, del 77,4% en els mestres d’escola concertada i del 76,9% entre els mestres 

d’escoles privades.  

Sigui quina sigui la tipologia d’escola, majoritàriament els mestres valoren com a molt 

importants els coneixements de les dificultats dels infants que han de tenir els 

mestres de ciències.  
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Annex 6. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 5.  

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que hagin rebut formació en els 

darrers 5 anys? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 63 112 92 131 398 

% dins de Pregunta 5 15,8% 28,1% 23,1% 32,9% 100,0% 

% dins de Edat 54,3% 28,1% 28,7% 33,3% 32,4% 

% del total 5,1% 9,1% 7,5% 10,7% 32,4% 

2,0 Recompte 53 287 228 262 830 

% dins de Pregunta 5 6,4% 34,6% 27,5% 31,6% 100,0% 

% dins de Edat 45,7% 71,9% 71,3% 66,7% 67,6% 

% del total 4,3% 23,4% 18,6% 21,3% 67,6% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 5 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que hagin rebut formació.  

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que hagin rebut formació. 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,938a 3 ,000 

Raó de verosimilitud 29,208 3 ,000 

Associació lineal por lineal 3,362 1 ,067 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 37,60. 
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S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que hagin rebut 

formació en els darrers 5 anys. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la.  

El que crida més l’atenció és que només en la primera franja d’edat (mestres amb 

menys de 30 anys), hi ha un percentatge superior de mestres que han fet formació 

(54,3%) respecte els mestres que no n’han fet (47,3%).  

Mentre que en les altres franges d’edat el percentatge de mestres que no han fet 

formació de ciències en els darrers 5 anys és superior a la dels mestres que sí n’han 

fet.  

També s’observa que en les 3 franges d’edat superior la diferència entre els mestres 

que han fet formació en ciències i els que no és pràcticament el doble. Aquest 

comportament es reprodueix de la mateixa manera en les tres franges d’edat.  

Les franges d’edat en les que s’observa que s’ha fet menys formació són els mestres 

de 31 a 40 anys (71,9%) i els mestres de 41 a 50 anys (71,3%). 
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el fet que 

hagin rebut formació en els darrers 5 anys? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 97 301 398 

% dins de Pregunta 5 24,4% 75,6% 100,0% 

% dins de Etapa 35,5% 31,5% 32,4% 

% del total 7,9% 24,5% 32,4% 

2,0 Recompte 176 654 830 

% dins de Pregunta 5 21,2% 78,8% 100,0% 

% dins de Etapa 64,5% 68,5% 67,6% 

% del total 14,3% 53,3% 67,6% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 5 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el fet 

que hagin rebut formació.  

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el fet 

que hagin rebut formació. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,561a 1 ,212   
Correcció de continuïtat 1,383 1 ,240   
Raó de verosimilitud 1,543 1 ,214   
Prova exacta de Fisher    ,213 ,120 

Associació lineal por 

lineal 
1,559 1 ,212   

N de casos vàlids 1228     
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim obtingut es 88,48. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres 

i el fet que hagin rebut formació en els darrers 5 anys. El p-valor és més gran de 0,05 

per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En aquest cas s’observa que tan en l’etapa educativa d’infantil (64,5%) com de 

primària (68,5%), el percentatge de mestres que no han fet formació de ciències en 

els darrers 5 anys és superior al que sí n’ha fet que se situa en un 35,5% a l’etapa 

d’infantil i un 31,5% a l’etapa de primària.  

S’observa que la diferència entre els mestres que han fet formació en els darrers 5 

anys i els mestres que no han fet formació és notable, sent 35,5% vs 64,5% en l’etapa 

d’infantil i 31,5% vs 68,5% en l’etapa de primària. 
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Hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que hagin rebut formació en 

els darrers 5 anys? 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 58 77 263 398 

% dins de Pregunta 5 14,6% 19,3% 66,1% 100,0% 

% dins de Experiència 58,0% 28,4% 30,7% 32,4% 

% del total 4,7% 6,3% 21,4% 32,4% 

2,0 Recompte 42 194 594 830 

% dins de Pregunta 5 5,1% 23,4% 71,6% 100,0% 

% dins de Experiència 42,0% 71,6% 69,3% 67,6% 

% del total 3,4% 15,8% 48,4% 67,6% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 5 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que hagin rebut 

formació.  

H1: Sí hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que hagin rebut 

formació. 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,029a 2 ,000 

Raó de verosimilitud 30,736 2 ,000 

Associació lineal por lineal 15,143 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 32,41. 
 



	

173	
	

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que 

hagin rebut formació en els darrers 5 anys. El p-valor és més petit de 0,05 per tant 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

En aquest cas s’observa que dels mestres amb menys de 5 anys d’experiència 

docent un 58% han realitzat formació en els darrers 5 anys i en canvi un 42% de 

mestres no han fet formació. És la franja d’edat en la que s’observa que els mestres 

han fet més formació en ciències tot i que el percentatge de mestres que no ha fet 

formació no està allunyat del percentatge de mestres que sí que han fet formació.  

També s’observa que el col·lectiu de mestres amb experiència docent de 5 a 10 anys 

responen majoritàriament, amb un percentatge de 71,6%, que no han fet formació de 

ciències en els darrers 5 anys. Només el 28,4% afirmen que han realitzat formació 

en els darrers 5 anys. 

Uns resultats similars s’observen en el cas dels mestres amb més de 10 anys 

treballats en els que un 69,3% afirmen que no han fet ciències en els darrers 5 anys 

i només un 30,7% afirmen haver-ne fet. 
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el fet que hagin rebut formació en els darrers 5 anys? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 253 49 96 398 

% dins de Pregunta 5 63,6% 12,3% 24,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 37,9% 21,6% 28,8% 32,4% 

% del total 20,6% 4,0% 7,8% 32,4% 

2,0 Recompte 415 178 237 830 

% dins de Pregunta 5 50,0% 21,4% 28,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 62,1% 78,4% 71,2% 67,6% 

% del total 33,8% 14,5% 19,3% 67,6% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 5 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el fet que hagin rebut formació.  

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el fet que hagin rebut formació. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,195a 2 ,000 

Raó de verosimilitud 23,910 2 ,000 

Associació lineal por lineal 11,759 1 ,001 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 73,57. 

 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres 

ensenyen ciències habitualment i el fet que hagin rebut formació en els darrers 5 

anys. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Es pot observar que entre els mestres que ensenyen ciències habitualment, el 

percentatge de mestres que han fet formació de ciències durant els darrers 5 anys 

és d’un 37,9%.  

Un percentatge que és superior al percentatge de mestres que han fet formació entre 

els mestres que no ensenyes ciències de forma habitual i els que ho fan de forma 

esporàdica, que se situen en un 21,6% i 28,8% respectivament.  

Per tan podem deduir que els mestres que imparteixen ciències i els que ho fan de 

forma esporàdica, han fet més formació en ciències els darrers 5 anys que aquells 

que no imparteixen mai ciències.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i el fet que hagin rebut formació en els 

darrers 5 anys? 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 321 73 4 398 

% dins de Pregunta 5 80,7% 18,3% 1,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 33,2% 29,4% 30,8% 32,4% 

% del total 26,1% 5,9% 0,3% 32,4% 

2,0 Recompte 646 175 9 830 

% dins de Pregunta 5 77,8% 21,1% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 66,8% 70,6% 69,2% 67,6% 

% del total 52,6% 14,3% 0,7% 67,6% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 5 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i el fet que hagin rebut formació.  

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i el fet que hagin rebut formació. 

 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,290a 2 ,525 

Raó de verosimilitud 1,306 2 ,520 

Associació lineal por lineal 1,163 1 ,281 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 4,21. 
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S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i el fet que hagin rebut 

formació en els darrers 5 anys. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les tipologies d’escola el percentatge de mestres que no han 

fet formació en els darrers 5 anys és molt superior que el percentatge de mestres que 

si que n’han fet.  

La tipologia d’escola que més formació de ciències han fet amb un percentatge de 

33,2% és l’escola pública. Tot i així aquesta diferència respecte les altres tipologies 

d’escola és anecdòtica ja que la concertada és d’un 29,4% i la privada és d’un 30,8%. 

És pot observar, doncs, que la tipologia d’escola que ha rebut menys formació en 

ciències en els darrers 5 anys és l’escola concertada. 
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Annex 7. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 6.  

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que considerin que a l’escola tots els 

mestres comparteixen una mateixa línia metodològica? 

 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 6 20 31 31 88 

% dins de Pregunta 6 6,8% 22,7% 35,2% 35,2% 100,0% 

% dins de Edat 5,2% 5,0% 9,7% 7,9% 7,2% 

% del total 0,5% 1,6% 2,5% 2,5% 7,2% 

2,0 Recompte 32 116 100 109 357 

% dins de Pregunta 6 9,0% 32,5% 28,0% 30,5% 100,0% 

% dins de Edat 27,6% 29,1% 31,3% 27,7% 29,1% 

% del total 2,6% 9,4% 8,1% 8,9% 29,1% 

3,0 Recompte 48 191 146 211 596 

% dins de Pregunta 6 8,1% 32,0% 24,5% 35,4% 100,0% 

% dins de Edat 41,4% 47,9% 45,6% 53,7% 48,5% 

% del total 3,9% 15,6% 11,9% 17,2% 48,5% 

4,0 Recompte 30 72 43 42 187 

% dins de Pregunta 6 16,0% 38,5% 23,0% 22,5% 100,0% 

% dins de Edat 25,9% 18,0% 13,4% 10,7% 15,2% 

% del total 2,4% 5,9% 3,5% 3,4% 15,2% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 6 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la consideració que a l’escola 

comparteixen una mateixa línia metodològica. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la consideració que a l’escola 

comparteixen una mateixa línia metodològica. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,861a 9 ,001 

Raó de verosimilitud 26,970 9 ,001 

Associació lineal por lineal 8,974 1 ,003 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 8,31. 

 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i el fet que considerin que a 

l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica. El p-valor és més 

petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’edat la resposta que obté un percentatge més 

elevat és la que diu que està poc d’acord en que a l’escola tots els mestres comparteixen 

una mateixa línia metodològica.  

També s’observa que el percentatge de respostes poc d’acord és més elevat en la franja 

d’edat de més de 50 anys amb un percentatge de 53,7%. 

En canvi en el cas de la resposta en desacord, el percentatge més elevat és en la franja 

d’edat dels mestres de menys de 30 anys amb un percentatge de 25,9%. 

Si sumem les respostes poc d’acord i en desacord s’observa que la franja d’edat de 

menys de 30 anys és la que mostra més desacord en el fet que tots els mestres del 

centre segueixin la mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències amb un 

66,5%.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el fet que 

considerin que a l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia 

metodològica? 

 

 

Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 15 73 88 

% dins de Pregunta 6 17,0% 83,0% 100,0% 

% dins de Etapa 5,5% 7,6% 7,2% 

% del total 1,2% 5,9% 7,2% 

2,0 Recompte 96 261 357 

% dins de Pregunta 6 26,9% 73,1% 100,0% 

% dins de Etapa 35,2% 27,3% 29,1% 

% del total 7,8% 21,3% 29,1% 

3,0 Recompte 122 474 596 

% dins de Pregunta 6 20,5% 79,5% 100,0% 

% dins de Etapa 44,7% 49,6% 48,5% 

% del total 9,9% 38,6% 48,5% 

4,0 Recompte 40 147 187 

% dins de Pregunta 6 21,4% 78,6% 100,0% 

% dins de Etapa 14,7% 15,4% 15,2% 

% del total 3,3% 12,0% 15,2% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 6 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la 

consideració que a l’escola comparteixen una mateixa línia metodològica. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la 

consideració que a l’escola comparteixen una mateixa línia metodològica. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,998a 3 ,072 

Raó de verosimilitud 6,907 3 ,075 

Associació lineal por lineal ,597 1 ,440 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 19,56. 

 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i el 

fet que considerin que a l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia 

metodològica. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les etapes educatives la resposta que obté un percentatge més 

elevat és la que diu que està poc d’acord en que a l’escola tots els mestres comparteixen 

una mateixa línia metodològica.  

També s’observa que el percentatge de respostes poc d’acord és més elevat en de 

primària amb un percentatge de 49,6%. 

En canvi en el cas de la resposta d’acord, el percentatge més elevat és en l’etapa d’infantil 

amb un percentatge de 35,2%. 

Si sumem les respostes poc d’acord i en desacord s’observa que l’etapa de primària és la 

que mostra més desacord en el fet que tots els mestres del centre comparteixin la mateixa 

línia metodològica en l’ensenyament de les ciències amb un 65% en canvi en l’etapa 

d’infantil el percentatge és de 59,4%.  
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Hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que considerin que a 

l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica? 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 3 22 63 88 

% dins de Pregunta 6 3,4% 25,0% 71,6% 100,0% 

% dins de Experiència 3,0% 8,1% 7,4% 7,2% 

% del total 0,2% 1,8% 5,1% 7,2% 

2,0 Recompte 30 74 253 357 

% dins de Pregunta 6 8,4% 20,7% 70,9% 100,0% 

% dins de Experiència 30,0% 27,3% 29,5% 29,1% 

% del total 2,4% 6,0% 20,6% 29,1% 

3,0 Recompte 42 122 432 596 

% dins de Pregunta 6 7,0% 20,5% 72,5% 100,0% 

% dins de Experiència 42,0% 45,0% 50,4% 48,5% 

% del total 3,4% 9,9% 35,2% 48,5% 

4,0 Recompte 25 53 109 187 

% dins de Pregunta 6 13,4% 28,3% 58,3% 100,0% 

% dins de Experiència 25,0% 19,6% 12,7% 15,2% 

% del total 2,0% 4,3% 8,9% 15,2% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 6 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la consideració que a l’escola 

comparteixen una mateixa línia metodològica. 

H1: Sí hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la consideració que a l’escola 

comparteixen una mateixa línia metodològica. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,525a 6 ,005 

Raó de verosimilitud 18,161 6 ,006 

Associació lineal por lineal 6,547 1 ,011 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 7,17. 

 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre els anys d’experiència docent i el fet que considerin 

que a l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica. El p-valor és 

més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’anys d’experiència docent la resposta que obté un 

percentatge més elevat és la que diu que estan poc d’acord en que a l’escola tots els 

mestres comparteixen una mateixa línia metodològica.  

També s’observa que el percentatge de respostes poc d’acord és més elevat en la franja 

de més de 10 anys d’experiència docent amb un percentatge de 50,4%. 

En canvi en el cas de la resposta en desacord, el percentatge més elevat és en el grup de 

mesters amb experiència docent de menys de 5 anys amb un percentatge de 25%. 

Si sumem les respostes poc d’acord i en desacord s’observa que els mestres amb menys 

experiència docent mostren més desacord en el fet que tots els mestres del centre 

comparteixin la mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències amb un 

percentatge del 67%. 

 

  



	

184	
	

 

Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i el fet que considerin que a l’escola tots els mestres comparteixen una 

mateixa línia metodològica? 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 51 15 22 88 

% dins de Pregunta 6 58,0% 17,0% 25,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 7,6% 6,6% 6,6% 7,2% 

% del total 4,2% 1,2% 1,8% 7,2% 

2,0 Recompte 190 66 101 357 

% dins de Pregunta 6 53,2% 18,5% 28,3% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 28,4% 29,1% 30,3% 29,1% 

% del total 15,5% 5,4% 8,2% 29,1% 

3,0 Recompte 336 108 152 596 

% dins de Pregunta 6 56,4% 18,1% 25,5% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 50,3% 47,6% 45,6% 48,5% 

% del total 27,4% 8,8% 12,4% 48,5% 

4,0 Recompte 91 38 58 187 

% dins de Pregunta 6 48,7% 20,3% 31,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 13,6% 16,7% 17,4% 15,2% 

% del total 7,4% 3,1% 4,7% 15,2% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 6 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la consideració que a l’escola comparteixen una mateixa línia 

metodològica. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la consideració que a l’escola comparteixen una mateixa línia 

metodològica. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,285a 6 ,638 

Raó de verosimilitud 4,276 6 ,639 

Associació lineal por lineal ,650 1 ,420 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 16,27. 

 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i el fet que considerin que a l’escola tots els mestres comparteixen 

una mateixa línia metodològica. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en tots els grups de mestres, tan els que ensenyen ciències habitualment 

com els que ho fan esporàdicament o no n’imparteixen, la resposta que obté un 

percentatge més elevat és la que diu que estan poc d’acord en que a l’escola tots els 

mestres comparteixen una mateixa línia metodològica. Entre ells els que obtenen un 

percentatge més elevat són els mestres que imparteixen ciències habitualment amb un 

percentatge de 50,3%. 

També s’observa que el percentatge de respostes en desacord és més elevat en el grup 

de mestres que imparteix ciències a vegades amb un percentatge de 17,4%. La segona 

resposta més habitual (29,1%) és la resposta d’acord en que a l’escola és comparteix la 

mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències en tots els grups de mestres 

independentment de si imparteixen ciències de manera habitual, esporàdicament o no 

n’imparteixen mai. 
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i el fet que considerin que a l’escola tots els 

mestres comparteixen una mateixa línia metodològica? 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 73 14 1 88 

% dins de Pregunta 6 83,0% 15,9% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 7,5% 5,6% 7,7% 7,2% 

% del total 5,9% 1,1% 0,1% 7,2% 

2,0 Recompte 277 76 4 357 

% dins de Pregunta 6 77,6% 21,3% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 28,6% 30,6% 30,8% 29,1% 

% del total 22,6% 6,2% 0,3% 29,1% 

3,0 Recompte 452 136 8 596 

% dins de Pregunta 6 75,8% 22,8% 1,3% 100,0% 

% dins de Tipus escola 46,7% 54,8% 61,5% 48,5% 

% del total 36,8% 11,1% 0,7% 48,5% 

4,0 Recompte 165 22 0 187 

% dins de Pregunta 6 88,2% 11,8% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 17,1% 8,9% 0,0% 15,2% 

% del total 13,4% 1,8% 0,0% 15,2% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 6 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la consideració que a l’escola 

comparteixen una mateixa línia metodològica. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la consideració que a l’escola 

comparteixen una mateixa línia metodològica. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,111a 6 ,019 

Raó de verosimilitud 18,130 6 ,006 

Associació lineal por lineal 1,815 1 ,178 

N de casos vàlids 1228   

a. 3 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es ,93. 
 
