
!
!

 
 
 

!

Treball!de!fi!de!màster!

!

Títol:! Tecnociència!i!Ciència6ficció:!La!fi!del!món!6!d’Armageddon!a!La!guerra!dels!mons!

! ! ! !

!!

!

Cognoms:!!!Soler!de!Manuel! ! ! ! ! !

Nom:!!!!!Thais! !

Titulació:!Màster!en!Formació!del!Professorat!d’Educació!Secundària!Obligatòria!i!Batxillerat,!Formació!
Professional!i!Ensenyament!d’Idiomes!

Especialitat:!Tecnologia!

!

Director/a:!Manuel!Moreno!Lupiañez! !

!

Data!de!lectura:!!17/06/2015!

!

!

!



 1 

ÍNDEX 

 

Introducció         3  

   Objectius generals del MOOC       3 

Context inicial         4 

MOOC:  L’aprenentatge complementari perfecte     8 

Procediments per  a  la  creació  d’un  MOOC     11 

Activitats i continguts        12 

Continguts  de  “La  fi  del  món”       14 

   1. Introducció del mòdul       14 

 Objectius        14 

 Guió de la informació del vídeo      14 

 Activitats i/o experiències casolanes     15 

 Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els  

 objectius i la metodologia seguides      15 

 Criteris  d’avaluació       16 

 Recursos novel·les       16 

   2. Successos naturals       17   

 Objectius        17 

 Guió de la informació del vídeo      17 

 Activitats i/o experiències casolanes     19 

 Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els  

 objectius i la metodologia seguides      21 

 Criteris  d’avaluació       21 

 Recursos films        22 

 Recursos novel·les       23 

 Recursos còmics       23 

   3.  Esdeveniments  produïts  per  l’home           24 

Objectius        24 

 Guió de la informació del vídeo      24 

 Activitats i/o experiències casolanes     25 

 Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els  

 objectius i la metodologia seguides      27 

 Criteris  d’avaluació       28 

 Recursos films        29 

 Recursos novel·les       29 

 Recursos còmics       30 

   4. Sobrenaturals        31 

 Objectius        31 

 Guió de la informació del vídeo      32 



 2 

 Activitats i/o experiències casolanes     33 

 Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els  

 objectius i la metodologia seguides      34 

 Criteris  d’avaluació       34 

 Recursos films        36 

 Recursos novel·les       37 

 Recursos còmics       38 

   5. Mad Scientist: El prototip de científic boig     39 

 Objectius        39 

 Guió de la informació del vídeo      40 

 Activitats i/o experiències casolanes     40 

 Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els  

 objectius i la metodologia seguides      41 

 Criteris  d’avaluació       41 

 Recursos films (sèries)       41 

Programació general        43 

Anàlisi de les activitats        44 

Resultats esperats        47 

Altres Usos         48 

Conclusions         49 

Bibliografia         50 

 

 



 3 

INTRODUCCIÓ 

La tecnologia i la ciència ficció son dues matèries que van totalment lligades.  Invents que ara 
es  troben  a  l’ordre  del  dia,  no  fa  tants  anys  eren  només,  enginys  propis  de  novel·les,  pel·lícules  
i còmics fantàstics de ciència-ficció, com les pistoles elèctriques, els telèfons mòbils o Internet. 
Tots  aquests   invents,   juntament  amb  molts  altres,  es  podien   trobar  dins  d’històries  de  ciència  
ficció dècades abans   de   que   es   tornessin   veritat.   D’aquesta  manera,   es   pot   establir   un   clar  
vincle entre tots dos àmbits.  

Però, perquè ensenyar tecnologia i ciències a través de la ficció? Només perquè molts invents 
abans  impossibles  ara  ja  siguin  realitat?  Per  a  assenyalar  l’obvi  avanç  tecnològic?  No.  Tot  i  que  
aquests dos criteris siguin tan certs com culturalment importants històrics, la ciència-ficció 
suposa  una  eina  molt  estimulant  per  a  l’aprenentatge,  tant  de  joves  com  d’adults.  La  ciència  i  la  
tecnologia, a vegades, poden resultar matèries feixugues i avorrides, però poques vegades es 
sent a algú rondinar per la manca  d’emoció  de  la  ciència  ficció.  Aquest  gènere, proporciona uns 
elements essencials en  l’aprenentatge:  la  emoció,  la  curiositat  i   l’  interès.  La ficció comparteix 
amb  la  ciència   la  capacitat  d’especulació   i  el  sentit  de   la  meravella.  Aspectes  que     la  fan tant 
atractiva  i,    a  l’hora,  tant  recomanable  i  útil  com  a  recurs  docent.   (Moreno M., José J., 2009) 

Sabem que, per efecte de la ciència i la tecnologia, el futur que ens espera serà diferent del 
passat que hem viscut i, fins i tot, del present que estem vivint. Per això, la ciència-ficció amb 
les  seves  especulacions  és  l’única  eina  que  pot  entrenar-nos a viure en el món del futur que la 
ciència i la tecnologia estan ja canviant. La ciència-ficció, ja sigui al cinema, el còmic o la 
literatura serveix també  com  a  eina  d’aprenentatge  del  futur  ja  que  ens  entrena  per  entendre  i  
saber viure els canvis.(Moreno, M., 2015) 

Aquesta  proposta  té  els  seus  antecedents  a  les  assignatures  de  lliure  elecció  “Física  i  ciència-
ficció”   i  “Pseudociència”,   impartides  a  la  UPC durant els anys 1993-2011 pels autors del llibre 
“Tecnociència   i   Ciència-ficció:   de   King   Kong   a   Einstein”,   homònim   del   curs. A   més,   s’han  
realitzat   estudis   com  el   de  Rubén  Martín  Gallardo,   autor   de   “La   ficció   com  a  eina   docent   en  
l’àmbit   de   les   ciències   i la   tecnologia”   i  Xavier  Posino  Novell,   autor  de   “L'ensenyament  de   la  
tecnologia a través de la ciència-ficció” ,  qui  demostren  i  estudien  l’eficàcia  d’aquest  mètode.    El  
seu   ús   s’ha   ampliat   fins   a   l’aparició   d’un   petit   apartat   al   llibre   escolar   de   tercer   d’ESO   de  
Tecnologia  de  l’editorial  Casals(edició  2015),  on  el  professor  Antoni  Hernàndez,  autor  del  llibre  
educatiu, utilitza la ciència ficció com a introducció de temes tecnològics, demostrant, un cop 
més,  l’eficàcia  de  fer  servir  la  ciència-ficció com a element docent. 

“La   fi   del  món”   presenta un dels apartats del MOOC   “Tecnociència   i   Ciència-ficció: de King 
Kong  a  Einstein”  dirigit  per  Manuel  Moreno  Lupiañez,  director  d’aquest projecte final de màster. 
Aquest  mòdul   pretén   despertar   l’   de   joves   i   adolescents del cicle superior de primària, ESO, 
Batxillerat i Cicles formatius, a qui anirà dirigit el curs, per fenòmens naturals, esdeveniments 
provocats  per   l’home  i  esdeveniments  sobrenaturals  que  podrien  arribar  a  causar  l’extinció  de  
la raça humana, sempre des de un punt de vista tecnocientífic crític. També pretén aportar 
materials i complements docents pel professorat de primària i secundària. 

A través de llibres, còmics i films, com a suport   per   a   l’ensenyament   i   l’aprenentatge   de  
matèries científiques, com la física i les matemàtiques, i tecnològiques, com la Informàtica i 
d’activitats  i  experiments  pràctics,  els  alumnes  assoliran  un  conjunt  d’objectius  formatius  fixats,  
els  quals  s’avaluaran  per  uns  criteris  d’avaluació  que  es  definiran  durant  aquest  projecte. 

Objectius generals del MOOC 

Els objectius generals dels impulsors del  MOOC,  agafats  com  a  referència  a  l’hora  de  realitzar  
aquest estudi, són: 

x Proporcionar   recursos   i   materials   atractius   i   engrescadors   per   a   l’ensenyament   i  
l’aprenentatge  de  la  ciència  i  la  tecnologia.   

x Elaborar  i  comparar  metodologies  per  a  l’ensenyament  de  la  tecnociència  a  través  de  la  
ciència-ficció. 

x Establir  ponts  i  nexes  d’unió amb els docents de les matèries humanístiques.  
x Fomentar el plaer per la lectura. 
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x Mostrar el potencial de la ciència-ficció, en les seves diferents manifestacions (cinema, 
literatura i còmic),  per a motivar, interessar i capgirar actituds negatives vers la ciència.  

x Fomentar la reflexió al voltant del progrés tecnocientífic. 
x Crear interès per la ciència i la tecnologia. 
x Aplicar el mètode científic. 
x Desenvolupar un bon esperit crític i escèptic entorn a les setciències, base del mateix 

mètode científic. 

A  partir   d’aquests  objectius  generals,   s’han  creat  uns  objectius  propis  per  al  mòdul   d’estudi   i  
desenvolupament en qüestió, els quals s’analitzaran més endavant. 
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CONTEXT INICIAL 

Tal   i   com   s’explicava   a   la   introducció,   la   ciència   ficció   ja   s’ha   fet   servir   abans   com   a   eina  
didàctica. Per exemple, al Col·legi San Antonio de Pàdua de València, Espanya, van crear una 
unitat didàctica especialitzada en aquest tema, on es van registrar molt bons resultats. (Petit, 
MF., Solbes, J., 2014) 

Tot i així, la ciència-ficció  motiva  als  alumnes  d’avui  en  dia?  I  realitzar  un  curs  on-line? Quines 
àrees de la tecnologia els motiva més? Per a contestar aquestes preguntes, entre altres, saber 
els seus interessos i motivacions i situar el curs en un context global,  es va realitzar com a part 
d’aquest   treball,   una   enquesta   inicial   a   120 alumnes   d’entre   12   i   18   anys.   S’exposen   a  
continuació els resultats: 

T’agrada  la  ciència  ficció? 

 

 

Figura 1:  Percentatge  d’alumnes  a  qui  els  agrada  la  ciència-ficció  

Quina és la teva pel·lícula de ciència-ficció preferida? 

Pel·lícula Vots 

Los juegos del hambre 14 

Origen 10 

Avatar 9 

Los Vengadores 8 

Divergente 8 

Interestellar 7 

Star Wars 6 

X-Men 5 

Alien 4 

Regreso al futuro 4 
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Wall-e 4 

Star Trek 3 

Moon 3 

Blade Runner 2 

Jurassic Park 2 

Terminator 2 

Minority Report 2 

La naranja mecánica 2 

Sunshine 2 

E.T. 2 

Altres 21 

Taula 1: Pel·lícules  amb  més  d’un  vot 

Amb aquesta taula, es pot veure com els alumnes els atreuen més les pel·lícules actuals que 
les  clàssiques,  com  “Los  juegos  del  hambre”  i  “Divergente”,  molt  més  votat  per  noies  i  “Origen”  i  
“Los  Vengadores”,  més  votat  pels  nois.  Tot  i  així,  semblen  ser  coneixedors  de  pel·lícules  més  
antigues   i   famoses   com   “E.T.”,   “La   naranja   mecànica”   i   “Blade   Runner”,   així   que   també   es  
podrien fer servir. Hi ha una lleu tendència a les pel·lícules relacionades   amb   l’espai,   com  
“Interestellar”,  “Moon”  i  “Sunshine”,  3  films  moderns  que  van  sortir  als  cinemes  amb  pocs  anys  
de diferència, segurament producte de la nova tendència filmogràfica dins de la ciència-ficció. 
Les pel·lícules de súper herois no consten dins de les seves preferides, tot i que això no mostra 
el seu desinterès pel tema, com es mostrarà a continuació, al igual que el seu interès per la fi 
del món.  

Quins   d’aquests   temes,   relacionats   amb   la   ciència-ficció,   t’interessa   més   o   t’agradaria  
aprendre? 

 

Figura  2:  Relació  entre  els  temes  del  MOOC  i  els  interessos  de  l’alumnat 

Es   va   donar   l’opció   de   contestar   tres   de   les   8   categories   que   es   tracten   al   llarg   del   MOC,  
obtenint com a resultat que els temes que més els interessen són els monstres i criatures 
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fantàstiques, els súper herois i els viatges en el temps i, els que menys, les realitats virtuals, la 
vida  a  l’espai  i  els  extraterrestres. 

Així doncs es pot afirmar que els alumnes estan força engrescats amb el tema de la ciència-
ficció,  i  que  el  plantejament  general  del  curs  és  l’encertat. 

A  continuació,  s’estudiaran  els  MOOCs  i els diferents tipus  que  n’hi  ha  per  a  certificar 
l’adequació de fer-ne servir un.
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MOOC:  L’APRENENTATGE  COMPLEMENTARI  PERFECTE 

MOOC,  acrònim  de  l’anglès  “Massive  Open  Online  Course”  (curs  en  línia  obert  massiu) és un 
sistema   d’ensenyament   modern,   d’educació   oberta,   pròpia   dels   cursos   on-line gratuïts que 
s’oferten  a  diverses  plataformes  educatives  en  Internet.    Dave  Cormier  li  va  posar aquest nom 
l’any   2008,   quan   uns   2300   estudiants   es   van   apuntar   al   seu   curs   «Connectivism   and  
Connective Knowledge (CCK08)». 

La  filosofia  dels  MOOC  té  com  a  base  l’alliberament  del  coneixement  per  a  que  l’educació  arribi  
a  tothom  i,  d’aquesta  manera,  ampliar   la  cultura  de  la  població.     Aquests  cursos  van  dirigits  a  
alumnes de totes les edats, normalment amb un nivell acadèmic de pregrau, ja que els 
continguts han de ser accessibles i comprensibles per a pràcticament tothom. 

Els  requisits  indispensables  d’un  MOOC  són: 

x Que sigui un curs amb totes les seves parts pròpies: una estructura guiada per un fil 
conductor, explicacions,   exercicis   i   un  sistema  avaluatiu  per  a  demostrar  que  s’estan  
adquirint els coneixements desitjats pels creadors del MOOC. 

x Estar  dirigit  a  un  gran  nombre  d’alumnes:  Tothom  pot  matricular-se al curs i, tot i que hi 
han molts que són limitats, el nombre  d’estudiants  és  superior  al  que  es  podria  trobar 
dins  d’una  classe  presencial. 

x Totalment on-line:   No   es   requereix   que   l’alumne   es   desplaci   a   cap   aula   i   s’utilitza  
Internet  com  a  eina  de  comunicació.  Els  materials  i  continguts  han  d’estar  pensats  de  
manera que siguin fàcilment accessibles per a tothom. 

x Obert i gratuït: Els materials han de ser accessibles de forma gratuïta en Internet. Això 
no vol dir que el material en si sigui lliure, ja que pot tenir copyright, però qualsevol 
alumne  d’aquest  curs  n’ha de poder tenir accés. 

