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RESUMEN: A pesar de que os proxectos de indagación no laboratorio supoñen importantes 
desafíos para o profesorado e os estudantes, poden desempeñar un papel importante para traballar a 
adquisición de competencias científicas e mellorar as actitudes do alumado cara á ciencia. O obxectivo 
deste estudo foi coñecer a valoración dos estudantes e seu profesor do deseño e posta en práctica de 
tres proxectos de indagación científica en pequeno grupo, así como os problemas xurdidos durante a 
experiencia. O estudo realizouse durante seis meses nunha clase de 9 alumnos do segundo curso de 
PMAR (Programa para a Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento) (3º ESO) no IES Lagoa de 
Antela (Xinzo, Ourense). Os datos baséanse nas respostas dos alumnos a un cuestionario tipo 
diferencial semántico e preguntas abertas, e na valoración retrospectiva do profesor ao final do curso 
elaborada a partir das observacións recollidas durante a experiencia. A presenza de problemas de 
participación e interese cun alumno, vese reflectida na valoración do profesor e na do grupo en 
cuestión. O resto de estudantes valoran de forma positiva a realización de proxectos de indagación, 
sinalando a parte experimental dos proxectos como a máis entretida, aínda que nas súas respostas 
tamén se indican cuestións problemáticas relacionadas coa redacción da memoria ou a presentación do 
seu proxecto ante os seus compañeiros. A valoración do docente da experiencia realizada é positiva, 
sinalando a importancia de aprender ciencia facendo ciencia. Na súa opinión este tipo de traballos 
normalmente suscitan gran interese por parte dos estudantes, e aínda que poda baixar nalgunha das 
fases dos proxectos, soen rematar cunha dose elevada de entusiasmo e participación. A experiencia 
realizada móstranos que, traballos prácticos de certo nivel de esixencia como son os proxectos de 
indagación, pódense levar a cabo con alumnado de baixo rendemento académico. 

PALABRAS CRAVE: Ensino-aprendizaxe das ciencias, proxectos de indagación, educación 
secundaria, programas de mellora da aprendizaxe e rendemento 

INTRODUCCIÓN  
Un importante aspecto das recentes reformas educativas no ensino das ciencias é que implican un 

cambio para aprender ciencia facendo ciencia (Krajcik, McNeill e Reiser, 2008), facendo 
investigacións científicas (Abd-El-Khalick et al., 2004) ou desenvolvendo prácticas científicas como 
vehículo para formar cidadáns capaces de tomar decisións informadas e de razoar criticamente 
(Ricketts, 2014). Esa visión do ensino da ciencia inclúe a comprensión da ciencia, pero tamén fai 
fincapé na comprensión da natureza da ciencia como actividade humana, incluíndo o que os científicos 
fan realmente e como se constrúe o coñecemento na ciencia (NRC, 2012), a pesar de que dita 
orientación de aprender investigando (NRC, 2000) propón importantes desafíos para profesores e 
estudantes (Krajcik, Mamlok e Hug, 2001). 

Algúns investigadores afirman que levar a cabo auténticas investigacións científicas na aula é 
posible, aínda que con certas excepcións (Bybee, 2006; Crawford, 2014; Roth, 1995). A ciencia dos 
científicos difire da ciencia escolar (grao de sofisticación, uso de equipos complexos, alcance, 
duración, …) pero parece un obxectivo razoable do profesorado axudar aos estudantes para aprender a 
pensar de maneira similar á dos científicos, facer o mesmo tipo de traballo dos científicos e 
desenvolver coñecemento sobre os principios da natureza da ciencia (ver NGSS Lead States, 2013). 

Nunha recente revisión (Sadler, Burgin, McKinney e Ponjuan, 2010), sinalouse que este tipo de 
experiencias ofrecen novas perspectivas sobre cómo se fai a ciencia e a natureza do coñecemento 
científico, ademais de favorecer o desenvolvemento intelectual de diferentes xeitos, incluíndo o 
pensamento crítico e o razoamento científico (Crawford, 2014). Varios estudos realizados (ver por 
exemplo Lopatto, 2004; Russell, 2006; Ward, Bennett e Bauer, 2002) suxiren que os estudantes poden 
obter unha variedade de habilidades como a adquisición de coñecementos técnicos, coñecementos de 
informática e estatística, habilidades na procura de información e comprensión da literatura existente, 
traballo en equipo, ética científica e habilidades orais e escritas a través da comunicación dos 
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resultados obtidos. Ademais, sinalouse a alta satisfacción dos estudantes neste tipo de experiencias, 
citando numerosos beneficios percibidos e unha mellora na súa confianza para levar a cabo máis 
investigacións (Russell, 2006). 

