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1.Introducció i objectius 

1.1. Introducció 

El model d’aprenentatge de l’alumnat a les aules és una qüestió de debat on cada cop són més 

les veus que diuen que cal deixar enrere la classe expositiva. L’educació formal durant molt de 

temps s’ha basat en la transmissió de coneixements del docent-sabi a l’aprenent-deixeble. 

Aquest esquema té com a conseqüència que el protagonista del procés educatiu esdevingui el 

docent i no l’alumne. Particularitzant a la didàctica de la ciència i la tecnologia a aquest fet se li 

suma que sovint la forma d’impartir aquests coneixements es realitza d’un forma poc 

atractiva, de manera molt abstracte i poc significativa, esdevenint complicat aconseguir 

l’interès de l’alumnat.  No és estrany, doncs, que la proporció de joves que escullen carreres 

STEM tal sols representin el 29,8% (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017). 

 

En el marc de buscar formes de captar el interès i de motivar a l’alumnat enfront a aquestes 

branques de coneixement s’elabora el següent treball. Aquesta és una proposta didàctica 

d’ensenyament-aprenentatge on s’elabora una metodologia que consisteix en la integració de 

les metodologies de l’aprenentatge basat en projectes (PBL) i l’ensenyament de ciència i la 

tecnologia a través de la ciència ficció per a l’aprenentatge de continguts curriculars de 

tecnologia de 2n d’ESO.  

 

S’ha fet ús de l’aprenentatge basat en projectes per atacar la qüestió on el llibre o el docent és 

el centre del coneixement amb la finalitat de canviar l’escenari de forma que sigui l’alumne el 

protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Per incorporar aquesta forma de treballar 

s’ha recorregut al l’aprenentatge vivencial o learn by doing del pensament de John Dewey. 

Sempre s’ha intentat donar la visió que ell trasllada en els seus escrits en l’aplicació de 

l’aprenentatge basat en projectes on aquesta recalca la indestriable relació entre l’escola i la 

societat. 

 

D’altra banda l’altre element utilitzat en el treball és la utilització de la ciència ficció per 

l’ensenyament de la ciència i la tecnologia. Cada cop són més docents els que utilitzen aquest 

gènere per l’ensenyament de ciència i la tecnologia donat que aquesta resulta ser un eina que 

capta l’interès del joves de manera que dóna significativitat al procés d’aprenentatge de 

l’alumnat. 

 

En la elaboració dels dos marc teòrics s’ha observat com aquestes dues metodologies tenen 

elements que fan que es complementin potenciant determinats aspectes del procés 

d’aprenentatge de l’educant. 

 

El treball pren com a supòsit que a un grup de joves que són del barri en el qual es troba el 

centre se’ls ha cedit un casal al barri. Aquest està buit i ha de ser avituallat. L’objectiu principal 

és mostrar una metodologia on es vehiculin els continguts curriculars de 2n d’ESO de 

tecnologia a través de tres pel·lícules que ciència ficció mitjançant el PBL per tal de dotar 

l’alumnat de coneixements que els permetin arreglar l’espai cedit. La finalitat d’orientar-ho tot 

cap al supòsit casal és dotar de significativitat els continguts a treballar. No obstant, tots els 
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objectius formatius escollits en aquest context s’han pensat i dissenyat de manera que siguin 

útils a expenses d’aquest sopòsit. 

 

Finalment s’ha descrit la metodologia per tal d’aplicar-la en un altre context i fent ús d’altres 

elements de la ciència ficció. 

1.2. Objetius del treball 

- Utilitzar la ciència ficció com element proper a l’alumnat per introduir determinats 
conceptes curriculars de l’assignatura de tecnologia a 2n d’ESO. 

- Relacionar conceptes treballats al taller amb conceptes que apareixen en l’element de 
ciència ficció treballat. 

- Apropar el gènere de la ciència ficció de l’alumnat tot utilizant-lo com una eina per a 
l’apropament de conceptes i cultura científica.  

- Utilitzar el contingut curricular de l’assignatura tecnologia com a element d’inclusió a 
l’aula. 

- Aplicar la metodologia de l’aprenentatge vivencial i el Project Based Learning per a 
l’ensenyament-aprenentatge dels continguts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Ensenyament-aprenentatge de continguts específics de tecnologia de 2n d’ESO 

a través de la ciència ficció mitjançant la metodologia  de l’aprenentatge vivencial 
5 

2. Definició i context del problema 

El informe Panorama de la educación indicadores de la OCDE(2017) elaborat per l’Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa revela que les carreres STEM tant sols representen el 29,8% 
del total de cursades al l’estat espanyol. Malgrat ser unes dades un mica superiors a la mitjana 
dels països de la OCDE o la UE22, segueixen sent unes proporcions petites si es compara amb 
el nombre d’estudiants que es graduen en ciències empresarials, administració i dret, tal i com 
s’indica en les conclusions del informe. Per altre banda, tal i com indica l’informe 
Rocard(2007), s’apunta a que aquest fet és degut a la didàctica la ciència i la tecnologia, és a 
dir la forma que s’imparteixen les assignatures relacionades.   
 
En base a aquestes dues consideracions es considera important trobar noves metodologies per 
a la didàctica de la ciència i la tecnologia de manera que es desperti un major interès de 
l’alumnat cap a aquestes branques del coneixement. 
 

3. Marc teòric 

3.1. Aprenentatge vivencial 

La següent proposta didàctica d’ensenyament-aprenentatge de tecnologia a l’ESO es sustenta 
teòricament en el marc de l’aprenentatge vivencial o altrament conegut com el learn by doing  
del pedagog, psicòleg i filòsof estadounidenc de John Dewey (1859-1952).  
 
L’aprenentatge vivencial s’emmarca dins teoria de l’aprenentatge constructivista del 
coneixement. Aquest, molt resumidament, és quan el subjecte a partir de determinats 
processos construeix el seu propi coneixement. L’aprenent a partir del què sap relaciona 
conceptes antics i nous i en construeix de nou. 
 
Dewey defensa que els educands arriben al coneixement a través de l’aprenentatge i no a 
través de l’ensenyament, és a dir, l’educand passa a ser el protagonista del seu aprenentatge. 
D’aquesta forma el llibre de text o el professor deixen de ser l’element central de coneixement 
en el procés formatiu de l’estudiant. Aquesta diferenciació és cabdal per entendre les bases de 
l’aprenentatge vivencial.  
 
Dewey (1916) diu que l’ésser humà aprèn a partir dels seus impulsos natius i que aquests es 
manifesten a través de l’ús del cos. L’alumne arribarà al coneixement realitzant l’acció, és a dir, 
aprèn fent, altrament dit en llenguatge saxó learn by boing. Al fer les coses descobreix el valor 
del fet. Així doncs, serà una experiència el que el conduirà al coneixement, no una realitat 
plasmada en un llibre que tan sols descriu el fet.  
 
Aquesta idea de l’educació, per tant, defuig les pràctiques de classes magistrals. L’objectiu   
deixa de ser una suma de coneixements adquirits a partir de la lectura d’un llibre o d’un 
professor el qual el únic que fa és representar un exercici de memòria. D’aquesta forma 
l’educand substitueix l’esquema de compensació o penalització per l’estima al valor de les 
coses fetes. La seva proposta és que el docent passi a un pla d’orientació i guia de l’alumnat. 
Segons el punt de vista de Dewey, l’educació, ha de crear materials que ajudin a formar 
integralment l’alumne com a persona i com a ésser que viu en societat.  
 

“Quan l’alumne arriba a l’aula ja és intensament actiu, la finalitat de l’educació és prendre 
consciència d’aquesta activitat i orientar-la”. 
(Dewey, 1899, pág. 25) 
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No obstant, Dewey remarca que l’acte de fer en si mateix no pot ser una finalitat. L’acte de fer 
ha d’anar acompanyat d’un raonament crític. Així doncs, és tasca dels educadors el fet de que 
l’alumnat treballi aquest aspecte del seu aprenentatge. És a dir, cal que els alumnes 
desenvolupin el seu raonament crític com aquell element que els permetrà tenir una 
perspectiva de la societat on viuen, formant-los com a ciutadans lliures. 
 

“La democràcia [...] requereix una educació en què l’ensenyament i l’aplicació social, les 
idees i la pràctica, el treball i el reconeixement del sentit del que es fa, estiguin units des 
del principi a la fi” 
(Dewey, 1916, p. 99) 

 
Els estudis tenen significat per l’alumne si enriqueixen les seves activitats bàsiques. És a dir, 
allò que es treballa a l’escola ha d’esdevenir significatiu per l’alumne i ha de tenir una funció 
per la seva incidència en la societat. L‘escola ha de ser un laboratori de la mateixa societat on 
el que es fa es pugui utilitzar més enllà de les seves quatre parets, és a dir, la societat ha 
d’entrar a l’escola i aquesta s’ha d’obrir a la societat. 

 
“Cal oferir als nois activitats que tinguin un alt contingut educatiu, és a dir, que ofereixin 
condicions de la vida real” 
(Dewey, 1916, p.85)  

 
El seu pensament, doncs, proposa un aprenentatge que es basi en viure una experiències que 
reprodueixi elements del món real de manera que emancipin a l’educand. 