16 experts iberoamericans van analitzar en profunditat els avantatges i els inconvenients dels 
cursos massius oberts, segons  l’ús  i  metodologies  que  es  fan  servir  avui  en  dia  i  van  arribar  a  
les següents conclusions: 

Avantatges 

x Facilita l’accés a continguts actualitzats, pràcticament sense límit de temps ni espai. 
x Es pot accedir a una gran quantitat de cursos oferts per institucions i docents 

reconeguts mundialment. 
x Dóna accés a  tothom  a  l’educació,  no  només  a  nivell  local  o  regional, sinó global. 
x Els estudiants poden comparar materials i sistemes educatius a través dels MOOCs i 

això  obliga  a  que  els  cursos  i  els  continguts  s’hagin  de  millorar  de  manera  continuada,  
augmentant la generació de recursos i millorant-ne la seva qualitat. 

x Accés lliure a continguts. 
x Augmenta  l’aprenentatge  no  formal  a  la  seva  màxima  expressió 
x Permet construir coneixement a través de l’experiència col·lectiva 
x La  formació  s’adapta  als  coneixements,  interessos  i  disponibilitat  de  l’estudiant. 
x Reforça la imatge de les institucions i les permet arribar a un públic molt més ampli. 

Inconvenients 

x Falta  contextualització,  el  que  provoca  la  falta  d’aplicació  real  dels  aprenentatges.   
x L’abandonament   d’aquests   cursos   és   molt   alt. Els   motius   d’això,   els   quals   també  

presenten inconvenients o debilitats són: 
o Els estudiants no saben amb antelació la quantitat de temps que necessitaran 

per a realitzar el curs. 
o No hi ha atenció a la diversitat. 
o Normalment, els cursos són molt bàsics. 
o Dissenys pobres dels cursos. 
o Comunitats inexpertes en la utilització de les TIC. 
o És difícil realitzar coevaluacions 
o Sorpreses per preus ocults, com certificats o adquisició de materials didàctics. 
o No  s’obté  un  credencial. 
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x No posseeixen mecanismes de detecció de  necessitats  d’estudi  autònom. 
x S’ha  de  fer  una  gran  inversió  econòmica  al  crear-lo, que pocs cops es veu retribuïda.  
x És necessari fixar un nivell de coneixements previs abans de fer el curs, que no tothom 

que  s’inscriu  té. 
x És difícil valorar i avaluar els resultats obtinguts del MOOC. 

Amb aquests requisits i tenint present els avantatges i inconvenients vistos citats, es poden 
fixar  uns  objectius  i  prerequisits  pels  continguts  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  preparar  el  curs  
“Tecnociència  i  Ciència-ficció:  de  King  Kong  a  Einstein”: 

x Ha de tenir un fil conductor, en aquest cas la Ciència ficció. 
x Una estructura amb un índex de continguts: El curs tindrà 10 subunitats, que duraran 

unes  4h   cadascuna,   per   tal   de  que   els   alumnes  el   puguin   cursar   a   l’hora   que   fan   la 
ESO o altres estudis de forma paral·lela. 

x Ha de contenir explicacions teòriques. 
x Han  d’haver  exercicis  per  a  consolidar  els  coneixements. 
x S’ha  de  crear  un  sistema  d’avaluació  senzill  i  ràpid,  ja  que  al  poder  matricular-se tants 

alumnes,  si  l’avaluació,  i  els  exercicis  que  s’avaluaran  són  molt  llargs  o  entretinguts  de  
corregir, no es podrà donar un bon retorn als estudiants. Es considerarà 
l’autoavaluació. 

x Tots  els  continguts  han  d’estar  en  un  suport  digital  on-line en línia. 
x Els alumnes han de poder accedir a tot el material de forma gratuïta per Internet. 
x S’han  de  fer  servir  materials  actualitzats. 

No  només  s’han  de  tenir  en  compte  les  anteriors  consideracions  a  l’hora  de  generar  un  MOOC  i  
planificar-lo,   també   s’han   de   fixar   uns   objectius   d’aprenentatge,   unes   metodologies   i   uns  
resultats esperats. Segons aquests ítems, comuns a la planificació de qualsevol curs físic o 
assignatura, es poden diferenciar diferents tipus de MOOCs: 

1. xMOOC:   Segons   la   web   “Tipos   de   MOOCs”   de   Jordi   Martí, aquests es basen als 
cursos tradicionals universitaris donat que solen estar dirigits per professors 
d’universitat.   Són   els   més   utilitzats   ja   que   són   els   que   reben   un   major   nombre   de  
matriculacions per la seva difusió mediàtica (sobretot a Internet). Les probes 
d'avaluació estan automatitzades degut a que el seu objectiu principal  és  l’adquisició  de  
coneixements. 

2. cMOOC:      Basats   en   la   ideologia   de   George   Siemens   sobre   l’aprenentatge   amb  
connectivitat,  que  diu  que  l’aprenentatge  es  genera  gràcies  a  l’  intercanvi  d’informació  i  
la participació en un ensenyament conjunt i mitjançant una interacció continua facilitada 
per les noves tecnologies. Així doncs, els cMOOCs representen comunitats discursives 
que creen coneixement conjunt. (Lugton, 2012) 

3. MOOCs centrats en tasques: Són una barreja dels xMOOC i els cMOOC. Aquests 
MOOCs incideixen en les habilitats dels alumnes per resoldre determinats treballs. 
(Martí, J., 2012) L’aprenentatge  es  troba  distribuït i en diferents formats però hi ha una 
quantitat   mínima   d’activitats o tasques obligatòries per a poder avançar. La virtut 
d’utilitzar  aquesta  metodologia  és  que  resulta  impossible  passar a nous aprenentatges 
sense haver adquirit les habilitats anteriors abans. La comunitat, que resultava un 
element vital als cMOOCs, queda relegada a segona base i es fa servir com a fòrum 
per  a  preguntar  dubtes  o  escriure  comentaris.  Allò  que  és  realment  important  és  l’avanç  
de   l’estudiant   mitjançant   diversos   projectes,   així   que   es   podria   considerar   com   un  
MOOC ABP.  

4. sMOOC: També resulten de la barreja del xMOOC i del cMOOC. Proporcionen vídeos 
instructius de manera constant, material de lectura i recursos web interessants però és 
necessària la interacció amb altres integrants del MOOC. (Arnold, Kumar, Thillosen, 
Ebner, 2014)  

Tot i els inconvenients detectats en un MOOC, aquesta metodologia resulta adient per a 
treballar  un  curs  complementari  als  estudis  actuals  de  l’alumnat.  Tenint en compte les debilitats 
dels MOOCs, es realitzaran i dissenyaran activitats que permetin  la  interacció  entre  l’alumnat,  
s’adapti  als  seus  diferents  nivells  (recordem  que  esta  dirigit  a  nens  de  entre  11  i  19  anys  com  a  
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objectiu) i que tingui activitats auto-avaluatives   per   a   seguir   l’aprenentatge   de   cada   alumne  
sense  necessitat  d’un  seguiment exhaustiu per part del professorat. 
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PROCEDIMENTS PER A LA CREACIÓ DEL MOOC 

Els passos bàsics per a crear un MOOC són: 

1. Planificació del curs 
2. Estructura del curs 
3. Selecció  d’un  subtema 
4. Guió i preparació del material 
5. Gravació i edició del vídeo 
6. Repetir els passos 4 i 5 per a tenir el material de tot el curs 
7. Pujar el material a Internet 
8. Preparar-ho tot per a que els alumnes puguin començar el curs 

 

En aquest projecte, només es duran a terme els passos 1  al  4  amb  la  unitat  escollida  “La  fi  del  
món - d’Armageddon  a  La  guerra  dels  mons”.  Aquesta  unitat,  a  la  seva  vegada,  està  dividida en 
quatre seccions:  

x Successos naturals 
x Esdeveniments  produïts  per  l’home 
x Sobrenaturals 
x Mad scientist: el prototip de científic boig 

 

En   iniciar   el   projecte,  es   va  començar  per   l’elaboració  d’un vídeo dels continguts però es va 
decidir enfocar més la meva tasca a crear material didàctic, pensar exercicis i metodologies i 
relacionar-ho  amb  un  conjunt  d’objectius  i  criteris  d’avaluació  rics  i  consistents,  en  comptes  de  
dedicar-li temps a la creació de vídeos que un equip de creació i edició multimèdia podria fer 
millor   i   amb   menys   temps.   D’altra   banda,   dono   una   selecció   de   propostes   de   continguts   i  
materials, lligats a unes activitats i projectes, que al final del projecte comparo per a ajudar a la 
seva selecció per a la creació futura i definitiva del MOOC.
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ACTIVITATS I CONTINGUTS 

Edgar Dale (27 d'abril de 1900 – 8 de març de 1985) va ser un pedagog estaloni-te’ns,  conegut  
pel   seu   famós   “Cone   of   Experience”.   Va fer diverses contribucions a la instrucció visual i 
auditiva, incloent una metodologia per analitzar el contingut de les pel·lícules.  

El   con   de   l’experiència   representa   la   profunditat   de   l’aprenentatge   realitzat   amb   la   ajuda   de  
diferents medis. (Dale, E., 1932) A dalt de tot es troba la representació oral (descripcions 
verbals,  escrites,  etc.)  mentre  que  a  la  base,  representant  la  major  profunditat  de  l’aprenentatge  
hi  ha  la  experiència  directa,  que  consisteix  en  realitzar  un  mateix  l’activitat que es vol aprendre. 
Edgar Dale mai va  afegir  xifres  exactes  percentuals  d’aprenentatge,  però  està  demostrat  que  el  
seu con és correcte, tot i que no resulta proporcional. (Thalheimer, W., 2006)  

 

 

 

Figura 3: Con  d’experiència  de  Dale 

Una representació més simplificada i clàssica de la piràmide de Dale és aquesta: 
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Figura  4.  Piràmide  de  l’aprenentatge  (Romero, M., 2014) 

Així doncs, és preferible les activitats pràctiques i actives i es prioritzaran aquestes durant 
l’elaboració  del  curs.  Les  activitats  que  es  duran  a  terme,  en  general,  són: 

1. Visualització  de  vídeos  explicatius  d’uns  10  minuts. 
2. Visualització de pel·lícules de ciència-ficció. 
3. Lectura de fragments de novel·la i còmics de ciència-ficció. 
4. Debat al fòrum amb els companys del MOOC. 
5. Activitats pràctiques demostratives i manipulatives. 
6. Autoavaluacions 
7. Anàlisi  d’una  pel·lícula. 
8. Redacció  d’una  història  inventada  de  ciència-ficció. 
9. Activitats matemàtiques. 
10. Activitats de recerca. 

 

A   l’últim  apartat  del  MOOC  és  durà  a   terme  un  projecte   final   que  consistirà  en  analitzar  una  
pel·lícula sencera i escriure un relat breu.   Així   doncs,   els   continguts   per   “La   fi   del   món   - 
d’Armageddon  a  La  guerra dels  mons”,  no  treballaran  amb  cap  d’aquestes  dos  metodologies,  
les quals són més elaborades per   l’alumnat   i no és podrien realitzar amb la temporització 
donada (4h per mòdul). 
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CONTINGUTS  DE  “LA  FI  DEL  MÓN” 

1. Contextualitzar el mòdul 
x Visualització  d’un  vídeo  (2  min.) 
x Debat al fòrum (15 min.) 
x Lectura  d’un  fragment  de  novel·la  (15  min.) 

2. Successos naturals 
x Visualització  d’un  vídeo (10 min) 
x Experiment casolà Æ Recreació  de  l’erupció  d’un  volcà  (30  min.)  
x Jugar  al  joc/APP  “Plague Inc”  (30  min.) 

3. Esdeveniments  produïts  per  l’home 
x Visualització  d’un  vídeo  (10  min.) 
x Timeline amb els successos posteriors a la desaparició  de  l’home  (20  min) 
x Càlcul  matemàtic  sobre  densitat:  S’inundaria  el  planeta  si  es  fonguessin els pols? 

(15 min.) 
4. Sobrenaturals 

x Visualització  d’un  vídeo  (10  min.) 
x Activitat de recerca: Qui són els Annuakis? (15 min.) 
x Llegir un còmic (30 min.) 
x Realització  d’un  esquema  on-line  amb  diferents  sistemes  en   les  que  s’acabaria  el  

món i la seva classificació (20 min.) 
5. El prototip de científic boig 

x Visualització  d’un  vídeo  (5 min.) 
x Visualització  d’un  capítol  d’una  sèrie  (30  min.) 
x Mad Scientist – Learning test (10 min.) 
x Autoavaluació final (20 min.) 

 

1. INTRODUCCIÓ DEL MÓDUL 

Objectius 

CODI DESCRIPCIÓ  DE  L’OBJECTIU 
OBJ1 Contextualitzar el MÓDUL 
OBJ2 Diferenciar  els  diversos  tipus  de  riscs  i  situar  aquells  que  s’estudiaran  al  curs. 
OBJ3 Definir que són els estudis de futur 
OBJ4 Enraonar diferents maneres en les que podria extingir-se la humanitat 
OBJ5 Comunicar-se amb els altres companys del MOOC i compartir idees. 
OBJ6 Anomenar pel·lícules, novel·les i còmics que tractin sobre la fi de la humanitat. 
OBJ7 Discernir aquelles teories científiques de les pseudocientífiques sobre la fi del món. 

Taula 2: Objectius de la introducció prèvia del curs 

 

Guió de la informació del vídeo 

La fi de la civilització o la fi del món són frases usades en referència als panorames de l'extinció 
humana i als perills relacionats que ocorrerien en una escala global, i es refereixen a la 
hipotètica situació en la qual un esdeveniment podria causar la destrucció de la civilització 
humana. 

La predicció dels esdeveniments futurs es coneix com a estudis de futur. Els estudis de futur 
són una eina per pal·liar o evitar els possibles perills als quals ens poguéssim enfrontar. 

Existeixen diversos riscos que comprometen a la humanitat i la civilització, però no tots els 
riscos són iguals. Els riscos es poden categoritzar generalment en sis tipus basats en l'abast 
del risc (personal, regional, global) i la intensitat del risc (suportable o terminal).  
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Escala Suportable Terminal 
Mundial Atenuació de la capa d’ozó Fi de la civilització 
Regional Recessió econòmica Genocidi 
Personal Robatori o destrucció de bens Infermetat terminal 

 

Taula 3: Classificació dels riscos segons la seva escala i la seva mortalitat (Bostrom, N., 2002)  

 

Activitats i/o experiències casolanes 

Activitat 1: Escriu una entrada al fòrum fent una breu presentació (no cal que donis dades 
personals  si  no  vols)   i  exposant  una  o  més  teories  de  com  creus  que  s’acabarà   la  humanitat.  
Justifica la teva resposta i debat amb la resta de companys, mantenint un to respectuós. És 
obligatori fer, com a mínim, una aportació per usuari. 

Activitat 2: Lectura  d’un   fragment  del   llibre  entre  els  dos   títols  que  es  donen  a  escollir:   “Los  
ladrones   de   cuerpos”   de   Jack   Finney,   1955   o      “La   Huésped”,   de   Stephanie   Meyer,   2008. 
Després, escriu la teva opinió al fòrum en un parell de línies.  