O recente marco curricular en Estados Unidos salienta claramente que os estudantes experimenten 
deseñando e levando a cabo investigacións co fin de aprender acerca do que fan os científicos, así 
como a epistemoloxía da ciencia (NRC, 2012).  O sistema educativo español non é alleo a este novo 
enfoque, a implantación da LOMCE e o seu desenvolvemento no currículo básico da educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015) inclúe, entre 
os seus bloques de contidos da materia de Bioloxía e Xeoloxía na educación secundaria, a realización 
dun traballo de investigación que pode supoñer unha oportunidade de incluír a indagación como un 
progreso cara a modelos de ensino das ciencias non centrados  exclusivamente  na  transmisión de 
coñecementos (Ferrés, Marbà e Sanmartí, 2015). 

METODOLOXÍA 

Participantes 
A presente investigación realizouse durante o curso escolar 2015-16 no IES Lagoa de Antela de 

Xinzo (Ourense). Participaron 9 estudantes (6 alumnas e 3 alumnos) do segundo curso de PMAR 
(Programa para a Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento) de 3º ESO, con idades comprendidas 
entre os 15 e 16 anos. Os estudantes distribuíronse en tres pequenos grupos de traballo (3 
participantes) onde os propios estudantes elixen os seus compañeiros de grupo e acordan o proxecto de 
indagación que deseñarán e poñerán en práctica durante seis meses aproximadamente. 

O devandito programa para a Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento está dirixido a estudantes 
con dificultades de aprendizaxe non imputables á falta de traballo e que non están en condicións de 
promocionar por repetir curso, polo menos unha vez en calquera etapa, podendo obter o título de 
Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria a través dunha metodoloxía específica e dunha 
organización dos contidos, actividades prácticas e materias do currículo diferente á establecida con 
carácter xeral (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 2015). 

Instrumento 
Coa finalidade de coñecer a valoración dos tres grupos de estudantes sobre a experiencia no 

proxecto de indagación realizado, deseñouse un cuestionario no que se inclúe unha proba de 
diferencial semántico no que se propuxeron pares de adxectivos contrapostos 
(Satisfactoria/Insatisfactoria, Entretida/Aburrida, Variada/Monótona, Organizada/Desorganizada, 
Agradable/Desagradable, Fácil/Difícil) e no que os estudantes sitúan o súa opinión segundo a 
proximidade a cada extremo do par de adxectivos nunha escala de 5 graos.  

Ademais, o devandito cuestionario incluía 5 preguntas abertas (Que che gustou mais e por que?, 
Que che gustou menos e por que?, Que che gustaría ter feito?, En que che podería valer? e Que se 
podería facer para mellorar? 

Doutra banda, o profesor (primeiro autor da comunicación) contesta o mesmo cuestionario e fai 
unha valoración retrospectiva de cada un dos proxectos a partir das observacións realizadas e 
recollidas en cada sesión.  

CONTEXTO 

Proxectos de indagación realizados 
A realización de proxectos de indagación como os que se presentan no presente estudo 

corresponden ao bloque 1: A actividade científica, e ao bloque 9: Proxecto de investigación, ambos 
incluídos dentro da programación didáctica do ámbito científico-matemático do segundo curso de 
PMAR, 3º da ESO do IES Lagoa de Antela, cunha dedicación do alumado de dúas horas semanais, 
dende comezos de setembro de 2015 a finais de marzo de 2016. 

O proceso comeza cunha presentación previa do docente, na que detalla en que consisten os 
proxectos de investigación, mostra a modo de exemplo proxectos realizados en cursos anteriores, e 
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sinala as directrices para seguir no seu deseño e posta en práctica, así como a estrutura da memoria 
final que deben entregar ao finalizar para ser avaliada e cualificada.  

Realizáronse tres proxectos en pequeno grupo (3 participantes), a partir dunha cuestión 
problemática do seu interese sobre a que investigar. Cada grupo busca información a través de 
diversas fontes e realiza un deseño experimental que lles permita obter datos para posteriormente 
interpretalos e poder así respondela. Toda esta información queda recollida nunha pequena memoria 
de investigación que inclúe: 1) unha pequena introdución na que xustifican o porque da pregunta 
exposta, 2) a fundamentación do fenómeno científico a investigar a partir da información recollida, 3) 
a relación do material necesario, 4) un diario de traballo no que o alumnado recolle as tarefas que 
realiza diariamente e vai anotando as observacións, datos e problemas que van xurdindo, 5) os 
resultados obtidos, 6) as conclusións ás que chegan tras a súa investigación, 7) unha relación da 
bibliografía e webgrafía utilizada, e 8) unha valoración grupal da experiencia realizada. 