 
 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre la tipologia d’escola i el fet que considerin que a 

l’escola tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica. El p-valor és més 

petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les tipologies d’escola la resposta que obté un percentatge més 

elevat és la que diu que estan poc d’acord en que a l’escola tots els mestres comparteixen 

una mateixa línia metodològica. El percentatge més elevat és en l’escola privada amb un 

percentatge de 61,5%, el segueix l’escola concertada amb un percentatge de 54,8% i 

l’escola pública amb un percentatge de 46,7%. 

També s’observa que el percentatge de respostes en desacord és més elevat en el cas de 

l’escola pública amb un percentatge de 17,1%. En el cas de l’escola privada es pot 

observar que no hi ha cap resposta que es mostri totalment en desacord en la valoració 

que els mestres compartim la mateixa línia metodològica. 

Si sumem les respostes poc d’acord i en desacord s’observa que els mestres de l’escola 

pública mostren més desacord en el fet que tots els mestres del centre comparteixen la 

mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències amb un percentatge del 

63,8%. 
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Annex 8. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 7a.  

 

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de si a la seva escola 

treballen les ciències vinculades a un projecte? 

 
 
 

Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 7a 1,0 Recompte 57 212 164 170 603 

% dins de Pregunta 7a 9,5% 35,2% 27,2% 28,2% 100,0% 

% dins de Edat 49,1% 53,1% 51,2% 43,3% 49,1% 

% del total 4,6% 17,3% 13,4% 13,8% 49,1% 

2,0 Recompte 59 187 156 223 625 

% dins de Pregunta 7a 9,4% 29,9% 25,0% 35,7% 100,0% 

% dins de Edat 50,9% 46,9% 48,8% 56,7% 50,9% 

% del total 4,8% 15,2% 12,7% 18,2% 50,9% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 7a 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de si treballen les ciències 

vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de si treballen les ciències 

vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,557a 3 ,036 

Raó de verosimilitud 8,577 3 ,035 

Associació lineal por lineal 5,060 1 ,024 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 56,96. 

 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de si a la 

seva escola treballen les ciències vinculades a un projecte. El p-valor és més petit de 0,05 

per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en les franges d’edat entre 31 a 41 anys i de 41 a 50 anys la resposta 

majoritària és que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un projecte 

amb un percentatge de 53,1% i 51,2% respectivament.  

En les franges d’edat de menys de 30 anys i de més de 50 anys, el percentatge de mestres 

que no treballen les ciències vinculades a un projecte és superior amb un percentatge de 

56,7% en el cas dels mestres de més de 50 anys i amb un 50,9% en el cas dels mestres 

de menys de 30 anys d’edat.  

Globalment s’observa que les ciències no es treballen vinculades a un projecte, encara 

que la diferència és mínima. Els mestres que imparteixen les ciències vinculades a un 

projecte són 49,1% en front dels mestres que no treballen les ciències vinculades a un 

projecte amb un percentatge de 50,9%. 
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de si a la seva escola treballen les ciències vinculades a un projecte? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 7a 1,0 Recompte 156 447 603 

% dins de Pregunta 7a 25,9% 74,1% 100,0% 

% dins de Etapa 57,1% 46,8% 49,1% 

% del total 12,7% 36,4% 49,1% 

2,0 Recompte 117 508 625 

% dins de Pregunta 7a 18,7% 81,3% 100,0% 

% dins de Etapa 42,9% 53,2% 50,9% 

% del total 9,5% 41,4% 50,9% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 7a 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

de si treballen les ciències vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

de si treballen les ciències vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,077a 1 ,003   
Correcció de continuïtat 8,668 1 ,003   
Raó de verosimilitud 9,095 1 ,003   
Prova exacta de Fisher    ,003 ,002 

Associació lineal por 

lineal 
9,069 1 ,003   

N de casos vàlids 1228     
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim obtingut es 134,05. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i 

la valoració que fan de si a la seva escola treballen les ciències vinculades a un projecte. 

El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en l’etapa d’infantil la resposta majoritària és que a la seva escola sí que 

treballen les ciències vinculades a un projecte amb un percentatge de 57,1%. 

En el cas de primària la resposta majoritària és que a la seva escola no treballen les 

ciències vinculades a un projecte amb un percentatge de 53,2%. 

També es pot observar que la diferència percentual dels mestres que valoren que treballen 

les ciències vinculades a un projecte a infantil és un 10,3% superior que en l’etapa de 

primària. 
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Hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la valoració que fan de si a la 

seva escola treballen les ciències vinculades a un projecte? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 7a 1,0 Recompte 47 155 401 603 

% dins de Pregunta 7a 7,8% 25,7% 66,5% 100,0% 

% dins de Experiència 47,0% 57,2% 46,8% 49,1% 

% del total 3,8% 12,6% 32,7% 49,1% 

2,0 Recompte 53 116 456 625 

% dins de Pregunta 7a 8,5% 18,6% 73,0% 100,0% 

% dins de Experiència 53,0% 42,8% 53,2% 50,9% 

% del total 4,3% 9,4% 37,1% 50,9% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 7a 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la valoració de si treballen les 

ciències vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la valoració de si treballen les 

ciències vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,111a 2 ,011 

Raó de verosimilitud 9,130 2 ,010 

Associació lineal por lineal 2,560 1 ,110 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 49,10. 

 

 
 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre els anys d’experiència docent i la valoració que 

fan de si a la seva escola treballen les ciències vinculades a un projecte.  El p-valor és més 

petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en la franja de mestres entre 5 i 10 anys d’experiència docent la resposta 

majoritària és que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un projecte 

amb un percentatge de 57,2%. 

En el cas dels grups de mestres amb menys de 5 anys d’experiència docent i més de 10 

anys la resposta majoritària és que a la seva escola no treballen les ciències vinculades a 

un projecte amb un percentatge de 53% i 53,2% respectivament. 
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de si a la seva escola treballen les ciències 

vinculades a un projecte? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 7a 1,0 Recompte 329 96 178 603 

% dins de Pregunta 7a 54,6% 15,9% 29,5% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 49,3% 42,3% 53,5% 49,1% 

% del total 26,8% 7,8% 14,5% 49,1% 

2,0 Recompte 339 131 155 625 

% dins de Pregunta 7a 54,2% 21,0% 24,8% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 50,7% 57,7% 46,5% 50,9% 

% del total 27,6% 10,7% 12,6% 50,9% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 7a 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de si treballen les ciències vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de si treballen les ciències vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,743a 2 ,034 

Raó de verosimilitud 6,763 2 ,034 

Associació lineal por lineal ,801 1 ,371 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 111,47. 

 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la valoració que fan de si a la seva escola treballen les ciències 

vinculades a un projecte. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

S’observa que en el grup de mestres que imparteixen ciències esporàdicament la resposta 

majoritària és que a la seva escola sí que treballen les ciències vinculades a un projecte 

amb un percentatge de 53,5%. 

En el cas del grup de mestres que no imparteixen ciències el percentatge de mestres que 

responen que no treballen les ciències vinculades a un projecte és de 57,7%. 

També es pot observar que dins del grup de mestres que sí que imparteixen ciències 

habitualment, la diferència entre els que treballen les ciències vinculades a un projecte 

(49,3%) i els que no imparteixen ciències vinculades a un projecte (50,7%) és molt petita, 

de només un 1,4%. 
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de si a la seva escola 

treballen les ciències vinculades a un projecte? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 7a 1,0 Recompte 482 114 7 603 

% dins de Pregunta 7a 79,9% 18,9% 1,2% 100,0% 

% dins de Tipus escola 49,8% 46,0% 53,8% 49,1% 

% del total 39,3% 9,3% 0,6% 49,1% 

2,0 Recompte 485 134 6 625 

% dins de Pregunta 7a 77,6% 21,4% 1,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 50,2% 54,0% 46,2% 50,9% 

% del total 39,5% 10,9% 0,5% 50,9% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 7a 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de si treballen les ciències 

vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de si treballen les ciències 

vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,305a 2 ,521 

Raó de verosimilitud 1,307 2 ,520 

Associació lineal por lineal ,717 1 ,397 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 6,38. 

 

 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la creença que les ciències s’han 

de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que l’escola privada és la tipologia d’escola on més s’imparteixen les ciències 

vinculades a un projecte amb un percentatge de 53,8%. La segueixen les escoles 

públiques amb un percentatge de 49,8%. Finalment les concertades amb un percentatge 

de 46%. 

En el cas de l’escola privada, és l’única tipologia d’escola en la que majoritàriament es 

treballen les ciències vinculades als projectes.  

També s’observa que l’escola concertada és on menys es treballes les ciències vinculades 

a un projecte amb un percentatge de 54%. 
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Annex 9. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 7b.  

 
 
 

 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la creença que les ciències s’han de 

treballar vinculades a un projecte? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 7b 1,0 Recompte 105 354 284 344 1087 

% dins de Pregunta 7b 9,7% 32,6% 26,1% 31,6% 100,0% 

% dins de Edat 90,5% 88,7% 88,8% 87,5% 88,5% 

% del total 8,6% 28,8% 23,1% 28,0% 88,5% 

2,0 Recompte 11 45 36 49 141 

% dins de Pregunta 7b 7,8% 31,9% 25,5% 34,8% 100,0% 

% dins de Edat 9,5% 11,3% 11,3% 12,5% 11,5% 

% del total 0,9% 3,7% 2,9% 4,0% 11,5% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 7b 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la creença que les ciències s’han de 

treballar vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la creença que les ciències s’han de 

treballar vinculades a un projecte. 

 

 

 



	

199	
	

 

 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,865a 3 ,834 

Raó de verosimilitud ,882 3 ,830 

Associació lineal por lineal ,707 1 ,400 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 13,32. 

 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la creença que les ciències s’han 

de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’edat la resposta majoritària és que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El percentatge més elevat es troba en la 

franja d’edat dels mestres de menys de 30 anys amb un percentatge de 90,5%. 

En les altres franges d’edat la resposta que afirma que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte també és molt majoritària. En el cas dels mestres amb una franja 

d’edat entre 31 a 40 anys el percentatge és de 88,7%, en el cas dels mestres de 41 a 50 

anys el percentatge és 88,8% i finalment el percentatge de mestres de més de 50 anys és 

87,5%.   

Globalment s’observa que la resposta que afirma que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte és molt majoritària en totes les franges d’edat.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la creença que 

les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 7b 1,0 Recompte 229 858 1087 

% dins de Pregunta 7b 21,1% 78,9% 100,0% 

% dins de Etapa 83,9% 89,8% 88,5% 

% del total 18,6% 69,9% 88,5% 

2,0 Recompte 44 97 141 

% dins de Pregunta 7b 31,2% 68,8% 100,0% 

% dins de Etapa 16,1% 10,2% 11,5% 

% del total 3,6% 7,9% 11,5% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 7b 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la creença 

que les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la creença 

que les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,420a 1 ,006   

Correcció de continuïtat 6,846 1 ,009   
Raó de verosimilitud 6,916 1 ,009   
Prova exacta de Fisher    ,009 ,006 

Associació lineal por 

lineal 
7,414 1 ,006   

N de casos vàlids 1228     

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim obtingut es 

31,35. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i 

la creença que les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més 

petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les etapes educatives la resposta majoritària és que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El percentatge més elevat es troba en 

l’etapa de primària amb un percentatge de 89,8%. 

En l’etapa d’infantil la resposta que afirma que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte també és molt majoritària amb un percentatge 83,8%.  

Globalment s’observa que la resposta que afirma que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte és molt majoritària en totes les etapes educatives.  
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la creença que les ciències 

s’han de treballar vinculades a un projecte? 

 

 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 7b 1,0 Recompte 92 243 752 1087 

% dins de Pregunta 7b 8,5% 22,4% 69,2% 100,0% 

% dins de Experiència 92,0% 89,7% 87,7% 88,5% 

% del total 7,5% 19,8% 61,2% 88,5% 

2,0 Recompte 8 28 105 141 

% dins de Pregunta 7b 5,7% 19,9% 74,5% 100,0% 

% dins de Experiència 8,0% 10,3% 12,3% 11,5% 

% del total 0,7% 2,3% 8,6% 11,5% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 7b 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la creença que les ciències 

s’han de treballar vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la creença que les ciències 

s’han de treballar vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,045a 2 ,360 

Raó de verosimilitud 2,172 2 ,338 

Associació lineal por lineal 2,037 1 ,153 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 11,48. 

 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la creença que 

les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més gran de 0,05 

per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que, independentment dels anys d’experiència docent, la resposta majoritària 

és que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El percentatge més 

elevat es troba en el grup de mestres amb menys de 5 anys d’experiència docent amb un 

percentatge de 92%. 

En el grup de mestres que tenen entre 5 i 10 anys d’experiència docent i el grup que 

tenen més de 10 anys d’experiència docent la resposta que afirma que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte també és molt majoritària. En el cas dels 

mestres amb una experiència docent de 5 a 10 anys el percentatge és de 89,7%, en el 

cas dels mestres amb més de 10 anys d’experiència docent el percentatge és 87,7%. 

Globalment s’observa que les respostes afirmatives al fet que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades als projectes descendeixen a mesura que els mestres acumulen més 

anys d’experiència docent.  
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la creença que les ciències s’han de treballar vinculades a un 

projecte? 

 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 7b 1,0 Recompte 589 201 297 1087 

% dins de Pregunta 7b 54,2% 18,5% 27,3% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 88,2% 88,5% 89,2% 88,5% 

% del total 48,0% 16,4% 24,2% 88,5% 

2,0 Recompte 79 26 36 141 

% dins de Pregunta 7b 56,0% 18,4% 25,5% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 11,8% 11,5% 10,8% 11,5% 

% del total 6,4% 2,1% 2,9% 11,5% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 7b 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la creença que les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la creença que les ciències s’han de treballar vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,226a 2 ,893 

Raó de verosimilitud ,228 2 ,892 

Associació lineal por lineal ,222 1 ,637 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 26,06. 

 
 

 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la creença que les ciències s’han de treballar vinculades a un 

projecte. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que tan si els mestres ensenyen ciències habitualment, com si ensenyen 

ciències esporàdicament o no n’imparteixen, la resposta majoritària és que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El percentatge més elevat es troba en el 

grup de mestres que imparteixen ciències esporàdicament amb un percentatge 89,2%.  

La diferència és molt poc significativa respecte el grup de mestres que no imparteixen 

ciències amb un percentatge de 88,5% i els mestres que sí que imparteixen ciències amb 

un percentatge de 88,2%.  

Globalment s’observa que la resposta que afirma que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte és molt majoritària tan si els mestres imparteixen ciències com si 

no. 
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la creença que les ciències s’han de 

treballar vinculades a un projecte? 

 

 
 

Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 7b 1,0 Recompte 855 223 9 1087 

% dins de Pregunta 7b 78,7% 20,5% 0,8% 100,0% 

% dins de Tipus escola 88,4% 89,9% 69,2% 88,5% 

% del total 69,6% 18,2% 0,7% 88,5% 

2,0 Recompte 112 25 4 141 

% dins de Pregunta 7b 79,4% 17,7% 2,8% 100,0% 

% dins de Tipus escola 11,6% 10,1% 30,8% 11,5% 

% del total 9,1% 2,0% 0,3% 11,5% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 7b 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la creença que les ciències s’han de 

treballar vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la creença que les ciències s’han de 

treballar vinculades a un projecte.. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,247a 2 ,073 

Raó de verosimilitud 3,969 2 ,137 

Associació lineal por lineal ,097 1 ,755 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 1,49. 

 

 
 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i la creença que les ciències s’han 

de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les tipologies d’escola la resposta majoritària és que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El percentatge més elevat es troba en 

l’escola concertada amb un percentatge de 89,9%. 

En les altres tipologies d’escola la resposta que afirma que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte també és majoritària. En el cas de l’escola pública el 

percentatge és de 88,4%. En el cas de l’escola privada el percentatge és inferior amb un 

69,2%. La diferència percentual respecte les altres tipologies d’escola crida l’atenció però 

cal tenir en compte que en el cas de l’escola privada la mostra és molt més reduïda que 

en el cas de les altres tipologies d’escola.  

Globalment s’observa que la resposta que afirma que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte és majoritària en totes les franges d’edat.  
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Annex 10. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 8a.  

 

 

 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les ciències a la 

seva escola? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 8a 1,0 Recompte 16 37 28 21 102 

% dins de Pregunta 8a 15,7% 36,3% 27,5% 20,6% 100,0% 

% dins de Edat 13,8% 9,3% 8,8% 5,3% 8,3% 

% del total 1,3% 3,0% 2,3% 1,7% 8,3% 

2,0 Recompte 40 174 144 175 533 

% dins de Pregunta 8a 7,5% 32,6% 27,0% 32,8% 100,0% 

% dins de Edat 34,5% 43,6% 45,0% 44,5% 43,4% 

% del total 3,3% 14,2% 11,7% 14,3% 43,4% 

3,0 Recompte 46 159 118 171 494 

% dins de Pregunta 8a 9,3% 32,2% 23,9% 34,6% 100,0% 

% dins de Edat 39,7% 39,8% 36,9% 43,5% 40,2% 

% del total 3,7% 12,9% 9,6% 13,9% 40,2% 

4,0 Recompte 14 29 30 26 99 

% dins de Pregunta 8a 14,1% 29,3% 30,3% 26,3% 100,0% 

% dins de Edat 12,1% 7,3% 9,4% 6,6% 8,1% 

% del total 1,1% 2,4% 2,4% 2,1% 8,1% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 8a 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les ciències a 

la seva escola. 

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les ciències a la 

seva escola. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,613a 9 ,040 

Raó de verosimilitud 17,390 9 ,043 

Associació lineal por lineal ,593 1 ,441 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 9,35. 
 

 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les 

ciències a la seva escola. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’edat les respostes majoritàries són que es valora 

bastant i poc com es fan les ciències a la seva escola.  

Els mestres de la  franja d’edat de 41 a 50 anys són els que valoren majoritàriament, en 

un percentatge de 45%, que els agrada bastant com es fan les ciències a la seva escola. 

També es pot observar que la franja d’edat que més valora que els agrada poc com es 

fan les ciències a la seva escola  són els mestres de més de 50.   

