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Annex 1 

Amb aquest annex es vol afegir documentació al treball principal. S’introduirà una breu 
introducció sobre les dues grans companyies de còmics especialitzades en personatges de 
superherois com són Marvel i DC còmics. També s’exposaran uns nous personatges coneguts 
del món del còmic, no vistos en el treball principal, que es podríem utilitzar per el mòdul 3 del 
curs MOOC.  

Per acabar, es definiran alguns conceptes que es podrien fer servir de vocabulari per introduir 
els diferents conceptes que s’incorporin en el MOOC. 

Marvel & DC Comics 

Marvel Comics i DC-Comics (Detective Comics) són les dues companyies més populars de 
còmics i són eternes rivals. Totes dues han creat una infinitat de superherois i antiherois, amb 
poders i històries diferents durant molts anys. 

DC-Comics, és la més antiga de les dues, va ser fundada al 1934 i va ser l’editorial precursora 
de les historietes de superherois, sent Superman la revolució amb la sortida d’Action Comics. 

Per la seva part, Marvel Comics és l’empresa de còmics més famosa dels EEUU i la més 
coneguda en tot el món. Va ser fundada per Martin Goodman en 1939 com l’editorial Timely 
Publications. Originalment va ser coneguda com Red Circle Comics, Atlas Comics. La seva 
primera publicació va ser a l’octubre de 1939 en el qual va aparèixer el seu primer heroi, la 
Torxa humana i l’antiheroi Namor, l’Home submarí. Poc després, al voltant de la segona guerra 
mundial, va aparèixer el Capità Amèrica que lluitava contra els nazis. 

Uns anys més tard Stan Lee i Jack Kirby van crear els 4 fantàstics inspirant-se en DC Comics i 
en les seves històries de monstres que Atlas publicava. Poc després, va sorgir la fabulosa 
història de l’home aranya, Spiderman creada per Lee i Ditko. 

Les dues tenen infinits seguidors i són molt bones competidores. Per una part, tenim a DC 
Comics que presenta un univers més irreal al nostre, amb ciutats inventades, com per exemple 
la de Gotham City en Batman, això els permet representar escenaris més ficticis i imaginatius. 
Marvel, en canvi, és més realista, destaca per basar-se en el planeta Terra tal i com el 
coneixem, amb algunes excepcions com Latveria, sent aquest un petit país centroeuropeu de 
ficció creat en la sèrie dels quatre fantàstics. 

Els personatges que contemplen les dues editorials estan repartits en grups. Podem trobar la 
classificació de herois i vilans, o una més desglossada segons la seva fisonomia entre homes, 
dones, alienígenes, mutants i els grups. 

En quant a les diferències entre els personatges de totes dues, trobem que DC Comics té 
personatges més humans que fan del seu intel·lecte la seva gran força, aquests personatges 
tenen un raonament més lògic. Els personatges més famosos en aquesta editorial són Batman, 
Superman i Flash entre altres. 

En canvi, els personatges de Marvel Comics són més monstruosos. Els personatges més 
famosos en aquesta editorial són Spiderman, Iron man i Hulk entre altres. 

Entre elles, també podem trobar personatges semblants com: 

- Hawkeye i Green Arrow. 
- Doom Patrol i X-Men. 
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- Namor i Aquaman. 
- Flash i Quicksilver. 
- Art-man i Atom. 
- Robin i Bucky Barnes. 
- Batman i Iron man. 
- Deadpool i Deathstroke. 
- Black cat i Gatúbela. 