A continuación, descríbense de xeito máis detallado os proxectos realizados a partir da análise das 
memorias realizadas. 

Proxecto 1: Podemos resucitar insectos? 

Xorde a partir dos exemplos que mostra o profesor ao comezo do curso doutros proxectos 
realizados en anos anteriores. Pretendía coñecer o tempo que eran capaces de soportar sen osíxeno 
diferentes insectos somerxidos en auga utilizando diferentes materiais absorbentes (arroz, sal fina e 
grosa, sílica gel, absorbente xeral, e cinsa de varias madeiras). Inicialmente fíxose con moscas e 
despois con grilos e insectos pau. 

Nunha primeira fase, o grupo de traballo centrouse na revisión da bibliografía do proxecto 
realizado anteriormente, na que se incluía información sobre a respiración en insectos e diversas 
referencias históricas de naturalistas grecolatinos (Luciano de Samosata e Claudio Eliano de 
Praeneste) sobre a capacidade das moscas de “resucitar” tras ser mergulladas en auga.  

Inicialmente o proxecto centrouse na mosca doméstica, pero debido á dificultade en capturalas e ao 
elevado número de exemplares necesarios para levar a cabo o proxecto, decidiuse comprar larvas de 
mosca nunha armería e crialas no laboratorio. Nun principio, depositáronse nuns recipientes con 
serrín, carne e algodón mollado, pero no momento que emerxían era imposible capturalas sen que se 
escapasen, polo que foi necesario cambiar o deseño da cámara de cría. Para iso, utilizaron un 
recipiente plástico cuberto de filme transparente no que se inseriron dous anacos de mangueira 
acabados nunha cortiza.  Dese xeito cando necesitaban adultos para recoller datos as moscas sairían 
aos poucos, ou cal facilitaríalles a súa captura. 

Outra cuestión a considerar era como mergullar ás moscas en auga ata que deixaran de moverse sen 
facerlles dano. Esta posible dificultade resolvérona introducindo as moscas nun tubo de ensaio ao que 
posteriormente encherían de auga e mediante un tapón elaborado con algodón irían eliminando a 
burbulla de aire do interior con axuda dunhas pinzas ata que o insecto non mostrase actividade. Para 
recuperalas taparon as moscas co material absorbente correspondente nunha placa Petri e 
contabilizábase o tempo que tardaban en recuperarse de novo. 

Unha vez resoltas cuestións procedimentais procederon á recoller os datos do tempo que tardaban 
en recuperarse unha vez que o insecto deixaba de moverse no tubo de ensaio e aparentemente estaba 
morto. Así, recolléronse medidas de tempos de recuperación de 150 moscas, 56 grilos e 12 insectos 
pau, dende 6 minutos ata 21 horas en diferentes materiais absorbentes, dos cales só morreron 4 moscas 
que estiveron mergulladas en auga 21 e 48 horas.  

Na Táboa 1 amósase, a modo de exemplo, o sistema de recollida de datos, onde anotaban os 
tempos que estiveron mergulladas as moscas e os tempos de recuperación (neste caso utilizando arroz 
como material absorbente). 
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Táboa 1.- Sistema de recollida de datos utilizado polos alumnos no que se reflicte os tempos de inmersión e de 

recuperación utilizando arroz como material absorbente. 

Despois de recoller os resultados dos diferentes materias absorbentes, representáronse 
graficamente, observando que a pesar de incrementar o tempo mergullado dos insectos os marxes de 
tempo de recuperación son pequenos. Así, aínda que no caso de dúas moscas hai tempos de inmersión 
moi altos apenas inflúen no tempos de recuperación, xa que seguen sendo moi semellantes e sen 
apenas relación co tempo de inmersión (Figura 1). 

 

Figura 1.- Gráfico realizado polos estudantes mostrando a relación entre o tempo de inmersión e o tempo de recuperación 
das moscas (neste caso en cinsa). 

A información recollida polo alumnado sobre a forma de respirar dos insectos a través do aparello 
traqueal prescindindo do sistema circulatorio permitiulles explicar dito fenómeno. No momento que o 
insecto se mergulla en auga, a extensa rede de finísimos tubos que compoñen o aparello traqueal 
(traqueas e traqueolas) e que se van ramificando no interior do animal ata chegar directamente aos 
tecidos, vanse enchendo de auga, de modo que o insecto entra nun estado de anoxia/hipoxia no que 
aparentemente esta morto, pero que se pode reverter utilizando algún material que permita absorber a 
auga dos sistema traqueal e permita de novo a entrada de osíxeno. 
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Proxecto 2: E verdade que un ovo está malo cando flota?  
O proxecto pretendía coñecer a veracidade da crenza popular de que si un ovo de galiña flota ao 

somerxelo en auga indica que está estragado. 