Si sumem els resultats de molt i bastant podem observar que als mestres de menys de 

30 anys els agrada molt o bastant com es fan les ciències a la seva escola en un 

percentatge de 48,3%. Pel que fa als mestres de 31 a 40 anys aquestes percentatge és 

de 52,9%, en referència als mestres de 41 a 50 anys el percentatge és de 53,8% i 

finalment en els mestres de més de 50 anys el percentatge és de 49,8%.  

Si sumem els resultats de poc i gens podem observar que als mestres de menys de 30 

anys els agrada poc o gens com es fan les ciències a la seva escola en un percentatge 

de 51,8%. Pel que fa als mestres de 31 a 40 anys aquestes percentatge és de 47,1%, en 

referència als mestres de 41 a 50 anys el percentatge és de 46,3% i finalment en els 

mestres de més de 50 anys el percentatge és de 50,1%.Podem observar que en les 

franges d’edat de menys de 30 i la franja de més de 50 els resultats majoritaris són la 

suma del poc i el gens. En les altres dues franges d’edat és el contrari.   
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració de 

com es fan les ciències a la seva escola? 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 8a 1,0 Recompte 22 80 102 

% dins de Pregunta 8a 21,6% 78,4% 100,0% 

% dins de Etapa 8,1% 8,4% 8,3% 

% del total 1,8% 6,5% 8,3% 

2,0 Recompte 145 388 533 

% dins de Pregunta 8a 27,2% 72,8% 100,0% 

% dins de Etapa 53,1% 40,6% 43,4% 

% del total 11,8% 31,6% 43,4% 

3,0 Recompte 94 400 494 

% dins de Pregunta 8a 19,0% 81,0% 100,0% 

% dins de Etapa 34,4% 41,9% 40,2% 

% del total 7,7% 32,6% 40,2% 

4,0 Recompte 12 87 99 

% dins de Pregunta 8a 12,1% 87,9% 100,0% 

% dins de Etapa 4,4% 9,1% 8,1% 

% del total 1,0% 7,1% 8,1% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 8a 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

de com es fan les ciències a la seva escola. 

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

de com es fan les ciències a la seva escola. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,435a 3 ,001 

Raó de verosimilitud 17,040 3 ,001 

Associació lineal por lineal 10,086 1 ,001 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 22,01. 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i 

la valoració de com es fan les ciències a la seva escola. El p-valor és més petit de 0,05 

per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les etapes educatives les respostes majoritàries són que es valora 

bastant i poc com es fan les ciències a la seva escola.  

Els mestres d’infantil són els que valoren majoritàriament, en un percentatge de 53,1%, 

que els agrada bastant com es fan les ciències a la seva escola. 

També es pot observar que  els mestres de l’etapa de primària valoren majoritàriament  

que els agrada poc com es fan les ciències a la seva escola  amb un percentatge de 49%. 

Si sumem els resultats de molt i bastant podem observar que als mestres d’infantil els 

agrada molt o bastant com es fan les ciències a la seva escola en un percentatge de 

61,2%.  Pel que fa als mestres de primària aquestes percentatge és de 49%. 

Si sumem els resultats de poc i gens podem observar que als mestres d’infantil els agrada 

poc o gens com es fan les ciències a la seva escola en un percentatge de 38,8%. Pel que 

fa als mestres de primària aquestes percentatge és de 51%. 

Podem observar que en l’etapa d’infantil valoren positivament el treball de ciències que es 

fa en la seva escola, en canvi a l’etapa de primària és al revés.   
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de com es fan les 

ciències a la seva escola? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 8a 1,0 Recompte 10 32 60 102 

% dins de Pregunta 8a 9,8% 31,4% 58,8% 100,0% 

% dins de Experiència 10,0% 11,8% 7,0% 8,3% 

% del total 0,8% 2,6% 4,9% 8,3% 

2,0 Recompte 39 101 393 533 

% dins de Pregunta 8a 7,3% 18,9% 73,7% 100,0% 

% dins de Experiència 39,0% 37,3% 45,9% 43,4% 

% del total 3,2% 8,2% 32,0% 43,4% 

3,0 Recompte 41 116 337 494 

% dins de Pregunta 8a 8,3% 23,5% 68,2% 100,0% 

% dins de Experiència 41,0% 42,8% 39,3% 40,2% 

% del total 3,3% 9,4% 27,4% 40,2% 

4,0 Recompte 10 22 67 99 

% dins de Pregunta 8a 10,1% 22,2% 67,7% 100,0% 

% dins de Experiència 10,0% 8,1% 7,8% 8,1% 

% del total 0,8% 1,8% 5,5% 8,1% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 8a 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de com es fan 

les ciències a la seva escola. 

H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de com es fan 

les ciències a la seva escola. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,256a 6 ,081 

Raó de verosimilitud 10,940 6 ,090 

Associació lineal por lineal ,048 1 ,826 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 8,06. 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de 

com es fan les ciències a la seva escola. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Els mestres de menys de 5 anys d’experiència docent  valoren majoritàriament, en un 

percentatge de 41%, que els agrada poc com es fan les ciències a la seva escola. En el 

cas del mestres de 5 a 10 anys d’experiència laboral  la resposta majoritària és que els 

agrada poc com es fan les ciències a la seva escola amb un percentatge de 42%.També 

es pot observar que  els mestres de més de 10 anys d’experiència laboral valoren 

majoritàriament  que els agrada bastant com es fan les ciències a la seva escola  amb un 

percentatge de 45,9%. 

Si sumem els resultats de molt i bastant podem observar que als mestres de menys de 5 

anys d’experiència docent els agrada molt o bastant com es fan les ciències a la seva 

escola en un percentatge de 49%.  Pel que fa als mestres entre 5 i 10 anys d’experiència 

aquestes percentatge és de 49,1% i pel que fa als mestres de més de 10 anys 

d’experiència aquest percentatge és de 52,9%. 

Si sumem els resultats de poc i gens podem observar que als mestres de menys de 5 anys 

d’experiència laboral valoren que els agrada poc o gens com es fan les ciències a la seva 

escola en un percentatge de 51%. Pel que fa als mestres de 5 a 10 anys d’experiència 

laboral aquestes percentatge és de 50,9% i pel que fa als mestres de més de 10 anys 

d’experiència aquest percentatge és de 47,1%. 

Podem observar que els mestres de més de 10 anys és l’única franja que valoren 

positivament el treball de ciències que es fa en la seva escola, en canvi en les altres 

franges la valoració que fan és negativa.  
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències habitualment 

i la valoració de com es fan les ciències a la seva escola? 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 8a 1,0 Recompte 64 16 22 102 

% dins de Pregunta 8a 62,7% 15,7% 21,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 9,6% 7,0% 6,6% 8,3% 

% del total 5,2% 1,3% 1,8% 8,3% 

2,0 Recompte 302 81 150 533 

% dins de Pregunta 8a 56,7% 15,2% 28,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 45,2% 35,7% 45,0% 43,4% 

% del total 24,6% 6,6% 12,2% 43,4% 

3,0 Recompte 248 110 136 494 

% dins de Pregunta 8a 50,2% 22,3% 27,5% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 37,1% 48,5% 40,8% 40,2% 

% del total 20,2% 9,0% 11,1% 40,2% 

4,0 Recompte 54 20 25 99 

% dins de Pregunta 8a 54,5% 20,2% 25,3% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 8,1% 8,8% 7,5% 8,1% 

% del total 4,4% 1,6% 2,0% 8,1% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 8a 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de com es fan les ciències a la seva escola. 

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de com es fan les ciències a la seva escola. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,460a 6 ,052 

Raó de verosimilitud 12,508 6 ,052 

Associació lineal por lineal 2,067 1 ,150 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 18,30. 

 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la valoració de com es fan les ciències a la seva escola. El p-valor 

és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

Els mestres que treballen les ciències habitualment o esporàdicament valoren 

majoritàriament que els agrada bastant com es fan les ciències a la seva escola amb uns 

percentatges del 45,2% i 45% respectivament. 

En canvi els mestres que no imparteixen ciències a l’escola valoren majoritàriament  amb 

un 48,5% que els agrada poc com es fan les ciències a la seva escola. 

Es pot observar que es produeix el mateix patró si sumem les respostes molt i bastant 

respecte les respostes poc i gens. Els mestres que imparteixen ciències de forma habitual 

o esporàdica valoren positivament com es fan les ciències a la seva escola.  En el cas dels 

mestres que imparteixen ciències habitualment  el percentatge és de 54,8% i en el cas 

dels metres que imparteixen ciències esporàdicament el percentatge és de 51,6%  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les ciències a la seva 

escola? 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 8a 1,0 Recompte 85 15 2 102 

% dins de Pregunta 8a 83,3% 14,7% 2,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 8,8% 6,0% 15,4% 8,3% 

% del total 6,9% 1,2% 0,2% 8,3% 

2,0 Recompte 418 108 7 533 

% dins de Pregunta 8a 78,4% 20,3% 1,3% 100,0% 

% dins de Tipus escola 43,2% 43,5% 53,8% 43,4% 

% del total 34,0% 8,8% 0,6% 43,4% 

3,0 Recompte 383 107 4 494 

% dins de Pregunta 8a 77,5% 21,7% 0,8% 100,0% 

% dins de Tipus escola 39,6% 43,1% 30,8% 40,2% 

% del total 31,2% 8,7% 0,3% 40,2% 

4,0 Recompte 81 18 0 99 

% dins de Pregunta 8a 81,8% 18,2% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 8,4% 7,3% 0,0% 8,1% 

% del total 6,6% 1,5% 0,0% 8,1% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 8a 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les ciències a 

la seva escola. 

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les ciències a 

la seva escola. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,185a 6 ,520 

Raó de verosimilitud 6,226 6 ,398 

Associació lineal por lineal ,001 1 ,976 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 1,05. 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les 

ciències a la seva escola. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les tipologies d’escola la resposta majoritària és bastant amb un 

43,2% a l’escola pública, un 43,5% en l’escola concertada i un 53,8% a l’escola privada. 

També s’observa que malgrat el patró és igual en totes les escoles, l’escola concertada és 

la que té un percentatge de respostes més elevada que valoren que els agrada poc com 

es fan les ciències a la seva escola.  

També crida l’atenció que entre els mestres de l’escola privada no hi ha cap mestre que 

valori com a gens si li agrada com es fan les ciències a la seva escola.    
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Annex 11. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 8b.  

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les ciències a les 

escoles en general? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 4 3 5 3 15 

% dins de Pregunta 8b 26,7% 20,0% 33,3% 20,0% 100,0% 

% dins de Edat 3,4% 0,8% 1,6% 0,8% 1,2% 

% del total 0,3% 0,2% 0,4% 0,2% 1,2% 

2,0 Recompte 23 93 83 87 286 

% dins de Pregunta 8b 8,0% 32,5% 29,0% 30,4% 100,0% 

% dins de Edat 19,8% 23,3% 25,9% 22,1% 23,3% 

% del total 1,9% 7,6% 6,8% 7,1% 23,3% 

3,0 Recompte 81 287 214 296 878 

% dins de Pregunta 8b 9,2% 32,7% 24,4% 33,7% 100,0% 

% dins de Edat 69,8% 71,9% 66,9% 75,3% 71,5% 

% del total 6,6% 23,4% 17,4% 24,1% 71,5% 

4,0 Recompte 8 16 18 7 49 

% dins de Pregunta 8b 16,3% 32,7% 36,7% 14,3% 100,0% 

% dins de Edat 6,9% 4,0% 5,6% 1,8% 4,0% 

% del total 0,7% 1,3% 1,5% 0,6% 4,0% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 8b 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les ciències a 

les escoles en general.  

H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les ciències a 

les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,413a 9 ,022 

Raó de verosimilitud 18,622 9 ,029 

Associació lineal por lineal ,230 1 ,631 

N de casos vàlids 1228   

a. 5 caselles (31,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 1,42. 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració de com es fan les 

ciències a les escoles en general. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’edat les respostes majoritàries són que es valora poc 

com es fan les ciències a les escoles en general. Els mestres de la franja d’edat de més 

de 50 anys són els que tenen un percentatge més elevat d’aquesta resposta mb un 75,3%. 

Seguit de prop pels mestres amb una franja d’edat entre 31 a 40 anys amb un 71,9%. 

Si sumem els resultats de molt i bastant podem observar que als mestres de menys de 30 

anys els agrada molt o bastant com es fan les ciències a les escoles en general en un 

percentatge de 23,2%. Pel que fa als mestres de 31 a 40 anys aquestes percentatge és 

de 24,1%, en referència als mestres de 41 a 50 anys el percentatge és de 27,5% i finalment 

en els mestres de més de 50 anys el percentatge és de 22,9%.  

Si sumem els resultats de poc i gens podem observar que als mestres de menys de 30 

anys els agrada poc o gens com es fan les ciències a les escoles en general en un 

percentatge de 76,7%. Pel que fa als mestres de 31 a 40 anys aquestes percentatge és 

de 75,9%, en referència als mestres de 41 a 50 anys el percentatge és de 72,5% i finalment 

en els mestres de més de 50 anys el percentatge és de 77,1%. 
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració de 

com es fan les ciències a les escoles en general? 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 2 13 15 

% dins de Pregunta 8b 13,3% 86,7% 100,0% 

% dins de Etapa 0,7% 1,4% 1,2% 

% del total 0,2% 1,1% 1,2% 

2,0 Recompte 77 209 286 

% dins de Pregunta 8b 26,9% 73,1% 100,0% 

% dins de Etapa 28,2% 21,9% 23,3% 

% del total 6,3% 17,0% 23,3% 

3,0 Recompte 181 697 878 

% dins de Pregunta 8b 20,6% 79,4% 100,0% 

% dins de Etapa 66,3% 73,0% 71,5% 

% del total 14,7% 56,8% 71,5% 

4,0 Recompte 13 36 49 

% dins de Pregunta 8b 26,5% 73,5% 100,0% 

% dins de Etapa 4,8% 3,8% 4,0% 

% del total 1,1% 2,9% 4,0% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 8b 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

de com es fan les ciències a les escoles en general.  

H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

de com es fan les ciències a les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,179a 3 ,103 

Raó de verosimilitud 6,102 3 ,107 

Associació lineal por lineal 1,281 1 ,258 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (12,5%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 3,33. 
 
 

 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la 

valoració de com es fan les ciències a les escoles en general.  El p-valor és més gran de 

0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les etapes educatives les respostes majoritàries són que es valora  

poc com es fan les ciències a les escoles en general.  

Els mestres d’infantil valoren majoritàriament, en un percentatge de 66,3%, que els agrada 

poc com es fan les ciències a les escoles en general. Aquest percentatge en el cas dels 

mestres de primària augmenta fins el 73%.  
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de com es fan les 

ciències a les escoles en general? 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 2 8 5 15 

% dins de Pregunta 8b 13,3% 53,3% 33,3% 100,0% 

% dins de Experiència 2,0% 3,0% 0,6% 1,2% 

% del total 0,2% 0,7% 0,4% 1,2% 

2,0 Recompte 24 64 198 286 

% dins de Pregunta 8b 8,4% 22,4% 69,2% 100,0% 

% dins de Experiència 24,0% 23,6% 23,1% 23,3% 

% del total 2,0% 5,2% 16,1% 23,3% 

3,0 Recompte 66 184 628 878 

% dins de Pregunta 8b 7,5% 21,0% 71,5% 100,0% 

% dins de Experiència 66,0% 67,9% 73,3% 71,5% 

% del total 5,4% 15,0% 51,1% 71,5% 

4,0 Recompte 8 15 26 49 

% dins de Pregunta 8b 16,3% 30,6% 53,1% 100,0% 

% dins de Experiència 8,0% 5,5% 3,0% 4,0% 

% del total 0,7% 1,2% 2,1% 4,0% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 8b 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de com es fan 

les ciències a les escoles en general.  

H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de com es fan 

les ciències a les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,953a 6 ,004 

Raó de verosimilitud 16,758 6 ,010 

Associació lineal por lineal ,050 1 ,823 

N de casos vàlids 1228   
a. 3 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 1,22. 

 
 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració de 

com es fan les ciències a les escoles en general. El p-valor és més petit de 0,05 per tant 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’experiència laboral les respostes majoritàries són que 

es valora  poc com es fan les ciències a les escoles en general. Els mestres de més de 10 

anys d’experiència laboral són els que tenen un percentatge de resposta més elevat amb 

un percentatge del 73,3%. En el cas dels mestres de 5 a 10 anys d’experiència laboral 

aquest percentatge és de 67,9%. En el cas dels mestres amb menys de 5 anys 

d’experiència laboral aquest percentatge es de 66%. 

Si sumem els resultats de poc i gens podem observar que als mestres de menys de 5 anys 

d’experiència laboral valoren que els agrada poc o gens com es fan les ciències a la seva 

escola en un percentatge de 74%. Pel que fa als mestres de 5 a 10 anys d’experiència 

laboral aquestes percentatge és de 73,4% i pel que fa als mestres de més de 10 anys 

d’experiència aquest percentatge és de 76,3%. 

Podem observar que les franges d’experiència laboral que valoren més negativament com 

es fan les ciències a les escoles en general són els de menys de 5 anys d’experiència 

laboral i els de més de 10.  
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de com es fan les ciències a les escoles en general? 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 6 7 2 15 

% dins de Pregunta 8b 40,0% 46,7% 13,3% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 0,9% 3,1% 0,6% 1,2% 

% del total 0,5% 0,6% 0,2% 1,2% 

2,0 Recompte 168 45 73 286 

% dins de Pregunta 8b 58,7% 15,7% 25,5% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 25,1% 19,8% 21,9% 23,3% 

% del total 13,7% 3,7% 5,9% 23,3% 

3,0 Recompte 470 166 242 878 

% dins de Pregunta 8b 53,5% 18,9% 27,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 70,4% 73,1% 72,7% 71,5% 

% del total 38,3% 13,5% 19,7% 71,5% 

4,0 Recompte 24 9 16 49 

% dins de Pregunta 8b 49,0% 18,4% 32,7% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 3,6% 4,0% 4,8% 4,0% 

% del total 2,0% 0,7% 1,3% 4,0% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 8b 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de com es fan les ciències a les escoles en general.  

H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració de com es fan les ciències a les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,586a 6 ,072 

Raó de verosimilitud 9,972 6 ,126 

Associació lineal por lineal 1,966 1 ,161 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 2,77. 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la valoració de com es fan les ciències a les escoles en general.  

