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Modelos atóMicos: 
unHa proposta Máis inteGral

RESUMO

Ao longo de todo o currículo da materia de Física e Química, poucos contidos teñen máis con-
tinuidade que o relativo aos modelos atómicos. Tivemos ocasión, hai xa cinco anos, de traer a 
este encontro de profesores e profesoras un primeiro estudo de cómo este importante contido 
se presenta no ensino secundario, e cremos de interese presentar un segundo estudo elaborado 
xa no marco curricular da nova lei de educación. O principal obxectivo non é tanto mostrar se 
se teñen producido cambios signifi cativos nesta cuestión como debatir sobre as carencias que 
presenta a estratexia habitual desenvolta nos libros de texto de secundaria.

FUNDAMENTACIÓN

Hai neste tipo de contidos dous aspectos de interese particular: dunha parte está a transposición 
didáctica que trata de como adaptamos o coñecemento erudito para que se transforme en co-
ñecemento enseñar; doutra parte temos os modelos didácticos que deben facilitar o acceso do 
alumno ao modelo científi co, pero que en ningún caso se debe converter nunha versión simple 
dese modelo científi co.

Os bos modelos didácticos funcionan como facilitadores do acceso do alumnado ao nivel máis 
alto de representación das disciplinas científi cas, posibilitan a construcción gradual dos saberes 
desde as formas más intuitivas e empíricas ata as máis estruturadas e teóricas. 

Podemos dicir que os modelos didácticos son representacións escolares dos modelos científi cos, 
que se artellan a través dunha correcta transposición didáctica.

Porén, en moitos casos, a falta dunha correcta transposición dá lugar a que os modelos didácticos 
presentes nos libros de texto desvirtúen o modelo científi co como tal, ben porque no se inclúen 
aspectos esenciais para a súa comprensión o porque estes aspectos son tratados de forma incom-
pleta, e mesmo incorrecta.

Consideramos que o modelos atómicos son un caso paradigmático desta situación pois os mode-
los didácticos usados para desenvolvelos na aula de secundaria presenta carencias tanto desde a 
perspectiva científi ca como didáctica.
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PROPOSTA DE INTERVENCIÓN

Unha revisión de libros de texto pone de manifesto que o tratamento que se dá en relación aos 
modelos atómicos, desde Dalton ata o da Mecánica Cuántica presenta deficiencias ou carencias 
en varios aspectos. Indicamos como máis importantes os seguintes:

-  Ausencia de consideración das ideas previas do alumnado en relación a estes contidos.
-  Escasa visión epistemolóxica e histórica que poña en perspectiva a xénese da proposta.
-  Carencia de conexión entre as ideas centrais do modelo e as propiedades xerais da materia 
-  Incompleta abordaxe en relación ás capacidades predictiva e explicativa do modelo. 
-  Falta de estratexias que sitúen a argumentación como parte integrante da aprendizaxe.
-  Descoñecemento dos principais trazos biográficos dos científicos autores dos modelos. 

Todo isto implica, ao noso entender, un resultado en termos de aprendizaxe que está lonxe das 
posibilidades que estes modelos non permiten. Pretendemos nesta comunicación poñer de ma-
nifesto esta situación e presentar unha proposta integral para mellorar a capacidade de compren-
sión do alumnado en relación a outros contidos que son obxecto de estudo no currículo da Física 
e Química ao longo do ensino secundario.

Relacionamos a presentación destes mode-
los co proceso de ensino-aprendizaxe dou-
tros tópicos da materia, sendo algúns deles 
os que se describen na seguinte figura:

Entendemos que esta estratexia, ademais de 
axudar a comprender as diferenzas e vanta-
xes duns modelos fronte aos outros, facilita 
o achegamento aos outros conceptos que 
conforman as bases nas que se artella a com-
prensión do funcionamento da materia.

Por outra parte, afondaremos no modelo de 
Thomson, cuxo ensino quizais constitúa un 
dos paradigmas do inapropiado que adoita 
ser a aproximación que se fai nos libros de 
texto en relación aos modelos atómicos.
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