Despois da busca de información sobre a estrutura, composición e propiedades indicativas da 
frescura do ovo o rompelo (textura da clara, forma regular da xema, cheiro que poda desprender) o 
grupo probou con ovos frescos caseiros dos que se coñecía a data exacta da súa posta, conservados a 
temperatura ambiente no laboratorio o longo de todo o proxecto. Unha vez enumerados calcularon o 
seu volume e o seu peso e en cada unha das observacións o alumnado ía anotando a masa de cada un 
deles e comprobando ademais se o ovo flotaba ou non nunha probeta que tiña una tapón de goma no 
fondo para que non rompera. 

A partir do primeiro mes, os primeiros ovos xa flotan no interior da probeta e a medida que o 
tempo transcorría chegan a emerxer fora da auga cada vez unha maior parte do ovo. Facían pequenas 
marcas cun rotulador de tinta indeleble delimitando a parte do ovo que sobresaía fora da auga. Os ovos 
eran observados a través do ovoscopio para poder ver a cámara de aire que posúen os ovos e se 
cambiaba o seu tamaño.  

A experiencia foi repetida en diferentes datas cun total de 20 ovos frescos, dos cales a metade se 
foron refugando por presentar pequenas roturas na súa casca. As conclusións do proxecto sinalan que a 
medida que transcorre o tempo os ovos perden masa a razón de 0,1-0,2 g por día transcorrido (Figura 
2). Debido a esa perda de masa sen que varíe o seu volume e o agrandamento da cámara de aire fai que 
a densidade dos ovos tamén diminúa chegando a flotar na auga.  

 
Figura 2.- Gráfico realizado polos estudantes mostrando a perda de masa en relación o tempo transcorrido dos ovos 

números 6 ao 10.  

Dos 10 ovos que se conservaron durante o proxecto (2 ovos tras 130 días despois da súa posta, 4 
despois de 61 días e 4 tras 45 días) flotaban todos excepto o número 20 (45 días). O resto de ovos 
rompéronse para observar o seu aspecto (textura, forma da xema, cheiro) e fóra dun (tamén de 45 días 
transcorridos despois da súa posta) o resto de ovos non presentaban aspecto, cor nin cheiro estraños, a 
clara era amarelada e a xema mantiña a súa forma semiesférica como a dun ovo fresco1. 

Proxecto 3: Que tipo de alimento lles gustas máis ás formigas? 
A finalidade do proxecto elixido polo alumnado era coñecer as preferencias alimentarias das 

formigas, en concreto da especie granívora Messor barbarus, por ser de fácil adquisición e non 
presentar demasiadas dificultades na seu mantemento e cría en catividade, alcanzando en pouco tempo 
un número apreciable de individuos. Despois de buscar información de como conseguir un 
                                                           
1 É importante sinalar que o aspecto, cor e cheiro non son parámetros suficientes para determinar se o ovo é apto para o consumo 
humano. Aínda que a lexislación española inclúeos como produtos frescos e perecedoiros (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
2005), a normativa europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2008) non sinala data de caducidade senón data de duración mínima 
(consumo preferente) que non deberá pasar dos 28 días despois da posta. 
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formigueiro para levar a cabo o proxecto, decidiuse adquirir de forma gratuíta e vía internet 
(http://www.anthouse.es/) unha raíña e 14 obreiras. 

A fase posterior foi a construción do formigueiro. Elaborouse a partir dun recipiente plástico 
transparente utilizado frecuentemente como caixa de almacenamento. Como tapa utilizouse filme 
transparente fixado cunha goma elástica que previamente foi perforado cunha agulla para a entrada de 
aire. Como substrato utilizouse unha mestura de terra e area. Para facilitar a construción de galerías e 
preservalas da luz, tapouse a caixa plástica á altura do substrato cunha cartolina negra e a modo de 
bebedoiro dispúxose un tubo de ensaio cheo de auga, tapado con algodón que se ía enchendo segundo 
fóra necesario para manter a humidade no interior do formigueiro.  

Para coñecer a preferencia alimentaria empregáronse diferentes alimentos, inicialmente utilizáronse 
sementes procedentes do alimento comercial para paxaros, que inclúe alpiste, nabiña, negrillo, 
espirulina, aínda que unha vez iniciado o proxecto incluíronse, a maiores, tila ou sementes de leituga, 
liñaza e ciprés. Cada un destes alimentos íase rotando ao longo do proxecto e dispoñíase en 5 tapóns 
de plástico iguais que funcionaban a modo de comedeiros, sempre cun número coñecido de sementes 
(20). Ademais, íanse cambiando de posición respecto da entrada do formigueiro para descartar que as 
formigas recollían determinado alimento por estar máis próximo á entrada. 