El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que tan si imparteixen ciències, si ho fan de manera esporàdica o no imparteixen 

mai ciències, totes les respostes majoritàries són que es valora  poc com es fan les 

ciències a les escoles en general. 

Les respostes entre els grups de mestres que imparteixen ciències, els que imparteixen 

ciències de manera esporàdica i els que no n’imparteixen segueixen un patró de respostes 

molt similar.  

 

  



	

226	
	

 

 
 

Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les ciències a les 

escoles en general? 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 12 3 0 15 

% dins de Pregunta 8b 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 1,2% 1,2% 0,0% 1,2% 

% del total 1,0% 0,2% 0,0% 1,2% 

2,0 Recompte 210 72 4 286 

% dins de Pregunta 8b 73,4% 25,2% 1,4% 100,0% 

% dins de Tipus escola 21,7% 29,0% 30,8% 23,3% 

% del total 17,1% 5,9% 0,3% 23,3% 

3,0 Recompte 704 167 7 878 

% dins de Pregunta 8b 80,2% 19,0% 0,8% 100,0% 

% dins de Tipus escola 72,8% 67,3% 53,8% 71,5% 

% del total 57,3% 13,6% 0,6% 71,5% 

4,0 Recompte 41 6 2 49 

% dins de Pregunta 8b 83,7% 12,2% 4,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 4,2% 2,4% 15,4% 4,0% 

% del total 3,3% 0,5% 0,2% 4,0% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 8b 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les ciències a 

les escoles en general.  

H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les ciències a 

les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,325a 6 ,055 

Raó de verosimilitud 10,741 6 ,097 

Associació lineal por lineal 4,113 1 ,043 

N de casos vàlids 1228   
a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es ,16. 

 
 
 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració de com es fan les 

ciències a les escoles en general.  El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les tipologies d’escola la resposta majoritària és poc amb un 

percentatge de 72,8% a l’escola pública, un 67,3% en l’escola concertada i un 53,8% a 

l’escola privada. 

També s’observa que malgrat el patró és igual en totes les escoles, l’escola pública  és la 

que té un percentatge de respostes més elevat que valoren que els agrada poc com es 

fan les ciències a les escoles en general.  

També crida l’atenció que entre els mestres de l’escola privada no hi ha cap mestre que 

valori com a molt si li agrada com es fan les ciències les escoles en general.     
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Annex 12. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 10a. 

 

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 10a 1,0 Recompte 55 224 192 237 708 

% dins de Pregunta 10a 7,8% 31,6% 27,1% 33,5% 100,0% 

% dins de Edat 47,4% 56,1% 60,0% 60,3% 57,7% 

% del total 4,5% 18,2% 15,6% 19,3% 57,7% 

2,0 Recompte 48 154 109 148 459 

% dins de Pregunta 10a 10,5% 33,6% 23,7% 32,2% 100,0% 

% dins de Edat 41,4% 38,6% 34,1% 37,7% 37,4% 

% del total 3,9% 12,5% 8,9% 12,1% 37,4% 

3,0 Recompte 13 21 19 8 61 

% dins de Pregunta 10a 21,3% 34,4% 31,1% 13,1% 100,0% 

% dins de Edat 11,2% 5,3% 5,9% 2,0% 5,0% 

% del total 1,1% 1,7% 1,5% 0,7% 5,0% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 10a 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,226a 6 ,002 

Raó de verosimilitud 20,884 6 ,002 

Associació lineal por lineal 10,760 1 ,001 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 5,76. 
 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants 

estan interessats per les ciències. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’edat, els mestres consideren majoritàriament que els 

infants estan molt interessats en les ciències. En el cas dels mestres de menys de 30 anys 

aquest percentatge és del 47,4%, en el cas dels mestres de 31 a 40 anys és del 56,1%, 

en el cas dels mestres de 41 a 50 anys és del 60% i en el cas de més de 50 anys és del 

60%.  

També s’observa una tendència a valorar més positivament l’interès dels nens en les 

ciències a mesura que l’edat dels mestres augmenta. Així per exemple, els mestres de 

menys de 30 anys valoren molt o bastant l’interès dels infants en les ciències en un 88,8%, 

mentre que aquesta suma va augmentant progressivament fins al 98% en els mestres de 

més de 50 anys.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en com 

valoren que els infants estan interessats per les ciències? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 10a 1,0 Recompte 174 534 708 

% dins de Pregunta 10a 24,6% 75,4% 100,0% 

% dins de Etapa 63,7% 55,9% 57,7% 

% del total 14,2% 43,5% 57,7% 

2,0 Recompte 87 372 459 

% dins de Pregunta 10a 19,0% 81,0% 100,0% 

% dins de Etapa 31,9% 39,0% 37,4% 

% del total 7,1% 30,3% 37,4% 

3,0 Recompte 12 49 61 

% dins de Pregunta 10a 19,7% 80,3% 100,0% 

% dins de Etapa 4,4% 5,1% 5,0% 

% del total 1,0% 4,0% 5,0% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 10a 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,334a 2 ,069 

Raó de verosimilitud 5,396 2 ,067 

Associació lineal por lineal 4,454 1 ,035 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 13,56. 
 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en com 

valoren que els infants estan interessats per les ciències. El p-valor és més gran de 0,05 

per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les etapes educatives, els mestres consideren majoritàriament que 

els infants estan molt interessats en les ciències. En el cas dels mestres d‘infantil aquest 

percentatge és del 63,7% i  en el cas dels mestres de primària és del 55,9%.  

També s’observa un lleuger descens en la resposta Molt en l’etapa de primària però no és 

significatiu donat que la suma de les respostes Molt i Bastant a infantil i primària és 

pràcticament la mateixa amb un 95,6% i 94,9% respectivament.  
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren que els 

infants estan interessats per les ciències? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 10a 1,0 Recompte 44 141 523 708 

% dins de Pregunta 10a 6,2% 19,9% 73,9% 100,0% 

% dins de Experiència 44,0% 52,0% 61,0% 57,7% 

% del total 3,6% 11,5% 42,6% 57,7% 

2,0 Recompte 44 114 301 459 

% dins de Pregunta 10a 9,6% 24,8% 65,6% 100,0% 

% dins de Experiència 44,0% 42,1% 35,1% 37,4% 

% del total 3,6% 9,3% 24,5% 37,4% 

3,0 Recompte 12 16 33 61 

% dins de Pregunta 10a 19,7% 26,2% 54,1% 100,0% 

% dins de Experiència 12,0% 5,9% 3,9% 5,0% 

% del total 1,0% 1,3% 2,7% 5,0% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 10a 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren que els 

infants estan interessats per les ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren que els 

infants estan interessats per les ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,931a 4 ,000 

Raó de verosimilitud 20,440 4 ,000 

Associació lineal por lineal 20,455 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (11,1%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 4,97. 

 
 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren 

que els infants estan interessats per les ciències. El p-valor és més petit de 0,05 per tant 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en els grups de mestres d’entre 5 i 10 anys d’experiència i els mestres amb 

més de 10 anys d’experiència, els mestres consideren majoritàriament que els infants 

estan molt interessats en les ciències. En el cas dels mestres entre 5 i 10 anys 

d’experiència aquest percentatge és del 52% i en el cas dels mestres amb més de 10 anys 

d’experiència aquest percentatge és del 61%.   

En el cas del col·lectiu de mestres de menys de 5 anys d’experiència, el 44,0% dels 

mestres valoren que als infants estan molt interessats en les ciències i el 44,0% també diu 

que els infants estan bastant interessats en les ciències.  

S’observa una tendència a valorar més positivament l’interès dels nens en les ciències a 

mesura que l’experiència docent dels mestres augmenta. Així per exemple, els mestres de 

menys de 5 anys d’experiència valoren molt o bastant l’interès dels infants en les ciències 

en un 88%, i aquesta suma va augmentant progressivament fins al 96,1% en els mestres 

que tenen més de 10 anys d’experiència docent.   
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències habitualment i 

en com valoren que els infants estan interessats per les ciències? 

 

 

 
 Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 10a 1,0 Recompte 429 99 180 708 

% dins de Pregunta 10a 60,6% 14,0% 25,4% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
64,2% 43,6% 54,1% 57,7% 

% del total 34,9% 8,1% 14,7% 57,7% 

2,0 Recompte 220 105 134 459 

% dins de Pregunta 10a 47,9% 22,9% 29,2% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
32,9% 46,3% 40,2% 37,4% 

% del total 17,9% 8,6% 10,9% 37,4% 

3,0 Recompte 19 23 19 61 

% dins de Pregunta 10a 31,1% 37,7% 31,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
2,8% 10,1% 5,7% 5,0% 

% del total 1,5% 1,9% 1,5% 5,0% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 10a 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en com valoren que els infants estan interessats per les ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en com valoren que els infants estan interessats per les ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,171a 4 ,000 

Raó de verosimilitud 39,769 4 ,000 

Associació lineal por lineal 16,561 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 11,28. 

 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i en com valoren que els infants estan interessats per les ciències 

El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en el grup de mestres que ensenyen ciències habitualment, els mestres 

consideren majoritàriament que els infants estan molt interessats en les ciències amb un 

percentatge del 60,6%. Aquest percentatge disminueix fins al 43,6% en els mestres que 

no imparteixen ciències habitualment i fins al 54,1% en els mestres que ho fan de forma 

esporàdica.  

La suma de les respostes Molt i Bastant en el grup de mestres que habitualment ensenyen 

ciències és d’un 98,1%, clarament superior a la suma d’aquestes dues respostes en el 

grup de mestres que no imparteixen ciències on el percentatge és del 89,9%. En el cas 

dels mestres que ho fan esporàdicament aquest suma és del 94,3%.  

Així doncs s’observa clarament que els mestres que habitualment ensenyen ciències 

valoren més positivament l’interès dels infants en les ciències.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren els mestres que els infants 

estan interessats per les ciències? 

 
 
 
 

Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 10a 1,0 Recompte 561 142 5 708 

% dins de Pregunta 10a 79,2% 20,1% 0,7% 100,0% 

% dins de Tipus escola 58,0% 57,3% 38,5% 57,7% 

% del total 45,7% 11,6% 0,4% 57,7% 

2,0 Recompte 356 96 7 459 

% dins de Pregunta 10a 77,6% 20,9% 1,5% 100,0% 

% dins de Tipus escola 36,8% 38,7% 53,8% 37,4% 

% del total 29,0% 7,8% 0,6% 37,4% 

3,0 Recompte 50 10 1 61 

% dins de Pregunta 10a 82,0% 16,4% 1,6% 100,0% 

% dins de Tipus escola 5,2% 4,0% 7,7% 5,0% 

% del total 4,1% 0,8% 0,1% 5,0% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 10a 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren que els infants estan 

interessats per les ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,713a 4 ,607 

Raó de verosimilitud 2,711 4 ,607 

Associació lineal por lineal ,228 1 ,633 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (22,2%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,65. 

 

 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren els mestres que 

els infants estan interessats per les ciències.  El p-valor és més gran de 0,05 per tant no 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que els mestres de l’escola pública i concertada valoren majoritàriament que els 

infants estan molt interessats en les ciències en un 58% i 57,3% respectivament.  

En canvi en els mestres de l’escola privada, la resposta majoritària és que els infants estan 

bastant interessats en les ciències en un 53,8%.  

Tot i així, la suma de Molt i Bastant a totes les tipologies d’escola és pràcticament la 

mateixa amb un 94,8% en les escoles públiques, un 96% a la concertada i un 92,3% a 

l’escola privada.   
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Annex 13. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 10b. 

 

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants tenen 

dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 10b 1,0 Recompte 11 12 19 10 52 

% dins de Pregunta 10b 21,2% 23,1% 36,5% 19,2% 100,0% 

% dins de Edat 9,5% 3,0% 5,9% 2,5% 4,2% 

% del total 0,9% 1,0% 1,5% 0,8% 4,2% 

2,0 Recompte 57 168 131 160 516 

% dins de Pregunta 10b 11,0% 32,6% 25,4% 31,0% 100,0% 

% dins de Edat 49,1% 42,1% 40,9% 40,7% 42,0% 

% del total 4,6% 13,7% 10,7% 13,0% 42,0% 

3,0 Recompte 44 211 146 207 608 

% dins de Pregunta 10b 7,2% 34,7% 24,0% 34,0% 100,0% 

% dins de Edat 37,9% 52,9% 45,6% 52,7% 49,5% 

% del total 3,6% 17,2% 11,9% 16,9% 49,5% 

4,0 Recompte 4 8 24 16 52 

% dins de Pregunta 10b 7,7% 15,4% 46,2% 30,8% 100,0% 

% dins de Edat 3,4% 2,0% 7,5% 4,1% 4,2% 

% del total 0,3% 0,7% 2,0% 1,3% 4,2% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 10b 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants tenen 

dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants tenen 

dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,217a 9 ,000 

Raó de verosimilitud 32,431 9 ,000 

Associació lineal por lineal 7,093 1 ,008 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (12,5%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 4,91. 

 

 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i en com valoren que els infants 

tenen dificultats per adquirir els coneixements científics. El p-valor és més petit de 0,05 per 

tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els grups de mestres de 31 a 40 anys, de 41 a 50 anys i de més de 

50 anys; la resposta majoritària és que als infants els costa poc adquirir els coneixements 

científics amb un percentatge del 52,9%, 45,6% i 52,7% respectivament.  

En el cas dels mestres de menys de 30 anys, en canvi, la resposta majoritària amb un 

49,1% és que als nenes els costa bastant adquirir els coneixements científics.  

També es pot observar que el col·lectiu de mestres que més valora que els infants tenen 

moltes dificultat per adquirir els coneixement científics, és el dels mestres de menys de 30 

anys amb un 9,5%.  

Els mestres més joves consideren que els nens tenen més dificultats per adquirir 

coneixements científics que els mestres de més edat.   
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en com 

valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 10b 1,0 Recompte 13 39 52 

% dins de Pregunta 10b 25,0% 75,0% 100,0% 

% dins de Etapa 4,8% 4,1% 4,2% 

% del total 1,1% 3,2% 4,2% 

2,0 Recompte 94 422 516 

% dins de Pregunta 10b 18,2% 81,8% 100,0% 

% dins de Etapa 34,4% 44,2% 42,0% 

% del total 7,7% 34,4% 42,0% 

3,0 Recompte 148 460 608 

% dins de Pregunta 10b 24,3% 75,7% 100,0% 

% dins de Etapa 54,2% 48,2% 49,5% 

% del total 12,1% 37,5% 49,5% 

4,0 Recompte 18 34 52 

% dins de Pregunta 10b 34,6% 65,4% 100,0% 

% dins de Etapa 6,6% 3,6% 4,2% 

% del total 1,5% 2,8% 4,2% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 10b 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en com 

valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en com 

valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,220a 3 ,011 

Raó de verosimilitud 10,943 3 ,012 

Associació lineal por lineal 6,634 1 ,010 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 11,56. 
 
 

 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i 

en com valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics. El 

p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que els mestres d’infantil i els mestres de primària, valoren majoritàriament que 

als infants els costa poc adquirir els coneixements científics amb uns percentatges del 

54,2% i del 48,2% respectivament.  

En el cas dels mestres primària però, el percentatge de mestres que valoren que als infants 

els costa bastant adquirir els coneixements científics és del 44,2%. Clarament superior al 

34,4% dels mestres d’infantil que escullen aquest opció. 

Així doncs els mestres de l’etapa de primària valoren que els infants tenen més dificultats 

per adquirir coneixements científics que els mestres d’infantil.   

  

 

  



	

242	
	

 
 

Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 10b 1,0 Recompte 10 15 27 52 

% dins de Pregunta 10b 19,2% 28,8% 51,9% 100,0% 

% dins de Experiència 10,0% 5,5% 3,2% 4,2% 

% del total 0,8% 1,2% 2,2% 4,2% 

2,0 Recompte 51 111 354 516 

% dins de Pregunta 10b 9,9% 21,5% 68,6% 100,0% 

% dins de Experiència 51,0% 41,0% 41,3% 42,0% 

% del total 4,2% 9,0% 28,8% 42,0% 

3,0 Recompte 35 136 437 608 

% dins de Pregunta 10b 5,8% 22,4% 71,9% 100,0% 

% dins de Experiència 35,0% 50,2% 51,0% 49,5% 

% del total 2,9% 11,1% 35,6% 49,5% 

4,0 Recompte 4 9 39 52 

% dins de Pregunta 10b 7,7% 17,3% 75,0% 100,0% 

% dins de Experiència 4,0% 3,3% 4,6% 4,2% 

% del total 0,3% 0,7% 3,2% 4,2% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 10b 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,813a 6 ,004 

Raó de verosimilitud 17,157 6 ,009 

Associació lineal por lineal 11,300 1 ,001 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 4,23. 

 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en com valoren 

que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics. El p-valor és més 

petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que els mestres que tenen entre 5 i 10 anys d’experiència i els mestres de més 

de 10 anys d’experiència, valoren majoritàriament que als infants els costa poc adquirir els 

coneixements científics amb uns percentatges del 50,2% i del 51,0% respectivament.  

En el cas dels mestres de menys de 5 anys d’experiència docent en canvi, el percentatge 

de mestres que valoren que als infants els costa bastant adquirir els coneixements 

científics és superior amb un 51%.  

Així doncs els mestres de menys de 5 anys d’experiència valoren que els infants tenen 

més dificultats per adquirir coneixements científics que els mestres amb més experiència 

docent. Ho confirma el 10% de mestres d’aquest col·lectiu que afirma que els infants tenen 

moltes dificultats per adquirir coneixements científics.     
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en com valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els 

coneixements científics? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 10b 1,0 Recompte 25 10 17 52 

% dins de Pregunta 10b 48,1% 19,2% 32,7% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
3,7% 4,4% 5,1% 4,2% 

% del total 2,0% 0,8% 1,4% 4,2% 

2,0 Recompte 245 112 159 516 

% dins de Pregunta 10b 47,5% 21,7% 30,8% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
36,7% 49,3% 47,7% 42,0% 

% del total 20,0% 9,1% 12,9% 42,0% 

3,0 Recompte 370 102 136 608 

% dins de Pregunta 10b 60,9% 16,8% 22,4% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
55,4% 44,9% 40,8% 49,5% 

% del total 30,1% 8,3% 11,1% 49,5% 

4,0 Recompte 28 3 21 52 

% dins de Pregunta 10b 53,8% 5,8% 40,4% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
4,2% 1,3% 6,3% 4,2% 

% del total 2,3% 0,2% 1,7% 4,2% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 10b 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes 

ciències? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 
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H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en com valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els 

coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en com valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els 

coneixements. 