 

3.2. Aprenentatge basat en projectes (PBL) 

Una manera de vehicular l’aprenentatge vivencial de Dewey és el treball per projectes, també 

anomenat project based learning o PBL. Aquest tipus d’aprenentatge consisteix en la 

realització d’un projecte d’alta complexitat en el qual hi ha diferents coneixements implicats, 

és en la realització d’aquest on l’aprenent construirà el seu coneixement. 

 

Aquest tipus de metodologia és aplicable en molts àmbits, no només en tecnologia, així doncs, 

aquest fet provoca que no hi hagi una definició genèrica. No obstant, un projecte del tipus PBL, 

segons Thomas (2000),  ha de seguir els següents cinc criteris: 

 

- Els projectes realitzats mitjançant PBL han de ser el centre de l’aprenentatge del 

currículum: el projecte a realitzar és l’objecte central d’aprenentatge, és a dir, és 

l’estratègia de construcció de coneixement de l’alumnat. En cap cas la realització 

d’aquest pot esdevenir un element perifèric en el procés formatiu. 

- Pregunta clau o driving question: aquesta ha de ser la pregunta que guiï a l’alumnat en 

l’elaboració del projecte i els permeti focalitzar-se en uns objectius concrets. 

- Investigació constructiva: la realització del projecte ha de contribuir a que l’alumnat 

faci una recerca activa que li permeti construir coneixement.  

- Autonomia: l’aprenent dirigeix ell mateix l’execució del projecte, ha de ser 

autosuficient i tenir gran cura en la organització del treball que fa. Així doncs, la funció 

del docent és acompanyar-lo en aquest procés. 
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- Realisme: la realització del projecte ha de tenir com a finalitat uns aprenentatges que 

tinguin una aplicabilitat en la vida real. 

 

D’aquests criteris es desprèn clarament que en l’aprenentatge basat en projectes l’alumnat 

realitza un procés d’aprenentatge que va més enllà que una adquisició de continguts, de forma 

que l’acte educatiu esdevé més holístic.  

 

Un dels pilars fonamentals del PBL és el treball cooperatiu. Degut al fet d’haver de treballar en 

grups, els alumnes han d’aprendre a cooperar entre ells generant una desatomització i 

potenciant les habilitats socials. Aquest treball porta a l’alumne aprendre a escoltar-se entre 

ells, a exercir la responsabilitat d’equip, la responsabilitat individual així com la importància de 

la interdependència entre els diferents membres del grup. 

 

Un altra característica important del PBL és la possibilitat d’escollir què faran i com treballaran. 

Aquesta llibertat portarà a que l’alumnat tingui una motivació intrínseca (Bell, 2010). 

Provocant que l’alumnat prengui un gran compromís amb el seu procés d’aprenentatge. La 

motivació intrínseca portarà a l’alumnat a aprofundir en determinats continguts de forma que 

hi haurà una major construcció de coneixements. En aquest marc els errors ja no són derrotes 

per l’aprenent sinó que esdevenen falles en el seu procés que han reparar i que el permeten 

indagar i aprofundir en el coneixement. És a  La flexibilitat d’aquest tipus d’aprenentatge 

ofereix la possibilitat que ells busquin quina és la forma d’aprendre en la qual es senten més 

còmode. Així doncs, l’alumne genera un procés d’autoconeixement com a aprenent i un 

empoderament a partir d’aquesta presa de consciència. 

  

El treball cooperatiu i aquest canvi de paradigma de la gestió de les errades en el procés 

d’aprenentatge són element que fan que l’aprenentatge basat en projectes esdevingui una 

eina d’inclusió a l’aula. 

 

En síntesi podem dir que el PBL és una metodologia vehicula uns continguts específics a través 

d’un projecte complex i serà el procés de realització d’aquest en qual l’alumne construirà en 

seu coneixement. Un procés formatiu holístic que transcendirà els elements purament 

curriculars on l’alumne aprendrà a cooperar i on aquest no serà segregat per les seves 

capacitats cognitives. 

3.3. La ciència ficció com eina d’ensenyament de conceptes tecnològics i científics 

3.3.1. La ciència ficció 

En primer lloc cal dir que la ciència ficció (CF) és un gènere narratiu i com a tal aquest és un 
element  artístic, el qual es serveix de la televisió, el cinema, les revistes o els llibres (Barceló, 
2007). 
 
Aquest gènere està definit per dues característiques molt particulars. 
 
En primer lloc la CF especula al voltant d’aspectes del nostre món que són portats a l’extrem 
intencionadament. Aquestes especulacions tenen com a finalitat hipotitzar al voltant diferents 
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aspectes de la nostra societat, relacions socials, de la nostre relació amb el medi ambient o 
amb la ciència i la tecnologia (Barceló,2007). Així doncs, aquesta és un element narratiu que 
busca la reflexió de l’espectador al voltant d’un futurible i les conseqüències que tindria. La CF 
parteix de la pregunta Què passari si...?, és a partir, d’aquesta en qual s’elabora una hipòtesi la 
qual és desenvolupada en la narració i de la se’n mostra les conseqüències. 
 
L’altra característica de la CF és la possibilitat de la gran inventiva. Aquesta característica 
permet que es transcendeixin els límits de la realitat i s’obri la possibilitat a parlar de nous 
éssers, nous móns, noves lleis de la ciència (Barceló, 2007). 
 
Molts elements de ciència ficció han estat escrits per persones que eren científics com Isaac 
Asimov o Arthur C. Clark. No obstant, cal remarcar que aquest gènere tot i que molts cops 
tingui la ciència i/o la tecnologia com a elements centrals de la seva narració no pertanyen al 
gènere de la divulgació científica. 
 

3.3.2. Tipologies de ciència ficció 

Hi ha diferents tipologies de la ciència ficció, en el present treball s’escullen les categories 
presents en els treball de La ciència-ficció com a eina motivadora per a l’aprenentatge de la 

tecnologia (Mallol, 2018): 
 
Hard  

És considerada ciència-ficció hard aquella narrativa especulativa sobre ciència i tecnologia 
caracteritzada per atorgar una especial importància als detalls científics i tecnològics, es 
procura que tota la inventiva tingui una base real demostrable. Acostuma a mostrar grans 
invents i descobriments, com ho fan les novel·les El marcià (Weir, 2011), que posteriorment 
se’n va fer el film(Scott, 2015) i Món Anell (Niven, 1970). Els autors solen tenir formació 
científica o tècnica (Mallol, 2018). 

 

Soft 

Es podria considerar el subgènere oposat de la hard,  és aquella narrativa especulativa que es 
centra en les conseqüències de la ciència i la tecnologia sense entrar en detalls de la seva base 
real. Acostuma a mostrar debats socials i morals, com ho fan les novel·les Els desposeïts K. 
Leguin, 1974), El joc d’Ender (Scott, 1985) o la pel·lícula Solaris (Tarkovsky, 1972). Els autors 
solen provenir de formació literària humanista (Mallol, 2018). 
 

Distòpia 

Presenta un futur funest on tot ha anat a pitjor. Es centra especialment en com la humanitat 
ha decaigut a nivell social més enllà d’entrar en temes científics i tecnològics, centrant-se 
especialment en l’esdevenir de la societat. Igual que la soft, mostra debats socials i morals, 
però són originats en el sí de la societat enlloc de ser suscitats per l’avanç cientificotecnològic, 
sent exemples paradigmàtics Un món feliç (Huxley, 1932) i 1984 (Orwell, 1949), i més 
recentment Els jocs de la fam(Collins, 2008), el film Els fills dels homes (Cuarón, 2006) o El 

conte de la serventa (Atwood, 1985) (Mallol, 2018).  
 

Ucronia  

Aquest subgènere canvia un fet en el passat reescriu la historia i redibuixa el present. Es centra 
en les causes més que en els fets i el lector en fa la contraposició. Els exemples més típics són 
L’home en el castell (Dick, 1962) basant-se en la victoria de l’Eix durant la Segona Guerra 
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Mundial, o Pavana(Roberts, 1968) on l’Armada Invencible guanya la batalla davant Anglaterra i 
conquereixen Gran Bretanya al 1588 (Mallol, 2018). 
 

Ciberpunk  

Es pot considerar una combinació entre la distòpia i el hard al presentar-nos un futur negre 
dominat per la tecnologia i el capitalisme. La base tecnològica és tant important com les 
conseqüències a la societat, a més, també ens presenta l’impacte a la naturalesa i disposa del 
seu propi argot, que tot sovint a traspassat la barrera literària per esdevenir llenguatge tècnic, 
especialment relacionat amb la informàtica. Són obres representatives Neuromante (William 
Gibson, 1984) i Ghost in the Shell (Masamune Shirow, 1989) o Matrix (Wachowski, 1999) o 
Blade Runner (Scott, 1982) (Mallol, 2018). 
 
 

3.3.3. Ciència ficció com a eina educativa  de ciència i la tecnologia 

Tal i com indiquen Petit i Solves (2012), basant-se el informe de Rocard i altres (2007), ha 
hagut un descens en el nombre de joves que estudien ciències i tecnologia i s’indica que una 
de les causes d’aquest fet és la forma com s’ensenyen.  Sovint, les classes de ciència 
s’imparteixen de forma magistral i els continguts són excessivament abstractes. Aquestes 
pràctiques provoquen que els coneixements no esdevinguin significatius pels alumnes de 
forma que esdevingui una tasca complicada captar l’interès de l’alumnat i per conseqüència 
seves ganes d’aprendre(Palacios, 2006). Aquest fet provoca, en última instància que hi hagi 
una desmotivació i abandonament envers aquestes branques del coneixement.  
 