Nas diferentes observacións, os estudantes ían recollendo datos en diferentes táboas, unha para 
cada tipo de semente/alimento na que se reflectía o número de sementes que fornecían e as que 
quedaban, podendo calcular así a cantidade almacenada no interior do formigueiro.  

A partir de todos os datos obtidos para cada un dos alimentos, os estudantes calcularon a 
porcentaxe de cada alimento almacenado polas formigas (Figura 3), chegando á conclusión de que as 
sementes de negrillo, leituga e alpiste eran as máis atractivas fronte á liñaza, nabiña, espirulina e 
ciprés, e que nunca colleitaron tila durante todo o proxecto.  

 
Figura 3. - Gráfico realizado polos estudantes mostrando a porcentaxe de cada alimento almacenado no interior do 

formigueiro. 

VALORACIÓN DOS PROXECTOS DE INDAGACIÓN 

Valoración do alumnado 
Os resultados do análise do diferencial semántico do primeiro proxecto “Podemos resucitar 

insectos?”, os resultados obtidos do diferencial semántico (Táboa 2) indican unha valoración moi 
positiva/algo positiva do proxecto realizado (satisfactorio, interesante, entretido, participativo e 
agradable). Tamén definen, aínda que en pequeno número, algunhas cuestións como “regulares” como 
o grao de dificultade, a súa organización e o carácter agradable do proxecto realizado. É destacable 

http://www.anthouse.es/
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que ningunha das compoñentes do grupo fai unha valoración negativa das diferentes escalas do 
diferencial semántico.  

O análise das preguntas abertas indica que o máis valorado por dúas das integrantes do grupo é o 
traballo en equipa (a pesar de haber certas pelexas ao principio) polo compañeirismo que xera e como 
este axuda a resolver dúbidas. Tamén sinalan, de modo individual, outras cuestións atractivas para 
elas, como a forma de traballar que fai as clases máis amenas e divertidas e a parte do proxecto na que 
tiñan que coidar e alimentar ós insectos. En canto ó menos valorado do seu proxecto, o grupo non 
manifesta uniformidade nas súas respostas, apuntando cada alumna diversas cuestións, como os malos 
cheiros dos hábitats dos insectos, especialmente as moscas, o enfado inicial que tiveron ó inicio do 
proxecto ou ter que estar sempre moi pendentes do traballo.  

Respecto de que lle gustaría ter feito, as tres compoñentes do grupo manifestan cuestións 
relacionadas ca obtención de máis datos (probar con máis tipos de insectos ou con máis materiais 
absorbentes).  

Na súa visión sobre a utilidade da experiencia as tres estudantes do grupo apuntan que a realización 
do traballo serviulles para coñecer “cousas novas e interesantes” sobre os insectos. Como posibles 
melloras, consideran que o seu proxecto sería mellor tendo máis datos (dúas alumnas) e organizándose 
doutro xeito, levando o traballo máis ao día para facilitar a redacción final da memoria (1 alumna). 

Os resultados do análise do diferencial semántico do proxecto 2 “ É verdade que un ovo está malo 
cando flota? (Táboa 2) apuntan unha valoración moi positiva/algo positiva do proxecto realizado 
(satisfactorio, interesante, entretido, participativo, fácil, organizado e agradable). Soamente un 
membro do grupo menciona como regular o carácter variado do proxecto. É destacable que ningún dos 
compoñentes do grupo fai unha valoración negativa das diferentes escalas do diferencial semántico. 

No análise das preguntas abertas, os membros do grupo sinalan cuestións diferentes sobre o que 
lles resultou mías atractivo, como a toma de datos día a día, o traballo en equipa e poder axudar aos 
compañeiros, e o manexo do ovoscopio.   

O que menos lles gustou é o de pasar os datos ó ordenador por ser unha tarefa laboriosa (dous 
estudantes). Tamén se menciona o cheiro que desprendía ás veces os ovos estragados (un estudante) 
ou ter que presentar o informe diante dos seus compañeiros (un estudante).  

Respecto de que lle gustaría ter feito, os tres compoñentes manifestan cuestións diferentes, dende 
ter feito o traballo comparando cun ovo fecundado ou a necesidade de ter máis compoñentes na equipa 
para facer mellor o traballo. É destacable que un estudante manifesta que non bota en falta nada do 
proxecto realizado. 