 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,632a 6 ,000 

Raó de verosimilitud 30,975 6 ,000 

Associació lineal por lineal 9,446 1 ,002 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 9,61. 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i en com valoren que els infants tenen dificultats per adquirir els 

coneixements científics. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis 

nul·la.  

S’observa que els mestres que ensenyen ciències de forma habitual, valoren 

majoritàriament que als infants els costa poc adquirir els coneixements científics amb un 

percentatge del 55,4%.  

En canvi en el cas dels mestres que no ensenyen ciències o que ho fan de forma 

esporàdica, valoren majoritàriament que als infants els costa bastant adquirir els 

coneixements científics en un percentatge del 49,3% i del 47,7% respectivament.  

Així doncs, els mestres que ensenyen ciències habitualment valoren que els infants 

tenen menys dificultats per adquirir els coneixements científics que els mestres que no 

ensenyen ciències o que ho fan de forma esporàdica.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren els mestres que els infants 

tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 
 
 

Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 10b 1,0 Recompte 38 12 2 52 

% dins de Pregunta 10b 73,1% 23,1% 3,8% 100,0% 

% dins de Tipus escola 3,9% 4,8% 15,4% 4,2% 

% del total 3,1% 1,0% 0,2% 4,2% 

2,0 Recompte 414 94 8 516 

% dins de Pregunta 10b 80,2% 18,2% 1,6% 100,0% 

% dins de Tipus escola 42,8% 37,9% 61,5% 42,0% 

% del total 33,7% 7,7% 0,7% 42,0% 

3,0 Recompte 477 128 3 608 

% dins de Pregunta 10b 78,5% 21,1% 0,5% 100,0% 

% dins de Tipus escola 49,3% 51,6% 23,1% 49,5% 

% del total 38,8% 10,4% 0,2% 49,5% 

4,0 Recompte 38 14 0 52 

% dins de Pregunta 10b 73,1% 26,9% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 3,9% 5,6% 0,0% 4,2% 

% del total 3,1% 1,1% 0,0% 4,2% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 10b 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

  
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren que els infants tenen 

dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren que els infants tenen 

dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,557a 6 ,103 

Raó de verosimilitud 9,781 6 ,134 

Associació lineal por lineal ,016 1 ,899 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,55. 

 
 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i en com valoren els mestres que 

els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics. El p-valor és més gran 

de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que els mestres de l’escola pública i concertada valoren majoritàriament que els 

infants tenen poques dificultats per adquirir coneixements científics en un 49,3% i un 

51,6% respectivament.  

En canvi els mestres de l’escola privada, responen majoritàriament que els infants tenen 

bastantes dificultats per adquirir coneixements científics en un 61,5%. 

Tot i així, l’observació s’ha fet amb una mostra reduïda a l’escola privada i per aquest motiu 

la diferència no és significativa.   
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Annex 14. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 11. 

 
 
 

 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i en el motiu pel qual consideren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 
 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 11 1,0 Recompte 99 342 268 343 1052 

% dins de Pregunta 11 9,4% 32,5% 25,5% 32,6% 100,0% 

% dins de Edat 85,3% 85,7% 83,8% 87,3% 85,7% 

% del total 8,1% 27,9% 21,8% 27,9% 85,7% 

2,0 Recompte 17 57 52 50 176 

% dins de Pregunta 11 9,7% 32,4% 29,5% 28,4% 100,0% 

% dins de Edat 14,7% 14,3% 16,3% 12,7% 14,3% 

% del total 1,4% 4,6% 4,2% 4,1% 14,3% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 11 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i en el motiu pel qual consideren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i en el motiu pel qual consideren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,798a 3 ,615 

Raó de verosimilitud 1,792 3 ,617 

Associació lineal por lineal ,319 1 ,572 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 16,63. 
 
 

 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i en el motiu pel qual consideren 

que els mestres d’infantil tenen dificultats per adquirir els coneixements científics. El p-

valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en totes les franges d’edat, la resposta majoritària és que la metodologia 

que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del infants per adquirir 

coneixements científics amb un 85,3% en el cas dels mestres de menys de 30 anys, amb 

un 85,7% en el cas dels mestres de 31 a 40 anys, un 83,8% en els cas dels mestres de 41 

a 50 anys i del 87,3% en els mestres de més de 50 anys.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en el motiu pel 

qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements 

científics? 

 
 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 11 1,0 Recompte 228 824 1052 

% dins de Pregunta 11 21,7% 78,3% 100,0% 

% dins de Etapa 83,5% 86,3% 85,7% 

% del total 18,6% 67,1% 85,7% 

2,0 Recompte 45 131 176 

% dins de Pregunta 11 25,6% 74,4% 100,0% 

% dins de Etapa 16,5% 13,7% 14,3% 

% del total 3,7% 10,7% 14,3% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 11 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en el motiu 

pel qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en el motiu 

pel qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,323a 1 ,250   

Correcció de continuïtat 1,107 1 ,293   
Raó de verosimilitud 1,287 1 ,257   
Prova exacta de Fisher    ,281 ,147 

Associació lineal por 

lineal 
1,322 1 ,250   

N de casos vàlids 1228     

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim obtingut es 

39,13. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 

 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i en 

el motiu pel qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements 

científics. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’etapa educativa dels mestres, la resposta majoritària és 

que la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del 

infants per adquirir coneixements científics amb un 83,5% en el cas dels mestres d’infantil 

i un 86,3% en els cas dels mestres de primària.   
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en el motiu pel qual 

consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 
 
 
 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 11 1,0 Recompte 80 234 738 1052 

% dins de Pregunta 11 7,6% 22,2% 70,2% 100,0% 

% dins de Experiència 80,0% 86,3% 86,1% 85,7% 

% del total 6,5% 19,1% 60,1% 85,7% 

2,0 Recompte 20 37 119 176 

% dins de Pregunta 11 11,4% 21,0% 67,6% 100,0% 

% dins de Experiència 20,0% 13,7% 13,9% 14,3% 

% del total 1,6% 3,0% 9,7% 14,3% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 11 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en el motiu pel qual 

consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en el motiu pel qual 

consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,857a 2 ,240 

Raó de verosimilitud 2,620 2 ,270 

Associació lineal por lineal 1,496 1 ,221 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 14,33. 
 
 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i en el motiu pel 

qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics.  

El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’experiència docent dels mestres, la resposta majoritària 

és que la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del 

infants per adquirir coneixements científics amb un 80% entre els mestres de menys de 5 

anys d’experiència, un 86,3% entre els mestres de 5 a 10 anys d’experiència i un 86,1% 

en el cas dels mestres de més de 10 anys d’experiència. 

Tot i que entre els mestres de menys de 5 anys d’experiència hi ha un percentatge del 

20,0% que valora que la raó de les dificultats dels infants per adquirir coneixements 

científics es la necessitat d’usar habilitats de raonament que no són pròpies de l’edat, 

aquest no és significatiu.  
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en el motiu pel qual consideren que els infants tenen dificultats per 

adquirir els coneixements científics? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 11 1,0 Recompte 569 200 283 1052 

% dins de Pregunta 11 54,1% 19,0% 26,9% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 85,2% 88,1% 85,0% 85,7% 

% del total 46,3% 16,3% 23,0% 85,7% 

2,0 Recompte 99 27 50 176 

% dins de Pregunta 11 56,3% 15,3% 28,4% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 14,8% 11,9% 15,0% 14,3% 

% del total 8,1% 2,2% 4,1% 14,3% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 11 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en el motiu pel qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir 

els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i en el motiu pel qual consideren que els infants tenen dificultats per adquirir 

els coneixements. 

 

 

 



	

255	
	

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,355a 2 ,508 

Raó de verosimilitud 1,409 2 ,494 

Associació lineal por lineal ,009 1 ,926 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 32,53. 

 
 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i en el motiu pel qual consideren que els infants tenen dificultats per 

adquirir els coneixements científics. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres que ensenyen ciències habitualment, els que ho fan de 

forma esporàdica o els que no ho fan habitualment, la resposta majoritària és que la 

metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del infants 

per adquirir coneixements científics amb un percentatge del 85,2%, del 88,1% i del 85% 

respectivament.    
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i el motiu pel qual consideren que els infants 

tenen dificultats per adquirir els coneixements científics? 

 

 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 11 1,0 Recompte 828 214 10 1052 

% dins de Pregunta 11 78,7% 20,3% 1,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 85,6% 86,3% 76,9% 85,7% 

% del total 67,4% 17,4% 0,8% 85,7% 

2,0 Recompte 139 34 3 176 

% dins de Pregunta 11 79,0% 19,3% 1,7% 100,0% 

% dins de Tipus escola 14,4% 13,7% 23,1% 14,3% 

% del total 11,3% 2,8% 0,2% 14,3% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 11 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i en el motiu pel qual consideren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 

 H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i en el motiu pel qual consideren que els 

infants tenen dificultats per adquirir els coneixements. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,889a 2 ,641 

Raó de verosimilitud ,785 2 ,675 

Associació lineal por lineal ,018 1 ,893 

N de casos vàlids 1228   

a. 1 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 1,86. 

 

 
 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i el motiu pel qual consideren que 

els infants tenen dificultats per adquirir els coneixements científics. El p-valor és més gran 

de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui la tipologia d’escola, la resposta majoritària és que la 

metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències és la causa de les dificultats del infants 

per adquirir coneixements científics amb un percentatge del 85,6% en el cas de l’escola 

pública, del 86,3% en el cas de l’escola concertada i del 76,9% en el cas de l’escola 

privada.  

Malgrat el percentatge sigui menor en l’escola privada, aquesta diferència no és prou 

significativa.  
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Annex 15. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 12. 

 

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de com de còmodes es 

senten ensenyant ciències? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 12 1,0 Recompte 1 17 12 4 34 

% dins de Pregunta 12 2,9% 50,0% 35,3% 11,8% 100,0% 

% dins de Edat 0,9% 4,3% 3,8% 1,0% 2,8% 

% del total 0,1% 1,4% 1,0% 0,3% 2,8% 

2,0 Recompte 33 90 73 94 290 

% dins de Pregunta 12 11,4% 31,0% 25,2% 32,4% 100,0% 

% dins de Edat 28,4% 22,6% 22,8% 23,9% 23,6% 

% del total 2,7% 7,3% 5,9% 7,7% 23,6% 

3,0 Recompte 55 210 157 182 604 

% dins de Pregunta 12 9,1% 34,8% 26,0% 30,1% 100,0% 

% dins de Edat 47,4% 52,6% 49,1% 46,3% 49,2% 

% del total 4,5% 17,1% 12,8% 14,8% 49,2% 

4,0 Recompte 27 82 78 113 300 

% dins de Pregunta 12 9,0% 27,3% 26,0% 37,7% 100,0% 

% dins de Edat 23,3% 20,6% 24,4% 28,8% 24,4% 

% del total 2,2% 6,7% 6,4% 9,2% 24,4% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 12 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de quan còmode es 

senten ensenyant ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de quan còmode es 

senten ensenyant ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,861a 9 ,026 

Raó de verosimilitud 20,166 9 ,017 

Associació lineal por lineal 4,678 1 ,031 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (6,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 3,21. 

 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de com 

de còmodes es senten ensenyant ciències. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’edat dels mestres, la resposta majoritària es que els 

mestres es senten bastant còmodes ensenyant ciències amb un 47,4% en els mestres de 

menys de 30 anys, del 52,6% en els mestres de 31 a 40 anys, del 49,1% dels mestres de 

41 a 50 anys i del 46,3% en el cas dels mestres de més de 50 anys.  

Tot i així s’observa que el percentatge de mestres de menys de 30 anys que afirmen que 

es senten poc còmodes ensenyant ciències és d’una 28,4%, clarament superior al de la 

resta de mestres d’altres grups d’edat.  

Així doncs, els mestres de menys de 30 anys, es senten menys còmodes ensenyant 

ciències que els mestres d’edat més avançada.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències? 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 12 1,0 Recompte 5 29 34 

% dins de Pregunta 12 14,7% 85,3% 100,0% 

% dins de Etapa 1,8% 3,0% 2,8% 

% del total 0,4% 2,4% 2,8% 

2,0 Recompte 67 223 290 

% dins de Pregunta 12 23,1% 76,9% 100,0% 

% dins de Etapa 24,5% 23,4% 23,6% 

% del total 5,5% 18,2% 23,6% 

3,0 Recompte 138 466 604 

% dins de Pregunta 12 22,8% 77,2% 100,0% 

% dins de Etapa 50,5% 48,8% 49,2% 

% del total 11,2% 37,9% 49,2% 

4,0 Recompte 63 237 300 

% dins de Pregunta 12 21,0% 79,0% 100,0% 

% dins de Etapa 23,1% 24,8% 24,4% 

% del total 5,1% 19,3% 24,4% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 12 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,637a 3 ,651 

Raó de verosimilitud 1,750 3 ,626 

Associació lineal por lineal ,010 1 ,921 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 7,56. 

 

 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la 

valoració que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. El p-valor és més gran 

de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’etapa educativa, la resposta majoritària és que els 

mestres es senten bastant còmodes ensenyant ciències amb un 50,5% en el cas d’infantil 

i d’un 48,8% en el cas de primària.  
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan de quan 

còmode es senten ensenyant ciències? 

 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 12 1,0 Recompte 0 10 24 34 

% dins de Pregunta 12 0,0% 29,4% 70,6% 100,0% 

% dins de Experiència 0,0% 3,7% 2,8% 2,8% 

% del total 0,0% 0,8% 2,0% 2,8% 

2,0 Recompte 31 78 181 290 

% dins de Pregunta 12 10,7% 26,9% 62,4% 100,0% 

% dins de Experiència 31,0% 28,8% 21,1% 23,6% 

% del total 2,5% 6,4% 14,7% 23,6% 

3,0 Recompte 44 137 423 604 

% dins de Pregunta 12 7,3% 22,7% 70,0% 100,0% 

% dins de Experiència 44,0% 50,6% 49,4% 49,2% 

% del total 3,6% 11,2% 34,4% 49,2% 

4,0 Recompte 25 46 229 300 

% dins de Pregunta 12 8,3% 15,3% 76,3% 100,0% 

% dins de Experiència 25,0% 17,0% 26,7% 24,4% 

% del total 2,0% 3,7% 18,6% 24,4% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 12 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan de 

quan còmode es senten ensenyant ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan de 

quan còmode es senten ensenyant ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,911a 6 ,003 

Raó de verosimilitud 22,983 6 ,001 

Associació lineal por lineal 6,032 1 ,014 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (8,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 2,77. 

 
 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració 

que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. El p-valor és més petit de 0,05 per 

tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’experiència docent dels mestres, la resposta majoritària 

es que es senten bastant còmodes ensenyant ciències amb un 44,0% en els mestres de 

menys de 5 anys d’experiència, del 50,6% en els mestres de 5 a 10 anys d’experiència i 

del 49,4% en el cas dels mestres amb més de 10 anys d’experiència docent.   

Tot i així s’observa que el percentatge de mestres de menys de 5 anys d’experiència i 

d’entre 5 i 10 anys d’experiència docent i que afirmen que es senten poc còmodes 

ensenyant ciències és d’un 31% i 28,8% respectivament, clarament superior al dels 

mestres de més de 10 anys d’experiència amb un percentatge del 21,1%.  

Així doncs, els mestres de menys de 5 anys d’experiència o que tenen entre 5 i 10 anys 

d’experiència docent, es senten menys còmodes ensenyant ciències que els mestres que 

tenen més de 10 anys d’experiència docent.   
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 12 1,0 Recompte 10 17 7 34 

% dins de Pregunta 12 29,4% 50,0% 20,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 1,5% 7,5% 2,1% 2,8% 

% del total 0,8% 1,4% 0,6% 2,8% 

2,0 Recompte 101 102 87 290 

% dins de Pregunta 12 34,8% 35,2% 30,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 15,1% 44,9% 26,1% 23,6% 

% del total 8,2% 8,3% 7,1% 23,6% 

3,0 Recompte 322 91 191 604 

% dins de Pregunta 12 53,3% 15,1% 31,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 48,2% 40,1% 57,4% 49,2% 

% del total 26,2% 7,4% 15,6% 49,2% 

4,0 Recompte 235 17 48 300 

% dins de Pregunta 12 78,3% 5,7% 16,0% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 35,2% 7,5% 14,4% 24,4% 

% del total 19,1% 1,4% 3,9% 24,4% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 12 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 168,104a 6 ,000 

Raó de verosimilitud 165,454 6 ,000 

Associació lineal por lineal 62,338 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 6,29. 

 
 

 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la valoració que fan de quan còmode es senten ensenyant ciències. 

El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres que ensenyen ciències habitualment i els que ho fan de 

forma esporàdica, la resposta majoritària es que es senten bastant còmodes ensenyant 

ciències amb un 48,2% i un 57,4% respectivament.    

En canvi entre els mestres que no ensenyen ciències habitualment, la resposta majoritària 

és que se senten poc còmodes ensenyant ciències amb un percentatge del 44,9%.  

Així doncs, els mestres que no ensenyen ciències habitualment, es senten menys 

còmodes que els que ho fan habitualment o esporàdicament.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de quan còmode es 

senten ensenyant ciències? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 12 1,0 Recompte 29 5 0 34 

% dins de Pregunta 12 85,3% 14,7% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 3,0% 2,0% 0,0% 2,8% 

% del total 2,4% 0,4% 0,0% 2,8% 

2,0 Recompte 233 55 2 290 

% dins de Pregunta 12 80,3% 19,0% 0,7% 100,0% 

% dins de Tipus escola 24,1% 22,2% 15,4% 23,6% 

% del total 19,0% 4,5% 0,2% 23,6% 

3,0 Recompte 489 108 7 604 

% dins de Pregunta 12 81,0% 17,9% 1,2% 100,0% 

% dins de Tipus escola 50,6% 43,5% 53,8% 49,2% 

% del total 39,8% 8,8% 0,6% 49,2% 

4,0 Recompte 216 80 4 300 

% dins de Pregunta 12 72,0% 26,7% 1,3% 100,0% 

% dins de Tipus escola 22,3% 32,3% 30,8% 24,4% 

% del total 17,6% 6,5% 0,3% 24,4% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 12 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de quan còmode es 

senten ensenyant ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de quan còmode es 

senten ensenyant ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,941a 6 ,063 

Raó de verosimilitud 11,926 6 ,064 

Associació lineal por lineal 7,246 1 ,007 

N de casos vàlids 1228   
a. 3 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es ,36. 