En base a aquestes consideracions cal aplicar noves metodologies per l’aprenentatge de les 
ciències i la tecnologia (Palacios, 2006). Una forma diferent de treballar aquestes disciplines és 
a partir de la CF. Tot i haver estat ignorat, el  gènere de la CF, durant anys, per la comunitat 
acadèmica, poc a poc, ha anat prenent importància entre la comunitat educativa. A destacar la 
Science Fiction Research Association, creada 1970, formada per un gran nombre de docents 
d’arreu del món. Un dels seus objectius d’aquesta és l’estudi de la CF per millorar 
l’ensenyament de les ciències a l’aula.  
 
La idea de principal d’aquesta eina didàctica és utilitzar els elements narratius  del gènere de 
CF per atraure el interès de l’alumnat (Barceló, 2007). En particular l’ús de les pel·lícules de CF, 
degut a la seva espectacularitat audiovisual, esdevé un element d’especial interès pels joves 
(Petit i Solves, 2012).  
 
Altrament, a banda de ser un element de gran valor didàctic per a ciència i la tecnologia, 
aquesta, a l’hora, esdevé una eina per treballar altres aspectes transversals en l’educació com 
són (Moreno i José, 2008): 
 

- El desenvolupament del raonament crític 
- El caràcter interdisciplinari de la tecnociència 
- Reflexió al voltant del món i de la societat en la que vivim 

 
Així doncs, podem veure l’ampli espectre didàctic que ens ofereix la CF. 
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3.4. La relació entre la ciència ficció i l’aprenentatge vivencial  

Hem vist que uns dels elements característics de la CF és la crida que fa a l’espectador a 
reflexionar al voltant de l’especulació d’un futur exagerat on canvien aspectes profunds de la 
nostra societat. Aquest aspecte de la CF és un element que crida a l’alumne a raonar sobre 
aspectes de la societat que en el relat són exagerats però que efectivament busquen el 
desenvolupament del raonament crític, element totalment central de la pedagogia de Dewey.  
 
Altrament, tal i com indica Barceló(2007), la CF és un element que aconsegueix conciliar dos 
àmbits de coneixement molt separats, les humanitats i la tenociència. Per altra banda, tal i 
com hem vist abans, el PBL és una metodologia que té com a finalitat un desenvolupament 
més holístic de l’alumne. Així doncs, en l’elaboració d’un projecte el qual els continguts són 
vehiculats per la CF l’alumne no només rep informació dels elements curriculars sinó que 
estarà en contacte amb un gènere narratiu i artístic. 
 
Finalment un altre aspecte de tangència en les dues metodologies és que ambdues busquen la 
motivació i  l’interès de l’alumnat. 
 
Veiem que la metodologia PBL i l’ús de la CF com a element vehicular d’elements científics 
s’ajusten en tant que ambdues eines didàctiques tenen tres punts de contacte (raonament 
crític, multidisciplinaritat i interés de l’alumnat) que poden ser potenciats per al procés 
d’aprenentatge. 
 

4.Context d’aprenentatge 

4.1. Supòsit de treball 

Tots els objectius d’aprenentatge que es presenten a continuació als apartats 5.1, 5.2 i 5.3 

estan en el marc d’una suposada cessió d’un espai al barri en forma de casal de joves. Aquest 

supòsit que no dista d’algunes realitats a determinats barris de Barcelona. El casal té com a 

finalitat esdevenir un lloc de trobada pels i les joves del barri. No obstant, aquest espai no està 

habilitat, està buit i li falta els endolls, els elements lumínics , la decoració, mobles, etc. És a 

dir, els elements necessaris per ser un lloc de trobada que sigui de reclam per la gent. La 

proposta d’ensenyament-aprenentatge que es presenta a continuació està orientada a 

l’habilitació d’aquest espai, seguint per tant la idea que proposa Dewey en la interacció centre 

educatiu i societat.  

 

Un altre element interessant d’utilitzar en aquest context d’aprenentatge és que els objectius 

formatius a assolir esdevindran útils en el dia a dia de l’alumne més enllà del centre. Exemples 

d’aquests objectius formatius és que l’alumnat aprengui muntar un endoll, instal·lar elements 

lumínics, fabricar-se objectes amb materials reciclats o aprendre a utilitzar programari lliure.  

 

En aquest supòsit es pot argumentar que la feina que es realitzi tindrà una aplicació 

d’aprenentatge fora del centre i per tant no esdevindrà educació formal. No obstant, en tal cas 

es substituiria el casal de barri per una  l’adequació d’una sala per estudiants dins el mateix 

centre. Així doncs, l’aprenentatge estaria emmarcats dins l’educació formal. Un altre element 

que potencia l’argument de que es trobem en l’educació formal és que tots els objectius 
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formatius presentats a continuació estan relacionats amb els elements curriculars presents al 

decret de la Generalitat 187/2015 que fixa els continguts que ha d’aprendre l’alumnat.  

A banda dels objectius relacionats amb el currículum propi de tecnologia també s’han definit 

uns objectius que estan relacionats amb el raonament crític. Aquests a nivell curricular estan 

relacionats amb les competències transversal que ha de desenvolupar l’alumnat. 

4.2. Currículum de tecnologia de segon d’ESO 

A continuació es presenta el currículum de tecnologia de segon d’ESO. A cada element se li ha 
assignat el codi que serà utilitzat en la confecció de les taules que establiran la relació escena- 
objectiu-currículum de l’apartat 5. 
 
El procés tecnològic   
CPT1 -  Planificació de l’execució del producte tecnològic.  
CPT2 - Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 
tècniques.  
CPT3 - Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant eines digitals 
emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi taules, gràfics i altres elements visuals.  
CPT4 - Representacions en sistema dièdric dels plànols. 
CPT5 - Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.  
 

Bloc electricitat 
 CE1 - Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i 
aparells de comandament i elements de protecció.  
CE2 - Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment i magnetisme.  
CE3 - Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, intensitat i resistència. 
Relacions entre les tres magnituds.  
CE4 - Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics.  
CE5 - Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.  
CE6 - Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Energies 
renovables i no renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat.  
 

Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana  
CTT1 - Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes elaborats.  
CTT2 - Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació digital.  
CTT3 - Anàlisi d’un procés industrial proper.  
CTT4 - Similituds i diferències entre processos tecnològics.  
CTT5 - L’empresa virtual i la seva presència a Internet.  
 
 
Llenguatges de programació  
CI1 -  Anàlisi de problemes mitjançant algorismes.  
CI2 -  Concepte de programa informàtic.  
CI3 - Els llenguatges de programació i els seus tipus.  
CI4 - Estructura d’un programa.  
CI5 - El flux de programa.  
CI6 - Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals.  
(Decret 187/2015, 2015) 
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5. Desenvolupament de la metodologia d’aprenentatges basat 

en projectes i ensenyament de la tecnologia mitjançant la CF  

 
En el següent apartat es desenvolupa la metodologia que es seguirà per al procés 
ensenyament-aprenentatge de continguts curriculars de tecnologia de segon d’ESO. Aquesta 
metodologia recull els dos elements didàctics desenvolupats anteriorment en el marc teòric 
del treball, és a dir, l’ús de la CF i l’aplicació del PBL. D’ara endavant aquesta serà mencionada 
com metodologia PBL-CF. 
 
Per una banda es farà ús de la CF, en particular pel·lícules, per vehicular els continguts 
corresponents a treballar. La finalitat és que aquestes esdevinguin un element de generi 
atracció cap contingut així com impulsi a l’alumnat al debat i la reflexió en base als element 
narratius que apareixen en les històries. 
 
Per l’altra banda la metodologia haurà d’incloure els elements del PBL. Aquesta haurà de 
complir els cinc criteris que caracteritzen un PBL, explicats a l’apartat 3.3. (Thomas, 2000).  
 
Finalment tal i com s’ha desenvolupat en l’apartat anterior, el context d’aprenentatge és 
l’habilitació de l’espai que ha estat cedit com a forma de casal de barri. Aquest element és el 
que dotarà de significativitat i interès a l’alumnat per potenciar el seu procés d’aprenentatge 
dels diferents element curriculars i en base al qual s’elaboraran els projectes.  
 
En síntesi tots els continguts curriculars seran vehiculats mitjançant  la CF i executats segons la 
metodologia del PBL en el marc global de l’avituallament de l’espai cedit. 
 
Per cada pel·lícula treballada en realitzarà un projecte en el que seu procés de realització es 
vehicularan els continguts. S’ha estructurat les fases de treball de la següent forma: 
 

1) Visualització prèvia de la pel·lícula: en aquesta primera fase el docent facilita el títol 
de la pel·lícula amb la qual es treballarà. La idea és que aquesta sigui visionada fora del 
centre per grups d’alumnes d’una forma lúdica, no obstant, hauran d’apuntar tots els 
elements de ciència i tecnologia que observin. Aquesta activitat és un tipus d’avaluació 
inicial i una forma de fer un primer contacte amb el contingut a treballar. La finalitat és 
estimular la curiositat de l’alumnat així com propiciar que aquest tingui un espai de 
trobada per tal de generar cohesió d’equip enfortint les relacions socials entre els 
diferents membres. 