Els dos llibres tenen un argument molt semblant, però potser el segon atrau més als lectors 
joves  i  a  les  noies  donada  la  popularitat  de  l’autora  amb  la  saga  “Crepúsculo”.  A  més,  la  segona  
novel·la gira entorn a la història romàntica de la protagonista, punt a favor pels amants del 
gènere romàntic.  

 

Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
seguides  

Recurs Continguts Temporització  
(minuts) Objectius Metodologia 

Vídeo 

Explicació sobre la fi 
del món 
Introducció als estudis 
de futur 
Classificació dels 
riscos que afecten a la 
humanitat 

2 
OBJ1 
OBJ2 
OBJ3 

Visualització del 
vídeo 

 
Activitat 1 

Exposar i donar la 
seva opinió sobre 
diferents maneres en 
les que podria extingir-
se la humanitat 

15 OBJ4 
OBJ5 Debat al fòrum  

 
Activitat 2 

Llegir un fragment d’un  
llibre a escollir. 15 

OBJ4 
OBJ5 
OBJ6 
OBJ7 

Lectura  d’un  fragment  
de llibre  

Taula 4: Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia de 
l’apartat  1  del  mòdul 
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Criteris  d’avaluació 

Activitat 1 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Presentació Ha fet una breu 

presentació seva 
Ha saludat al grup, 
sense presentar-se 

No ha realitzat la 
presentació 

2 

Exposició de 
teories  

Ha exposat la seva 
teoria enraonant-la 

Ha exposat la seva 
teoria sense justificar-
la 

No ha exposat cap 
teoria 

3 

Debat Ha contestat a 
companys, fent 
servir un to apropiat 

Ha contestat a 
companys, però hauria 
de respectar més la 
opinió dels altres 

No ha contestat ni 
interactuat amb 
ningú més 

3 

Vocabulari i 
ortografia 

Utilitza mots 
adequats i cuida la 
seva ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema o comet 
forces faltes 
d’ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema i comet 
forces faltes 
d’ortografia 

2 

Taula  5:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  1 

Activitat 2 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Opinió Ha escrit la seva 

opinió, justificant-la 
Ha escrit la seva 
opinió, sense justificar-
la 

No ha donat la seva 
opinió 

4 

Aportacions  Ha realitzat alguna 
aportació extra, a 
més d’escriure la 
seva opinió personal 

No ha realitzat cap 
aportació extra 

No ha donat la seva 
opinió 

2 

Debat Ha contestat a 
companys, fent 
servir un to apropiat 

Ha contestat a 
companys, però hauria 
de respectar més la 
opinió dels altres 

No ha contestat ni 
interactuat amb 
ningú més 

3 

Vocabulari i 
ortografia 

Utilitza mots 
adequats i cuida la 
seva ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema o comet 
forces faltes 
d’ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema i comet 
forces faltes 
d’ortografia 

1 

Taula  6:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  2 

 

Recursos novel·les 

Los ladrones de cuerpos  

Títol original: The Body Snatchers 

Autor: Jack Finney  

Any de publicació: 1995 

Fragment: Capítols 5 i 6 

Argument: La novel·la ens situa a la ciutat fictícia de Santa Mira, Califòrnia, seu d'un succés tan 
formidable com a horrorós. El poble ha estat envaït per criatures extraterrestres. Durant la nit 
cada habitant de Santa Mira ha estat reemplaçat per un duplicat perfecte de si mateix, creat a 
partir d'espores i llavors còsmiques que polvoritzen a l'original. 

Aquestes rèpliques d'humans solament aconsegueixen els cinc anys de vida. No poden 
reproduir-se, la qual cosa posa al planeta enfront de l'extinció total en un termini de cinc anys si 
els extraterrestres no són derrotats. Interrogats per les autoritats, els invasors responen que 
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ells utilitzen el mateix mètode agressiu d'expansió que els humans: invasió, extermini de la 
població autòctona, alteració de l'ecosistema, depredació dels recursos naturals, i finalment el 
desplaçament cap a un nou territori. 

 

La Huésped 

Títol original: The Host 

Autora: Stephanie Meyer 

Any de publicació: 2008 

Fragments: Pròleg, capítols 1 i 2 

Argument:  Melanie Stryder es nega a desaparèixer. La terra ha estat envaïda per criatures que 
han pres el control de les ments dels humans en els quals s'allotgen, deixant els cossos 
intactes,  i  la  major  part  de  la  humanitat  ha  sucumbit.  Wanderer,  l’  «ànima» invasora que habita 
el cos de Melanie, s'enfronta al repte de viure dins d'un humà: les emocions aclaparants, els 
records massa intensos, però hi ha una sola dificultat que Wanderer no aconsegueix vèncer: 
l'anterior propietària del seu cos lluita per retenir la possessió de la seva ment. Melanie inunda 
la ment de Wanderer amb visions de l'home que estima, Jared, un humà que viu ocult, fins al 
punt que, incapaç de controlar els desitjos del seu cos, anhela a un home al que mai ha vist. 
Una sèrie de circumstàncies externes les converteix en aliades molt a la seva pesar i parteixen 
a la recerca de l'home que ambdues estimen alhora.  

 

2. SUCCESSOS NATURALS 

Objectius 

CODI DESCRIPCIÓ  DE  L’OBJECTIU 
OBJ4 Raonar diferents maneres en les que podria extingir-se la humanitat 
OBJ5 Comunicar-se amb els altres companys del MOOC i compartir idees. 
OBJ6 Citar diferents teories naturals de com podria acabar la terra 
OBJ7 Classificar les diferents teories sobre la fi del món en naturals, provocades per 

l’home  i  sobrenaturals. 
OBJ8 Entendre  que  la  fi  del  món,  en  casos  naturals,  està  prevista  d’aquí  a  molts  anys  

vista. 
OBJ9 Diferenciar  entre  tips  d’epidèmies  i,  amb  un  simulador,  veure  els  efectes  de  

l’afecció, la transmissió i les simptomatologies. 
OBJ10 Explicar els efectes que tindrien catàstrofes com un Sol  un 10% més lluent, un 

megatsunami, na nova era glacial, etc. 
OBJ11 Raonar la  probabilitat  de  que  s’acabi  el  món  o  que  s’extermini  la  població  segons  

diversos successos naturals. 
OBJ12 Redactar com es podria evitar que un meteorit impactés a la Terra 
OBJ13 Detectar les amenaces més improbables de successos naturals que acabarien amb 

la vida humana. 
OBJ14 Anomenar els supervolcans més perillosos actualment. 
OBJ15 Anomenar pel·lícules, novel·les i còmics que tractin sobre la fi de la humanitat. 
OBJ16 Recrear  l’erupció  d’un  volcà  i  explicar  la  reacció  química  que  s’hi  produeix 

Taula  7:  Objectius  de  l’apartat  de  successos naturals 

 

Guió de la informació del vídeo 

Alguns dels perills previstos que s'han exclòs de la llista d'accidents en els arguments que 
semblen massa poc probables per causar un desastre terminal a nivell global són: flamarades 
solars, supernoves, explosions o fusions de forats negres, explosions de rajos gamma, 
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implosions del centre de la galàxia, supervolcans, pèrdua de biodiversitat, acumulació de la 
contaminació atmosfèrica, pèrdua gradual de la fertilitat humana, i diversos panorames 
religiosos sobre el dia final. (Bostrom, N., 2002)  

Tal i com diu en Nick Bostrom, existeixen una gran quantitat de maneres en les que la 
humanitat podria veure la seva fi. Algunes suposen catàstrofes naturals, altres són provocades 
pels humans, i per últim, hi ha un sèrie de creences pseudocientífiques i paranormals, on 
també donen teories sobre la fi del món. 

En aquest vídeo, es parlarà sobre diversos successos naturals que podrien provocar el final de 
la civilització humana.  

És cert que els esdeveniments a l'espai exterior provocaran un gran cop a la vida a la Terra, tal 
com ha succeït amb anterioritat en diverses extincions massives. No obstant això, els 
esdeveniments més catastròfics i probables, succeiran en un termini extremadament llarg, 
mesurat en milers de milions d'anys. Les projeccions indiquen que la galàxia d’Andròmeda està 
en curs de col·lisió amb la Via Làctica. L'impacte està previst que ocorri en prop de 4.000 
milions d'anys formant una galàxia anomenada Lactómeda. Andròmeda s'aproparà a una 
velocitat mitjana de prop de 140 quilòmetres per segon; les dues galàxies es combinaran 
probablement per formar un gegant el·líptic. Aquesta combinació expulsarà molt probablement 
al nostre Sistema Solar a l'espai profund o ho bombardejarà amb altres sistemes solars. De 
qualsevol manera, provocarà que el nostre planeta arribi a ser inhabitable (una col·lisió real és 
innecessària). (Rivera, A., 2012)  

D’altra   banda,   entre   els   riscos   més   seriosos   per   a   la   vida   reconeguts   en   l'actualitat per la 
ciència, estan els canvis que ocorreran en el Sol com a part del seu cicle de vida com a estel. 
Se sap que els estels augmenten la seva lluminositat i calor conforme envelleixen. Així doncs 
es calcula que el sol incrementarà la seva lluentor en un 10% en els propers 1100 milions 
d'anys, i en 40% en els propers 3500 milions d'anys. Alguns experts creuen que prou aquest 
increment del 10% en la lluminositat del Sol per evaporar els oceans, i portar a la Terra a un 
efecte hivernacle, convertint-se en un món estèril similar a Venus. 

Dins de 5.000 a 6.000 milions anys, l'evolució estel·lar prediu que el nostre Sol es convertirà en 
un gegant vermella i que probablement embolicarà íntegrament a la Terra. Això ocorrerà 
sempre que la gravetat del Sol (que es reduirà en un cert termini a causa de que irradia la seva 
massa a l'exterior), encara pugui mantenir a la Terra en una òrbita propera. Fins i tot si la Terra 
es trasllada cap a una òrbita més distant, pugues no haver-hi prou energia per sostenir la vida, 
ja que la temperatura eficaç dels gegants vermelles disminueix (és a dir, irradien menys calor) 
al mateix temps que augmenta de grandària. Altres possibilitats és que el sol expulsi 
flamarades solars cap a la Terra que arribarien a una milla de l'escorça. 

Aquestes teories sonen molt llunyanes, a més de ser successos que no han passat mai. Però i 
si es tornés a repetir una catàstrofe com la caiguda de meteorits que va acabar amb els 
dinosaures  fa  65  milions  d’anys?  Durant  la  història  de  la  civilització, varis meteorits han caigut 
sobre la Terra, però cap ha provocat la nostra extinció. I es que, per a que la humanitat quedés 
totalment destruïda, l'asteroide necessitaria ser, almenys, d'1 quilòmetre de diàmetre, però 
probablement tindria més efecte si té entre 3 i 10 quilòmetres. Els casos d'asteroides d'un 
quilòmetre de diàmetre es donen probablement cada 500 milions d'anys. Asteroides més grans 
són més rars. Els suposats asteroides propers a la Terra són observats amb regularitat. 
Hipotèticament, un meteorit d'un quilòmetre de diàmetre seria visible faltant una setmana per a 
l'impacte. 

Prenguem com a exemple un asteroide que va explotar en Tunguska, Sibèria i que tenia prop 
de 70 metres de diàmetre. Era relativament petit però va alliberar més de mil vegades l'energia 
de la bomba atòmica d'Hiroshima. Malgrat ser una possibilitat remota, la col·lisió d'un meteorit 
amb la terra resulta ser probable. De fet, el 23 de març de 1989 un de 800 m va passar a 
escassa distància del planeta i no es va detectar fins que ja era tarda per detenir-ho. Tot i així, 
existeix la possibilitat de detenir-ho amb míssils nuclears, no obstant això, podrien agreujar el 
dany. 
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S'han suggerit altres panorames possibles. Un forat negre podria incorporar-se en el Sistema 
Solar. Si succeís això, el resultat seria catastròfic. Una altra amenaça podria provenir 
d'explosions de rajos gamma; alguns científics creuen que això va poder haver causat l'extinció 
massiva a la Terra fa 450 milions d'anys. Ambdues teories són molt inversemblants. 

D’altra banda, hi han altres teories sobre successos naturals, els quals succeirien dins de la 
Terra. Un panorama probable però que succeiria entre 40.000 i 100.000 anys vista és la 
repetició   d’una   altra   era   glacial.   Això   tindria   un   seriós   impacte   en   la   civilització tal com 
actualment la coneixem, perquè les àrees extenses de la terra (principalment a Amèrica del 
Nord i Europa) arribaran a ser inhabitables, tot i que encara seria possible viure a les regions 
tropicals. 

Un panorama menys predictible és una pandèmia. Per exemple, si el VIH mutés i arribés a ser 
tan transmissible com el refredat comú, les conseqüències serien fatals. Encara que algunes 
persones posseeixin una resistència a l'entrada d'aquest virus, només aconsegueix que el 
progrés de la infecció sigui molt més lent i puguin viure un major nombre d'anys sense 
manifestar símptomes clínics de sida, però no els protegeix de la síndrome. 

Un altre panorama poc probable, és l'esdeveniment d'un Mega tsunami. Un Mega tsunami 
podria, per exemple, destruir per complet la costa est dels Estats Units. Les àrees costaneres 
del món sencer podrien inundar-se en cas que es produís un esfondrament de la capa de gel 
antàrtic occidental. Encara que cap d'aquests escenaris podrien destruir a la humanitat per 
complet, aquests podrien amenaçar regionalment a la civilització tal com la coneixem. 

En  quant  als  volcans,  en  l’actualitat  existeixen  dos  que  es  troben  al  punt  de  mira:  Yellowstone, 
als Estats Units i Macizo Tamu a l’est   de   Japó. L'últim cop que va entrar en erupció el 
supervolcà de Yellowstone, fa 640.000 anys, el magma va cobrir tota l'àrea a l'oest del riu 
Mississippí a Amèrica del Nord. Una altra erupció com aquesta podia amenaçar a la civilització. 
Tal erupció podria també llançar grans quantitats de gasos que podrien alterar l'equilibri del 
diòxid de carboni al planeta i causar un efecte hivernacle, o suficients sediments piroclàstics i 
altres materials podrien ser llançats en l'atmosfera per bloquejar parcialment la llum del sol i 
causar un "hivern nuclear natural".  Una altra teoria és l'erupció del supervolcà Macizo Tamu 
situat a l'oceà Pacífic. Una erupció d'aquest supervolcà marcaria la fi de la terra, doncs l'energia 
acumulada ocasionaria canvis bruscs en l'escorça terrestre produint terratrèmols, activació de 
volcans i megatsunamis. 

 

Activitats i/o experiències casolanes 

Activitat 3: En aquesta activitat simularàs una erupció volcànica aprofitant el despreniment de 
gas (diòxid de carboni, CO2), que es produeix en la reacció àcid-base entre el vinagre i el 
bicarbonat. 