Tampouco hai uniformidade nas respostas á posible utilidade da experiencia realizada, 
mencionando maioritariamente cuestións relacionadas co que lles gustaría ter feito. Sinalan que así 
poderían traballar con outras variables (ovos sen fecundar e ovos fecundados), ou que o traballo sería 
máis fácil de facer. Soamente un membro do grupo fai referencia á aprendizaxe de “cousas novas” 
referentes ao seu proxecto e ao realizado polo resto de grupos. 

No referente a posibles melloras, os tres compoñentes do grupo están de acordo nunha mellor 
organización das súas tarefas, levando o traballo escrito máis ao día ou mellorando o sistema de 
recollida de datos.  

Os resultados do proxecto 3, Que tipo de alimento lles gusta máis ás formigas? indican unha 
valoración variable do alumnado implicado que abarca todas as dimensións do diferencial semántico 
(Ver Táboa 2), cun predominio do “regular” nas diferentes escalas, atribuídas principalmente a dous 
membros do grupo. Tamén se sinalan aspectos moi/algo positivos da experiencia realizada 
(satisfactoria, interesante, fácil, variada  e agradable) e aspectos algo/moi negativos (algo entretida e 
variada; moi pouco participativa).  

No que se refire as preguntas abertas, o máis atractivo para os tres membros do grupo foi alimentar 
ás formigas e ver os túneles que facían no formigueiro. En canto ó que lle gustou menos, hai 
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diversidade de opinións dentro do grupo, sinalando o traballo de ordenador, a falta de actividade das 
formigas, ou ter que facer o mesmo todos os  

Respecto de que lle gustaría ter feito, dous alumnos fan referencia a traballar con outras variables 
(cor e tamaño dos tapóns que facían de comedeiros), mentres que a outra compoñente do grupo indica 
a súa preferencia por facer ela mesma a parte do traballo relacionado co ordenador.  

Na súa visión sobre a utilidade da experiencia, os compoñentes do grupo sinalan cuestións 
concretas do seu proxecto (ver se inflúen esas novas variables, darlle de comer ás formigas ou a 
aprendizaxe sobre cría, alimentación e reprodución destes insectos).  

No que respecta a posibles melloras, cada estudante sinala unha cuestión diferente, como telo feito 
con dúas variables independentes a vez (formigas diferentes e sementes diferentes), facelo en verán 
cando as formigas están máis activas, ou probar con máis alimentos. 

 

Táboa 2.- Valoración dos alumnos (A) e profesor (P) dos proxectos de indagación (Proxecto 1: “Podemos resucitar 
insectos?, Proxecto 2: É verdade que un ovo está malo cando flota?, Proxecto 3: Que tipo de alimento lles gusta máis ás 
formigas?). (A liña marrón delimita valoración dos alumnos, a liña verde a valoración do profesor e a liña azul a valoración 
do profesor e dos alumnos). 
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Valoración do profesor 

Podemos resucitar insectos? 
Os resultados do diferencial semántico mostran unha valoración moi/algo positiva (Ver Táboa 2) 

aínda que na súa opinión o proxecto non é de todo fácil. 

Nas preguntas abertas o docente sinala como momentos destacados o difícil inicio do proxecto 
debido a enfados entre as compoñentes (a pesar de ser amigas desde hai tempo), xa que empezaron o 
proxecto moi perdidas e con pouca coordinación; pero semella que a raíz dun enfado e reprimenda do 
profesor por non estar a traballar como se esperaba de elas. Unha vez solucionados as discrepancias 
iniciais a equipa funcionou moi ben, con bo humor, compañeirismo, tesón e paciencia. O momento 
máis destacable deste proxecto foi a presentación e defensa feita no Domus, co recoñecemento do 
XVII premio Luís Freire de investigación científica na escola na modalidade de educación secundaria. 

O docente sinala que lle gustaría afinar máis os resultados, á hora de coñecer canto tempo pasan en 
auga os insectos ata que deixan de moverse ou canto tempo transcorre desde que os insectos 
deposítanse no material absorbente. En canto ao peor momento do proxecto, sinala o enfado inicial de 
dúas semanas entre as compoñentes do grupo, o que lle fixo dubidar se o proxecto sairía adiante. 
Considera ademais, que a experiencia lle serviu para mellorar a súa organización á hora de realizar as 
diferentes tarefas e  coñecer o traballo real dos científicos, cos seus bos e malos momentos. Como 
posibles melloras, o profesor indica a importancia do diario de investigación, pero non só como un 
instrumento de recollida de números senón tamén para anotar fenómenos curiosos que van ocorrendo. 