Altres personatges interessants per utilitzar en el mòdul 3 del MOOC 
 

1- Banshee (Sean Cassidy) 

El seu poder es basa en ondes sonores i so 
Breu història 
Banshee és un personatge dels X-Men. És un mutant  amb unes cordes vocals, gola i pulmons 
sobrehumans que li permeten crear poderoses ones sonores amb la seva veu. Gràcies a la 
seva facilitat de manipular les freqüències sòniques també pot volar. 
Vocabulari per aprendre 

So: és una vibració mecànica transmesa per un medi elàstic. 
Buit: és un espai on no hi ha matèria. 
Ultrasò: és un so la freqüència de la qual supera els límits perceptibles per l’oïda 
humana.  
Infraroig: es diu de la radiació de l’espectre electromagnètic de major longitud d’ona 
que el vermell i que té un alt poder calorífic. 
Decibels: és la unitat de mesura del nivell d’intensitat del so. 
To: és una qualitat dels sons, depenen de la freqüència, que permet ordenar de greus 
a aguts. 
Timbre: és la qualitat dels sons, que diferència als mateixos tons i depenen de la forma 
i naturalesa dels elements que entren en vibració. 
Intensitat del so: és una magnitud física que expressa la major o menor amplitud de 
les ones sonores. 

Possibles preguntes a respondre: 
A) Com es pot controlar les freqüències del so? 

 
2- Daredevil, (Matthew Michael Murdock) 

El seu poder es basa en orientació espacial i els sentits 
Breu història 
Quan era adolescent va tractar d’evitar que un camió atropellés a un cec, i va ser exposat als 
productes químics radioactius que transportava el camió, aquests li van causar una ceguera, 
però li van augmentar els altres sentits. Anys més tard va conèixer a Stick, mestre en arts 
marcials, que li va ensenyar a com utilitzar els seus sentits augmentats. 
Vocabulari per aprendre 

Orientació: és la posició o direcció d’alguna cosa respecte a un punt inicial. 
Sentit de l’orientació: és l’aptitud per situar-se correctament respecte d’un determinat 
punt de referència. 

Possibles preguntes a respondre: 
A) Tots els éssers vius necessiten orientar-se. Com es poden utilitzar els sentits per 

utilitzar-los com instruments per la nostra orientació? 
 

3- La torxa humana (Johnny Storm) 

El seu poder es basa en  la llum, la calor i la temperatura. 
Breu història 
És un dels membres quatre fantàstics, es va convertir en la torxa humana després de que la 
nau espacial en la que viatjaven travessés una radiació intensa. Després de l’accident, els 
quatre passatgers de la nau van descobrir que la radiació còsmica havia desencadenat canvis 
en els seus cossos.  
Vocabulari per aprendre 

Llum visible: és la radiació electromagnètica que ens permet veure els objectes. 
Calor: és la sensació que s’experimenta davant d’una elevació de la temperatura. 
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Possibles preguntes a respondre: 
A) Es possible que un home pugui aguantar una temperatura tant elevada? 

 
4- Batman (Bruce Wayne) 

El seu poder es basa en la tecnologia i la seva força. 
Breu història 
Bruce Wayne, és un milionari executiu que s’enfronta amb la tecnologia que te al seu abast per 
combatre els malvats de la seva ciutat, Gotham City. La tecnologia que utilitza, es coneix com 
bataparells, com batcapa, batsenyal, batbumerang, batmóvil, batganxo, batanalitzador i 
batordinador. 
Vocabulari per aprendre 

Tecnologia: és el conjunt de teories i de tècniques que permeten l’aprofitament pràctic 
del coneixement científic.  

Possibles preguntes a respondre: 
A) Però un home podria planejar amb  una capa així?, només cal fixar-se en els ales-

delta que utilitzen els practicants d’aquest esport i adornar-se que aquestes són 
d’unes dimensions més grans. 

 
5- Flash, el llampec  humà, (Barry Allen) 

El seu poder es basa en la velocitat, energies. 
Breu història 
Barry Allen, va sofrir un accident en el seu laboratori com a conseqüència de la caiguda d’un 
llampec. A tal efecte és capaç de desplaçar-se a uns 900km/h. 
Vocabulari per aprendre 

Energia: és la capacitat per realitzar un treball. 
Energia Cinètica: és l’energia que posseeix un cos per raó del seu moviment.  
Velocitat: és la magnitud física que expressa l’espai recorregut per un mòbil en la 
unitat de temps. 