 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de quan 

còmode es senten ensenyant ciències.  El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui la tipologia d’escola, la resposta majoritària és que els 

mestres es senten bastant còmodes ensenyant ciències amb un percentatge del 50,6% a 

l’escola pública, d’un 43,5% a l’escola concertada i d’un 53,8% a l’escola privada.  

Malgrat que entre els mestres de l’escola privada hi hagi un percentatge menor de mestres 

que afirmin que se senten poc còmodes ensenyant ciències (15,4%) la diferència amb els 

altres tipus d’escola no és significatiu.  
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Annex 16. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 13. 

 

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de com es senten 

impartint ciències? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 13 10000 Recompte 15 49 42 76 182 

% dins de Pregunta 13 8,2% 26,9% 23,1% 41,8% 100,0% 

% dins de Edat 17,0% 16,1% 16,0% 22,2% 18,3% 

% del total 1,5% 4,9% 4,2% 7,6% 18,3% 

13000 Recompte 35 104 85 106 330 

% dins de Pregunta 13 10,6% 31,5% 25,8% 32,1% 100,0% 

% dins de Edat 39,8% 34,2% 32,4% 30,9% 33,1% 

% del total 3,5% 10,4% 8,5% 10,6% 33,1% 

30000 Recompte 26 116 99 106 347 

% dins de Pregunta 13 7,5% 33,4% 28,5% 30,5% 100,0% 

% dins de Edat 29,5% 38,2% 37,8% 30,9% 34,8% 

% del total 2,6% 11,6% 9,9% 10,6% 34,8% 

40000 Recompte 12 35 36 55 138 

% dins de Pregunta 13 8,7% 25,4% 26,1% 39,9% 100,0% 

% dins de Edat 13,6% 11,5% 13,7% 16,0% 13,8% 

% del total 1,2% 3,5% 3,6% 5,5% 13,8% 

Total Recompte 88 304 262 343 997 

% dins de Pregunta 13 8,8% 30,5% 26,3% 34,4% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,8% 30,5% 26,3% 34,4% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de com es senten 

impartint ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de com es senten 

impartint ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,471a 9 ,188 

Raó de verosimilitud 12,352 9 ,194 

N de casos vàlids 997   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 12,18. 

 

 
 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan de com es 

senten impartint ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres de 31 a 40 i de 41 a 50 anys, la resposta majoritària és 

que se senten motivats quan ensenyen ciències amb un 38,2% i un 37,8% respectivament.  

En el cas dels grups de mestres de menys de 30, la resposta majoritària és que els mestres 

es senten il·lusionats i motivats amb un 39,8%. 

Finalment en el grup de mestres de més de 50 anys, observem que el 30,9% se senten 

motivats i el 30,9% també es senten motivats i il·lusionats.   

La diferència però no és significativa.  
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Pregunta 13 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 10000 182 14,8 14,8 14,8 

12000 6 ,5 ,5 15,3 

12300 16 1,3 1,3 16,6 

12340 8 ,7 ,7 17,3 

12400 6 ,5 ,5 17,8 

13000 330 26,9 26,9 44,6 

13400 32 2,6 2,6 47,2 

14000 22 1,8 1,8 49,0 

20000 17 1,4 1,4 50,4 

23000 7 ,6 ,6 51,0 

23400 4 ,3 ,3 51,3 

24000 21 1,7 1,7 53,0 

24500 1 ,1 ,1 53,1 

30000 347 28,3 28,3 81,4 

34000 42 3,4 3,4 84,8 

34500 1 ,1 ,1 84,9 

35000 1 ,1 ,1 84,9 

40000 138 11,2 11,2 96,2 

45000 9 ,7 ,7 96,9 

50000 38 3,1 3,1 100,0 

Total 1228 100,0 100,0  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de com es senten impartint ciències? 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 13 10000 Recompte 39 143 182 

% dins de Pregunta 13 21,4% 78,6% 100,0% 

% dins de Etapa 16,8% 18,7% 18,3% 

% del total 3,9% 14,3% 18,3% 

13000 Recompte 73 257 330 

% dins de Pregunta 13 22,1% 77,9% 100,0% 

% dins de Etapa 31,5% 33,6% 33,1% 

% del total 7,3% 25,8% 33,1% 

30000 Recompte 88 259 347 

% dins de Pregunta 13 25,4% 74,6% 100,0% 

% dins de Etapa 37,9% 33,9% 34,8% 

% del total 8,8% 26,0% 34,8% 

40000 Recompte 32 106 138 

% dins de Pregunta 13 23,2% 76,8% 100,0% 

% dins de Etapa 13,8% 13,9% 13,8% 

% del total 3,2% 10,6% 13,8% 

Total Recompte 232 765 997 

% dins de Pregunta 13 23,3% 76,7% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 23,3% 76,7% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de com es senten impartint ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan de com es senten impartint ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,439a 3 ,696 

Raó de verosimilitud 1,432 3 ,698 

N de casos vàlids 997   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 32,11. 

 
 

 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat educativa en la que treballen els mestres i la 

valoració que fan de com s senten impartit ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per 

tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres d’infantil i de primària, la resposta majoritària és que se 

senten motivats quan ensenyen ciències amb un 37,9% i un 33,9% respectivament.  

També hi ha un alt percentatge de mestres que se senten motivats i il·lusionats amb un 

31,5% a l’etapa d’infantil i un 33,6% a la de primària.   
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan de com 

es senten impartint ciències? 

 
 

Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 13 10000 Recompte 14 33 135 182 

% dins de Pregunta 13 7,7% 18,1% 74,2% 100,0% 

% dins de Experiència 17,7% 16,8% 18,7% 18,3% 

% del total 1,4% 3,3% 13,5% 18,3% 

13000 Recompte 30 59 241 330 

% dins de Pregunta 13 9,1% 17,9% 73,0% 100,0% 

% dins de Experiència 38,0% 29,9% 33,4% 33,1% 

% del total 3,0% 5,9% 24,2% 33,1% 

30000 Recompte 25 75 247 347 

% dins de Pregunta 13 7,2% 21,6% 71,2% 100,0% 

% dins de Experiència 31,6% 38,1% 34,3% 34,8% 

% del total 2,5% 7,5% 24,8% 34,8% 

40000 Recompte 10 30 98 138 

% dins de Pregunta 13 7,2% 21,7% 71,0% 100,0% 

% dins de Experiència 12,7% 15,2% 13,6% 13,8% 

% del total 1,0% 3,0% 9,8% 13,8% 

Total Recompte 79 197 721 997 

% dins de Pregunta 13 7,9% 19,8% 72,3% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,9% 19,8% 72,3% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan de com 

es senten impartint ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan de com 

es senten impartint ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,803a 6 ,833 

Raó de verosimilitud 2,786 6 ,835 

N de casos vàlids 997   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 10,93. 
 
 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que 

fan de com es senten impartint ciències.  El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres de 5 a 10 anys d’experiència docent i de més de 10 anys 

d’experiència docent, la resposta majoritària és que se senten motivats quan ensenyen 

ciències amb un 38,1% i un 34,3% respectivament.  

En el cas dels grups de mestres de menys de 5 anys d’experiència, la resposta majoritària 

és que els mestres es senten il·lusionats i motivats amb un 38%. 

La diferència però no és significativa.  

 

 
  



	

275	
	

 
 

Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de com es senten impartint ciències? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 13 10000 Recompte 114 19 49 182 

% dins de Pregunta 13 62,6% 10,4% 26,9% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 20,2% 11,4% 18,5% 18,3% 

% del total 11,4% 1,9% 4,9% 18,3% 

13000 Recompte 226 36 68 330 

% dins de Pregunta 13 68,5% 10,9% 20,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 40,0% 21,6% 25,7% 33,1% 

% del total 22,7% 3,6% 6,8% 33,1% 

30000 Recompte 188 57 102 347 

% dins de Pregunta 13 54,2% 16,4% 29,4% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 33,3% 34,1% 38,5% 34,8% 

% del total 18,9% 5,7% 10,2% 34,8% 

40000 Recompte 37 55 46 138 

% dins de Pregunta 13 26,8% 39,9% 33,3% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 6,5% 32,9% 17,4% 13,8% 

% del total 3,7% 5,5% 4,6% 13,8% 

Total Recompte 565 167 265 997 

% dins de Pregunta 13 56,7% 16,8% 26,6% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 56,7% 16,8% 26,6% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de com es senten impartint ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan de com es senten impartint ciències. 

 



	

276	
	

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 94,255a 6 ,000 

Raó de verosimilitud 88,423 6 ,000 

N de casos vàlids 997   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 23,12. 

 
 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la valoració que fan de com es senten impartint ciències. El p-valor 

és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres que habitualment ensenyen ciències, la resposta 

majoritària és que se senten motivats i il·lusionats quan ensenyen ciències amb un 

percentatge del 40%.  

En el cas del grup de mestres que no ensenyen ciències habitualment, la resposta 

majoritària és que els mestres es senten insegurs amb un percentatge del 32,9%. 

Finalment els mestres que ensenyen ciències de forma esporàdica, responen 

majoritàriament amb un 34,1% que es senten motivats quan ensenyen ciències.  

Per tan els mestres que no ensenyen ciències habitualment se senten més insegurs i 

menys motivats.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de com es senten 

impartint ciències? 

 
 

Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 13 10000 Recompte 144 37 1 182 

% dins de Pregunta 13 79,1% 20,3% 0,5% 100,0% 

% dins de Tipus escola 18,5% 17,7% 10,0% 18,3% 

% del total 14,4% 3,7% 0,1% 18,3% 

13000 Recompte 254 74 2 330 

% dins de Pregunta 13 77,0% 22,4% 0,6% 100,0% 

% dins de Tipus escola 32,6% 35,4% 20,0% 33,1% 

% del total 25,5% 7,4% 0,2% 33,1% 

30000 Recompte 267 73 7 347 

% dins de Pregunta 13 76,9% 21,0% 2,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 34,3% 34,9% 70,0% 34,8% 

% del total 26,8% 7,3% 0,7% 34,8% 

40000 Recompte 113 25 0 138 

% dins de Pregunta 13 81,9% 18,1% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 14,5% 12,0% 0,0% 13,8% 

% del total 11,3% 2,5% 0,0% 13,8% 

Total Recompte 778 209 10 997 

% dins de Pregunta 13 78,0% 21,0% 1,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,0% 21,0% 1,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de com es senten 

impartint ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de com es senten 

impartint ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,131a 6 ,309 

Raó de verosimilitud 7,874 6 ,247 

N de casos vàlids 997   
a. 4 caselles (33,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 1,38. 

 

 
 
 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan de com es 

senten impartint ciències. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

S’observa que entre els mestres d’escola pública i privada, la resposta majoritària és que 

se senten motivats quan ensenyen ciències amb un 34,3% i un 70% respectivament.  

En el cas dels mestres d’escola concertada, la resposta majoritària és que els mestres es 

senten il·lusionats i motivats amb un 35,4%. 

Crida l’atenció que entre els mestres de l’escola privada, no n’hi ha cap que indiqui que se 

sent insegur a diferència de les altres tipologies d’escola.  

Malgrat això, la diferència és poc significativa.  
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Annex 17. Una anàlisi descriptiva de la relació entre les variables. Pregunta 14. 

 

 
 

Hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan del nivell que assoleixen 

els infants  un cop acabada l’etapa de primària? 

 
Taula creuada 

 
Edat 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 2 6 5 11 24 

% dins de Pregunta 14 8,3% 25,0% 20,8% 45,8% 100,0% 

% dins de Edat 1,7% 1,5% 1,6% 2,8% 2,0% 

% del total 0,2% 0,5% 0,4% 0,9% 2,0% 

2,0 Recompte 50 184 139 144 517 

% dins de Pregunta 14 9,7% 35,6% 26,9% 27,9% 100,0% 

% dins de Edat 43,1% 46,1% 43,4% 36,6% 42,1% 

% del total 4,1% 15,0% 11,3% 11,7% 42,1% 

3,0 Recompte 61 199 167 227 654 

% dins de Pregunta 14 9,3% 30,4% 25,5% 34,7% 100,0% 

% dins de Edat 52,6% 49,9% 52,2% 57,8% 53,3% 

% del total 5,0% 16,2% 13,6% 18,5% 53,3% 

4,0 Recompte 3 10 9 11 33 

% dins de Pregunta 14 9,1% 30,3% 27,3% 33,3% 100,0% 

% dins de Edat 2,6% 2,5% 2,8% 2,8% 2,7% 

% del total 0,2% 0,8% 0,7% 0,9% 2,7% 

Total Recompte 116 399 320 393 1228 

% dins de Pregunta 14 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

% dins de Edat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,4% 32,5% 26,1% 32,0% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’edat dels mestres i mestres i la valoració que fan del nivell 

que assoleixen els infants. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’edat dels mestres i mestres i la valoració que fan del nivell 

que assoleixen els infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,128a 9 ,426 

Raó de verosimilitud 9,073 9 ,431 

Associació lineal por lineal 2,181 1 ,140 

N de casos vàlids 1228   
a. 2 caselles (12,5%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 2,27. 
 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’edat dels mestres i la valoració que fan del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària. El p-valor és més gran de 0,05 

per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’edat dels mestres, la resposta majoritària és que els 

mestres estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon nivell 

de ciències amb un 52,6% en el cas dels mestres de menys de 30 anys, un 49,9% en el 

cas dels mestres de 31 a 40 anys, un 52,2% en el cas del mestres de 41 a 50 anys i un 

57,8% en el cas del mestres de més de 50 anys.  
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Hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan del nivell que assoleixen els infants  un cop acabada l’etapa de primària? 

 

 
Taula creuada 

 
Etapa 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 5 19 24 

% dins de Pregunta 14 20,8% 79,2% 100,0% 

% dins de Etapa 1,8% 2,0% 2,0% 

% del total 0,4% 1,5% 2,0% 

2,0 Recompte 116 401 517 

% dins de Pregunta 14 22,4% 77,6% 100,0% 

% dins de Etapa 42,5% 42,0% 42,1% 

% del total 9,4% 32,7% 42,1% 

3,0 Recompte 146 508 654 

% dins de Pregunta 14 22,3% 77,7% 100,0% 

% dins de Etapa 53,5% 53,2% 53,3% 

% del total 11,9% 41,4% 53,3% 

4,0 Recompte 6 27 33 

% dins de Pregunta 14 18,2% 81,8% 100,0% 

% dins de Etapa 2,2% 2,8% 2,7% 

% del total 0,5% 2,2% 2,7% 

Total Recompte 273 955 1228 

% dins de Pregunta 14 22,2% 77,8% 100,0% 

% dins de Etapa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 22,2% 77,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan del nivell que assoleixen els infants. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la valoració 

que fan del nivell que assoleixen els infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,356a 3 ,949 

Raó de verosimilitud ,372 3 ,946 

Associació lineal por lineal ,042 1 ,838 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 5,34. 
 

 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre l’etapa educativa en la que treballen els mestres i la 

valoració que fan del nivell que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària. 

El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’etapa educativa dels mestres, la resposta majoritària és 

que els mestres estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon 

nivell de ciències amb un 53,5% en el cas dels mestres d’infantil i un 53,2% en el cas del 

mestres de primària.  
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Hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan del nivell 

que assoleixen els infants  un cop acabada l’etapa de primària? 

 
Taula creuada 

 
Experiència 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 3 4 17 24 

% dins de Pregunta 14 12,5% 16,7% 70,8% 100,0% 

% dins de Experiència 3,0% 1,5% 2,0% 2,0% 

% del total 0,2% 0,3% 1,4% 2,0% 

2,0 Recompte 41 111 365 517 

% dins de Pregunta 14 7,9% 21,5% 70,6% 100,0% 

% dins de Experiència 41,0% 41,0% 42,6% 42,1% 

% del total 3,3% 9,0% 29,7% 42,1% 

3,0 Recompte 53 148 453 654 

% dins de Pregunta 14 8,1% 22,6% 69,3% 100,0% 

% dins de Experiència 53,0% 54,6% 52,9% 53,3% 

% del total 4,3% 12,1% 36,9% 53,3% 

4,0 Recompte 3 8 22 33 

% dins de Pregunta 14 9,1% 24,2% 66,7% 100,0% 

% dins de Experiència 3,0% 3,0% 2,6% 2,7% 

% del total 0,2% 0,7% 1,8% 2,7% 

Total Recompte 100 271 857 1228 

% dins de Pregunta 14 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

% dins de Experiència 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,1% 22,1% 69,8% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan del 

nivell que assoleixen els infants. 

 H1: Sí hi ha relació entre l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan del 

nivell que assoleixen els infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,315a 6 ,971 

Raó de verosimilitud 1,263 6 ,974 

Associació lineal por lineal ,154 1 ,695 

N de casos vàlids 1228   

a. 2 caselles (16,7%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 1,95. 
 

 
 
 

S’observa que no hi ha relació l’experiència laboral dels mestres i la valoració que fan del 

nivell que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària. El p-valor és més 

gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que sigui quina sigui l’experiència dels mestres, la resposta majoritària és que 

els mestres estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon 

nivell de ciències amb un 53% en el cas dels mestres amb menys de 5 anys d’experiència, 

un 54,6% en el cas dels mestres amb entre 5 i 10 anys d’experiència i un 52,9% en el cas 

del mestres amb més de 10 anys d’experiència.   
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Hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan del nivell que assoleixen els infants  un cop 

acabada l’etapa de primària? 