 
2) Anàlisi de necessitats i objectius d’aprenentatge: l’alumnat de valora quines són les 

necessitats en la instal·lació de l’espai cedit i en base a aquestes quins coneixements 
els requereixen per satisfer-les.  

 
L’anàlisi el porta a terme tota la classe donat que s’estableixen quines són les 
necessitats detectades per l’avituallament de l’espai i per tant quins objectius 
formatius comprenen. La funció del docent és conduir la classe per tal que no se li 
escapi cap necessitat. És a partir d’aquest anàlisi amb el qual es cobriran tots els 
objectius pràctics i teòrics plantejats pel professor i els quals estan relacionats amb un 
determinat contingut curricular.  
En el cas de que l’alumnat detecti necessitats que incloguin objectius formatius que el 
docent no hagin previst, el docent haurà de valorar si els inclou en base a la relació que 
tenen amb el currículum. 
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3) Planificació de la projecció de les escenes d’interès: les necessitats detectades  en la 

fase anterior d’anàlisi estan relacionades amb uns objectius formatius a l’hora que 
aquests estan relacionats amb  determinades escenes de la pel·lícula. L’alumnat ha de 
planificar quines necessitats vol treballar cada dia i en base a l’ordre que s’estableixi el 
docent projecta les escenes hi relacionades. Aquest ha d’estar atent que la planificació 
tingui una estructura coherent.  
 
Donat que ens trobem en un entorn de treball per projectes aquesta planificació ha de 
ser flexible i a més no necessàriament l’alumnat ha d’estar tota la sessió treballant 
amb la necessitat formativa tractada aquell dia. La finalitat és que cada dia hi hagi uns 
continguts de treball principals però que a alhora els grups desenvolupin 
paral·lelament el seu projecte amb la seva pròpia planificació, manera que l’alumnat  
hagi de valorar quins beneficis en treu de quadrar les dues planificacions. 

 
4) Execució del projecte: en aquesta fase és on es treballen les necessitats les quals estan 

relacionades amb els objectius formatius traçats. Tal i com s’indica al punt anterior, el 
docent projecta cada dia les escenes de treball segons la planificació establerta. Cada 
escena està relacionada amb una o més d’una necessitats d’aprenentatge i aquesta a 
un o més d’un objectius formatius i aquest relacionat amb un o més d’un contingut 
curricular, és a dir: 

 
escena CF � necessitat d’aprenentatge� objectiu formatiu� contingut curricular 

 
Així doncs, al satisfer la necessitat es treballa uns objectius formatius els quals estan 
relacionats amb uns continguts curriculars. Les escenes que es projecten són l’element 
vehicular del projecte i substitueixen l’explicació expositiva del docent. Aquest té com 
a funció orientar a l’alumnat en l’anàlisi de l’escena projectada en cada sessió en base 
als objectius a treballar. D’aquesta és l’alumnat, amb ajuda d’internet o el llibre de text 
que ha d’esbrinar la informació necessària pel seu procés d’aprenentatge.  
 
La planificació ha d’intercalar les classes teòriques pràctiques, seguint la filosofia de 
l’aprenentatge vivencial, és a partir de l’experiència que el subjecte arribarà al 
coneixement, no obstant cal una base teòrica prèvia. En cap cas els continguts teòrics 
perden seva perspectiva de treball per projectes. Cal evitar en la mesura del possible 
sessions expositives. La proposta de treball és la resolució de problemes a classe que 
poden ser realitzats en grups o individuals on tots els grups poden consultar als altres, 
però no al docent (Garcia i Amante, 2006). Aquesta pràctica potencia el treball 
cooperatiu, esdevenint una pràctica inclusiva, així com reforça l’autonomia de 
l’alumne, elements orgànics del treball per projectes.  
 
Transversalment  a l’execució del projecte i aprofitant les projeccions de les escenes 
corresponents es destinarà un espai al desenvolupament del raonament crític. El 
docent tria algunes sessions durant l’execució projecte en les quals projecta les 
escenes que continguin elements de reflexió que responguin als objectius del 
desenvolupament del raonament crític. En aquests espais es busca que l’alumne 
reflexioni i debati a voltant de les qüestions que plantegen les corresponents escenes. 
El  docent valorarà si aquests exercicis de reflexió han de figurar a la memòria del 
projecte o han de ser recollits d’alguna forma.  
 

5) Tancament i avaluació: un cop es finalitzi el projecte hi ha dues sessions de 
tancament.  
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En una el docent realitza una prova de síntesi la qual esta alineada amb aquells 
continguts que l’alumnat ha treballat en el projecte. No obstant, aquesta esta 
elaborada en base als elements que apareixen en les escenes de CF.  D’aquesta forma 
l’alumnat es sent pròxims als continguts de la prova. La idea és que les proves 
segueixin un esperit didàctic i de raonament científic com el que es desprèn de 
Superhéroes y gravedad:el valor pedagógico de la ficción (Moreno i José, 2008),  Los 

productos ACME dan mucho juego (valga el doble sentido) o cómo sacarle jugo a los 

dibujos animados (Moreno, 2010), o Tierras de gigantes y de enanos (Moreno,2010).  
El docent valora si en aquesta hi inclou qüestions relacionades amb el treball del 
raonament crític. 
 
En l’altre sessió de tancament, es realitza una coavaluació entre els diferents membres 
del grup. En aquesta es valora com s’ha sentit cada membre dins el grup i com valora 
la relació de treball amb la resta dels membres. Després es fa una reflexió de conjunta 
de grup on s’analitzin quins aspectes han funcionat correctament i quins no en el 
desenvolupament del projecte. Finalment es pensa quines millores podrien aplicar-se 
col·lectiva o individualment. Finalment es fa un recull de quins coneixements han 
assolit i com el serveix en l’avituallament de l’espai cedit.  
 
L’avaluació consta de la coavaluació dels companys, la referent a l’execució del 
projecte i  la prova de síntesi. És important evitar que alumnes s’amaguin darrere el 
treball de grup, així doncs, cal hi hagi  una part de l’avaluació que sigui estrictament 
individual, així com la coavaluació revelin qüestions d’aquests tipus. 

 

 
6. Aplicació de la metodologia PBL-CF  
A continuació  s’han escollit tres pel·lícules CF amb les quals s’aplicaria la metodologia PBL-CF. 

6.1. Aplicació a la pel·lícula Frankenwinnie 

Caracterització de la pel·lícula 

La pel·lícula Frankenwinnie (Burton, 2012) és una adaptació pel públic jove de l’obra 
Frankenstein de Mary Shelley (1818). El film es basa en el ressuscitament i les conseqüencies 
directes i indirectes del gos Sparky per part del seu amo, el jove Victor Frankenstein, fent ús 
dels seus coneixements científics. La història està narrada en el temps actual, conté molts 
elements relacionats amb l’electricitat i busca incidir el debat ètic de quin ús se’n fa de la 
ciència i la tecnologia.  
Es difícil catal·logar a quin subgènere CF pertany. No es pot dir que la pel·lícula és soft donat 
que si que posa pes en la qüestió científica i tecnològica però ho fa d’una manera suau i 
amena. Podríem dir que és CF hard suau. 
 
Relació amb el context de treball 

Tal i com es menciona en l’apartat  anterior la pel·lícula de Frankenwinnie gira al voltant d’un 
noi que fa ús dels seus coneixements de l’electricitat per reviure el seu gos Sparky. Aquests són 
exemplificats en diferents escenes. L’objectiu, doncs, és utilitzar els elements cinematogràfics 
que tenen a veure amb l’electricitat. La finalitat és que l’alumnat aprengui com habilitar 
elèctricament l’espai que els han cedit. És a dir, l’objectiu és que a través del projecte 
aprenguin aquells coneixements que els permet posar endolls, elements lumínics, interruptors, 
etc. tots els elements no estructurals de la instal·lació elèctrica.  
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Malgrat només s’exemplifiquin objectius pràctics el docent haurà de vetllar perquè també es 
treballi la teoria. 
 
Objectius finals 
Habilitar elèctricament l’espai cedit 
Reflexionar al voltant de l’ús que es de la ciència i la tecnologia 
 
Objectius intermedis  
Objectius teòrics 

OT1 - Identificar les diferents magnituds de l’electricitat 
OT2 - Identificar i aplicar la llei d’Ohm 
OT3 - Dissenyar circuits elèctrics en sèrie i paral·lel per instal·lar els endolls i els elements  
lumínics 
OT4 - Analitzar l’ús d’energia. 
OT5 - Reflexionar i identificar els perill relacionats amb el corrent elèctric a l’hora de fer 
l’habilitació 

 
Objectius pràctics 

OP1 - Analitzar i enumerar les necessitats en l’habilitació elèctrica de l’espai cedit 
OP2 - Elaborar una metodologia de treball al taller 
OP3 - Instal·lar endolls 
OP4 - Instal·lar element lumínics 
OP5 - Instal·lar interruptors 
OP6 - Elaborar una memòria que reculli el procés de d’habilitació de manera que quedi 
documentat la feina que s’hi ha fet 

 
Objectius desenvolupament del raonament crític 

RC1 – Reflexionar al voltant de l’ètica de l’aplicació de la tecnologia i  la ciència. 
RC2 – Identificar la ciència i la tecnologia com una eina de generació de raonament crític 

 
Escenes d’interès de la pel·lícula 
A continuació s’expliciten les escenes d’interès i quin és la relació que guarden amb el projecte 
(explicació després del guió): 

1) El professor de ciències Rzykrusky fa una explicació sobre com es genera un llamp. 
- L’escena pot ser utilitzada per introduir el concepte de corrent donat que en 

l’explicació apareixen els conceptes: electró, càrrega positiva, càrrega negativa 
i descàrrega.  

