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INTRODUCIÓN 

Na LOMCE (Lei Orgánica 8/2013) a competencia científica preséntase como unha competencia clave 
unida á competencia matemática e a tecnolóxica para dar a entender a interconexión entre elas. Dentro 
da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía a modelización permite 
integrar coñecementos dende diversas disciplinas, favorecendo a metodoloxía STEAM (Akerson, 
Burgess, Gerber, Guo, Khan, e Newman, 2018). 

Dende un contexto de aula, o traballo no laboratorio fomenta o pensamento científico dos estudantes 
e a súa autonomía se se lles permite deseñar os seus propios experimentos para resolver un 
determinado problema. Neste obradoiro presentamos un experimento que contribúe á construción, 
por parte dos estudantes, dun modelo da formación das dobras e fallas. O traballo no laboratorio a 
través da modelización permitirá traballar conceptos de Bioloxía e Xeoloxía e integrar coñecementos 
de outras materias como Matemáticas. 

MARCO TEÓRICO 

A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE, 2015) considera que as 
persoas con coñecementos científicos están capacitadas para participar nun discurso razoado sobre 
ciencia e tecnoloxía. Para iso, require que expliquen fenómenos cientificamente de forma razoada 
(argumentación), avalíen e deseñen a investigación científica (indagación) e poidan interpretar datos 
e probas científicas analizando e avaliando datos para obter conclusións científicas (uso de probas e 
modelización). Centrándonos nesta última parte e de acordo coa definición proposta por Gilbert, 
Boulter e Elmer (2000), consideramos que un modelo é unha representación dun fenómeno producido 
inicialmente para un propósito específico, que ten a finalidade da simplificación do fenómeno e que 
permite desenvolver explicacións do mesmo. 

A construción de modelos en ciencias axuda a comprender fenómenos científicos (Caamaño, 2011) e, 
se esta construción se realiza en grupo, a discusión enriquece os respectivos modelos mentais e 
contribúe a súa revisión. Como indican Schwarz, Reiser, Davis, Kenyon, Achér, Fortus, Shwartz, Hug, e 
Krajcik, (2009) aprender a pensar cientificamente e traballar con modelos científicos leva a 
desenvolver, avaliar e revisar os modelos, as explicacións e as teorías, ao mesmo tempo que permite a 
súa aplicación en novas situacións (Windschitl, Thompson e Braaten, 2008). 

OBRADOIRO STEAM: DOBRAS E FALLAS 
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OBXECTIVOS E DESENVOLVEMENTO DO OBRADOIRO 

Entendemos que o proceso de construción de modelos debe formar parte da ensinanza das ciencias e 
se debe practicar na aula, favorecendo unha aprendizaxe máis participativa (Justi, 2006). Seguindo o 
anterior, un dos obxectivos do obradoiro é observar a deformación dos materiais terrestres e construír 
un modelo do efecto das deformacións dos materiais froito dos procesos endóxenos sobre a paisaxe. 
Outro obxectivo é comprender como ditas deformacións poden ter unha medida diferente e como un 
modelo de laboratorio permite comprender os procesos xeolóxicos que, tanto por escala como 
temporalmente, son difíciles de visualizar nas aulas. Neste último aspecto é onde os coñecementos 
matemáticos de simetrías, escalas, vectores e trigonometría permiten comprender tanto a 
representación a escala como cuantificar os efectos de ditos procesos. 

Tras unha introdución da utilidade dos modelos, deseñaremos unha experiencia para construír un 
modelo de dobras e fallas que permita observar a deformación dos materiais utilizando material 
reciclado como cartón e material de uso común como fariña. 

Na parte final, poremos exemplos realizados nas aulas, con alumnado de 4º curso da ESO de Bioloxía 
e Xeoloxía e de Matemáticas Académicas, e a súa utilidade para o desenvolvemento de modelos 
científicos de fenómenos reais. Esta actividade pode desenvolverse tamén noutros niveis educativos 
coma en 1º de Bacharelato na disciplina de Bioloxía e Xeoloxía e Matemáticas. 
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