É verdade que un ovo está malo cando flota? 
Os resultados do análise do diferencial semántico deste proxecto mostran unha valoración algo 

positiva, pero con posibilidade de mellora en aspectos relacionados coa participación, variedade de 
tarefas e organización (Ver Táboa 4). 

Na análise das preguntas abertas mostra como aspectos máis positivos a ilusión que lles fixo ao 
grupo traballar co ovoscopio e cando un dos membros decidiu integrarse e implicarse cos seus 
compañeiros no grupo. Ao docente gustaríalle que o proxecto fose máis traballado, non só números e 
táboas; sinala tamén a importancia de que o grupo fóra máis aló cos datos obtidos sobre o que significa 
que un ovo este ou non estragado. O peor momento do profesor no proxecto foi cando un membro do 
grupo perdeu os primeiros datos e non o admitiu ata pasado un mes. A experiencia con este grupo 
serviulle ao docente para reflexionar sobre a necesidades de dispoñer de mellores técnicas de traballo 
experimental e de como mellorar o funcionamento dos pequenos grupos á hora de traballar en 
conxunto e non coa unión de tarefas illadas de cada compoñente, feito que se reflicte claramente na 
memoria final diste grupo. Considera ademais, que este interesante proxecto podería mellorar cunha 
maior implicación do alumnado. 

Que tipo de alimento lles gusta máis ás formigas? 
Os resultados do análise do diferencial semántico deste proxecto mostran unha valoración algo/moi 

negativa (Ver Táboa 2). O profesor soamente sinala como aspectos positivos deste proxecto o seu 
carácter interesante e entretido. 

A análise das preguntas abertas mostra como aspectos máis positivos deste proxecto os ocorridos ó 
seu inicio, nos que parecían moi interesados (dous estudantes) buscando o material necesario e 
construíndo o formigueiro, interese que foi diminuíndo co paso do tempo. Sinala que lle gustaría 
conseguir motivar ao outro compoñente do grupo para que se implicase e participase no proxecto cos 
seus compañeiros/as, pero que a pesar de varios intentos non foi capaz de conseguir integralo no 
grupo, orixinándose un mal ambiente con discusións frecuentes. Por último, considera que o ocorrido 
serviulle de experiencia para actuar ante situacións difíciles en futuros proxectos. 

Comparando a valoración do alumnado e do profesor 
Nos tres proxectos móstranse situacións diferentes: 

No proxecto 1, (“Podemos resucitar insectos”) as estudantes e docente coinciden nunha valoración 
entre moi positiva e algo positiva na maioría das escalas do diferencial semántico. Tamén aparecen 
similitudes nas preguntas abertas, coa referencia de alumnado e profesor a problemas dentro do grupo 
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ao comezo da investigación e que unha vez resoltos o traballo fíxose máis divertido, que adquiriron 
coñecementos sobre os insectos e que se podería mellorar levando o traballo máis ao día. 

No proxecto 2 (“É verdade que un ovo está malo cando frota”), os estudantes non recoñecen na 
súas valoracións das escalas do diferencial semántico diversas cuestións reflectidas no relato do 
docente referidas a que o grupo era heteroxéneo (dúas compoñentes eran traballadoras e serias, pero de 
nivel intelectual bastante baixo, mentres que o seu compañeiro de grupo era máis intelectualmente 
dotado pero amosaba falta de responsabilidade e poucas gañas de traballar, implicándose soamente na 
metade do proxecto). Na visión do docente, os estudantes traballaron de modo illado, sen funcionar 
realmente como grupo, mostrando certa falta de organización e chegando incluso a facerse monótono.  

No proxecto 3 (“Que tipo de alimento lles gusta máis ás formigas”) os estudantes  recoñecen que 
nin o proxecto nin o grupo funcionaron demasiado ben. No relato retrospectivo o profesor indica a 
falta de implicación e participación dun alumno ao longo de todo o proxecto, que xerou un mal 
ambiente de traballo dentro do grupo e semella está na orixe dos problemas de funcionamento 
sinalados. 

Na figura 4 e táboa 2 móstranse os resultados da comparativa estudantes e profesor das diferentes 
dimensións nos tres proxectos de indagación realizados. Do seu análise podemos destacar: 

 
Figura 4. – Valoración global dos estudantes e profesor dos tres proxectos de indagación realizados. 

1. A experiencia foi considerada polos tres grupos de estudantes como moi/algo satisfactoria, 
mentres que o profesor soamente considera a experiencia moi satisfactoria nun só grupo. 