 

 

 
Taula creuada 

 
Ensenyes ciències? 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 16 4 4 24 

% dins de Pregunta 14 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 2,4% 1,8% 1,2% 2,0% 

% del total 1,3% 0,3% 0,3% 2,0% 

2,0 Recompte 312 77 128 517 

% dins de Pregunta 14 60,3% 14,9% 24,8% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 46,7% 33,9% 38,4% 42,1% 

% del total 25,4% 6,3% 10,4% 42,1% 

3,0 Recompte 324 140 190 654 

% dins de Pregunta 14 49,5% 21,4% 29,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 48,5% 61,7% 57,1% 53,3% 

% del total 26,4% 11,4% 15,5% 53,3% 

4,0 Recompte 16 6 11 33 

% dins de Pregunta 14 48,5% 18,2% 33,3% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 2,4% 2,6% 3,3% 2,7% 

% del total 1,3% 0,5% 0,9% 2,7% 

Total Recompte 668 227 333 1228 

% dins de Pregunta 14 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

% dins de Ensenyes ciències? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 54,4% 18,5% 27,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan del nivell que assoleixen els infants. 

 H1: Sí hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen ciències 

habitualment i la valoració que fan del nivell que assoleixen els infants. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,150a 6 ,009 

Raó de verosimilitud 17,333 6 ,008 

Associació lineal por lineal 10,872 1 ,001 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (8,3%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 4,44. 

 

 
 

S’observa que sí que hi ha relació entre la freqüència amb la que els mestres ensenyen 

ciències habitualment i la valoració que fan del nivell que assoleixen els infants  un cop 

acabada l’etapa de primària. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la 

hipòtesis nul·la.  

S’observa que tan si els mestres imparteixen ciències de forma habitual, com si no ho fan 

com si ho fan de forma esporàdica, la resposta majoritària és que els mestres estan poc 

d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon nivell de ciències amb un 

48,5%, un 61,7% i un 57,1% respectivament. Destaca especialment el percentatge dels 

mestres que no imparteixen ciències habitualment.  

També s’observa que el percentatge de mestres que considera que estan d’acord en que 

els infants assoleixen un bon nivell de ciències al final de primària és significativament més 

gran en els mestres que imparteixen ciències habitualment (46,7%) que en els mestres 

que no imparteixen ciències (33,9%) o els que ho fan esporàdicament (38,4%). 

Així doncs podem afirmar que els mestres que imparteixen ciències habitualment, valoren 

més positivament el fet que els nens assoleixin un bon nivell de ciències al final de la 

primària.  
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Hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan del nivell que assoleixen els 

infants  un cop acabada l’etapa de primària? 

 
 

Taula creuada 

 
Tipus escola 

Total 1,0 2,0 3,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 21 3 0 24 

% dins de Pregunta 14 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 2,2% 1,2% 0,0% 2,0% 

% del total 1,7% 0,2% 0,0% 2,0% 

2,0 Recompte 388 123 6 517 

% dins de Pregunta 14 75,0% 23,8% 1,2% 100,0% 

% dins de Tipus escola 40,1% 49,6% 46,2% 42,1% 

% del total 31,6% 10,0% 0,5% 42,1% 

3,0 Recompte 530 117 7 654 

% dins de Pregunta 14 81,0% 17,9% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 54,8% 47,2% 53,8% 53,3% 

% del total 43,2% 9,5% 0,6% 53,3% 

4,0 Recompte 28 5 0 33 

% dins de Pregunta 14 84,8% 15,2% 0,0% 100,0% 

% dins de Tipus escola 2,9% 2,0% 0,0% 2,7% 

% del total 2,3% 0,4% 0,0% 2,7% 

Total Recompte 967 248 13 1228 

% dins de Pregunta 14 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

% dins de Tipus escola 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 78,7% 20,2% 1,1% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan del nivell que 

assoleixen els infants. 

 H1: Sí hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan del nivell que 

assoleixen els infants. 

 

 



	

288	
	

 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,530a 6 ,202 

Raó de verosimilitud 9,170 6 ,164 

Associació lineal por lineal 3,698 1 ,054 

N de casos vàlids 1228   
a. 3 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,25. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre la tipologia d’escola i la valoració que fan del nivell 

que assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària. El p-valor és més gran de 

0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que en les escoles públiques i privades, la resposta majoritària és que els 

mestres estan poc d’acord en que al final de primària els infants assoleixen un bon nivell 

de ciències amb un 54,8% i un 53,8% respectivament.  

En el cas dels mestres de l’escola concertada, la resposta majoritària és que estan d’acord 

en que els infants assoleixen, al final de la primària, un bon nivell de ciències.   

Tot i així la diferència és poc significativa.  
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Annex 18. Una anàlisi multivariant. Pregunta 1- pregunta 5. 

 
 

 
 

Hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració  de com cal construir 

explicacions sobre els fenòmens? 

 
 

 
Taula creuada 

 
Pregunta 1 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 149 249 398 

% dins de Pregunta 5 37,4% 62,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 33,4% 31,8% 32,4% 

% del total 12,1% 20,3% 32,4% 

2,0 Recompte 297 533 830 

% dins de Pregunta 5 35,8% 64,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 66,6% 68,2% 67,6% 

% del total 24,2% 43,4% 67,6% 

Total Recompte 446 782 1228 

% dins de Pregunta 5 36,3% 63,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 63,7% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No ha relació entre la formació dels mestres i la valoració  de com cal construir 

explicacions sobre els fenòmens. 

 H1: Sí hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració  de com cal construir 

explicacions sobre els fenòmens 

 

 

 

 



	

290	
	

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,318a 1 ,573   

Correcció de 

continuïtat 
,251 1 ,617   

Raó de verosimilitud ,318 1 ,573   
Prova exacta de 

Fisher 
   ,612 ,308 

Associació lineal por 

lineal 
,318 1 ,573   

N de casos vàlids 1228     

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 144,55. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 

 

 
 

 S’observa que no hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració  de com cal 

construir explicacions sobre els fenòmens. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la.  

S’observa que els mestre valoren majoritàriament que els infants han de construir les 

explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda del mestre i els companys, tan si han fet 

formació amb un percentatge de 62,6% com si no n’han fet amb un percentatge de 

64,2%. 

Dels mestres que consideren que els infants han de construir explicacions sobre els 

fenòmens a partir de l’exploració lliure un percentatge de 66,6% no han fet formació i el 

33,4% sí que n’han fet.  
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Annex 19. Una anàlisi multivariant. Pregunta 5 - pregunta 7 

 

 
 

Hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de si les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte? 

 
 

 
Taula creuada 

 
Pregunta 7b 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 344 54 398 

% dins de Pregunta 5 86,4% 13,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 31,6% 38,3% 32,4% 

% del total 28,0% 4,4% 32,4% 

2,0 Recompte 743 87 830 

% dins de Pregunta 5 89,5% 10,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 68,4% 61,7% 67,6% 

% del total 60,5% 7,1% 67,6% 

Total Recompte 1087 141 1228 

% dins de Pregunta 5 88,5% 11,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 88,5% 11,5% 100,0% 

 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de si les 

ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. 

 H1: Sí hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de si les 

ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,520a 1 ,112   

Correcció de continuïtat 2,226 1 ,136   
Raó de verosimilitud 2,460 1 ,117   
Prova exacta de Fisher    ,126 ,069 

Associació lineal por 

lineal 
2,518 1 ,113   

N de casos vàlids 1228     
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim obtingut es 45,70. 

b. Només se ha Calculat para una taula 2x2 

 
 
 

 

S’observa que no hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de si 

les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més gran de 0,05 

per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que els mestre valoren majoritàriament que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte,  tan si han fet formació amb un percentatge de 86,4% com si no 

n’han fet amb un percentatge de 89,5%. 

També s’observa que de tots els mestres que valoren que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte, el 68,4% són mestres que no han rebut formació.   
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Annex 20. Una anàlisi multivariant. Pregunta 5 – pregunta 8. 

 
 
 

 

Hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de com es fan les 

ciències a les escoles en general? 

 
 
 
 

Taula creuada 

 

 
Pregunta 8b 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 5 1,0 Recompte 4 92 278 24 398 

% dins de Pregunta 5 1,0% 23,1% 69,8% 6,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 26,7% 32,2% 31,7% 49,0% 32,4% 

% del total 0,3% 7,5% 22,6% 2,0% 32,4% 

2,0 Recompte 11 194 600 25 830 

% dins de Pregunta 5 1,3% 23,4% 72,3% 3,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 73,3% 67,8% 68,3% 51,0% 67,6% 

% del total 0,9% 15,8% 48,9% 2,0% 67,6% 

Total Recompte 15 286 878 49 1228 

% dins de Pregunta 5 1,2% 23,3% 71,5% 4,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 1,2% 23,3% 71,5% 4,0% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de com es fan 

les ciències a les escoles en general. 

 H1: Sí hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de com es fan 

les ciències a les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,598a 3 ,086 

Raó de verosimilitud 6,225 3 ,101 

Associació lineal por lineal 1,503 1 ,220 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 caselles (12,5%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 4,86. 

 
 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre la formació dels mestres i la valoració que fan de 

com es fan les ciències a les escoles en general. El p-valor és més gran de 0,05 per tant 

no podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que tan si els mestres han fet formació com si no, valoren majoritàriament que 

els agrada poc com es fan les ciències a les escoles en general. 

En el cas dels mestres que han fet formació aquest percentatge és del 69,8%, i els 

mestres que no han fet formació amb un percentatge del 72,3%. 

També s’observa que entre el col·lectiu de mestres que ha respost poc un 68,3% no han 

fet  formació i un 31,7% han fet formació.  
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Annex 21. Una anàlisi multivariant. Pregunta 6 - pregunta 8. 

 
 

 

Hi ha relació entre la valoració de si a l’escola comparteixen la mateixa línia 

metodològica en l’ensenyament de les ciències i la valoració que fan de com es fan 

les ciències a les escoles en general? 

 
 

Taula creuada 

 
Pregunta 8b 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 3 27 57 1 88 

% dins de Pregunta 6 3,4% 30,7% 64,8% 1,1% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 20,0% 9,4% 6,5% 2,0% 7,2% 

% del total 0,2% 2,2% 4,6% 0,1% 7,2% 

2,0 Recompte 5 114 230 8 357 

% dins de Pregunta 6 1,4% 31,9% 64,4% 2,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 33,3% 39,9% 26,2% 16,3% 29,1% 

% del total 0,4% 9,3% 18,7% 0,7% 29,1% 

3,0 Recompte 7 127 450 12 596 

% dins de Pregunta 6 1,2% 21,3% 75,5% 2,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 46,7% 44,4% 51,3% 24,5% 48,5% 

% del total 0,6% 10,3% 36,6% 1,0% 48,5% 

4,0 Recompte 0 18 141 28 187 

% dins de Pregunta 6 0,0% 9,6% 75,4% 15,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 0,0% 6,3% 16,1% 57,1% 15,2% 

% del total 0,0% 1,5% 11,5% 2,3% 15,2% 

Total Recompte 15 286 878 49 1228 

% dins de Pregunta 6 1,2% 23,3% 71,5% 4,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 8b 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 1,2% 23,3% 71,5% 4,0% 100,0% 
 
 

 
 

H0: No hi ha relació entre la valoració de la línia metodològica i la valoració de com es 

fan les ciències a les escoles en general. 

 H1: Sí hi ha relació entre la valoració de la línia metodològica i la valoració de com es 

fan les ciències a les escoles en general. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 107,039a 9 ,000 

Raó de verosimilitud 90,190 9 ,000 

Associació lineal por lineal 60,070 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   

a. 4 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 1,07. 
 
 
 
 
 

S’observa que hi ha relació la valoració de si a l’escola comparteixen la mateixa línia 

metodològica en l’ensenyament de les ciències i la valoració que fan de com es fan les 

ciències a les escoles en general. El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar 

la hipòtesis nul·la. 

S’observa que  dels mestres que han valorat que estan poc d’acord en que a l’escola es 

comparteix  una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències  un 

percentatge de 75,5% responen que els agrada poc com es fan les ciències en general a 

les escoles. 

També s’observa que entre els mestres que valoren que estan d’acord en que a les escoles 

tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les 

ciències,  hi ha un percentatge del 31,9% que estan bastant d’acord en com es fan les 

ciències en general.  

Els mestres que estan en desacord en que a l’escola es comparteix  una mateixa línia 

metodològica en l’ensenyament de les ciències  responen majoritàriament que els agrada 

poc com es fan les ciències en les  escoles en general amb un percentatge de 71,5%. 
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Annex 22. Una anàlisi multivariant. Pregunta 6 - pregunta 7. 
 

 

Hi ha relació entre la valoració que fan els mestres de si a l’escola tots compartim 

una mateixa línia pedagògica i els mestres que creuen que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte? 

 
 

Taula creuada 

 
Pregunta 7b 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 6 1,0 Recompte 81 7 88 

% dins de Pregunta 6 92,0% 8,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 7,5% 5,0% 7,2% 

% del total 6,6% 0,6% 7,2% 

2,0 Recompte 318 39 357 

% dins de Pregunta 6 89,1% 10,9% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 29,3% 27,7% 29,1% 

% del total 25,9% 3,2% 29,1% 

3,0 Recompte 525 71 596 

% dins de Pregunta 6 88,1% 11,9% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 48,3% 50,4% 48,5% 

% del total 42,8% 5,8% 48,5% 

4,0 Recompte 163 24 187 

% dins de Pregunta 6 87,2% 12,8% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 15,0% 17,0% 15,2% 

% del total 13,3% 2,0% 15,2% 

Total Recompte 1087 141 1228 

% dins de Pregunta 6 88,5% 11,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 88,5% 11,5% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la línia metodològica i la valoració que les ciències s’haurien 

de treballar vinculades a un projecte. 

H1: Sí hi ha relació entre la línia metodològica i la valoració que les ciències s’haurien de 

treballar vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,632a 3 ,652 

Raó de verosimilitud 1,736 3 ,629 

Associació lineal por lineal 1,417 1 ,234 

N de casos vàlids 1228   

a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 10,10. 

 
 
 
 

S’observa que no hi ha relació entre la valoració que fan els mestres de si a l’escola tots 

compartim una mateixa línia pedagògica i els mestres que creuen que les ciències 

s’haurien de treballar vinculades a un projecte. El p-valor és més gran de 0,05 per tant no 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que  dels mestres que han valorat que estan poc d’acord en que a l’escola es 

comparteix  una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències  un 

percentatge de 88,1% responen que valoren que les ciències s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte.  

També s’observa que entre els mestres que valoren que estan d’acord en que a les 

escoles tots els mestres comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament 

de les ciències,  hi ha un percentatge del 89,1% que valoren que les ciències s’haurien 

de treballar vinculades a un projecte.  

Els mestres que estan en desacord en que a l’escola es comparteix  una mateixa línia 

metodològica en l’ensenyament de les ciències  responen majoritàriament que valoren 

que les ciències s’haurien de treballar vinculades a un projecte amb un percentatge de 

87,2%. 
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Annex 23. Una anàlisi multivariant. Pregunta 1 - pregunta 14. 

 
 
 

 

Hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que assoleixen els 

infants un cop acabada l’etapa de primària i la valoració que fan de com han de 

construir les explicacions?  

 
 
 
 

Taula creuada Pregunta 14*Pregunta 1 

 
Pregunta 1 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 14 10 24 

% dins de Pregunta 14 58,3% 41,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 3,1% 1,3% 2,0% 

% del total 1,1% 0,8% 2,0% 

2,0 Recompte 166 351 517 

% dins de Pregunta 14 32,1% 67,9% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 37,2% 44,9% 42,1% 

% del total 13,5% 28,6% 42,1% 

3,0 Recompte 253 401 654 

% dins de Pregunta 14 38,7% 61,3% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 56,7% 51,3% 53,3% 

% del total 20,6% 32,7% 53,3% 

4,0 Recompte 13 20 33 

% dins de Pregunta 14 39,4% 60,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 2,9% 2,6% 2,7% 

% del total 1,1% 1,6% 2,7% 

Total Recompte 446 782 1228 

% dins de Pregunta 14 36,3% 63,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 63,7% 100,0% 

 

 



	

300	
	

 
 

H0: No hi ha relació entre la valoració del nivell que assoleixen els infants un cop 

acabada l’etapa de primària i la valoració que fan de com han de construir explicacions. 

 H1: Sí hi ha relació entre la valoració del nivell que assoleixen els infants un cop 

acabada l’etapa de primària i la valoració que fan de com han de construir explicacions. 

 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,710a 3 ,013 

Raó de verosimilitud 10,522 3 ,015 

Associació lineal por lineal 1,552 1 ,213 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte 

mínim obtingut es 8,72. 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la valoració que fan de com 

han de construir les explicacions El p-valor és més gran de 0,05 per tant no podem 

rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que estan poc d’acord que els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària un percentatge 

de 61,3% valoren que els infants han de construir les explicacions sobre els fenòmens 

amb l’ajuda del mestre i els companys.  

També s’observa que els mestres que responen que estan d’acord o en desacord que 

els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària, 

valoren que els infants han de construir les explicacions sobre els fenòmens amb l’ajuda 

del mestre i els companys amb un percentatge 67,9% i 60,6% respectivament.  

En canvi, en el col·lectiu de mestres que responen que estan molt d’acord que els 

alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària, un 

percentatge del 58,3% valoren que els infants han de construir explicacions sobre els 

fenòmens a partir de l’exploració lliure.  
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Annex 24. Una anàlisi multivariant. Pregunta 5 - pregunta 14. 

 
 

 

Hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que assoleixen els 

infants un cop acabada l’etapa de primària i la formació rebuda?  

 

 
Taula creuada 

 
Pregunta 5 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 10 14 24 

% dins de Pregunta 14 41,7% 58,3% 100,0% 

% dins de Pregunta 5 2,5% 1,7% 2,0% 

% del total 0,8% 1,1% 2,0% 

2,0 Recompte 186 331 517 

% dins de Pregunta 14 36,0% 64,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 5 46,7% 39,9% 42,1% 

% del total 15,1% 27,0% 42,1% 

3,0 Recompte 191 463 654 

% dins de Pregunta 14 29,2% 70,8% 100,0% 

% dins de Pregunta 5 48,0% 55,8% 53,3% 

% del total 15,6% 37,7% 53,3% 

4,0 Recompte 11 22 33 

% dins de Pregunta 14 33,3% 66,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 5 2,8% 2,7% 2,7% 

% del total 0,9% 1,8% 2,7% 

Total Recompte 398 830 1228 

% dins de Pregunta 14 32,4% 67,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 5 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 32,4% 67,6% 100,0% 

 

 
 

H0: No hi ha relació entre la valoració del nivell que assoleixen els infants un cop 

acabada l’etapa de primària i la formació rebuda. 