 
2) El professor Rzykrusky explicant que hi ha un fira de ciències. A la pissarra darrere hi 

ha escrit. 

• Un circuit en sèrie 

• Sentit del corrent 

• La llei d’Ohm  

• Nomenclatura en anglès 
- L’escena té un alt contingut d’elements teòrics que són cabdals pel treball de 

l’electricitat: dissenys de circuits elèctrics en sèrie i paral·lel, la llei d’Ohm i les 
magnituds resistència, voltatge i intensitat. 

 
3) El professor Rzykrusky explica a l’alumnat que s’ha de ser perseverant quan es fa un 

experiment. 
- L’escena és un element didàctic orientat al treball que es fa al taller. 
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4) El professor Rzykrusky explica que estem constituïts per nervis pels quals hi passen 

l’electricitat. A continuació l’escena mostra la utilització d’un generador amb el qual 
que excita elèctricament a una granota. Darrere seu a la pissarra hi apareix: 

• llei d’Ohm i relació entre la càrrega i el temps. 

• bola de plasma.  

• relació planta - sol. 
 

- L’escena conté diversos elements didàctics: 
Teòrics: la Llei d’Ohm i la relació entre càrrega i intensitat, la conductivitat dels 
éssers vius. Poden ser utilitzats a mode d’anàlisi a l’aula. 
Pràctics: un generador de corrent, representació d’un electrocutament. Per  
introduir conceptes que es trobaran al taller 

 
5) Víctor ressuscita al gos Sparky en el seu laboratori a les golfes: 

• Preparació material 

• Llibreta de laboratori 

• Clau com element conductor pol positiu i negatiu 

• Adequació al laboratori: ulleres, bata i guants  

• Cometes per atraure el llamp  

• Generació de l’electricitat, instruments de la cuina giren degut a l’electricitat 

• Caiguda del llamp. 
- L’escena conté molts elements que tenen un alt interès a l’hora de treballar al 

taller: elements de seguretat al taller, ús de llibreta al laboratori, preparació 
del treball al taller, utilització d’elèctrodes, transformació energètica 
moviment – electricitat i caiguda d’un llamp com a element d’energia 
renovable . 

 
6) Conversa on Víctor diu a  l’Igor que el gos Sparky  no és un experiment per guanyar la 

fira de ciències. 
- L’escena dóna lloc al debat ètic al voltant de l’aplicació de ciència. 

 
7) Escena on s’apliquen els elèctrodes a un got de vidre per transmetre-li electricitat al 

peix del Igor. 
- Interès a pràctic i teòric a l’hora de treballar al voltant de la conductivitat. 
 

8) Victor i Igor acorden no explicar el fet de l’experiment fins un cop entenguin com 
funcioni. Igor el traeix. 

- Debat ètic sobre la utilització de la ciència, la perillositat de fer-ne un ús de 
l’aplicació d’aquesta sense acabar d’entendre-la. 

 
9) Utilització de la llibreta personatge malvat en un experiment. 

- Ús de la llibreta del laboratori. 
 

10) Realització d’un experiment per primera vegada per part del personatge malvat sobre 
un altre personatge que acaba ferit. 

- Perillositat al taller  a l’hora de realitzar alguna acció sobre una persona 
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11) Culpabilització per part del pares i mares del poble a la ciència avantguardista que els 
ensenya el professor Rzykrusky i a la capacitat de raonament en que està educant als 
seus alumnes. Reticència al despertar del coneixement. 

- Ús de la ciència com element emancipador i de creació de raonament crític 
 

 
12) Escena pissarra de la classe de ciències amb la mateixa informació que l’escena 2. 

- L’escena té un alt contingut d’elements teòrics que són cabdals pel treball de 
l’electricitat podran ser treballats: dissenys de circuits elèctrics en sèrie i 
paral·lel, la llei d’Ohm i les magnituds resistència, voltatge i intensitat. 

 
 

13) El professor Rzykrusky explica a Victor que a la gent els agrada el que els hi dóna la 
ciència però no el fet de qüestionar la realitat, element vertebrador d’aquesta. 

- Ús de la ciència com element emancipador i de creació de raonament crític en 
contraposició a la realització d’un acte de fe que ens permet tenir un gran 
avenç tecnocientífic. 

 
14) Explicació ètica del professor Rzyrusky sobre la utilització de la ciència. Aquesta s’ha de  

portar a terme amb el cap i el cor. 
- Debat ètic sobre quina ha de ser la finalitat utilització de ciència; èxit personal 

vs necessitats de les persones. 
 
15) Escena en la qual es reviu a l’Sparky a partir de generar electricitat amb els cotxes fent 

un circuit elèctric. 
- L’escena conté elements que serveixen d’exemples a l’hora de treballar al 

taller: un circuit en sèrie o paral·lel (no era clar) amb diversos generadors 
d’electricitat que extreuen l’energia al transformar el moviment dels motors 
del cotxes. 

 
 
Relació entre escenes d’interès objectius d’aprenentatge i currículum 

Nº  
Escena 

Minut Descripció escena Objectius associats Currículum 

1 5’ Presentació del professor 
Rzykrusky on fa l’explicació 
de com es genera un llamp 

OT1 
OT4 

 CE2 
CE6 

2 9’ El professor Rzykrusky  
explica que hi haurà un 
fèria de ciències i a la 
pissarra darrere hi ha 
conceptes apuntats  

OT1 
OT2 
OT3 

 CE1 
CE3 

3 12’ El professor Rzykrusky 
explica a l’alumnat que 
s’ha de ser perseverant 
quan es fa un experiment 

 OP2 CPT1 

4 18’ Explicació a classe del 
professor Rzykrusky 
electricitat  éssers vius, 
electrocució granota. 

OT1 
OT5 

OP3 
OP4 
OP5 

CE2 
CE3 
 

5 
 
 
 

22’  Victor ressuscita a l’Sparky 
al seu laboratori 

OT3 
OT4 
 

OP1 
OP3 
OP4 
OP5 

CPT1 
CPT2 
CPT3 
CE2 
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OP6 CE4 
CE5 
CE6 

6 35’ Conversa del Víctor i l’Igor 
on li diu que l’Sparky no és 
un experiment 

RC1 Transversal 

7 36’ Escena on s’apliquen els 
elèctrodes a un got de 
vidre per transmetre-li 
electricitat al peix del Igor 

 OP3 
OP4 
OP5 
OP6 

CPT2 
CE1 
CE5 
 

8 37’ Victor i Igor acorden no 
explicar el fet de 
l’experiment fins un cop 
entenguin com funcioni.  

RC1 Transversal 

9 40’ Utilització de la llibreta 
personatge dolent 
 

 OP2 
OP6 

CPT3 

10 43’ Realització experiment 
sobre la persona en primer 
lloc 

OT5 OP2 CE1 
CE4 

11 43’  Culpabilització de la 
ciència avantguardista i 
capacitat de raonament de 
l’alumnat, reticència al 
despertar del coneixement 

RC1 
RC2 

Transversal 

12 46’ Escena pissarra de la classe 
de ciències amb la mateixa 
informació que l’escena 2. 

OT1 
OT2 

 CE1 
CE3 

13 47’ El professor Rzykrusky 
explica que a la gent els 
agrada el que els hi dóna la 
ciència però no el fet de 
qüestionar la realitat, 
element vertebrador 
d’aquesta. 

RC1 
RC2 

Transversal 

14 49’ Explicació ètica del 
professor Rzyrusky de la 
utilització de la ciència que 
ha de ser fet amb cap i cor. 

RC1 Transversal 

15 77’ 41’’ Escena dels cotxes, tipus 
de connexió, per reviure a 
l’Sparky les dinamos donen 
electricitat 

OT3 OP3 
OP4 
OP5 

CE2 
CE5 
CE6 

Taula 1. Taula que relaciona les escenes d’interès didàctic de la pel·lícula Frankenwinnie amb els objectius formatius 

i el continguts curriculars. 

 
Reflexió associada al raonament crític 
Tal i com s’especifica en l’apartat anterior Frankenwinnie és una adaptació del llibre 
Frankenstein. Tot i tenir grans diferències en el fil argumental hi ha un element que s’ha 
mantingut fidel al llibre, el debat ètic de la ciència i la tecnologia. Al llarg de la pel·lícula 
observem una contraposició de l’ús de la ciència per salvar al gos Sparky com un element que 
neix de l’amor del amo per la seva mascota en contra de l’ús irresponsable i individualista dels 
antagonistes de la pel·lícula.  
 