Documenta   l’experiment  amb  fotografies   i  després,  comparteix-les amb els teus companys al 
fòrum. 

Materials 

Una ampolla de plàstic petita 

2 cullerades petites de bicarbonat 

¼ got de vinagre 

Una safata 

Aigua 

Embut 
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Procediment: 

Omple  l’ampolla  d’aigua  fins  la  meitat  i  col·loca-la a sobre de la safata 

Afegeix les 2 cullerades de bicarbonat 

Afegeix  el  vinagre  amb  ajuda,  si  et  cal,  d’un  embut 

 

Prova  l’experiment  canviant  la  proporció de vinagre i bicarbonat. Què succeeix? 

 

Explicació científica 

El vinagre és un àcid i el bicarbonat sòdic una base. Al carrejar el vinagre amb el bicarbonat es 
produeix una reacció química àcid-base. Una reacció química és el procés mitjançant el qual, 
els reactius es transformen en unes altres substàncies diferents anomenades productes. Els 
postres reactius són el vinagre i el bicarbonat sòdic,  que  donen  com  a  producte  l’aigua,  acetat  
de sodi (que és una sal) i diòxid de carboni (un gas). 

El diòxid de carboni, CO2, és el gas responsable que es formin les bombolles que simulen 
l'erupció volcànica. La reacció química acaba quan es consumeixen els reactius o almenys un 
d'ells. 

Sempre que un àcid reacciona amb un bicarbonat els productes són una sal, aigua i diòxid de 
carboni.  

CH3COOH  +NaHCO3  →  CH3COONa  +  H2O  +  CO2  vinagre  (àcid  acètic)  +  bicarbonat  sòdic  →  
acetat de sodi + aigua +diòxid de carboni 

 

Activitat 4: Descarrega’t   la  APP  gratuïta  Plague  Inc.  i   infecta  a  tot  el  món!  Crea  un  patogen i 
infecta a tota la població possible, fent evolucionar la malaltia a través dels diferents 
símptomes. Escull el tipus de pandèmia: bactèria, virus, fongs, paràsits... Assaja i prova 
diferents combinacions. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miniclip.plagueinc&hl=es 

Quan acabis, redacta un breu escrit al fòrum descrivint la pandèmia que has creat, el seu país 
d’origen,   com   ha   evolucionat,   quin   ha   sigut el resultat final (han descobert una vacuna?) i 
intenta justificar perquè. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miniclip.plagueinc&hl=es
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Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
seguides  

Recurs Continguts Temporització Objectius Metodologia 
Vídeo Explicació general de 

diferents teories 
sobre successos 
naturals que 
acabarien amb la 
humanitat 

10 min. OBJ4 
OBJ6 
OBJ7 
OBJ8 
OBJ10 
OBJ11 
OBJ13 
OBJ14 
OBJ15 

Visualització del vídeo 

Activitat 3 Recreació de 
l’erupció  d’un  volcà 

30 min. OBJ16 
OBJ5 

Activitat pràctica 

Activitat 4 Jugar a Plague INC 
(Gamificació) 

30 min. OBJ9 
OBJ5 

Activitat pràctica 

Taula 8: Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia de 
l’apartat  de  successos naturals 

 

Criteris  d’avaluació 

Activitat 3 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Materials Ha fet servir tots els 

materials adients 
Ha fet servir casi tots 
els materials adients 

No ha fet servir els 
materials adients 

2 

Procediments  Ha seguit els 
procediments 
pautats 

Ha seguit 
pràcticament tots els 
procediments pautats 

No ha fet servir els 
procediments 
pautats 

2 

Explicacions  Ha afegit 
explicacions ben 
redactades a la 
seva entrada al 
fòrum 

Ha posat alguna dada 
complementària a les 
fotografies 

No ha adjuntat res 
d’informació  amb les 
fotografies 

2 

Resultats Ha provat diferents 
proporcions de 
vinagre i bicarbonat 

Només ha provat amb 
una proporció de 
vinagre i bicarbonat, 
aconseguint una bona 
erupció 

Només ha provat 
amb una proporció 
de vinagre i 
bicarbonat, i no ha 
aconseguit un bon 
resultat 

2 

Fotografies  Ha documentat tot 
el procés amb 
fotografies 
entenedores 

Ha documentat tot el 
procés, però les 
fotografies no són 
clares 

No ha documentat 
tot el procés 

2 

 

Taula  9:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  3 
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Activitat 4 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Tipus  d’afecció Explica quin tipus 

d’afecció  ha  escollit  
i la justifica 

Explica quin tipus 
d’afecció  ha  escollit 

No explica el tipus 
d’afecció  utilitzada 

2 

Transmissió  Descriu com es 
transmet la seva 
pandèmia i amb 
quins medis 

No descriu com es 
transmet la seva 
infermetat o amb 
quins medis 

No ha explicat res 
sobre la transmissió 
de la malaltia 

2 

símptomes Explica quins 
símptomes ha 
escollit per a la 
seva infermetat i els 
justifica 

Explica quins 
símptomes ha escollit 
per a la seva 
infermetat  

No explica quins 
símptomes ha 
escollit per a la seva 
infermetat  

2 

Habilitats Nombra les 
habilitats que ha 
desenvolupat 
l’afecció  i  les  
justifica 

Nombra les habilitats 
que ha desenvolupat 
l’afecció   

No nombra les 
habilitats que ha 
desenvolupat 
l’afecció   

2 

Resultats Ha aconseguit 
acabar amb tota la 
població mundial 

Ha aconseguit 
infectar a tota la 
població però han 
inventat una cura 
abans  d’exterminar-la 

No ha aconseguit 
infectar a tota la 
població 

1 

Explicacions Inclou explicacions 
o comentaris 
interessants, no 
demanades. 

Inclou alguna 
explicació addicional 
a les demanades. 

No inclou cap 
explicació extra a 
les demanades 

1 

Taula  10:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  4 

 

Recursos films 

2012 

Director: Roland Emmerich 

Any de producció: 2009 

Argument:   El principi de la fi del món comença quan, al Parc Nacional de Yellowstone, explota 
un volcà gegantí que cobreix gran part dels Estats Units sota les cendres, alhora que centenars 
de volcans entren en erupció per tot el planeta. Grans terratrèmols sacsegen tot el món i les 
plaques tectòniques comencen a desestabilitzar-se, ocasionant la major onada de tsunamis de 
la història del planeta Terra. Els Jocs Olímpics de 2012 a Londres són cancel·lats pel caos 
imminent. 

 

Armaggedon 

Director: Michael Bay 

Any de producció: 1998 

Argument: Un enorme asteroide, de la mida de l'estat de Texas, s'apropa a la Terra amenaçant 
de destruir-la per complet. A la NASA l'única solució que consideren viable és enviar un equip 
de perforadors l'asteroide per introduir a l'interior un cap nuclear que el divideixi en dos i, 
d'aquesta manera aconseguir que els dos trossos resultants passin per cada costat de la Terra 
sense tocar-la. Per això recorre a Harry S. Stamper, el millor expert en perforacions petrolíferes 
a alta mar, i al seu qualificat equip de perforadors. 
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28 días después 

Títol original: 28 days later 

Director: Danny Boyle 

Any de producció: 2002 

Argument: Al centre de recerca de primats de Cambridge una incursió d'activistes a favor dels 
drets dels animals accedeix a un laboratori de recerca amb la intenció d'alliberar a un grup de 
ximpanzés sent utilitzats en diversos experiments secrets. Moguts pel seu fanatisme, els 
activistes decideixen alliberar als animals desoint els advertiments que, a l'últim moment els 
llança un dels espantats científics encarregat del projecte, avisant-los sobre el perillós virus 
inoculat en els primats. 

 

La carretera 

Títol original: The Road 

Director: John Hillcoat 

Any de producció: 2009 

Argument: Deu anys després   que   el   món   explotés,   sense   que   ningú   sabés   com.   D’aquesta  
apocalipsi de natura indeterminada, els supervivents només recorden una gran claror 
encegadora. Un home intenta fer camí amb el seu jove fill, travessant un territori devastat, 
sense aliments, sense energia, sense vegetació, per arribar al mar en direcció al sud. 

 

Recursos novel·les 

¿Qué pasaría si...? 

Títol original: What If: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions. 

Autor: Randall Munroe 

Any de publicació: 2014 

Fragment: Huracán mundial 

Argument: Un llibre en el qual l'humor i la ciència s'uneixen per donar explicació a tot tipus de 
preguntes curioses.Randall Munroe és un antic empleat de la NASA, autor del webcómic xkcd, 
que es dedica a respondre preguntes variopintes des d'un punt de vista científic. 

 

Recursos còmics 

El eternauta 

Autors: Héctor Germán Oesterheld i Francisco Solano López 

Any de publicació: 1957 

Fragment: Primera historieta 

Argument: Juan Salvo, un home amb la habilitat de materialitzar-se (el eternauta), escolta a la 
ràdio una estranya notícia respecte d'una explosió en l'oceà Pacífic, just abans que es talli la 
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llum. Juntament amb aquest fenomen, nota un inusual silenci al carrer, i en mirar per la finestra 
descobreix que la ciutat està coberta per una espècie de neu luminescent que cau en flocs 
arrodonits des del cel; també distingeixen diversos cadàvers de transeünts i vehicles xocats. 

 

3.  ESDEVENIMENTS  PRODUÏTS  PER  L’HOME 

Objectius 

CODI DESCRIPCIÓ  DE  L’OBJECTIU 
OBJ4 Enraonar diferents maneres en les que podria extingir-se la humanitat 
OBJ5 Comunicar-se amb els altres companys del MOOC i compartir idees. 
OBJ6 Anomenar pel·lícules, novel·les i còmics que tractin sobre la fi de la humanitat. 
OBJ7 Discernir aquelles teories científiques de les pseudocientífiques sobre la fi del món. 
OBJ8 Explicar perquè la humanitat suposa  un  perill  per  a  l’extinció  de si mateixa 
OBJ17 Comprovar què passaria si es fongués el Pol Nord 
OBJ18 Elaborar  una timeline amb les conseqüències de la desaparició de la raça humana 
OBJ19 Adquirir conceptes i vocabulari del tema com: gel 9, disgenèsia i goo gris. 
OBJ20 Prendre consciència del  risc  de  l’esgotament  de  recursos  i  de  les  conseqüències  

que tindrà quedar-nos sense petroli ara mateix. 
Taula  11:  Objectius  de  l’apartat  “esdeveniments  produïts  per  l’home) 

 

Guió de la informació del vídeo 

L'amenaça més gran per a la humanitat ve probablement de la humanitat en si mateixa. El 
panorama que més s'ha explorat és una guerra nuclear o l'ús d'algun arma amb possibilitats 
similars. És difícil predir si això exterminaria a la humanitat, però certament podria alterar la 
civilització tal com la coneixem, en particular si tingués lloc un esdeveniment d'hivern nuclear. 
Albert Einstein va dir: "Jo no sé com serà la tercera guerra mundial, el que sí sé és que la 
quarta guerra mundial els homes la disputarem amb pals i pedres" 

Igualment la possibilitat d'un desastre nuclear, sense necessitat que esclati la guerra, és alta en 
comparació als desastres naturals: Falses alarmes de guerra, errors als equips informàtics que 
controlen les armes nuclears i fins i tot un desastre de plantes d'energia nuclear, podrien 
concloure amb la finalitat del món. 

Una altra categoria de desastres són les conseqüències no previstes de la tecnologia. S'ha 
suggerit que els ordinadors que aprenen, podrien prendre accions imprevistes o que els robots 
competirien contra la humanitat. La biotecnologia podria conduir a la creació d'una epidèmia, i 
la nanotecnologia podria conduir al Goo gris. La plaga grisa (en anglès grey goo, on goo es 
refereix a una substància informi i viscosa) es refereix a una hipotètica fi del món que 
involucraria la nanotecnologia molecular. Segons aquesta hipòtesi, un conjunt de robots 
s’autorreplicarien   sense   control   consumint   tota   la   matèria   viva   a   la   Terra,   matèria   que  
emprarien per crear i mantenir més robots. 

En tots dos casos, ja sigui deliberadament o per accident. També s'ha suggerit que els 
científics físics poguessin crear accidentalment un dispositiu que podria destruir la Terra i al 
sistema solar. 

En la teoria de cordes, hi ha algunes variables desconegudes. Si aquestes resulten tenir un 
valor desafortunat, l'univers podria ser inestable i ser alterat completament, destruint tot dins 
d'ell, ja sigui per atzar o per algun experiment accidental. Això és anomenat per alguns com el 
Col·lapse de buit Quàntum. La teoria de cordes és un model fonamental de física teòrica que 
bàsicament assumeix que les partícules materials aparentment puntuals són en realitat "estats 
vibrants" d'un objecte estès més bàsic anomenat "entenimentada" o "filament". (Greene, B., 
2005) 
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Una altra classe d'accident és la transició tipus de Gel-9, en la qual el nostre planeta incloent 
tot en ell es convertiria en un planeta de matèria estranya en una reacció en cadena. El gel-9 
és un material de ficció que apareix en la novel·la <<Cat's Cradle>> de Kurt Vonnegut. El gel-9 
suposadament és una variant de l'aigua més estable que el gel comú. En lloc de fondre's als 0 
°C, ho fa a 45.8 °C. Quan el gel-9 fa contacte amb l'aigua líquida sota els 45.8°C, reacciona 
com una llavor de cristall i causa la solidificació de l'estructura sencera de l'aigua, que 
ràpidament es cristal·litza més com a gel-9. Com l'ésser humà pràcticament és aigua, el gel-9 
causaria una mort molt ràpida quan és ingerit o portat a contacte amb els teixits tous exposats 
al flux sanguini, tals com els ulls. 

S'ha suggerit que l'escalfament global podria causar que el clima a la Terra es fes com a 
Venus, la qual cosa la faria inhabitable. En prediccions menys extremes, això podria causar el 
final de la civilització tal com la coneixem,  ja  que  al  fondre’s  els  pols,  gran  part  dels  continents  
quedarien inundades. 

D’altra  banda,  les  tendències  demogràfiques crearien una declinació de la taxa de naixements 
que amenaçaria l'ordre de la civilització tal com la coneixem, sobretot als països més 
desenvolupats i entre les persones més preparades.  Això combinat amb la disgenèsia, que és 
la selecció de variables genètiques negatives o una manca de selecció natural (miopia, 
diabetis, ...), baixarien la salut i la intel·ligència mitjana suficientment per arribar a un col·lapse 
eventual de la civilització. Seguint en aquesta línia, no només es tenen menys fills per una 
tendència cultural, si no també perquè la fertilitat humana està disminuint i eventualment 
s’acabarà  amb  cap  ésser  humà  fèrtil,  necessari  per  continuar  amb  l'espècie. 