 H1: Sí hi ha relació entre la valoració del nivell que assoleixen els infants un cop 

acabada l’etapa de primària i la formació rebuda. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,021a 3 ,071 

Raó de verosimilitud 6,986 3 ,072 

Associació lineal por lineal 5,595 1 ,018 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 caselles (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 7,78. 

 

 

 
 

S’observa que no hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que 

assoleixen els infants un cop acabada l’etapa de primària i la formació rebuda. El p-valor 

és més gran de 0,05 per tant no podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que estan poc d’acord que els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària un percentatge de 

78,8% no han fet formació de ciències en els darrers 5 anys.  

Entre els mestres que valoren que estan d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell 

de ciències un cop acabada l’etapa de primària un percentatge del 64,0% no han fet 

formació de ciències en els darrers 5 anys. 

També s’observa el mateix comportament entre els mestres que valoren que estan molt 

d’acord o en desacord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop 

acabada l’etapa de primària, que no han fet formació en els darrers 5 anys, amb un 

percentatge del 58,3% i 66,7% respectivament. 
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Annex 25. Una anàlisi multivariant. Pregunta 7 - pregunta 14. 

 
 

 

Hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que assoleixen els 

infants un cop acabada l’etapa de primària i la consideració que fan de si s’haurien 

de treballar les ciències vinculades a un projecte? 

 

 
Taula creuada 

 
Pregunta 7b 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 14 1,0 Recompte 21 3 24 

% dins de Pregunta 14 87,5% 12,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 1,9% 2,1% 2,0% 

% del total 1,7% 0,2% 2,0% 

2,0 Recompte 453 64 517 

% dins de Pregunta 14 87,6% 12,4% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 41,7% 45,4% 42,1% 

% del total 36,9% 5,2% 42,1% 

3,0 Recompte 589 65 654 

% dins de Pregunta 14 90,1% 9,9% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 54,2% 46,1% 53,3% 

% del total 48,0% 5,3% 53,3% 

4,0 Recompte 24 9 33 

% dins de Pregunta 14 72,7% 27,3% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 2,2% 6,4% 2,7% 

% del total 2,0% 0,7% 2,7% 

Total Recompte 1087 141 1228 

% dins de Pregunta 14 88,5% 11,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 7b 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 88,5% 11,5% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre la valoració del nivell que assoleixen els infants i la valoració 

que s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte. 

 H1: Sí hi ha relació entre la valoració del nivell que assoleixen els infants i la valoració 

que s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,062a 3 ,018 

Raó de verosimilitud 8,161 3 ,043 

Associació lineal por lineal ,000 1 ,990 

N de casos vàlids 1228   

a. 2 caselles (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 2,76. 

 

S’observa que hi ha relació entre la valoració que fan els mestres del nivell que assoleixen 

els infants un cop acabada l’etapa de primària i la consideració que fan de si s’haurien de 

treballar les ciències vinculades a un projecte. El p-valor és més petit de 0,05 per tant 

podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que estan poc d’acord que els alumnes 

assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària un percentatge de 

90,1% consideren que s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte.  

Entre els mestres que valoren que estan d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell 

de ciències un cop acabada l’etapa de primària un percentatge del 87,6% consideren que 

s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte. 

També s’observa el mateix comportament entre els mestres que valoren que estan molt 

d’acord o en desacord que els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop 

acabada l’etapa de primària, que valoren amb un percentatge del 87,5% i 72,7% 

respectivament que s’haurien de treballar les ciències vinculades a un projecte.  

Tot i així, dins del col·lectiu de mestres que han valorat que estan en desacord que els 

alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària, destaca 

que un percentatge del 27,3% consideren que les ciències no s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte.  

Tot i així, dins del col·lectiu de mestres que han valorat que estan en desacord que els 

alumnes assoleixen un bon nivell de ciències un cop acabada l’etapa de primària, destaca 

que un percentatge del 27,3% consideren que les ciències no s’haurien de treballar 

vinculades a un projecte.  
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Annex 27. Una anàlisi multivariant. Pregunta 8 - pregunta 11. 

 
 
 

Hi ha relació entre els mestres que afirmen que els agrada poc com es fan les 

ciències a les escoles en general  i els mestres que valoren  que les dificultats dels 

infants són degudes a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les 

escoles?  

 

 
Taula creuada 

 
Pregunta 11 

Total 1,0 2,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 11 4 15 

% dins de Pregunta 8b 73,3% 26,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 11 1,0% 2,3% 1,2% 

% del total 0,9% 0,3% 1,2% 

2,0 Recompte 205 81 286 

% dins de Pregunta 8b 71,7% 28,3% 100,0% 

% dins de Pregunta 11 19,5% 46,0% 23,3% 

% del total 16,7% 6,6% 23,3% 

3,0 Recompte 792 86 878 

% dins de Pregunta 8b 90,2% 9,8% 100,0% 

% dins de Pregunta 11 75,3% 48,9% 71,5% 

% del total 64,5% 7,0% 71,5% 

4,0 Recompte 44 5 49 

% dins de Pregunta 8b 89,8% 10,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 11 4,2% 2,8% 4,0% 

% del total 3,6% 0,4% 4,0% 

Total Recompte 1052 176 1228 

% dins de Pregunta 8b 85,7% 14,3% 100,0% 

% dins de Pregunta 11 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 85,7% 14,3% 100,0% 
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H0: No hi ha relació entre els mestres que els agrada poc com es fan les ciències a les 

escoles i els mestres que valoren  que les dificultats dels infants són degudes a la 

metodologia. 

 H1: Sí hi ha relació entre els mestres que els agrada poc com es fan les ciències a les 

escoles i els mestres que valoren  que les dificultats dels infants són degudes a la 

metodologia. 

 
Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,846a 3 ,000 

Raó de verosimilitud 55,812 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 50,514 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 1 casillas (12,5%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 2,15. 

 
 

S’observa que hi ha relació entre els mestres que afirmen que els agrada poc com es fan 

les ciències a les escoles en general  i els mestres que valoren  que les dificultats dels 

infants són degudes a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles. 

El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que hi ha relació entre els mestres que afirmen que els agrada poc com es fan 

les ciències a les escoles en general  i els mestres que valoren  que les dificultats dels 

infants són degudes a la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a les escoles. 

El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que els agrada poc o gens com es fan 

les ciències a les escoles, un percentatge del 90,2% i 89,8% respectivament consideren 

que els infants tenen dificultats a causa de la metodologia que s’utilitza per ensenyar 

ciències a l’escola.  

Entre els mestres que han valorat que els agrada bastant o molt com es fan les ciències 

a les escoles, el percentatge de mestres que consideren que els infants tenen dificultats 

a causa de la metodologia que s’utilitza per ensenyar ciències a l’escola, baixa fins al 

71,7% i el 73,3% respectivament.  
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Annex 27. Una anàlisi multivariant. Pregunta 8 - pregunta 14. 
 

 

Hi ha relació entre els mestres que valoren que els agrada poc com es fan les ciències a les 

escoles en general i els mestres que afirmen que estan poc d’acord que un cop acabada 

l’etapa de primària els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències?  

 

Taula creuada 

 
Pregunta 14 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 8b 1,0 Recompte 3 9 3 0 15 

% dins de Pregunta 8b 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 14 12,5% 1,7% 0,5% 0,0% 1,2% 

% del total 0,2% 0,7% 0,2% 0,0% 1,2% 

2,0 Recompte 9 193 84 0 286 

% dins de Pregunta 8b 3,1% 67,5% 29,4% 0,0% 100,0% 

% dins de Pregunta 14 37,5% 37,3% 12,8% 0,0% 23,3% 

% del total 0,7% 15,7% 6,8% 0,0% 23,3% 

3,0 Recompte 12 306 533 27 878 

% dins de Pregunta 8b 1,4% 34,9% 60,7% 3,1% 100,0% 

% dins de Pregunta 14 50,0% 59,2% 81,5% 81,8% 71,5% 

% del total 1,0% 24,9% 43,4% 2,2% 71,5% 

4,0 Recompte 0 9 34 6 49 

% dins de Pregunta 8b 0,0% 18,4% 69,4% 12,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 14 0,0% 1,7% 5,2% 18,2% 4,0% 

% del total 0,0% 0,7% 2,8% 0,5% 4,0% 

Total Recompte 24 517 654 33 1228 

% dins de Pregunta 8b 2,0% 42,1% 53,3% 2,7% 100,0% 

% dins de Pregunta 14 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,0% 42,1% 53,3% 2,7% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre els mestres que els agrada poc com es fan les ciències a les 

escoles i els mestres que estan poc d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell de 

ciències. 

valoren  que les dificultats dels infants són degudes a la metodologia. 

 H1: Sí hi ha relació entre els mestres que els agrada poc com es fan les ciències a les 

escoles i els mestres que estan poc d’acord que els alumnes assoleixen un bon nivell de 

ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 162,536a 9 ,000 

Raó de verosimilitud 149,019 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 131,143 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 4 casillas (25,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es ,29. 

 

 
 

 

S’observa que hi ha relació entre els mestres que valoren que els agrada poc com es fan 

les ciències a les escoles en general i els mestres que afirmen que estan poc d’acord 

que un cop acabada l’etapa de primària els alumnes assoleixen un bon nivell de ciències. 

El p-valor és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que els agrada poc o gens com es fan 

les ciències a les escoles, un percentatge del 60,7% i del 69,4% respectivament, 

consideren que estan poc d’acord en que els infants assoleixen un bon nivell de ciències 

al final de primària. 

Entre els mestres que han valorat que els agrada bastant o molt com es fan les ciències 

a les escoles, hi ha un 67,5% i un 60% de mestres respectivament que estan d’acord en 

que els infants assoleixen un bon nivell de ciències al final de primària. 
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Annex 28. Una anàlisi multivariant. Pregunta 6 - pregunta 8. 

 
 

 

Hi ha relació entre els mestres que valoren que no els agrada com es treballen les ciències 

a la seva escola i la valoració que fan de si a l’escola els mestres comparteixen una 

mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències?  

 

 

Taula creuada Pregunta 8a*Pregunta 6 

 
Pregunta 6 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 

Pregunta 

8a 

1,0 Recompte 19 40 37 6 102 

% dins de Pregunta 8a 18,6% 39,2% 36,3% 5,9% 100,0% 

% dins de Pregunta 6 21,6% 11,2% 6,2% 3,2% 8,3% 

% del total 1,5% 3,3% 3,0% 0,5% 8,3% 

2,0 Recompte 45 214 239 35 533 

% dins de Pregunta 8a 8,4% 40,2% 44,8% 6,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 6 51,1% 59,9% 40,1% 18,7% 43,4% 

% del total 3,7% 17,4% 19,5% 2,9% 43,4% 

3,0 Recompte 19 94 284 97 494 

% dins de Pregunta 8a 3,8% 19,0% 57,5% 19,6% 100,0% 

% dins de Pregunta 6 21,6% 26,3% 47,7% 51,9% 40,2% 

% del total 1,5% 7,7% 23,1% 7,9% 40,2% 

4,0 Recompte 5 9 36 49 99 

% dins de Pregunta 8a 5,1% 9,1% 36,4% 49,5% 100,0% 

% dins de Pregunta 6 5,7% 2,5% 6,0% 26,2% 8,1% 

% del total 0,4% 0,7% 2,9% 4,0% 8,1% 

Total Recompte 88 357 596 187 1228 

% dins de Pregunta 8a 7,2% 29,1% 48,5% 15,2% 100,0% 

% dins de Pregunta 6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,2% 29,1% 48,5% 15,2% 100,0% 

 
 

H0: No hi ha relació entre els mestres que valoren que no els agrada com es treballen 

les ciències a la seva escola i la valoració de la línia metodològica en l’ensenyament de 

les ciències. 

 H1: Sí hi ha relació entre els mestres que valoren que no els agrada com es treballen les 

ciències a la seva escola i la valoració de la línia metodològica en l’ensenyament de les 

ciències. 
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Proves de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 215,564a 9 ,000 

Raó de verosimilitud 195,989 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 150,280 1 ,000 

N de casos vàlids 1228   
a. 0 casillas (0,0%) han obtingut un recompte menor que 5. El recompte mínim 

obtingut es 7,09. 

 

 
 

 

S’observa que hi ha relació entre els mestres que valoren que no els agrada com es 

treballen les ciències a la seva escola i la valoració que fan de si a l’escola els mestres 

comparteixen una mateixa línia metodològica en l’ensenyament de les ciències. El p-valor 

és més petit de 0,05 per tant podem rebutjar la hipòtesis nul·la. 

S’observa que entre els mestres que han valorat que els agrada poc com es fan les 

ciències a la seva escola, un percentatge del 57,5% consideren que estan poc d’acord en 

que els infants assoleixen un bon nivell de ciències al final de primària. 

Entre els mestres que han valorat que no els agrada gens com es fan les ciències a la 

seva escola, un percentatge del 49,5% consideren que estan en desacord en que els 

infants assoleixen un bon nivell de ciències al final de primària. 

Entre els mestres que han valorat que els agrada bastant com es fan les ciències a la seva 

escola, hi ha un 44,8% de mestres que estan poc d’acord en que els infants assoleixen un 

bon nivell de ciències al final de primària. 

Finalment, entre els mestres que han valorat que els agrada molt com es fan les ciències 

a la seva escola, hi ha un 39,2% de mestres que estan d’acord en que els infants 

assoleixen un bon nivell de ciències al final de primària. 
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Annex 29. Caracterització. Pregunta 1. 

 
Edat 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 52 11,7 11,7 11,7 

2,0 151 33,9 33,9 45,5 

3,0 127 28,5 28,5 74,0 

4,0 116 26,0 26,0 100,0 

Total 446 100,0 100,0  
 

 

Etapa 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 132 29,6 29,6 29,6 

2,0 314 70,4 70,4 100,0 

Total 446 100,0 100,0  
 

 

Experiència 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 39 8,7 8,7 8,7 

2,0 116 26,0 26,0 34,8 

3,0 291 65,2 65,2 100,0 

Total 446 100,0 100,0  
  

Tipus escola 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 350 78,5 78,5 78,5 

2,0 93 20,9 20,9 99,3 

3,0 3 ,7 ,7 100,0 

Total 446 100,0 100,0  
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Ensenyes ciències? 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 218 48,9 48,9 48,9 

2,0 85 19,1 19,1 67,9 

3,0 143 32,1 32,1 100,0 

Total 446 100,0 100,0  
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Annex 30. Caracterització. Pregunta 7. 

 
Edat 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 105 9,7 9,7 9,7 

2,0 354 32,6 32,6 42,2 

3,0 284 26,1 26,1 68,4 

4,0 344 31,6 31,6 100,0 

Total 1087 100,0 100,0  
 

 

Etapa 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 229 21,1 21,1 21,1 

2,0 858 78,9 78,9 100,0 

Total 1087 100,0 100,0  
 

 

Experiència 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 92 8,5 8,5 8,5 

2,0 243 22,4 22,4 30,8 

3,0 752 69,2 69,2 100,0 

Total 1087 100,0 100,0  
  

Tipus escola 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 855 78,7 78,7 78,7 

2,0 223 20,5 20,5 99,2 

3,0 9 ,8 ,8 100,0 

Total 1087 100,0 100,0  
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Ensenyes ciències? 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 589 54,2 54,2 54,2 

2,0 201 18,5 18,5 72,7 

3,0 297 27,3 27,3 100,0 

Total 1087 100,0 100,0  
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Annex 31. Caracterització. Pregunta 13. 

 
 

Edat 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 12 8,7 8,7 8,7 

2,0 35 25,4 25,4 34,1 

3,0 36 26,1 26,1 60,1 

4,0 55 39,9 39,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
 

 

 

Etapa 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 32 23,2 23,2 23,2 

2,0 106 76,8 76,8 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
 

 
Experiència 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 10 7,2 7,2 7,2 

2,0 30 21,7 21,7 29,0 

3,0 98 71,0 71,0 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
 

 

Tipus escola 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 113 81,9 81,9 81,9 

2,0 25 18,1 18,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
  

Ensenyes ciències? 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 37 26,8 26,8 26,8 

2,0 55 39,9 39,9 66,7 

3,0 46 33,3 33,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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Annex 32. Caracterització. Pregunta 11. 

 
 

Edat 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 17 9,7 9,7 9,7 

2,0 57 32,4 32,4 42,0 

3,0 52 29,5 29,5 71,6 

4,0 50 28,4 28,4 100,0 

Total 176 100,0 100,0  
 

 

Etapa 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 45 25,6 25,6 25,6 

2,0 131 74,4 74,4 100,0 

Total 176 100,0 100,0  
 

 

Experiència 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 20 11,4 11,4 11,4 

2,0 37 21,0 21,0 32,4 

3,0 119 67,6 67,6 100,0 

Total 176 100,0 100,0  
  

Tipus escola 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 139 79,0 79,0 79,0 

2,0 34 19,3 19,3 98,3 

3,0 3 1,7 1,7 100,0 

Total 176 100,0 100,0  
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Ensenyes ciències? 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 99 56,3 56,3 56,3 

2,0 27 15,3 15,3 71,6 

3,0 50 28,4 28,4 100,0 

Total 176 100,0 100,0  
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Annex 33. Caracterització. Pregunta 14. 

 
Edat 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 64 9,3 9,3 9,3 

2,0 209 30,4 30,4 39,7 

3,0 176 25,6 25,6 65,4 

4,0 238 34,6 34,6 100,0 

Total 687 100,0 100,0  
 

 

 

Etapa 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 152 22,1 22,1 22,1 

2,0 535 77,9 77,9 100,0 

Total 687 100,0 100,0  
 

 
Experiència 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 56 8,2 8,2 8,2 

2,0 156 22,7 22,7 30,9 

3,0 475 69,1 69,1 100,0 

Total 687 100,0 100,0  
 

 

Tipus escola 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 558 81,2 81,2 81,2 

2,0 122 17,8 17,8 99,0 

3,0 7 1,0 1,0 100,0 

Total 687 100,0 100,0  
 

 

Ensenyes ciències? 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid 1,0 340 49,5 49,5 49,5 

2,0 146 21,3 21,3 70,7 

3,0 201 29,3 29,3 100,0 

Total 687 100,0 100,0  
 

 

 
 