2. Os tres proxectos son valorados como moi/algo interesantes polo alumnado, e moi interesantes 
polo profesor. 

3. O profesor valora más positivamente cos alumnos o carácter entretido dos proxectos realizados. 

4. O alumnado valora positivamente o seu grado de participación en dous proxectos, mentres que 
o profesor fai una valoración heteroxénea da participación do alumnado segundo o proxecto. 

5. O alumnado valoran positivamente o carácter variado e a facilidade dos proxectos, mentres que 
o profesor fai una valoración heteroxénea segundo o proxecto. 

6. Hai claras discrepancias entre estudantes e profesor no referente á organización dentro dos 
grupos. Mentres que dous proxectos son valorados positivamente polos estudantes o docente 
soamente valora positivamente un proxecto. 

7. No que se refire ao carácter agradable dos proxectos realizados, o alumnado valórao máis 
positivamente que o profesor, cunha una valoración heteroxénea deste segundo o proxecto. 

Na táboa 3 móstrase a modo de resumo a valoración conxunta de estudantes e profesor dos tres 
proxectos de indagación, considerando os resultados das escalas do diferencial semántico e das 
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preguntas abertas. Pódense apreciar certas similitudes e diferenzas na valoración entre estudantes e 
profesor. As coincidencias maniféstanse en que os proxectos lles pareceron satisfactorios, interesantes 
e entretidos e que lles permitiron aprender, aínda que desde perspectivas diferentes. Os estudantes 
relacionan aprender coa temática elixida e o profesor co traballo experimental e a metodoloxía 
científica. Ademais de certas diferenzas substanciais na valoración en determinadas cuestións no grao 
de satisfacción e de participación nos proxectos de indagación realizados, o que aparece son diferenzas 
no enfoque, asociadas aos diferentes roles e responsabilidades dos participantes, estudantes e profesor. 

 ESTUDANTES PROFESOR 

Aspectos 
positivos  

- Experiencia considerada como moi ou algo 
satisfactoria, interesante e agradable e bastante 
entretida. 
- Participación é organización valorada 
positivamente en dous proxectos. 
- Valoran positivamente o carácter variado dos 
proxectos. 
- Destacan a aprendizaxe de coñecementos 
específicos sos seus proxectos (ovos, formigas, 
insectos). 

- Proxectos valorados como moi interesantes e moi 
ou algo entretidos. 
- Valora a importancia de traballar en grupo neste 
tipos de proxectos. 
- Ilusión inicial dos tres grupos á hora de iniciar os 
proxectos, que vai cambiando segundo o grupo. 
- Mellora do alumnado no traballo experimental e 
na metodoloxía científica. 
- Valora a importancia de que o alumnado expuxera 
os proxectos realizados aos compañeiros de 1º de 
ESO.  

Aspectos 
negativos 

En proxectos concretos sinálanse algunhas 
cuestións negativas: 
- Elaboración da memoria final (3 alumnos). 
- Malos olores (2 alumnos). 
- Mellorable a organización do grupo (2 alumnos). 

- Só considera a experiencia como moi satisfactoria 
nun grupo. 
- Valoración heteroxénea da participación do 
alumnado. 
- Valora o carácter variado e agradable segundo o 
proxecto. 
- Valora negativamente a organización de dous dos 
grupos. 

Táboa 3.- Aspectos positivos e negativos máis relevantes sinalados por estudantes e profesor nos tres proxectos de 
indagación realizados. 

CONCLUSIÓNS 
A primeira cuestión a destacar é que estudantes considerados de baixo rendemento académico 

foron capaces de finalizar de maneira aceptable actividades tan complexas e esixentes como son os 
proxectos de indagación. Aínda que xurdiron diferentes problemas durante a súa realización (enfados 
entre os compoñentes dun grupo, falta de participación e implicación de dous compoñentes, falta de 
experiencia neste tipo de traballos, pouca formación en cuestións científicas e de informática,…), o 
feito de que os tres grupos finalizasen os proxectos de indagación pódese considerar como un éxito, e 
máis en estudantes de baixo rendemento académico e sendo que un dos proxectos de indagación foi o 
primeiro premio no XVII premio Luís Freire de investigación científica na escola na modalidade de 
educación secundaria. 

A experiencia de realizar proxectos de indagación realizada con alumnos do Programa para a 
Mellora dá Aprendizaxe e do Rendemento de 3º ESO pódese considerar positiva. Hai coincidencia 
nunha valoración como interesante e entretida, e na percepción de que adquiriron diversas habilidades 
e coñecementos específicos de ciencias. Hai diferencias en canto a satisfacción, participación, 
facilidade, organización e na condición agradable. As diferencias foron mais claras no referente á 
organización dos grupos, pois dous proxectos son valorados positivamente polos estudantes mentres o 
docente soamente valora positivamente un. 
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