Possibles preguntes a respondre: 
A) Pot una persona aguantar la caiguda d’un raig? 
B) Si pensem en varies escenes de la pel·lícula en que Flash corre i corre pels carrers 

sense preocupar-se de cap obstacle enmig de la ciutat o la inèrcia al agafar qualsevol 
revolt, inclús una escena on es veu pujat en una màquina de córrer que trenca quan 
supera una velocitat de 640km/h, en aquell moment Flash no nota tampoc cap tipus 
d’inèrcia. Pot una persona no sentir inèrcia?  

C) Al començament, a Flash, quan acaba la seva carrera se li veu amb les seves robes 
totes trencades i cremades. Això és l’acció de la fricció que rep quan esta amb una 
energia cinètica astronòmica. Després se li veu amb un vestit més apropiat que 
aguanta aquesta fricció. És podria construir aquest tipus de vestit amb la tecnologia 
d’avui dia? 

D) Les seves cames podem aguantar tanta velocitat? 
 

6- El capità Amèrica (Steven Rogers) 

El seu poder es basa en les seves habilitats perfeccionades i el seu equip com el seu escut i 
armadura. 
Breu història 
Steve Rogers va néixer durant la Gran Depressió en una família pobre. Rogers va entrar en 
l’exèrcit dels Estats Units per formar part d’un experiment anomenat operació renaixement. En 
aquest experiment se li va administrar el suro del supersoldat i va ser bombardejat per vita-
rajos tot creant-li un cos perfecte com a soldat. Després va ser sotmès a un programa intensiu 
d’entrenament físic i tàctic, convertir-lo en un soldat excepcional. 
Vocabulari per aprendre 
Possibles preguntes a respondre: 

A) Pot ser que el seu escut sempre retorni  al seu lloc?, es podria semblar al moviment 
que fan els bumerangs? 
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Vocabulari per poder aprendre sobre els personatges vistos en el treball 
principal 
 

1- Vocabulari a estudiar sobre Magneto 

Què és... 
 

Un imant? 
És un material de ferro de color negre, opac, quasi tan dur com el vidre, cinc vegades més 
pesat que l’aigua, i que té la propietat d’atreure el ferro, l’acer i en grau menor a altres cossos. 
És combinació de dos òxids de ferro, a vegades cristal·litza. 
És un material capaç de produir un camp magnètic exterior. 
 

El magnetisme? 
És la propietat dels imants i les corrents elèctriques d’exercir accions a distància, tals com 
atraccions i repulsions mútues, imantació per influencia i producció de corrents elèctriques 
induïdes.  
 

El diamagnetisme? 
 És una propietat de certes substàncies que posseeixen una susceptibilitat magnètica negativa, 
de manera que són repel·lides per un imant o tendeixen a prendre una posició perpendicular a 
les línies de força d'un camp magnètic. 
 
Coses curioses, sabies què... 

