
1B EL MÈTODE CIÈNTIFIC  
 
Objectius : 
-Conèixer les etapes del mètode científic i saber diferenciar allò que segueix el mètode 
científic d’allò que no el segueix. 
-Saber estructurar un guió de pràctiques i compendre la relació entre els apartats i el 
mètode científic. 
 
Desenvolupament 
 
1.-Llegeix atentament les fases del Mètode científic: 

 
2.-Mira amb atenció el fragment de la sèrie “Dr. House”. I respon a les preguntes següents:  
Quines són les primeres observacions? 
Quina és la primera hipòtesi que es formula? 
Quina és la conclusió d’aquesta hipòtesi? 
Digues almenys dues hipótesis més que es plantegin en el vídeo. 
Què demana House als seus companys quan els diu “falta algo”?  
 
3.-Llegeix el text  “Les investigacions científiques”  i digues quines són les fases en què podem 
dividir el procés d’investigació. Localitza cada fase en un esquema i explica amb paraules teves 
el que succeix en el text a cada fase.Corregeix l’activitat amb el professor abans de continuar. 

 
 
4.-Llegeix el text sobre els Rat-penats de Lázaro Spallanzani, i respon les següents preguntes: 
 
-Quin problema s’havia plantejat Spanllanzani? 
-Escriu la primera hipòtesi que va pensar 
-Quin experiment va fer per comprovar aquesta hipòtesi? 
-Quins resultats va obtenir? 
-Quina conclusió en va treure? 
-Escriu la segona hipòtesi que va pensar. 
-Quin experiment va fer per comprovar aquesta segona hipòtesi? 
-Quins resultats va obtenir? 
-Quina conclusió en va treure? 
-Quin va ser el següent problema que es va plantejar? 

FASES DEL MÈTODE CIENTÍFIC 

1. Observació : examen atent dels fenòmens que succeeixen en la natura. Apliquem atentament 
els sentits a un objecte o a un fenomen, per estudiar-lo tal i com es presenta a la realitat. 
Consisteix en la mesura de fets observables. A partir d'aquesta observació podem detectar un 
fet que no es pot explicar amb les teories que coneixem, o algun succés que les contradiu. 

2. Formulació d'hipòtesis : donar raons lògiques que justifiquin perquè passen aquests 
fenòmens. Plantejament mitjançant l'observació seguint les normes establertes pel mètode 
científic. Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat. 

3. Experimentació : Mètode que consisteix en l'estudi d'un fenomen reproduït generalment en un 
laboratori. És la fase en la que investiguem, recollim informació i pensem per veure si les 
hipòtesis són correctes. La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les 
dades relacionades amb ella. Dins d’un experiment, hem de definir uns OBJECTIUS, unes 
METODOLOGIES i uns RESULTATS. 

4. Extracció de conclusions : Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no. Si és certa passem 
al pas següent, sinó hem de tornar a la formulació. 

5. Elaboració d'una teoria : Una teoria es defineix com un conjunt de conceptes, definicions i 
proposicions interconnectades, que a l'especificar les relacions de les variables, ofereixen una 
visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d'explicar-los. 



 



 
 



 