D’altra   banda,   els   ecologistes   porten   temps   explicant   que   amb   aquest   ritme   de consum i 
producció, els recursos naturals s'esgotaran per complet, o l'ambient serà tan nociu a causa de 
la contaminació que això provocaria la destrucció de la civilització. El més proper és 
l’esgotament   total  del  petroli  abans  que  sigui   ideat  un   reemplaçament econòmicament viable, 
conduint a un caos global. Els mercats fallarien per tot el món, donant per resultat 
l'esfondrament econòmic: desocupació massiva, vagues, suïcidis, gana i mort. Una altra opció, 
és que es produeixi una crisi agrícola deguda al canvi climàtic, que combinat amb  l’augment  del  
preu del petroli quan aquest es vagi esgotant (principal matèria primera dels fertilitzants) les 
males collites abundaran a tot el món. Això també conduiria a una mega-crisi econòmica, ja 
que al no haver-hi aliments, disminuiria el valor real dels diners. 

Però continuem analitzant? I si realment ens extingim? Què passaria amb la terra? Alan 
Weisman,   periodista   i   professors   universitari,   autor   del   llibre   “The   World   without   us”   va  
contestar   que   “La   veritat   és   que la naturalesa trigaria poc a envair les grans ciutats, els 
embassaments sense control produirien desbordaments que desembocarien en una inundació. 
Els carrers s'esquerdarien, les plantes aixecarien les rajoles. Els reactors nuclears de les 441 
centrals que hi ha actualment es sobreescalfarien i acabarien incendiant-se o fonent-se. La 
radioactivitat  duraria  mil·lennis.”  (Weisman,  A.,  2007) 

 

Activitats i/o experiències casolanes 

Activitat 5: Nathional Geographic i History Channel també han realitzat documentals, en els 
que enraonen quines serien les conseqüències de la nostra desaparició. Llegeix la informació i 
elabora una línia del temps resumint molt breument els esdeveniments que tindrien lloc amb la 
desaparició  de  l’home  i  el  seu  any  corresponent. 

Per a elaborar la línia del temps pots fer-ho a mà o digitalment. Nosaltres et proposem la 
plataforma Readwritethink (http://www.readwritethink.org/)   però   pots   fer   servir   l’eina   que   tu  
vulguis. 

Entrega una imatge de la línia del temps creada i adjunta una petita reflexió sobre el que has 
llegit. 

x Sense el personal de manteniment que verifiqui el correcte funcionament de les preses 
hidroelèctriques, a les poques setmanes es produiria un tall generalitzat del 
subministrament elèctric. 

http://www.readwritethink.org/


 26 

x En menys d'un mes, el menjar estarà podrit en els prestatges dels supermercats i es 
registrarien els primers canvis en la temperatura i humitat del planeta. 

x A les zones boscoses, als sis mesos, els animals salvatges, sense la presència 
amenaçadora de l'home, comencen a envair els municipis rurals. 

x En un any, el paisatge urbà comença a ser envaït per la naturalesa. 
x Als cinc anys, a les regions més agrestes, seria difícil distingir el bosc de la ciutat. Els 

incendis produïts per rajos comencen a devastar algunes zones campestres envaïdes 
per la mala herba. 

x Als 10 anys, a causa dels canvis estacionals, les façanes dels edificis comencen a 
desplomar-se per falta de manteniment. 

x Les gossades de llops i gossos salvatges, sense un altre depredador natural, es 
multiplica  fins  a  sis  vegades  per  any.  A  20  anys  de  la  desaparició  de  l’home,  gran  part  
del continent americà estaria poblat per aquesta espècie. 

x Als 40 anys, els gratacels d'acer i ciment constitueixen l'únic vestigi de la raça humana 
a les grans ciutats. Els suburbis desapareixen en l'espessor. 

x Als 75 anys, els 600 milions de cotxes que avui recorren rutes i camins, són amb prou 
feines restes de ferralla oxidada reduïts a esquelet. 

x Als 100 anys, la majoria dels ponts penjants (Golden Gate, Brooklyn o Rosario 
Victoria) es desplomen i cauen a l'aigua. 

x Els llibres i pel·lícules conservats en un ambient ideal poden arribar a sobreviure 300 
anys. En condicions normals aquesta xifra es reduiria a la meitat. El mateix ocorre amb 
la informació emmagatzemada digitalment. 

x Als 150 anys, les bigues subterrànies de la ciutat estan corrompudes per les 
inundacions i s'enfonsen, la qual cosa acaba per enfonsar els carrers i avingudes. 

x Als 200 anys, els mars s'expandeixen per la terra i les seves aigües estarien repletes 
de criatures aquàtiques que es reprodueixen sense control. 

x En menys 300 anys, cérvols, óssos i llops migrarien a les capitals. En aquest punt, una 
nova raça o algunes de les existents (micos, llops, formigues o paneroles) es 
converteix en l'espècie dominant del nou planeta. 

x Als 10.000 anys, per acció de les tempestes de sorra i els terratrèmols, no quedaria 
cap vestigi de la civilització construïda per l'home. 

 

Activitat 6: Si el Pol Nord es fongués...Ens ofegaríem? 

Experimenta a casa i justifica  la  resposta  al  fòrum.  Explica  com  has  fet  l’experiment,  quin  era  el  
teu resultat esperat i quin ha sigut el resultat final. Creus que si el Pol Nord es fongués, ens 
ofegaríem? 

 

Materials 

Got 

2 glaçons 

Aigua 

 

Procediment 

Posa els glaçons dins del got. 

Omple   l’espai   sobrant   del   got   amb   aigua   fins   al límit del got. El gel sobresortirà del got, no 
pateixis!  Aquesta  és  la  gràcia  de  l’experiment! 

Espera  mentre  el  ges  es  fon  i  enraona,  l’aigua  sobresortirà  del  got  un  cop  es  desfaci  el gel? 
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Explicació científica 

L’aigua,  un  cop  fos  el  gel,  no  ha  vessat  del  got!   

L'aigua és un líquid molt curiós. És un dels pocs que, quan es congela, disminueix la seva 
densitat. Gràcies a això el gel sura en aigua. 

Aquesta propietat de l'aigua permet que la fauna d'aigua dolça pugui sobreviure en llocs freds: 
quan comencen a baixar les temperatures, el primer que es congela és la superfície de l'aigua. 
Aquesta capa de gel superficial serveix per aïllar del fred el fons dels llacs, que no arriba a 
congelar-se. Gràcies a això els peixos no moren cada hivern. Però aquesta propietat de l'aigua 
també ocasiona una propietat alguna cosa contraintuitiva, que és fonamental en tractar el tema 
que ens ocupa. 

El gel té un 90% de la densitat de l'aigua. Per aquest motiu ocupa un 11% més volum que 
l'aigua, per a masses iguals. I just aquest 11% de volum extra és el que sobresurt per sobre de 
la  superfície  de  l'aigua  (la  famosa  “punta  de  l’  iceberg”). 

Quan el gel es fon, disminueix el seu volum. Tot el que surt per sobre de la vora del got és la 
diferència de volums entre gel i aigua. En fondre's el gel la diferència de volums desapareix i 
l'aigua seguirà estant al mateix nivell que abans.  

 

Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
seguides  

Recurs Continguts Temporització Objectius Metodologia 
Vídeo Explicació general de 

diferents teories 
sobre successos 
produïts per l’home  
que acabarien amb la 
humanitat 

10 min. OBJ4 
OBJ7 
OBJ8 
OBJ19 
OBJ20 

Visualització del vídeo 

Activitat 5 Creació  d’una  
timeline amb els 
efectes de la 
desaparició de 
l’home 

20 min. OBJ6 
OBJ8 
OBJ18 

Activitat pràctica 

Activitat 6 Experimentació amb 
la densitat de l’aigua  i  
el gel. 

30 min. OBJ4 
OBJ5 
OBJ7 
OBJ17 
 

Activitat pràctica 

Taula 12: Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
de  l’apartat  esdeveniments  produïts  per  l’home 
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Criteris  d’avaluació 

Activitat 5 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Presentació La barra del temps té 

una estètica uniforme 
i és entenedora. 

La barra del temps no 
té una estètica 
uniforme però 
s’entén. 

Els elements de la 
línia del temps no 
estan ben col·locats 
i no s’entén. 

2 

Cronologia Els esdeveniments 
estan col·locats en 
ordre cronològic, 
representant els anys 
a escala. 

Els esdeveniments 
estan col·locats en 
ordre cronològic però 
no estan ben escalats 
(ex: hi ha la mateixa 
separació entre 300 
anys que entre 2.000 
anys) 

Els esdeveniments 
no apareixen en 
ordre cronològic. 

2 

Dades Ha resumit bé les 
dades i apareixen 
tots els 
esdeveniments de la 
llista. 

No ha resumit bé les 
dades  o  s’ha  deixat  
alguns 
esdeveniments de la 
llista. 

No ha resumit bé les 
dades  i  s’ha  deixat  
alguns 
esdeveniments de la 
llista. 

2 

Imatges Les imatges 
utilitzades són les 
adients i es veuen 
bé. 

Les imatges 
utilitzades no són les 
adients o no és veuen 
bé. 

Les imatges 
utilitzades no són 
les adients i no és 
veuen bé. 

2 

Comentari 
personal 

Ha escrit un 
comentari raonat i 
justificat. 

Ha escrit un 
comentari sense 
raonar-lo ni justificar-
lo. 

No ha escrit cap 
comentari personal. 

2 

Taula  13:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  5 

 

Activitat 6 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Materials Ha utilitzat els 

materials adients. 
No ha utilitzat tots els 
materials esmentats. 

No ha utilitzat els 
materials esmentats 

1 

Procediments Ha seguit els 
procediments pautats 
correctament. 

Ha seguit els 
procediments però no 
ha omplert el got 
d’aigua  fins  a  la  vora. 

No ha seguit els 
procediments. 

1 

Explicacions Ha explicat el seu 
experiment i ha 
manifestat els seus 
resultats esperats. 

No ha explicat el seu 
experiment o no ha 
manifestat els 
resultats esperats. 

No ha explicat el 
seu experiment  ni 
ha manifestat els 
resultats esperats. 

3 

Resultats No li ha sobresortit 
l’aigua  al  fondre’s el 
gel. 

Li ha sobresortit 
l’aigua  però  justifica  
quin ha estat el seu 
error. 

Li ha sobresortit 
l’aigua  i  no  entén 
quin ha estat el seu 
error. 

2 

Comentari 
personal 

Enraona que si el pol 
nord està format 
completament per 
gel no ens 
inundaríem. 

Contesta que no ens 
inundaríem però no 
ho enraona. 

Pensa que si el pol 
nord que està format 
completament de 
gel es fongués, ens 
inundaríem. 

3 

Taula  14:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  6 
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Recursos films 

El dia de demà 

Títol original: The day after tomorrow 

Director: Roland Emmerich 

Any de producció: 2004 

Argument: La investigació d'en Jack Hall, un climatòleg nord-americà, indica que l'escalfament 
global podria provocar un canvi sobtat i catastròfic en el clima del planeta. Els extractes glacials 
que ha extret de l'Antàrtida revelen que un fenomen molt semblant va tenir lloc deu mil anys 
enrere. I ara, està avisant a totes les autoritats governamentals de què podria tornar a succeir 
si no s'actua amb prestesa per evitar-ho. Malauradament, el seu advertiment arriba massa tard. 

 

Matrix 

Directors: Germans Wachowski  

Any de producció: 1999 

Argument: La pel·lícula planteja que en el futur, gairebé tots els éssers humans han estat 
esclavitzats, després d'una dura guerra, per les màquines i les intel·ligències artificials creades. 
Aquestes els tenen en suspensió, i amb les seves ments connectades a una simulació social 
que representa el final del segle XX, Matrix. Els éssers humans són usats per les màquines per 
obtenir energia, i els pocs humans descendents dels quals no van caure a les xarxes dels 
robots o que han estat alliberats de Matrix, viuen a la ciutat Zion. 

 

Terminator 

Títol original; The terminator 

Director: James Cameron  

Any de producció: 1984 

Argument: L'any 2029, després de devastar la Terra i esclavitzar a la humanitat, les màquines, 
governades per Skynet, estan a punt de perdre la guerra contra la resistència humana liderada 
per John Connor. Enfront d'aquesta situació, les màquines entenen que assassinar a Connor 
en el present seria irrellevant, atès que ja ha conduït la resistència a la victòria. 

 

Recursos novel·les 

Cuna de gato 

Títol  original:  Cat’s  Craddle 

Autor: Kurt Vonnegut Jr. 

(Any de publicació: 1963 

Fragment: Capítols  de  l’1  al  5 

Argument: Jonás (o John) es proposa investigar què estaven fent els nord-americans més 
destacats el dia en què es va llançar la bomba a Hiroshima. Les cartes que intercanvia amb el 
fill menor del doctor Felix Hoenikker –un dels pares de la bomba atòmica– el capbussen en una 
intriga familiar que oculta la més terrorífica contribució de la ciència a la humanitat: el gel nou. 
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Les respostes a totes les preguntes estan en una illa del Carib, la república de Sant Lorenzo, 
on el bé i el mal es reparteixen entre un dictador dement, un geni impassible, una deessa de 
l'amor i el fundador del bokononisme, una religió profètica i absurda. A Jonás li tocarà aprendre 
alguna cosa sobre el poder, l'horror i l'estupidesa humana, i sobre les mentides que ens 
expliquem mentre esperem la fi del món. 

 

Ready Player One 

Autor: Ernest Cline 

Any de publicació: 2011 

Fragment: Capítol 1 

Argument: És l'any 2044 i el món és un desastre. Les fonts d'energia fòssils estan pràcticament 
esgotades i el preu del combustible està pels núvols. Enmig d'una enorme depressió a nivell 
mundial la majoria de la gent subsisteix com pot. No obstant això un videojoc de realitat virtual 
anomenat OASI proporciona la via de fuita que les persones necessiten. La gent dedica més 
temps al joc que a la vida real mateixa. El joc ofereix totes les possibilitats imaginables i 
qualsevol cosa és possible. 

El creador d'OASI és un enorme fan dels anys 80, així com un fantàstic programador de 
videojocs que pasta una immensa fortuna amb la seva companyia *GSS, que té com a obra 
mestra OASI. Després de la seva mort s'anuncia en un vídeo que el joc conté un Ou de 
pasqua. Qui ho trobi heretarà tota la seva fortuna. 

 

¿Qué pasaría si...? 

Títol original: What If: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions. 

Autor: Randall Munroe 

Any de publicació: 2014 

Fragment: Todos a saltar i La última luz humana 

Argument: Un llibre en el qual l'humor i la ciència s'uneixen per donar explicació a tot tipus de 
preguntes curioses.Randall Munroe és un antic empleat de la NASA, autor del webcómic xkcd, 
que es dedica a respondre preguntes variopintes des d'un punt de vista científic. 