Aquest element narratiu és un bon exemple perquè l’alumnat debati i es qüestioni al voltant 
de l’ús que fem de la ciència i la tecnologia. A partir d’aquests qüestionaments la finalitat és 
desenvolupar un raonament crític per part de l’alumnat, on aquest els interpel·li  a ells i elles 
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com a usuaris d’elements tecnològics així com els doti d’una responsabilitat a l’hora d’aplicar 
els seus coneixements en l’adequació de l’espai cedit.  
 
A aquesta reflexió s’hi pot sumar el fet de donar-li una visió històrica donat que la pel·lícula 
tracta de fons, tal i com va fer Mary Shelley, els galvanistes. Uns investigadors que creien que 
podien reviure éssers vius que havien mort. És a dir, ampliar la visió ètica a historico-ètica. 
 
Finalment, així com la pel·lícula gira al voltant del fet reviure al gos Sparky amb electricitat i les 
conseqüències que comporta, pot ser interessant que l’alumnat reflexioni en el fet de que 
quan s’habiliti elèctricament l’espai es pot dir que se li està donant vida. Pot ser interessant 
pensar quines conseqüències se’n poden derivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Aplicació a la pel·lícula The Martian 

Caracterització de la pel·lícula 

La pel·lícula The Martian (Scott, 2015) és una adaptació de la novel·la El marcià(Weir, 2011). El 

llargmetratge narra les aventures de l’astronauta i botànic Mark Watney. Aquest és abandonat 

Mart degut a un problema en la missió, a partir d’aquest moment fent ús dels seus 

coneixements de ciència i tecnologia se les ha d’enginyar per sobreviure en el planeta vermell. 

El film mostra molts aspectes de la importància de la cooperació en els equips així com fa un 

cert incís en un aspecte de gènere. 

La pel·lícula conté molts detalls d’elements científics i tecnològics de forma que pertany 

totalment al subgènere de la CF hard.  

 

Relació amb el context de treball 

La pel·lícula tracta molts aspectes relacionats amb la ciència i la tecnologia. Molts d’aquests 

tenen a veure amb la realització d’un procés tecnològic i/o d’una transformació tecnològica 

que té com a objectiu la supervivència del protagonista Mark Watney. La intenció és utilitzar 

aquestes dues idees per la creació d’elements que seran necessaris per l’espai cedit (ex. un 

cartell a fora, decorar una sala, etc.), així com pot ser formes de finançar-lo (fabricació de 

samarretes, xapes, bosses de roba). 

Altrament la pel·lícula tracta contínuament al voltant de la cooperació entre persones per 

arribar a una fi. Aquest aspecte es remarcarà de forma que l’alumnat entengui la importància 

de cooperar per aconseguir un objectiu comú, en aquest cas el casal cedit. 

 

Objectius finals 

Elaborar elements de fabricació pròpia que tinguin una utilitat a l’espai cedit des d’una òptica  

de sostenibilitat. 

Reflexionar sobre la importància de la cooperació i la diversitat en els grups de treball. 
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Objectius intermedis  

Objectius teòrics 

OT1 –  Identificar quins objectes es necessiten per adequar l’espai  

OT2 – Investigar tècniques de fabricació manual per elaborar els objectes 

OT3 – Dissenyar els objectes necessaris 

OT4 – Valorar la sostenibilitat del disseny a partir dels materials de que es disposa 

OT5 – Comparar els diferents processos de fabricació dels diferents objectes construïts 

 

Objectius pràctics 

OP1 – Cercar i obtenir (sense comprar) materials reciclats per elaborar la fabricació dels 

elements 

OP2 – Manipular els materials obtinguts segons la necessitat de construcció 

OP3 – Construir l’objecte a partir del disseny 

OP4 – Avaluar el funcionament de l’objecte 

OP5 – Documentar el procés de fabricació de l’objecte (vídeo i memòria) 

OP6 – Fer ús d’una xarxa social o d’alguna eina virtual per donar visualització a l’espai  

 

Objectius desenvolupament raonament crític 

RC1 – Reflexionar de sobre la importància de la diversitat en un grup de treball 

RC2 – Valorar la importància de la cooperació en un grup de treball 

RC3 – Reflexionar al voltant del gènere en l’àmbit tecnològic 

 

 

Escenes d’interès de la pel·lícula 

A continuació es fa l’anàlisi del contingut de les escenes d’interès (explicació després del guió). 

En aquestes es parla de solucions i són aplicades pels protagonistes de la història. Aquesta 

solucions són les homòlogues en ell nostre cas en l’objecte a construir, el qual és també una 

solució al nostre problema (habilitació de l’espai cedit):  

1) Es fa la planificació de la missió, la comandant Lewis és una dóna.  
- En l’escena es planifica, en aquesta una missió, en el cas de l’alumnat es planifica 

la construcció d’un objecte. Altrament un element a treballar pel raonament crític 
és destacar és que la comandant és una dona. 

 

2)  Mark Watney igual que al llarg de tota la pel·lícula documenta l’estada i en fa un 
anàlisi de la situació.  
- S’il·lustra una forma de documentar els fets tenint, per tant, una traçabilitat de 

l’objectiu a assolir. Documentació del procés. 
 

3)  Watney analitza què necessita, fa un inventari, i té l’ocurrència de cultivar patates a 
Mart. Aquesta ocurrència el porta a planificar a pensar què necessita per assolir 
l’objectiu de fer un cultiu.  
- L’escena il·lustra un anàlisi de la situació, a partir d’aquesta dissenya una solució a 

partir dels materials disponibles.  
 

4) Watney munta l’espai on conrear les patates. Defineix les regues on hi planta els 
tubercles i mescla la  terra amb el contingut orgànic. 
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- En l’escena s’executa el disseny de la solució pensada, es fa una transformació de 
matèries primeres. 

 

5) Watney detecta la necessitat de que ha de fabricar aigua, a partir d’elements químics 
que té per separat. Al realitzar el procés, es produeix una explosió degut a una errada 
de càlcul.  
- L’execució de la solució requereix d’una nova fase, és a dir, al ser avaluat aquest 

requereix ser redissenyat. Un mal càlcul o predicció al taller pot comportar un risc 
per la salubritat. 

 

6) Watney planifica a llarg plaç, valora que ha de fer. Ha d’anar a  buscar  la nau l’Ares IV, 
té un tot terreny que només té una certa autonomia i el suport vital és insuficient 
també. Fa proves i millora la distància de transport, s’ha trobat amb el problema de la 
calefacció. Troba la solució fent ús del generador termoelèctric dels radioisòtops que 
comporta el risc  de l’energia nuclear.  
- La història en tres minuts sintetitza el següent procés: anàlisi de la problemàtica, 

proposta de solució, execució i redisseny i solució final.  
 

7) Watney es comunica amb la NASA fent ús de la  Pathfinder. Pensa en utilitzar un 
alfabet alternatiu per solventar el problema i utilitza el codi ASCII. A partir de la 
Pathfinder connecten el Robert a la NASA aconseguint una comunicació més ràpida.  
- L’escena mostra que s’utilitza un element de comunicació per a l’objectiu final. La 

finalitat és establir un contacte més enllà d’on està el personatge. El símil en el 
nostre cas és la visualització de l’espai a internet, és a dir, una comunicació via 
xarxes socials o altres donat que ha de ser un lloc on la gent conegui i hi vagi. 

 

8) Visualització de les comunicacions Watney-NASA per tot el món.  
- L’escena mostra el l’impacte d’una comunicació que veu molta gent, el qual és la 

mateixa finalitat que la de donar visibilitat a l’espai. 
 

9) Reestructuració del pla per part de la NASA.  
- L’escena mostra la necessitat de cooperar per tal d’assolir un objectiu comú. 

 

10) Els tripulants de la nau van cap a la Terra i tots tenen una funció.  
- L’escena mostra com els membres de la tripulació tenen aptituds diferents i tots 

són imprescindibles, és a dir, hi ha una  diversitat que aporta un valor al grup. Rols 
típicament masculins són aquest cas femenins (comandant i informàtica). 

 

11) S’estalvien les proves i sonda queda destruïda.  
- En l’escena es veu que una no avaluació de l’objecte tecnològic pot portar a la 

destrucció (cas de la pel·lícula) o inutilitat (cas didàctic) d’aquest. 
 

12) Al rebre la informació facilitada pel cap de vol de la NASA, la tripulació valora anar a 
salvar a Watney amb la maniobra calculada pel personatge Purnell, astrofísic 
especialitzat en astrodinàmica. 
- L’escena mostra la necessitat de cooperar per tal d’assolir un objectiu comú, en 

aquesta s’ensenya com una decisió és presa de forma consensuada. En el pla de 
rescat es torna a veure la importància de la diversitat de tots els personatges 
implicats, en aquest cas el personatge que ha col·laborat calculant els elements del 
pla de rescat. 
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13) La NASA elabora i explica el pla per anar de la zona on és Watney fins a la zona del coet 
per marxar de Mart. 
- L’escena planteja diferents persones que elaboren un procés de transformació de 

diferents elements tecnològics per assolir l’objectiu de transport. 
 