En els imants sempre hi ha un pol nord i un pol sud? 
Tots els imants tenen dues cares que s’anomenen pol nord magnètic i pol sud 
magnètic. Normalment cada cara es marca amb un color diferent per diferenciar-les, i 
depèn de quines zones ajuntem es repelen o s’atrauen.  
Es repelen aquelles que tenen el mateix pol nord – nord o sud –sud, i s’atrauen 
aquelles que tenen diferents pols nord – sud. 
Si es trenca un imant per la meitat els trossos resultants seguiran tenint dos 
pols? 
Exacte, si un imant es trenca per la meitat els trossos resultants tindran els seus pols 
nord i sud. Això passa perquè no existeixen pols aïllats. S’ha de tenir en compte però 
que si es trenca l’imant la força d’atracció que tindran les dues parts resultants haurà 
disminuït.  
L’atracció o repulsió és més forta quan els imants estan més junts? 
L’imantació es transmet a distància i per contacte directe. La regió de l’espai que rodeja 
a un imant i en la que es manifesta les forces magnètiques se li anomena camp 
magnètic.  
Aquest camp magnètic generat es més feble quan s’allunya de l’imant i és per aquest 
motiu que la repulsió o l’atracció és més forta quan els imants estan més junts. 
Si tenim dos imants podem comprovar la força que reben quan estan a prop i quan 
estan més allunyats si els enfrontem un contra l’altre. 
El comportament de la brúixola indica que la Terra és un gran imant i que els pols 
magnètics no coincideixen amb els geogràfics? 
La Terra es comporta com un gran imant, amb els pols aproximadament al llarg del seu 
eix de rotació terrestre, el pol sud magnètic es situa pròxim al nord geogràfic de la Terra 
i el pol nord magnètic es situa pròxim al pol sud geogràfic. Com sabem els pols 
magnètics diferents s’atrauen, el nord magnètic d’una brúixola es atret fins el pol sud de 
la Terra (on tenim aproximadament el nord geogràfic). 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fig 1 - Pols magnètics de la Terra. 

(Font: http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema9/tema9.html) 
 



5	  
La ciència i la tecnologia a través dels superherois 

2- Vocabulari a estudiar sobre Spiderman 

Què és... 
 

Una aranya? 
És un aràcnid amb tràquees en forma de bosses comunicants amb l’exterior, amb cefalotòrax, 
quatre parells de potes, i en la boca un parell d’ungles venenoses i altre apèndix que en els 
mascles li serveixen per la còpula. En l’extrem de l’abdomen té un anus i les fileres o òrgans 
reproductors de la seda amb la que entapissen el seu habitatge, caça a les seves presses i es 
trasllada a un altre lloc. 
Encara que moltes persones posin  a l’aranya dintre dels insectes aquesta es diferencia 
d’aquest grup per les següents característiques: 
 
Grup dels insectes Grup dels aràcnids 
Tenen tres divisions  en el seu cos Només tenen dos divisions en el seu cos 
Tenen sis potes           Tenen vuit potes 
Tenen antenes   No tenen antenes 
Molts d’ells tenen ales No tenen ales 
Poden ser carnívors, omnívors o herbívors Són carnívors (excepció opilions) 
Taula 1 – Diferències entre insectes i aràcnids 
 

Una teranyina? 
És la tela que formen les aranyes segregant un fil molt tènue però molt flexible i resistent 
 

La resistència? 
És la capacitat dels materials per resistir esforços i forces aplicades sense trencar-se, adquirir 
deformacions permanents o deteriorar-se. 
 

El ADN? 
És l’àcid desoxiribonucleic. Molècula complexa que conté i transporta la informació genètica.  
 

Són les forces de Van der Waals? 
Les molècules, al moure’s, produeixen càrregues temporals positives o negatives. Quan dues 
molècules de càrregues oposades s’acosten, s’atrauen entre sí i s’uneixen temporalment.  
 
 
Coses curioses, sabies què... 
 

L’enginyeria genètica és la tecnologia de la manipulació i transferència de l’ADN d’uns 
organismes a altres, que possibilita la creació de noves especies, la correcció de 
defectes genètics i la fabricació de nombrosos compostos útils. 
 
Un retrovirus és un virus potencialment perillós que envaeix una cèl·lula incorporant 
material genètic al genoma del seu amfitrió. 

 
3- Vocabulari a estudiar sobre Ironman  

Què és... 
 

El plasma? 
És la part líquida de la sang que conté en suspensió les seves cèl·lules components. 
És la matèria gasosa fortament ionitzada, amb igual número de càrregues lliures positives i 
negatives. 

 UI?                    
UI o interfície d’usuari és el mitjà amb el que l’usuari pot comunicar-se amb una màquina, un 
equip o una computadora, i compren tots els punts de contacte entre l’usuari i l’equip.  

 
Un aliatge? 