 

Recursos còmics 

El último recreo 

Autors: Carlos Trillo i Horacio Altuna 

Any de publicació: 1982 

Fragment: Sencer 

Argument:A un futur desolador on per efecte d'una atac biològic no aclarit, tot els adults moren, 
una  colla  de  nens  hauran  de  sobreviure  sense  arribar  mai  a  l’edat  adulta.I es que, per l’efecte 
residual, tots els nens que arribin al seu despertar sexual de moriran immediatament, quedant 
solament els pre adolescents amb vida. Nens amb tota la ciutat per a ells, sense supervisió, 
sense normes, sense adults, però també sense menjar a mesura que passa el temps... 
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Alita, ángel de combate 

Títol original: Gunnm Gaiden 

Autor: Yukito Kishiro 

Any de publicació: 2001 

Fragment: Primer tom 

Argument: Gally (Alita en la versió occidental), un cyborg amb amnèsia que és trobada pel 
Doctor Daisuke Ido entre la ferralla llançada des de Salem, la utòpica ciutat flotant. Ido 
reconstrueix a Gally i l'adopta com la seva filla, però a mesura que passa el temps, queda clar 
que Gally oculta habilitats de combat tan grans com a misterioses. Davant això i com una forma 
de descobrir el seu propi passat, es posarà a prova enfront de situacions que estimulin i facin 
florir aquestes habilitats, de manera que pugui obtenir respostes sobre el seu origen.  

 

Akira 

Autor: Katsuhiro Otomo 

Any de publicació: 1982 

Fragment: Primer tom 

Argument: La història es desenvolupa l'any 2019 a Neo-Tòquio, una ciutat reconstruïda 
després de sofrir els devastadors efectes d'una presumpta explosió nuclear que desencadena 
la tercera guerra mundial. El govern exerceix un control repressiu sobre la ciutat i experimenta 
sobre uns nens amb poders psíquics latents, aplicant-los fàrmacs per potenciar-los, aquests 
contribueixen amb prediccions per mantenir la pau. Kaneda i Tetsuo són membres d'una colla 
de motociclistes anomenada "The *capsules" que tenen entre altres aficions participar en 
baralles de carrer contra altres bandes, enfrontant-se contínuament contra una altra colla 
anomenada "The clowns" muntats sobre potents motos. 

 

4. SOBRENATURALS 

Objectius 

CODI DESCRIPCIÓ  DE  L’OBJECTIU 
OBJ4 Enraonar diferents maneres en les que podria extingir-se la humanitat 
OBJ5 Comunicar-se amb els altres companys del MOOC i compartir idees. 
OBJ6 Anomenar pel·lícules, novel·les i còmics que tractin sobre la fi de la humanitat. 
OBJ7 Discernir aquelles teories científiques de les pseudocientífiques sobre la fi del món. 
OBJ21 Adquirir coneixements sobre teories relacionades amb la fi del món de diverses 

cultures. 
OBJ22 Conèixer la opinió científica sobre una invasió extraterrestre. 
OBJ23 Raonar sobre la probabilitat de que hi hagi vida extraterrestre. 
OBJ24 Justificar com una persona podria arribar a ser un zombi 
OBJ25 Cercar  informació  d’un  tema  i  discernir  entre  fonts  fidedignes. 
OBJ26 Crear un esquema global amb les diferents teories sobre la fi del món per a poder 

enraonar amb perspectiva. 
Taula  15:  Objectius  de  l’apartat  “Sobrenaturals” 
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Guió de la informació del vídeo 

Les diferents religions, tant actuals com passades, ofereixen una sèrie de teories sobre la fi del 
món: 

Moltes religions, com el cristianisme i l'islam, inclouen creences relatives al final dels temps, 
com un acte de càstig diví o el Judici Final. El Judici Final, concep la fi del món com un judici 
que decidirà la destinació final de cadascun per a tota l'eternitat, segons les seves obres. 
Aquesta creença prové de varis passatges de la Bíblia.  El   llibre  de   l’Apocalipsi  de  San  Joan,  
escrit   al   segle   I,   pertany   al   Nou   Testament   i   segons   la   interpretació   historicista,   l’Apocalipsi  
exposa el pla mestre de Déu per a la història, de principi a fi, incloent la història particular de 
l'Església. En la creença cristiana es diu que Jesucrist vindrà per segona vegada a la Terra en 
la fi del món per jutjar a vius i morts i separar els condemnats dels salvats, que gaudiran amb el 
Senyor i els condemnats sofriran amb Satanàs (segons la Bíblia). 

En la creença musulmana es diu que l'Univers sencer serà destruït i Déu ressuscitarà als morts 
per jutjar-los segons la seva fe i segons la decisió de Déu, decidirà si es quedaran gaudint en el 
paradís o sofrint en el marbre de l’  infern. 

D’altra  banda,  els escandinaus creien que el món podria acabar en una tremenda batalla dels 
déus, coneguda com Ragnarök.  A la mitologia nòrdica, Ragnarök (en català: destí dels déus) 
és la batalla de la fi del món. Aquesta batalla serà suposadament empresa entre els déus, 
liderats per Odín i els jotuns liderats per Loki. No només els déus, gegants, i monstres periran 
en aquesta conflagració apocalíptica, sinó que gairebé tot en l'univers serà destruït. 

En la mitologia hinduista, es creu que al final de l'era de Kali, que va començar en al 3102 a. C. 
i  acabarà  dins  de  427  000  anys,  el  déu  Visnú assumirà la seva desena encarnació, anomenat 
Kalki avatar, que matarà a gairebé tots els éssers humans, donant lloc novament a una Edat 
d'Or.  

Segons Estrabón, geògraf i historiador del segle 1aC, els druides, sacerdots dels celtes, 
consideraven que l'Univers era indestructible, al mateix temps que mantenien la teoria que 
l'aigua o el foc s'imposarien sobre ells en algun moment. 

Deixant la escatologia de banda, tenim la molt utilitzada invasió i consegüent ocupació i 
extermini de la raça humana per part d'extraterrestres. Algunes persones creuen que els 
extraterrestres experimenten amb humans, per formar una raça híbrida més avançada per 
reemplaçar a la humanitat. A la cultura popular es denomina extraterrestre a tot ésser viu 
originari d'algun lloc del Cosmos aliè a la Terra o a la seva atmosfera. Encara que la paraula 
extraterrestre s'empra per tot allò que és aliè a la Terra, la major part de les persones només la 
té en compte en referir-se als éssers provinents de l'espai exterior. En general, la vida 
extraterrestre intel·ligent s'associa al fenomen ovni. 

Durant el segle XX s'han incrementat anècdotes d'estranys objectes al cel. Aquests 
testimoniatges apareixen en proporcions tals, que es parla d'onades d'ovnis en llocs i dates 
dispars. Això, al costat de la difusió de la ciència (o la imatge de la ciència) en la cultura 
popular, ha promogut en certs individus la idea que els extraterrestres són un fenomen digne 
d'estudi i d'una disciplina pròpia. No obstant això, els científics diuen que no hi ha evidència 
que no pugui ser refutada i que per tant no pot haver-hi una ciència sobre aquest tema. 

Segons l'opinió dels exobiólegs i també d'alguns astrònoms, sí és molt probable que la vida 
hagi sorgit en altres mons. La raó d'aquesta afirmació és que les lleis de la física i química són 
les mateixes a tot arreu i els fenòmens que van donar origen a la vida a la Terra, molts 
consideren que poden repetir-se en un altre lloc, on les condicions se semblin prou. 

Però, a causa que no es disposa encara d'informació sobre aquests llocs amb condicions 
similars (per exemple, planetes extra solars similars a la Terra), la pregunta sobre l'existència 
de vida extraterrestre roman encara sense una resposta clara ni científicament comprovada. 
Tant les opinions a favor com en contra dins de la comunitat d'experts, fins avui, són opinions 
sense proves irrefutables que estableixin la veritat o falsedat dels fets. També segons l'opinió 
de molts investigadors és impossible que la Terra sigui l'únic planeta amb vida en un Univers 
que s'està contínuament expandint i en el qual existeixen molts trilions de planetes. 
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Així doncs, la ufologia és ciència o pseudociència? És una pseudociència per diverses raons: 

x Habitualment els seus experts fan afirmacions infalsificables, és a dir, afirmacions que 
no es poden rebatre (per exemple, «els ovnis vénen de Ummo»).  

x Solament es limita a observar les reaccions de grups humans però sense entendre les 
seves causes; és a dir, sense prendre en compte que aquestes reaccions poden 
provenir de fenòmens d'histèria col·lectiva, modes o bromes recurrents.  

x Es considera com altament dubtós que la Terra sigui tan visitada per extraterrestres 
(«la Terra seria la cruïlla de l'Univers», afirmava Arthur C. Clarke de broma, com 
sembla ser-ho segons la ufologia: considerant l'extensió del cosmos, l'esforç necessari 
per viatjar fins a la Terra, i la posterior manca de contacte fa que la seva presència 
resulti un absurd. 

Per  últim,  no  s’han  d’oblidar  els  zombis! Un zombi és la representació d'un cadàver que d'una o 
una altra manera pot ressuscitar o tornar a la vida. Es diu que si ets mossegat per un d'ells et 
converteixes en zombi.  

En 1937 Zora Neale Hurston va conèixer a Haití el cas de Felicia Félix-Mentor, morta i 
enterrada en 1907 i a qui, no obstant això, molts vilatans asseguraven haver vist viva trenta 
anys després convertida en zombi. Hurston es va interessar per rumors que afirmaven que els 
zombis existien realment encara que no eren morts vivents sinó persones sotmeses a drogues 
psicoactives que els privaven de voluntat. No obstant això, no va poder trobar dades que 
anessin més enllà del mer rumor. (Hurston, Z. N., 2008).  

Diverses dècades més tard, en 1982, l'antropòleg i canadenc Wade Davis va viatjar a Haití per 
estudiar el que pogués haver de veritat en la llegenda dels zombis i va arribar a la conclusió de 
que es podia convertir a algú en zombi mitjançant l'ús de dues substàncies en pols. Amb la 
primera, anomenada   “coup  de  poudre”  s'induiria a la víctima a un estat de mort aparent. Els 
seus parents i amics la donarien per morta i l'enterrarien, i poc després seria desenterrada i 
reviscuda pel bruixot. En aquest moment entrarien en acció una substància psicoactiva capaç 
d'anul·lar la voluntat de la víctima. (Davis, W., 1997) 

L’   ingredient principal de la primera substància, el coup de poudre, seria la tetrodotoxina, una 
toxina que es troba en el peix globus, que habita les costes del Japó i el Mar Carib, amb 
activitat paralitzant de la placa motriu neuromuscular, com el que s'usa en anestèsia. La TTX, 
administrada en una dosi semi letal és capaç de crear un estat de mort aparent durant diversos 
dies, en els quals el subjecte segueix conscient malgrat tot.  Davis va popularitzar també la 
història de Clairvius Narcisse, un home que assegurava haver estat víctima d'aquesta pràctica i 
haver viscut com a esclau zombi en una plantació durant dos anys. (Davis, W., 1997) 

 

Activitats i/o experiències casolanes 

Activitat 7: Qui són els Annuakis? Busca  informació  a  Internet  i  elabora  un  escrit  d’una  pàgina 
com a màxim amb la informació més important, relacionant-la amb la teva opinió i amb els 
coneixements adquirits al MOOC. 

 

Activitat 8: Llegeix  un  fragment  de  novel·la  o  un  còmic  d’entre  els  que  et  proposem. Després, 
escriu una breu crítica al fòrum amb la teva opinió, analitzant allò que has llegit. Recomanaries 
el que has llegit? Hi ha algun llibre  més  que  et  cridi  l’atenció? 

 

Activitat 9: Realitza un esquema simplificant les diverses teories sobre la fi del món. No has 
d’afegir  explicacions,  només  fer  un  esquema  senzill  amb  els  noms  i  les  diverses  categories  que  
has  anat  veient  (successos  naturals,  produïts  per  l’home  i  sobrenaturals). 

Pots  fer   l’esquema  amb  el  programa  que  vulguis,  nosaltres  et  recomanem  la  plataforma  Mind  
Mup (https://www.mindmup.com), que és gratuïta i totalment on-line. 

https://www.mindmup.com/
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Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
seguides  

Recurs Continguts Temporització Objectius Metodologia 
Vídeo Explicació general de 

diferents teories 
sobrenaturals que 
provocarien el fi de la 
civilització 

10 min. OBJ4 
OBJ6 
OBJ7 
OBJ21 
OBJ22 
OBJ23 
OBJ24 

Visualització del vídeo 

Activitat 7 Treball de recerca 
sobre els Annuakis 

15 min. OBJ7 
OBJ22 
OBJ23 
OBJ25 

Activitat pràctica 

Activitat 8 Lectura  d’un  còmic  o  
novel·la 

30 min. OBJ5 
OBJ6 
OBJ24 

Lectura  d’un  fragment  
de llibre  

Activitat 9 Realització  d’un  
esquema simplificatiu 
de les teories del fi 
del món 

20 min. OBJ4 
OBJ7 
BJ26 

Activitat pràctica 

Taula 15: Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
de  l’apartat  sobrenaturals 

 

Criteris  d’avaluació 

Activitat 7 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Informació Ha explicat bé la 

teoria dels Annuakis, 
sintetitzant la 
informació 

Ha explicat la teoria 
dels Annuakis però 
no ha sintetitzat bé la 
informació. 

No ha explicat la 
teoria dels 
Annuakis. 

2 

Fonts Ha buscat informació 
a diverses fonts i les 
ha citat. 

Ha buscat informació 
a diverses fonts però 
n les ha citat. 

No ha buscat gaire 
informació, i la que 
ha trobat és 
incorrecta. 

2 

Opinió 
personal 

Ha inclòs la seva 
opinió de forma 
raonada. 

Ha inclòs la seva 
opinió sense raonar-
la. 

No ha inclòs la seva 
opinió. 

2 

Continguts del 
MOOC 

Ha relacionat la 
informació amb els 
coneixements 
apresos al MOOC de 
manera clara. 

Ha relacionat la 
informació trobada 
amb continguts del 
MOOC de forma 
superficial. 

No    s’observa  cap  
connexió entre els 
continguts realitzats 
i el treball. 

2 

Presentació La presentació del 
document és clara i 
neta  i  ocupa  l’espai  
que  s’ha  demanat. 

La presentació no es 
gaire neta o no ocupa 
les dimensions 
demanades. 

La presentació del 
document és 
millorable i no 
s’adapta  a  les  
dimensions 
establertes. 

1 

Ortografia No hi ha cap falta 
d’ortografia 

Hi han menys de 10 
faltes ortogràfiques 

Hi han més de 10 
faltes ortogràfiques 

1 

Taula 16: Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  7 
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Activitat 8 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Crítica Fa un comentari 

objectiu de la 
novel·la o còmic, 
explicant de què va. 

Fa un comentari 
subjectiu de la novel·la 
o còmic, explicant de 
què va. 

No explica de què va 
allò que ha llegit. 

3 

Opinió 
personal  

Ha escrit la seva 
opinió, justificant-la 

Ha escrit la seva 
opinió, sense justificar-
la 

No ha donat la seva 
opinió 

3 

Interacció Ha contestat a 
companys, fent 
servir un to apropiat 

Ha contestat a 
companys, però hauria 
de respectar més la 
opinió dels altres 

No ha contestat ni 
interactuat amb 
ningú més 

1 

Vocabulari i 
ortografia 

Utilitza mots 
adequats i cuida la 
seva ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema o comet 
forces faltes 
d’ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema i comet 
forces faltes 
d’ortografia 

1 

Interès Denota interès per la 
ciència-ficció, 
comentant quins 
llibres li criden 
l’atenció  i  perquè. 