14) Explicació del desmantellament del coet per part de NASA i actuació de Watney per 
aconseguir la pèrdua de pes.   
- L’escena planteja diferents persones que elaboren un procés de transformació de 

diferents elements tecnològics per assolir l’objectiu d’escapar de la gravetat de 
Mart. 

 

15) L’equip busca solucions davant de la problemàtica per interceptar del coet. Resulta 
que van massa ràpid i aquest fet l’han de corregir d’alguna forma. Bogue, un dels 
tripulants, que és químic, fabrica una  bomba de sucre, amoníac i oxigen i fan ús del 
fregament de l’atmosfera per desaccelerar.  
- L’escena recull molts elements recurrents al llarg de la pel·lícula: treball 

cooperatiu, anàlisi i aplicació d’una solució a partir d’una transformació 
tecnològica. 

 

16) Moltes més dones al final de la pel·lícula.  
- En l’escena final  es pot observar una gran quantitat de futures astronautes dones 

que van a l’acadèmia. Reflexa el canvi de paradigma que cal en les carreres 
tècniques. 

 

 

 

Relació entre escenes d’interès, objectius d’aprenentatge i currículum 

Nº  

Escena 

Minut Descripció escena Objectius associats   Currículum 

1 5’ Es fa una planificació de la missió, 

la comandant Lewis és una dóna 
RC3 Transversal 

2 16’ Mark Watney igual que al llarg de 

tota la pel·lícula documenta 

l’estada i en fa un anàlisi de la 

situació 

OT1 OP5 CPT5 

3 19’ a 22’ Watney analitza què necessita, 

ocurrència cultiu. 
OT1 

OT2 

OT3 

OP1 CPT1 

4 22’ a 24’ Watney monta l’espai on conrear 

les patates regues amb la terra i  el 

contingut orgànic. 

OT4 OP2 

OP3 

OP5 

CPT2 

CPT5 

CTT1 

CTT2 

CTT4 
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5 25’ a 28’ Procés de creació d’aigua de 

Watney 
OT1 

OT2 

OP1 

OP3 

OP4 

OP5 

CTT1 

CTT2 

CTT4 

6 35’ a 38’ Planificació Watney a llarg plaç. Es 

va transportant arribant cada cop 

més lluny. 

OT1 

OT3 

OP1 

OP3 

OP4 

OP5 

CPT1 

CPT5 

 

7 48’ a 52’ Watney es comunica amb la NASA 

fent ús de la  Pat fighter 
 OP1 

OP6 

CTT5 

 

8 56’ Visualització de les comunicacions 

Watney-NASA per tot el món 
 OP1 

OP6 

CTT5 

9 68’ Reestructuració del pla per part de 

la NASA 
RC2 Transversal 

10 69’ Els tripulants de la nau van cap a la 

Terra i tots tenen una funció 
RC1 

RC2 

Transversal 

11 75’ a 77’ S’estalvien les proves i la sonda és 

destruïda en enlairar-se 
 OP4 CTT3 

12 88’ La tripulació valora anar a salvar a 

Watney amb la maniobra de Rich 

Purnell, gràcies a la informació 

facilitada pel cap de vol de la 

NASA 

RC1 

RC2 

Transversal 

13 95’ La NASA elabora i explica el pla 

per anar a de la zona on és 

Watney fins a la zona el cohet per 

marxar de Mart. 

OT1 

OT3 

 

 CPT1 

CTT3 

14 105 a 

109 

Explicació desmantellament del 

cohet per part de NASA i execució 

de Watney per aconseguir la 

pèrdua de pes 

OT4 OP2 

OP3 

CPT2 

CPT3 

CCT2 

CTT4 

15 118 a 

121 

La tripulació busca solucions 

davant de la problemàtica  de la 

intercepció del cohet, 

desacceleració de la nau 

OT2 OP1 

OP2 

OP3 

CPT3 

CTT2 

CTT4 

16 132 Moltes més dones al final de la 

pel·lícula 
RC3 Transversal 

Taula 2. Taula que relaciona les escenes d’interès didàctic de la pel·lícula The Martian amb els objectius formatius i 

el continguts curriculars. 

 

Reflexió associada al raonament crític 

La pel·lícula conté diferents elements poden servir per incitar el debat al voltant. 

En primer lloc es mostra la gran importància que té la cooperació entre els integrants de 

l’expedició així com de la NASA de per tal d’aconseguir la supervivència de Watney. Si ens 
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fixem cal notar l’absència de qualsevol element competitiu. Aquesta és una idea que es pot 

traslladar a l’aula per generar cohesió entre ella mateixa i propiciar un esperit de suport mutu.  

 

Altrament també cal remarcar el fet de que el protagonista es serveix del seus coneixements 

per sobreviure. És a dir, els seus aprenentatges l’han emancipat suficient per ser un individu 

que pot sobreviure en un planeta aliè. És una exageració, és clar, no obstant és un element 

molt exemplificatiu de cara a l’alumnat per mostrar-los la importància i la potència que té  els 

fet d’aprendre. És a dir, prendre consciència de la necessitat d’una formació que els permeti 

afrontar les dificultats que se’ls presenti a la vida. 

 

Finalment cal destacar els elements en clau de gènere que conté la pel·lícula. En primer lloc 

observem que les tripulants dones de la nau són la comandant Lewis i la l’especialista 

d’ordinadors Johanssen. Aquests són dos papers que en molta filmografia són interpretats per 

homes. El comandant com a figura de poder en la nau i l’especialista en ordinadors com a 

persona de coneixements profundament tècnics són elements que formen part de l’imaginari 

de personatges masculins. En segon lloc, al final de la pel·lícula, a l’acadèmia es pot observar 

com una gran quantitat d’alumnes són dones el qual trenca amb l’imaginari de l’astronauta 

masculí. Així doncs, veiem que en aquest aspecte, la pel·lícula és trencadora. Aquestes 

consideracions poden ser utilitzades per debatre al voltant de la qüestió de gènere en les 

carreres tècniques o la invisibilització de les dones científiques al llarg de la història o recent. 

 
 

6.3. Aplicació a la pel·lícula Matrix 

Caracterització de la pel·lícula 
Matrix (Wachowski,1999) és una pel·lícula que narra el despertar d’unes consciències que  
s’adonen que estan esclavitzades en un món imaginari o virtual construït informàticament i 
que té captives les ments dels éssers humans en detriment de les màquines. En film tracta 
aspectes al voltant de la programació, els ordinadors i la Intel·ligència  Artificial. 
La pel·lícula pertany al subgènere de CF ciberpunk donat que ens trobem en un futur distòpic 
on hi ha un factor tecnològic que pren gran importància en el relat. 
 
Relació amb el context de treball 
El film incideix en molts aspectes relacionats amb la programació. Es suposa que en l’espai 
cedit hi ha un o més d’un ordinadors, així doncs, l’objectiu és que l’alumnat assoleixi uns 
aprenentatges que el permetin tenir uns criteris bàsics sobre diferents aspectes d’informàtica. 
 La finalitat és que l’alumnat entengui: la diferència de fer servir software lliure o tancat; que 
valori quines utilitats poden extreure d’un programa informàtic tot entenent que és aquest; 
que elabori algun programa senzill; que reflexioni al voltant de les intel·ligències artificial que 
té determinades xarxes socials o altres webs, com ho poden utilitzar en benefici propi així com 
quins “perills” també comporten. 
 
 

Objectius finals 
Utilitzar programari com una eina per resoldre i respondre a una necessitat 
Desenvolupar una visió crítica al voltant de la tecnologia associada al programari 
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Objectius intermedis  
Objectius teòrics 

OT1 –  Identificar les parts de les que es composa un programa i com funciona 
OT2 –  Reflexionar al voltant del programari lliure i el tancat o comercial 
OT3 – Reflexionar sobre la Intel·ligència Artificial de programes que ens donen informació 
d’Internet 
 

Objectius pràctics 

OP1 – Realitzar un programa senzill amb Scratch que tingui una utilitat per l’espai cedit (ex. 
animació explicativa, il·lustració interactiva) 
OP2 - Analitzar i detectar errors en un programa senzill dissenyat per un company 
OP3 – Fer un perfil a una xarxa social del grup i documentar el filtre de la informació que fa 
aquesta 
OP4 – Familiaritzar-se a nivell usuari amb un sistema operatiu (SO) de programari lliure en 

un ordinador 

OP5 - Utilitzar la intel·ligència artificial d’alguna xarxa social per a visualitzar el casal 

 

Objectius desenvolupament raonament crític 

RC1 – Identificar i reflexionar al voltant de la identitat projectada a Internet 

RC2 – Valorar críticament la informació que es rep i es dóna a Internet 

 

 

Escenes d’interès didàctic de la pel·lícula 

A continuació s’expliciten les escenes d’interès i quin és la relació que guarden amb el projecte 
(explicació després del guió): 

1) Program running, imatge d’un codi compila. 
- La pel·lícula arranca amb un programa compilant, és a dir, funcionant. 

 

2) Morfeo i el seu equip contacten amb Neo i li diuen que està a Matrix.  
- En l’escena es parla de la identitat a les xarxes. 

 

3) Es mostra el Llibre Simulacra&Simulation.  
- En l’escena es mostra un llibre que parla de simuladors. Concepte de simulador 

com a tipus de programa. 
 