És un producte homogeni, de propietats metàl·liques, composat de dos o més elements, un 
dels quals, al menys, ha de ser un metall. 
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La bioinformàtica? 
És l’aplicació de les tècniques informàtiques a l’estudi de la informació genètica. 
 
 Els materials intel·ligents? 
Són materials intel·ligents aquells que posseeixen una o més propietats que poden ser 
modificades significativament de manera controlada per un estímul extern de manera 
reversible.  
 

El nitinol? 
http://curiosidades.batanga.com/7253/metales-con-memoria-el-nitinol-y-un-truco-que-

te-vuela-el-cerebro 
 
Un superconductor? 

Es diu d’aquells materials que a molt baixes temperatures perden la seva resistència elèctrica, 
transformant-se en conductors elèctrics perfectes. 
 
 És l’electròlisi? 
Es diu de la descomposició d’una substància en una dissolució mitjançant la corrent elèctrica. 
 
Coses curioses, sabies què... 
 
 L’expressió ‘No hay tu tia’ utilitzada sovint per quan no ens surt alguna cosa deriva de 
la frase original ‘no hay atutía’.  
La definició de atutía segons la Real acadèmia de la llengua és que la atutía és un òxid de zinc, 
generalment impurificat amb altres sals metàl·liques, que, en manera de crosta  dura i de color 
gris, s’adhereix als conductes i xemeneies dels forns on es tracten minerals de zinc o es 
fabriquen llautó. I el llautó és un aliatge de coure i zinc. 1 

Actualment, podem trobar un vestit similar al de Iron man podríem parlar de la Human 
Universal Load Carrier, lluny de ser funcional la seva funció principal és la de permetre que els 
soldats portin càrregues pesades durant llargues distàncies mantenint-se per  la preparació pel 
combat. Encara s’està investigant com aconseguir l’armadura d’Ironman1. 

Un avió es capaç de volar perquè té l'ala en forma de perfil aerodinàmic i crea una 
diferència de pressió pel damunt i per sota (la sustentació)2.  
 

4- Vocabulari a estudiar amb Superman 

Què és... 
 

La energia? 
És la capacitat per realitzar un treball. La seva unitat és el Joule (J). 
 

La gravetat? 
És la força que sobre tots els cossos exerceix la Terra cap al seu centre. El seu valor normal és 
de 9,81m/s2. 
És l’atracció universal dels cossos en raó de la seva massa. 
 
 Els reflexes? 
Són la capacitat que té algú per reaccionar ràpida i eficaçment davant alguna cosa. 
 
 L’espectre magnètic? 
Un espectre és la distribució de la intensitat d’una radiació en funció d’una magnitud 
característica, com la longitud d’ona, l’energia, la freqüència o la massa. Per tant, l’espectre 
magnètic serà la distribució de les intensitats d’ones magnètiques. 
 
 La sustentació? 
És defineix com la força generada sobre d’un cos que es desplaça a través d’un fluid, de 
direcció perpendicular a la de la velocitat de la corrent incident. 
 
                                                
1 army-technology.com, “Human Universal Load Carrier (HULC), United States of America,” 2015, http://www.army-
technology.com/projects/human-universal-load-carrier-hulc/. Accés 10 Juny, 2015. 
2howaircraftfly, “¿Cómo Vuela Un Avión?,” 2015, http://howaircraftfly.atspace.org/.  Accés 10 Juny, 2015. 
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5- Vocabulari a estudiar amb Iceman 

Què és... 
La calor? 

És l’energia que passa d’un cos a un altre, fet que es produeix a causa de que s’equilibren les 
seves temperatures. 
Anomenem calor específica a la calor necessària per augmentar un grau de temperatura un 
quilogram de matèria. 
 

L’equilibri tèrmic? 
Quan dos cossos es posen en contacte, tendeixen a igualar les seves temperatures posant 
energia com calor des del de major al de menor temperatura fins que aquestes s’igualen. 
 