Denota interès per la 
ciència-ficció, 
comentant quins llibres 
li  criden  l’atenció   

No mostra interès 
per cap altre llibre. 

2 

Taula  17:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  8 

 

Activitat 9 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Claredat L’esquema  és  clar  i  

entenedor a simple 
vista 

Costa entendre la 
disposició dels 
elements de 
l’esquema 

No s’entén 
l’esquema,  li  falta  
coherència 

2 

Nodes (pares, 
fills...) i 
connectors 

Utilitza correctament 
els nodes i els 
connectors. 

Ha comès algun error 
amb els nodes o els 
connectors 

Fa un mal ús de 
nodes i connectors 

2 

Colors i 
tipografia 

Utilitza colors i la 
tipografia per a 
diferenciar més 
clarament els 
apartats 

Utilitza colors o la 
tipografia per a 
diferenciar més 
clarament els apartats 

No utilitza ni colors 
ni canvis tipogràfics 
per a diferenciar el 
tipus de node 

1 

Informació Ha posat totes les 
teories treballades 
sobre la fi del món 

S’ha  deixat  3  o  menys  
teories de les 
treballades al MOOC 

S’ha  oblidat  més  de  
3 teories de les 
apreses al curs 

2 

Apartats Ha classificat 
correctament les 
teories en successos 
naturals, produïts per 
l0home i 
sobrenaturals 

Ha comès errors en la 
classificació de les 
teories 

No ha classificat les 
teories sobre la fi del 
món. 

2 

Imatges Ha utilitzat imatges o 
altres recursos no 
demanats per atorgar 
valor afegit. 

Ha afegit alguna dada 
o imatge no 
demanada per 
atorgar valor afegit. 

No ha afegit ni 
imatges ni res extra. 

1 

Taula  18:  Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  9 
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Recursos films 

Soy leyenda 

Títol original: I am legend 

Director: Francis Lawrence 

Any de producció: 2007 

Argument:   Una formidable notícia: el càncer és eradicat. L'entusiasme dura poc. A penes dos 
anys més tard, la humanitat ha de fer front a una terrible mutació. L'única esperança: Robert 
Neville, un científic militar. Esdevindrà la llegenda. Mentrestant, malgrat els seus coneixements, 
és impotent amb el virus que delma l'espècie humana. 

 

Guerra Mundial Z 

Títol original: World War Z 

Director: Marc Foster 

Any de producció: 2013 

Argument:Gerry Lane és un antic corresponsal de la Comissió de Postguerra de l'ONU que viu 
a Filadèlfia amb la seva esposa i les seves dues filles. En un matí qualsevol amb un gran 
embús a la ciutat, de sobte es comencen a escoltar crits. Gerry surt del cotxe per veure què 
ocorre, però un policia li demana que torni a entrar en el cotxe. Segons després aquest mateix 
policia és atropellat per un camió conduït per un zombi. Gerry aprofita que el camió obre el pas 
per fugir amb l'acte al costat de la seva família. Es mostra que la ciutat de Filadèlfia és atacada 
per zombis. 

 

Independence Day 

Director: Roland Emmerich 

Any de producció: 1996 

Argument: El 2 de juliol, un radiotelescopi del programa SETI capta ones emeses per un OVNI 
desmesurat que ha quedat immobilitzat en òrbita terrestre. El Pentagon decideix guardar el 
secret sobre aquest descobriment. Però poc després, gegantines naus espacials entren a 
l'atmosfera i prenen posició sobre diverses Megalòpolis mundials. A Washington, el President 
dels Estats Units Thomas es pregunta sobre la conducta a seguir. Per la seva part, David 
Levinson, analista, descobreix que el senyal captat pel radiotelescopi no és altra cosa que un 
compte enrere. 

 

La guerra dels mons 

Títol original: War of Worlds 

Director: Steven Spielberg 

Any de producció: 2005 

Argument: Un vespre de tempestes espectaculars, Ray Ferrier assisteix a la sortida d'una 
màquina que s'amagava sota terra des de feia milers d'anys i que desintegra tot el món al seu 
pas. Ray aconsegueix escapar-se i porta amb ell els seus fills en un dels pocs cotxes que 
funcionen encara (els altres ja no van a causa dels llamps electromagnètics). L'endemà, Ray es 
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desperta descobrint la carcassa d'un Boeing 747 que ha devastat la meitat de la seva casa. 
Allà, un equip de periodistes li ensenya que els extraterrestres són a l'origen dels 
esdeveniments que han devastat una gran part del món. 

 

Recursos novel·les 

El  joc  d’Ender 

Títol  original:  Ender’s  Game 

Autor: Orson Scott Card 

Any de publicació: 1985 

Fragments: Capítols 1 i 2 

Argument:   L'any 2070 la humanitat està en guerra amb una raça extraterrestre coneguda com 
els  insectors.  Després  de  fracassar  en  la  seva  Primera  Invasió  s’estableix  una  aliança  mundial  
per fer front a l'amenaça, amb la creació d'una unitat militar multinacional, la Flota Internacional. 
En aquest futur la humanitat ha desenvolupat el viatge interestel·lar, la comunicació més ràpida 
que la llum, el control sobre la gravetat i altres mecanismes i armes. Han passat dècades, i la 
humanitat s'enfronta a un futur incert esperant l'extermini per una possible tercera invasió pels 
extraterrestres. 

 

La guerra dels mons 

Títol original: The war of the worlds 

Autor: H. G. Wells 

Any de publicació: 1898 

Fragments: Capítols 1, 2 i 3 

Argument:   La història de  és relatada a 1904, 6 anys després de la invasió marciana.El 
protagonista, un escriptor d'articles de ciència especulativa (el nom de la qual mai és 
esmentat), es troba a un observatori en Ottershaw per la invitació d'un "notable astrònom" 
anomenat Ogilvy, quan es produeix una explosió en la superfície del planeta Mart, part d'una 
sèrie de successos d'aquest tipus que desperten molt interès en la comunitat científica. Dies 
després, un "meteor" aterra prop de Londres. El narrador té la seva llar a prop, i ell és un dels 
primers a descobrir que l'objecte és un cilindre artificial llançat des de Mart. 

 

La posibilidad de una isla 

Títol original: La Possibilité d'une île 

Autor: Michel Houellebecq  

Any de publicació: 2005 

Fragments: Daniel24,9, Daniel25,1 i Daniel25,3 

Argument: La història descriu un panorama de "fi de la civilització" humana -tal com la 
coneixem-. Diverses catàstrofes naturals i humanes provoquen que les civilitzacions 
desapareguin gairebé íntegrament del planeta. Solament uns humans, que van apostar per la 
"vida eterna" científica mitjançant la clonació promesa per una secta religiosa (Elohim) podran 
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sobreviure en un futur proper d'uns dos mil anys sota la forma de "neohumans", gairebé clons 
amb característiques semblants als humans actuals. 

 

¿Qué pasaría si...? 

Títol original: What If: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions. 

Autor: Randall Munroe 

Any de publicació: 2014 

Fragment: Elevarse a un ritmo constante 

Argument: Un llibre en el qual l'humor i la ciència s'uneixen per donar explicació a tot tipus de 
preguntes curioses.Randall Munroe és un antic empleat de la NASA, autor del webcómic xkcd, 
que es dedica a respondre preguntes variopintes des d'un punt de vista científic. 

 

L’Apocalipsi 

Títol original: Apokálypsis Ioánnou 

Autor: San Joan  

Any de publicació: segle I 

Fragments: Capítols 14, 15, 16, 18, 19 i 20 

Argument: L'Apocalipsi és la revelació de Jesucrist a Sant Joan sobre els esdeveniments 
futurs. Explica que existeix un món invisible per a nosaltres i que aquest món invisible està 
separat de nosaltres, que és opac del nostre costat, però transparent del costat invisible. Però 
el més important és que Déu, que coneix tot i veu tot aquí a la terra, s'ocupa de cadascun de 
nosaltres i està pendent de la nostra lluita contra el Mal. 

 

Recursos còmics 

Los muertos vivientes 

Títol original: The walking dead 

Autors: Robert Kirkman i Tony Moore 

Any de publicació: 2003 

Fragments: Primer tom 

Argument: Rick Grimmes, un policia nord-americà desperta d'un estat de coma, després d'un 
accident ocorregut estant de servei, per trobar-se amb un món arrasat per cadàvers desitjosos 
de carn fresca i, sense saber què ha passat a la seva al voltant, emprèn la cerca de la seva 
família.  

 

Soy leyenda 

Títol original: The walking dead 

Autors: Richard Matheson i Elman Brown 
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Any de publicació: 2007 

Fragments: Sencer 

Argument: A una versió postapocalíptica de la ciutat de Los Angeles, compresa entre l'any de 
1976 i 1979, el protagonista, Robert Neville, ha sobreviscut a una pandèmia provocada per una 
guerra bacteriològica que ha arrasat amb totes les persones que hi havia a la Terra; no obstant 
això, aquests no estan morts, sinó que s'han convertit en portadors d'un bacteri que produeix 
els clàssics símptomes del vampir mític, dividint-se en dues classes: els infectats, els qui en 
vida van contreure el bacteri i els vampirs, els morts que van ressuscitar gràcies al bacteri. 

 

Ronin 

Autor: Frank Miller 

Any de publicació: 1983 

Fragments: primer tom 

Argument:  Durant   l’època  del  Japó   feudal,  un   jove  samurai  sense  honor   lluitarà  per   venjar   la  
mort  del  seu  mestre,  transcendent  les  barreres  del  temps  i  de   l’espai  i  renaixent al segle XXI, 
un futur inhòspit i ple de tecnologia, per a reclamar a Agat, un dimoni, el seu honor perdut. 

 

Nausicaä del Valle del viento 

Títol original: Kaze no Tani no Naushika 

Autor: Hayao Miyazaki 

Any de publicació: 1982 

Fragments: primer tom 

Argument:  L  a  història  se  situa  al  futur,  1000  anys  després  dels  “Set  Dies  de  Foc”,  un  succés  
provocat per l'excessiva industrialització de l'ésser humà, i la contaminació que va provocar. 
Aquest fet va destruir per complet la civilització industrial un mil·lenni després que comencés a 
florir. Encara que la humanitat va sobreviure, la terra va rebre una gran contaminació, i els mars 
són verinosos. Gran part del món està coberta per la Jungla tòxica, un bosc de plantes amb 
espores   i   fongs  que  s’alimenten  amb radioactivitat i que cada vegada cobreix més part de la 
terra lliure.  

 

5. MAD SCIENTIST: EL PROTOTIP DE CIENTÍFIC BOIG 

Objectius 

CODI DESCRIPCIÓ  DE  L’OBJECTIU 
OBJ6 Anomenar pel·lícules, novel·les i còmics que tractin sobre la fi de la humanitat. 
OBJ7 Discernir aquelles teories científiques de les pseudocientífiques sobre la fi del món. 
OBJ26 Crear un esquema global amb les diferents teories sobre la fi del món per a poder 

enraonar amb perspectiva. 
OBJ27 Estudiar  l’estereotip  de  científic  boig 
OBJ28 Reconèixer personatges, tant reals com ficticis, que corresponguin a aquest perfil 
OBJ29 Avaluar els coneixements apresos 

Taula  19:  Objectius  de  l’apartat  Mad  Scientist 
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Guió de la informació del vídeo 

El científic boig és un estereotip de la narrativa popular que pot ser malvat o bo. Sol ser 
despistat, psicòtic, excèntric o senzillament maldestre. El científic boig treballa sovint amb 
tecnologia completament fictícia, amb l'objectiu de facilitar els seus plans més o menys 
perversos. Alternativament, no nota la immoralitat que deriva de l'arrogància de "jugar a ser 
Déu". 

Encara que inicialment es va representar al científic boig com antagonista en les obres de 
ficció, les representacions modernes dels científics bojos sovint són humorístiques. Alguns són 
fins i tot protagonistes de ficcions, com Dexter en la sèrie de dibuixos animats El laboratori de 
Dexter. 

Els científics bojos generalment es caracteritzen per tenir un comportament obsessiu i per 
l'ocupació de mètodes extremadament perillosos o molt pocs ortodoxos. Sovint estan motivats 
per la venjança, en la temptativa de venjar-se de les burles, reals o imaginàries, com a 
conseqüència de les seves recerques estranyes i no ortodoxes. 

Els seus laboratoris sovint bullen de bobines de Tesla, generadors de Van de Graaff, 
generadors de moviment perpetu i altres estranys mecanismes electrònics de l'aspecte 
extravagant, o plens de provetes i complicats aparells de destil·lació, que contenen estranys 
líquids de colors, la utilitat dels quals es desconeix. 

Diverses recerques han indicat que els joves, en descriure a un científic, solen considerar 
aquest estereotip com a correcte i proper a la realitat. Això té com a conseqüència, segons 
alguns grups de recerca, un procés de desidentificació amb la ciència i amb les possibilitats 
d'aprendre-la en alguns grups d'estudiants.(Pujalte, A; Porro, S; Adúriz-Bravo, A, 2012) Per a 
aquestes   recerques   se   sol   utilitzar   l’Examen   «Dibuixa   a   un   científic»,   publicat   per   D.W.  
Chambers en 1983 recopilant dibuixos de científics fets per nens entre 1966 i 1977.  En les 
seves descripcions solen aparèixer sempre científics homes, aïllats, eixelebrats, malament 
vestits, etc. (Chambers, D.W., 1983). 

 

Activitats i/o experiències casolanes 

Activitat 10: Visualitza un capítol de una  de  les  sèries  que  se’t  proposen  i  realitza  un  anàlisis  
del personatge de científic boig. Quines són les seves característiques estereotipades? Fes un 
anàlisi, incloent la teva opinió personal, de mitja pàgina. 

 

Activitat 11: A continuació et deixem un breu test on-line per a que aprenguis més sobre els 
científics  bojos o no bojos, reals i ficticis. Quantes preguntes pots encertar? 

 http://www.tecn0logicos.es/?p=291 

Nota: Aquest test proposa ser un mini joc, el qual es podria realitzar en diferents plataformes 
per  tal  de  que  l’alumnat  aprengui  jugant.  S’ha  realitzat  d’aquest  estil  (Prova  objectiva  tipus  test  
de resposta única) per a poder realitzar respostes tancades i, que el mateix programa o plug-in 
l’autocorregeixi.  El  resultat  del  test  no  es  tindria  en  compte  per  l’avaluació  de  l’alumne. 

