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Un aspecte important d’una activitat experimental és la mesura en què és "dirigida per les 
dades" o "dirigida per les idees”. L’activitat comença amb la recopilació de dades en forma 
d’observacions i mesures "per veure què passa “? O s’inicia des del pensament sobre una 
situació o pregunta, explicitant el que podríem esperar i,  a continuació, es realitza la 
recopilació de dades per veure si la predicció és correcta o cal modificar-la?  
Les tasques amb aquest segon tipus d’estructura lògica tenen més probabilitats d’integrar 
pensament i acció.  
És important considerar que les activitats que comencen directament a partir de l’obtenció de 
dades poden estar basades  en el que Driver (1983) anomena "la fal•làcia de la inducció", és a 
dir, la idea que les explicacions 'emergeixen' a partir de les observacions. Una explicació d’un 
fet pot ser obvia pel professor/a, que ja la coneix, però no és en absolut evident per a un 
estudiant. Si el treball pràctic no és tan eficaç per al desenvolupament de la comprensió de les 
idees i explicacions dels estudiants, com la investigació en didàctica sembla suggerir, part de 
la raó pot estar en l’estructura lògica de les activitats pràctiques que utilitzem. Per tant, és útil 
reflexionar sobre aquest aspecte del disseny. 
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Para que la observación científica sirva de algo ha de ser a favor o en contra de alguna tesis: 
la razón de ser del observar no reside meramente en recoger i acumular observaciones, sinó 
en buscar y sacar a la luz cierto orden existente en los hechos y de ahí que lo “observable” 
siga en su desplazamiento a los intereses y finalidades de la indagación  
 

(Marx W. Wartofsky, en Introducción a la filosofía de la ciencia. Madrid. Alizanza, recogiendo ideas 
expresadas por C Darwin, 1976: 163)
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