L’estat sòlid, líquid i gasos? 
Estar en estat sòlid significa que un cos manté la forma i el volum constants gràcies a la gran 
cohesió de les seves molècules. 
Estar en estat líquid significa que un cos té volum constant però les seves molècules tenen 
poca cohesió i per aquest motiu s’adapten a la forma de la cavitat que les conté, tendeixen 
sempre a posar-se a nivell. Això significa que un cos en estat líquid manté el seu volum però no 
la seva forma. 
Estar en estat gasós significa que un cos no té ni volum ni forma constants. Aquests es mouen 
lliurement ocupant tot l’espai disponible. 
 

La termodinàmica? 
És la part de la física en que s’estudien les relacions entre la calor i les restants formes 
d’energia. 
 

La sublimació? 
És diu del procés de passar d’un estat sòlid a un estat gasós sense passar per l’estat líquid. 
 
Coses curioses, sabies que... 
 

La sal rebaixa el punt de congelació de l’aigua? Amb 22g de sal per cada 100g d’aigua, 
s’aconsegueix que el punt de congelació es redueixi fins els -21ºC. 
 
El nitrogen líquid s’utilitza a nivell industrial per la fabricació de gelats, reciclatge de 
neumàtics i per la neteja de teixits.  

 
6- Vocabulari a estudiar amb la dona invisible 

Què és... 
 

El daltonisme? 
És un defecte de la vista, que consisteix en no percebre determinats colors o en confondre 
alguns dels que es perceben. 
 

La reflexió?. 
És l’acció i efecte de reflectir. 
Quan la llum troba un obstacle que li impedeix la seva propagació i no és absorbida.  
 

La refracció? 
És l’acció o efecte de refractar.  
Quan la llum passa d’un medi material a un altre, canvia la seva direcció (refracció).Aquesta 
refracció depèn de la velocitat de la llum en cada medi. 
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Fig 2. Concepte reflexió i refracció 1, (Font: 
http://fisica.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11225%3Aregularidades-de-la-refraccion-
de-la-luz) 
 

La agudesa visual? 
És la capacitat del sistema visual per percebre, detectar o identificar objectes espacials amb 
unes condicions d’il·luminació bones. 
 
 

7- Vocabulari a estudiar amb Tormenta 

Què és... 
 

El corrent elèctric? 
És una magnitud física que expressa la quantitat d’electricitat que flueix per un conductor en la 
unitat de temps. La seva unitat és l’amper (A). 
 

Un electró? 
És la partícula elemental estable carregada negativament, que constitueix un dels elements 
fonamentals de l’àtom.  
 

El raig? 
Un raig és cada una de les línies, generalment rectes, que parteixen del punt en que es 
produeix una determinada forma d’energia i senyalen la direcció en que aquesta es propaga. 
És la línia de llum que procedeix d’un cos lluminós, i especialment les provinents del sol.  
És l’espurna elèctrica de gran intensitat produïda per descàrrega entre dos núvols o entre un 
núvol i la terra. 
 

El tro i el llampec? 
El tro és un estrèpit, associat al raig, produït en els núvols per una descarrega elèctrica. 
El llampec és el resplendor vivíssim i instantani produït en els núvols per una descàrrega 
elèctrica. 
 

La densitat? 
És una magnitud que expressa la relació entre la massa i el volum d’un cos. La seva unitat és 
el quilogram per metre cúbic (kg/m3).   
 
 La convecció? 
És el transport en un fluid d’una magnitud física, com massa, electricitat o calor, per 
desplaçament de les seves molècules degut a diferències de densitat. 
 
Coses curioses, sabies que... 
 

La Terra no és l’únic planeta del sistema solar on hi ha tempestes elèctriques? La 
NASA ha descobert que tant en Júpiter com en Saturn es generen llampecs. 
Molts dels rajos que es produeixen durant les tempestes no cauen a la terra sinó que 
pugen als núvols o salten entre dos núvols. 
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