 

Activitat 12 – Autoavaluació final 

L’exàmen  final  es  realitzarà  amb  una  prova  objectiva  on-line , que combiina diferents tipus de 
preguntes (resposta única, resposta múltiple, vertader o fals, relacionar...).   S’ha   creat   un  
exàmen  d’exemple,  al  igual  que  al  exercici  11,  per  a  demostrar  la  capacitat  dels  tests  i  proves  
auto corregibles.  D’aquesta  manera,  els  alumnes  podran  saber  el  resultat  immediat de la prova, 
a més de que els encarregats del MOOC no hauran de corregir manualment tots els exàmens, 
només revisar la base de dades per extreure els resultats i fer propostes de millora. 

http://www.tecn0logicos.es/?p=291
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http://www.tecn0logicos.es/?p=294 

 

Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
seguides  

Recurs Continguts Temporització Objectius Metodologia 
Vídeo Explicació del 

prototip de científic 
boig 

5 min. OBJ27 
OBJ28 

Visualització del vídeo 

Activitat 
10 

Comprovació dels 
estereotips de 
científic boig dins 
d’una  sèrie 

30 min. OBJ6 
OBJ7 
OBJ27 

Visualització del vídeo 

Activitat 
11 

Preguntes de 
resposta tancada per 
aprendre curiositats 
sobre els científics 
bojos 

10 min. OBJ27 
OBJ28 

Lectura  d’un  fragment  
de llibre  

Activitat 
12 

Avaluació objectiva 
de tots els continguts 
de  l’apartat  de  la  fi  
del món 

20 min. OBJ6 
OBJ7 
OBJ26 
OBJ29 

Activitat pràctica 

Taula 20: Relació dels recursos, els continguts, la temporització, els objectius i la metodologia 
de Mad Scientist 

 

Criteris  d’avaluació 

Activitat 10 

Criteris Bé (1) Regular (0,5) Malament (0) Punts 
Identificació 
dels 
estereotips 

Ha reconegut els 
estereotips tractats 
al MOOC i els ha 
enraonat 

Ha reconegut els 
estereotips, sense 
enraonar-los. 

No ha identificat els 
estereotips 

3 

Anàlisi  Ha analitzat el 
personatge de forma 
objectiva 

Ha analitzat el 
personatge de forma 
subjectiva 

No ha analitzat el 
personatge 

2 

Opinió 
personal 

Ha escrit la seva 
opinió, justificant-la 

Ha escrit la seva 
opinió, sense justificar-
la 

No ha donat la seva 
opinió 

2 

Vocabulari i 
ortografia 

Utilitza mots 
adequats i cuida la 
seva ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema o comet 
forces faltes 
d’ortografia 

Li manca vocabulari 
del tema i comet 
forces faltes 
d’ortografia 

2 

Presentació S’ajusta  a  la  
dimensió donada i 
presenta un 
document estètic i 
net. 

No  s’ajusta  a  la  
dimensió donada o no 
presenta un document 
estètic i net. 

Ni  s’ajusta  a  la  
dimensió donada ni 
presenta un 
document estètic i 
net. 

1 

Taula 21: Rúbrica  d’avaluació  de  l’activitat  10 

 

Recursos films (sèries) 

Detectiu Conan 

http://www.tecn0logicos.es/?p=294
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Títol original: Meitantei Conan 

Autor: Gosho Aoyama 

Producció: 1996 

Capítols: 1 i 2 

Argument: Shinichi Kudo, un detectiu adolescent, observa en secret un tracte sospitós entre 
uns homes de negre. Un altre home de negre el descobreix, el colpeja i li dóna un verí 
experimental que li acaba encongint el cos a la mida d'un nen de set anys. El professor Hiroshi 
Agasa li ajuda i, gràcies als seus invents, ajuda a que en Shinichi continui fent de detectiu. 

 

Phineas i Ferb 

Títol original: Disney's Phineas and Ferb 

Autors:  Dan Povenmire i Jeff "Swampy" Marsh 

Producció: 2007 

Capítols: 1 i 2 

Argument: Tracta de dos nens germanastres que estan de vacances d'estiu. Cada dia porten a 
terme projectes esbojarrats a gran escala, en els quals Candace, la seva germana, ho vol 
impedir. A més, la sèrie inclou una història secundària: un ornitorinc que és agent secret i ha 
d'investigar i cancel·lar els malvats plans del Dr. Doofenshmirtz. 

 

American Horror Story: Asylum 

Producció: 2012 

Capítol: 1 

Argument: La història transcorre a Briarcliff Mental Institution a Massachusetts el 1964, 
intercalat amb escenes del present. La germana Jude i la germana Mary Eunice mantenien la 
institució que fou fundada per monsenyor Timothy Howard per tractar i acollir els bojos 
criminals. El psiquiatra Dr. Oliver Thredson i el científic Dr. Arthur Arden tracten els pacients 
dins de les instal·lacions 

 

Fringe 

Autors:  J.J. Abrams, Alex Kurtzman i Roberto Orci 

Producció: 2008 

Capítol: 1 

Argument: Un estrany accident d'avió és el punt de partida, en el qual l'agent de l'FBI Olivia 
Dunham sol·licitarà l'ajuda del científic Walter Bishop, que porta tancat en una institució 
psiquiàtrica durant 17 anys. L'única forma de sortir és que un parent proper ho demani i aquest 
serà el seu fill Peter, que no té cap tipus de relació amb el seu pare. 
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PROGRAMACIÓ GENERAL 

En  resum,  s’han  generat uns continguts que durarien, en cas de fer-los servir tots, un total de 
4h i 47 minuts. 

Continguts Duració 
(min.) 

Pes a la 
nota (%) 

Correcció 
(min.) 

Vídeo 1 2 - - 
Debat al fòrum 15 5 5 
Lectura 15 5 5 
Vídeo 2 10 - - 
Recreació  de  l’erupció  d’un  
volcà 

30 10 5 

Jugar a Plague INC 30 10 10 
Vídeo 3 10 - - 
Línia del temps amb els 
successos posterior a la 
desaparició  de  l’home 

20 5 5 

S’inundaria  el  planeta  si  es  
fongués el pol Nord?  

15 5 5 

Vídeo 4 10 - - 
Qui són els Annuakis? 15 10 10 
Lectura  d’un  còmic 30 10 5 
Esquema 20 15 10 
Vídeo 5 5 - - 
Visualitzar  un  capítol  d’una  
sèrie 

30 10 5 

Mad Scientist – Learning 
Test 

10 - - 

Avaluació 20 15 5 
Total 4h i 47 min 100% 1h i 10 min 

Taula 22: Relació entre els continguts, el seu pes en la nota i la temporització  tant  en  l’execució  
com en la correcció 

 

Totes les activitats comptarien pel resultat final de la nota i  s’ha  estimat  el  temps  aproximat  que  
es  trigaria  en  corregir  cada  una  d’elles.  S’ha  intentat  crear  activitats  amb  sistemes  de  correcció  
ràpids, ja que al poder-hi haver tants participants a un MOOC, la fase de correcció podria 
resultar llarga i feixuga i provocar una gran manca de feedback entre els alumnes i els tutors 
virtuals.
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ANÀLISI DE LES ACTIVITATS 

En cas de que no es vulguin utilitzar totes  les  activitats,  s’ha  fet  un  petit  estudi  de  popularitat  i  
practicitat de les mateixes per a poder escollir les més adients als objectius generals del 
MOOC. 

Per a estudiar la popularitat de les propostes, es va realitzar una qüestió a persones entre 14 i 
30 anys per determinar les activitats que   més   els   criden   l’atenció.   Es   va   demanar   que  
seleccionessin un màxim de 5 activitats de la llista, agafant aquelles que més els cridessin 
l’atenció. 

 

Figura 5: Popularitat de les activitats del mòdul 

Així doncs,  les  activitats  que  més  els  crida  l’atenció  són  mirar  sèries  de  televisió,  jugar  a  jocs  i  
provocar reaccions químiques mentre que les que menys són debatre al fòrum, llegir fragments 
de llibres i realitzar esquemes. 

D’altra  banda,  es  comparen   les  diferents activitats amb els objectius troncals del MOOC que 
són: 

CODI OBJECTIU 
TR01 Proporcionar  recursos  i  materials  atractius  i  engrescadors  per  a  l’ensenyament  i  

l’aprenentatge  de  la  ciència  i  la  tecnologia.   
TR02 Elaborar i comparar metodologies per a l’ensenyament  de  la  tecnociència  a  través  

de la ciència-ficció. 
TR03 Establir  ponts  i  nexes  d’unió  amb  els  docents  de  les  matèries  humanístiques.   
TR04 Fomentar el plaer per la lectura. 
TR05 Mostrar el potencial de la ciència-ficció, en les seves diferents manifestacions 

(cinema, literatura i còmic),  per a motivar, interessar i capgirar actituds negatives 
vers la ciència.  

TR06 Fomentar la reflexió al voltant del progrés tecnocientífic. 
 

TR07 Crear interès per la ciència i la tecnologia 
TR08 Aplicar el mètode científic. 
TR09 Desenvolupar un bon esperit crític i escèptic entorn a les setciències, base del 

mateix mètode científic 
Taula 23: Objectius principals del MOOC 
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  TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR06 TR07 TR08 TR09 

Debat al fòrum                   

Lectura d'un llibre                  

Erupció d'un volcà                   

Plague INC                   

Timeline                   

Desglaç del Pol 
Nord                   

Annuakis                   

Lectura d'un còmic                   

Esquema                   

Mad Scientist - 
Learning test                   

Mad Scientist a les 
sèries                   

Taula 24: Relació entre els objectius principals i les activitats dissenyades 

 

Les  activitats  que  compleixen  amb  més  objectius  comuns  són:  lectura  d’un  fragment  de  llibre,  el  
test  d’aprenentatge  sobre els científics bojos, el joc Plague INC, el treball de recerca sobre els 
Annuakis  i  la  lectura  d’un  còmic. 

 

Figura 6: Comparació entre la popularitat de les activitats (blau) i els objectius que compleixen 
(vermell) 
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Si es comparen els   interessos  de   l’alumnat   (enquesta  de  popularitat)  amb  els  del  professorat  
(taula  de   relació  d’objectius),  s’arriba  a   la  conclusió  de  que   forces  activitats molt interessants 
pels   docents   o   ho   són   tant   per   l’alumnat,   sent   la  més   preocupant   la   lectura,   motiu   pel   qual  
aquest MOOC té com a objectiu principal fomentar-la, entre altres. 

Si se li atorga la mateixa importància als interessos dels alumnes que als dels professors, 
s’obté,  de  les  activitats: 

  Popularitat Objectius Adequació de 
l'activitat 

Mad Scientist a les 
sèries       

Plague INC       

Erupció d'un volcà       

Lectura d'un còmic       

Desglaç del Pol 
Nord       

Timeline       

Annuakis       

Mad Scientist - 
Learning test       

Debat al fòrum       

Lectura d'un llibre       

Esquema       

Taula  25:  Estudi  gràfic  de  l’adequació  de  les  activitats  segons  la  popularitat  entre  l’alumnat  i  els  
objectius que compleix. 

En   verd   s’ha   representat   les   activitats   més   populars   i   les   que   reuneixen   més   objectius,   en  
taronja les més impopulars i les que reuneixen menys objectius i en groc les intermèdies. 

Les  més   recomanables   són:   veure   un   capítol   d’una   sèrie   on   surti   un   científic boig, pel gran 
interès dels alumnes, jugar al Plague INC, ja que aprenen sobre epidèmies mentre juguen, 
recrear  l’erupció  d’un  volcà,  perquè  aprenen  química  a  través  de  l’experimentació  física  (tot  i  no  
ser ciència-ficció), llegir un còmic per a fomentar la lectura i realitzar el test del científic boig, ja 
que aprendran molt sobre ciència i científics tant reals com ficticis. 

Les activitats amb pitjors resultats resulten: la creació de la barra del temps, ja que tot i que 
senten intriga pel que passaria si  l’home  desapareixes, no els motiva fer-ne una representació 
gràfica  i  tampoc  s’assoleixen  massa  objectius  troncals.  El  debat  al  fòrum,  el  tema  del  que  parlar  
i   debatre  no  els   crida   l’atenció,   s’hauria   de   fer  una  proposta  més  creativa   i   interessant   i,   per 
últim,  la  creació  de  l’esquema  resum del  mòdul  “la  fi  del  món”.  Com  a  opinió  personal,  crec  que  
aquesta activitat aniria molt bé per a resumir i elaborar un mapa mental de totes les teories 
apreses,  però  si  que  es  ben  cert  que  ni  interessa  a  l’alumnat  ni compleix amb gaires objectius.
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RESULTATS ESPERATS 

Tot i que aquest mòdul no ha estat posat en a prova encara, s’enumeren els resultats esperats 
per  a  tot  l’alumnat  que  realitzi  correctament  el  bloc  de  La  fi  del  món. 

En finalitzar aquest mòdul, els alumnes: 

1. Anomenen i reconeixen pel·lícules, novel·les i còmics que tractin sobre la fi de la 
humanitat. 

2. Resumeixen i citen diferents maneres en les que podria acabar el món. 
3. Discerneixen aquelles teories científiques de les pseudocientífiques sobre la fi del món. 
4. Entenen i raonen sobre allò que han vist o llegit. 
5. Mostren interès a través de la ciència-ficció per la ciència. 
6. Participen activament en debats, fent servir un vocabulari adient. 
7. Apliquen el mètode científic. 
8. Desenvolupen un bon esperit crític i escèptic entorn a les setciències, base del mateix 

mètode científic. 
9. Reconeixen  l’estereotip  d’un  científic  boig. 
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ALTRES USOS 

La metodologia utilitzada durant aquest  mòdul  també  es  podria  utilitzar  per  a  realitzar  “la  classe 
girada”,  on  els  alumnes  visualitzen  o  llegeixen  uns  continguts  més  magistrals  i  realitzen  debats  i  
activitats pràctiques a classe. 

També es podria utilitzar tot aquest material com a complement a les classes habituals. 
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CONCLUSIONS 

L’ensenyament  de  la tecnociència a través de la ciència-ficció representa una gran idea per tal 
d’apropar  temes  que  en  un  començament  semblen  més  avorrits  per  als  estudiants  d’entre  11  i  
19 anys i apropar-los i despertar-los   l’   interès   per   les  matemàtiques,   la   física   i   la   tecnologia, 
d’entre  altres.   

Utilitzant un MOOC per a aquest propòsit,  s’aconsegueixen   fer  cursos   lliures   i  gratuïts per tal 
que els estudiants aprenguin al seu ritme i desenvolupin coneixements en les àrees que més 
els escau, a través de les diferents activitats  que  s’hi  desenvolupen. 

Amb  la  metodologia,  activitats  i  experiències  dissenyades  al  bloc,  s’assegura  l’aprenentatge  de  
l’alumnat   amb   diversos   perfils   d’aprenentatge   (alguns   tenen   més   facilitat   d’assolir   uns  
coneixements   amb   unes   metodologies   i   d’altres   amb   altres),   a   l’hora   que   es   treballen   les  
competències ja   que   el   perfil   d’usuari   d’aquest   MOOC   està   realitzant,   actualment,   un  
aprenentatge  competencial  a  l’escola  o  institut. 
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