4) La pregunta que impulsa a Neo. Què és Matrix? 
- L’escena es pot utilitzar raonar a voltant sobre quina informació d’Internet podem 

donar per certa. 
 

5) Xerrada de Morfeo a Neo. Li explica que hi ha un destí, el fa dubtar de què és real i què 
no. En la xerrada li explica que tota la vida ha viscut en un món que no és real, tot el 
què coneix és un sistema informàtic que es diu Matrix. La finalitat d’aquest simulador 
de la realitat és que no sàpiga que és un esclau del sistema. Finalment Morfeo li 
ofereix dues pastilles, una blava per dormir seguir a Matrix i una vermella per 
despertar. 
- L’escena pot servir per debatre al voltant de quina posició ens col·loca davant  la 

gran quantitat d’informació d’Internet. Ens fa lliures o esclaus? 
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6) La pastilla forma part d’un programa de rastreig  per interrompre  el senyal d’entrada i 
sortida i trobar-lo. 
- L’escena mostra un programa que desenvolupa una funció determinada. 

 

7) Morfeo pregunta a  Neo sobre un somni molt real vs món real. Com discriminar-ho?  
- Aprendre  a saber discriminar informació que ens arriba d’Internet. 

 
8) La tripulació emet la senyal pirata i assalten Matrix.  

- En l’escena parlen d’assaltar Matrix, és a dir, retocar un codi. Per poder ser retocat 
hi ha dues possibilitat que sigui programari lliure o tancat. 

  

9) Programa de càrrega, és un simulador, projecció mental de l’autoimatge.  
- L’escena mostra un programa que és un simulador. La projecció mental és 

l’homòleg a la nostra identitat a les xarxes socials. 
 

10) Món que només existeix com una simulació interactiva, Matrix.  
- Programa que conté altres programes Sistema Operatiu. 

 

11) En un moment de finals del segle XX es va assolir un nivell d’IA que va permetre el 
desenvolupament de la singularitat que va conduir a crear una gran quantitat de 
màquines. Els humans van destruir el cel perquè les màquines no tinguessin energia 
solar elèctrica. Com a conseqüència d’aquest fet aquestes van decidir conrear humans 
convertint-los en les seva font d’energia. Matrix és el control per convertir l’ésser 
humà en un esclau de les màquines.  
- L’escena il·lustra un element de debat molt actual com és intel·ligència artificial, 

en concret, la singularitat tecnològica, predita pel físic hongarès Von 
Neumann1(1903-1957) . 

 
12) S’utilitzen uns programes per introduir coneixements d’arts marcials i preparació física 

a Neo.  
- Escena que mostra tipus de programes informàtics que tenen funcions 

determinades. 
 

13) Explicació de què és Matrix, un sistema. Es troben en aquell moment en un simulador 
de Matrix, els agents són programes capaços de sentir, autoconscients, poden entrar i 
sortir de qualsevol software que estigui integrat, poden ser-ho tots o ningú. 
- L’escena parla de programes que són conscients, intel·ligència artificial. 

 

14) Neo i Xifra observen Matrix a través de la pantalla, aquest sempre es veu codificat. És 
massa complicat per processar-lo en imatges.  
- L’escena parla de la relació entre codi i llenguatge visual. 

 

15) Imatge del codi de Matrix.  
- L’escena mostra com el sistema està estructuralment fet de codi. 

                                                           

1
 La singularitat tecnològica és una predicció que diu que un equip de computació, xarxa informàtica o 

robot podria arribar a auto-millorar-se creant màquines millor que ell mateix. Aquest provocaria un 

creixement exponencial de la intel·ligència artificial , que l’ésser humà seria incapaç d’entendre. 

Referència: https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_tecnol%C3%B3gica 
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16) Han canviat el codi de Matrix, operador busca plànol de l’edifici.  
- L’escena mostra com es  pot  retocar el codi i modificar el funcionament d’un 

programa. 
 

17) A Trinity se li aplica el curs de pilotar l’helicòpter.  
- L’escena mostra com s’utilitza un programa per a una funció determinada. 

 

18) Neo veu que tot Matrix és codi.  
- L’escena mostra el personatge entenent el programa i relacionant-ho amb el codi, 

és a dir, relació codi-llenguatge visual. 
 

Relació entre escenes d’interès, objectius d’aprenentatge i currículum 

Nº  Escena Minut Descripció escena Objectius associats Currículum 

1 1’ Program running, imatge 
d’un codi compila 

OT1 

 

OP1 

OP2 

CI2 

CI3 

2 7’ Contacten amb Neo i 
aquests li diuen que està a 
Matrix 

RC1 

RC2 

Transversal 

3 8’ Es mostra el Llibre 
Simulacra&Simulation 

OT1 OP2 CI2 

CI3 

4 11 La pregunta que impulsa a 
Neo. Què és Matrix? 

RC2 Transversal 

5 25’ a 

27’ 

Xerrada Morfeo a Neo 
sobre el destí 

RC2 Transversal 

6 27’ La pastilla forma part d’un 
programa de rastreig  per 
interrompre la senyal 
d’entrada i sortida i trobar-
lo 

OT1 

 

OP1 CI2 

CI6 

7 30’ Morfeo pregunta a  Neo 
sobre un somni molt real vs 
món real. Com discriminar-
ho? 

RC2 Transversal 

8 36’ La tripulació emet la senyal 
pirata i assalten Matrix. 

OT2 OP4 CI2 

CI3 

9 38’ Programa de càrrega, és un 
simulador, projecció mental 
de l’autoimatge 

RC2 Transversal 

10 38’ a 

41’ 

Explicació guerra màquines 
ésser humà i intel·ligència 
artificial 

OT3 OP2 

OP3 

OP5 

CI2 

11 39 Es comenta el món que 
només existeix com una 
simulació interactiva 
Matrix. 

OT2  CI3 

12 45’ a 

51 

S’utilitzen uns programes 
per introduir coneixements 
d’arts marcials i preparació 
física a Neo 

 OP1 

OP2 

CI6 

13 54’ Explicació de què és Matrix i 
els agents. 

OT3 OP3 

OP5 

CI3 

CI4 
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14 58’ Neo i Xifra miren el codi 
que sempre es veu en 
codificat traductors 
d’imatges és massa 
complicat per veure en 
imatges.  

OT1 OP1 CI3 

CI6 

15 64’ Imatge del codi de Matrix OT1 OP2 CI3 

CI4 

16 76’ Han canviat el codi de 
Matrix, operador busca 
plànol de l’edifici. 

OT2 OP2 CI2 

17 103’ Trinity se li aplica el curs de 
pilotar l’helicòpter 

 OP1 CI2 

CI4 

18 120’ Neo veu que tot 
Matrix és codi 

 OP2 

OP4 

CI6 

Taula 3. Taula que relaciona les escenes d’interès didàctic de la pel·lícula Matrix amb els objectius formatius i el 

continguts curriculars. 

 

Reflexió associada al raonament crític 

Matrix és una pel·lícula profundament crítica. Fa servir terminologia molt moderna per parlar 
d’un debat que fa segles que està sobre la taula. La contraposició d’un món real i un artificial o 
virtual. En el cas de tecnologia tal i com s’exposa a dalt té més sentit parlar d’aquest conflicte 
de realitats en base al bombardeig d’informació constant que rebem d’internet. En aquest 
aspecte el film es pot utilitzar perquè l’alumnat reflexioni i debati al voltant de com processem 
la informació que ens arriba de la xarxa.  
 
Un altre aspecte rellevant que mostra la pel·lícula és la construcció de la identitat a les xarxes 
socials. És important que l’alumnat reflexioni al voltant d’aquest fet i pensi com és afectat i 
afecta en aquest àmbit de la seva vida. 
 
Per altre banda es toca molt qüestió de la intel·ligència artificial. Es pot tocar de forma 
purament tècnica però també es pot debatre de quina informació rep de nosaltres Internet 
quan naveguem i sobretot si estem d’acord en que se la quedi. 
 
Al igual que a The Martian, a Matrix tots formen part d’un equip i necessiten del suport de 
cada un d’ells. Neo és el protagonista i l’escollit però sol pot enfrontar-se a Matrix i a les 
màquines, així doncs, cadascú té un paper imprescindible en la història. Cal remarcar aquests 
tipus d’aspectes per potenciar la inclusió i el cooperativisme entre els alumnes. 
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7. Procediment emprat en l’aplicació de la metodologia 
didàctica PBL-CF 
 
A continuació es descriuen les fases que s’han seguit per l’aplicació de la metodologia PBL-CF a 
les pel·lícules Frankenwinnie, The Martian i Matrix.  
L’objectiu és definir una metodologia que permeti aplicar la metodologia a altres contexts  
d’aprenentatge, cursos i pel·lícules  de CF. 
 
1. Establir un context d’aprenentatge 
Establir un context d’aprenentatge que esdevingui un objectiu global. Aquest ha de ser 
significatiu per l’alumnat i els ha d’aportar uns aprenentatges que tinguin una utilitat per la 
vida real. 
 
2. Buscar una pel·lícula de ciència ficció que permeti vehicular els continguts curriculars 
Buscar una pel·lícula de ciència ficció que tracti sobre continguts que estiguin en el currículum 
de tecnologia. Aquests és un element imprescindible donat que ens trobem en el marc de 
l’educació formal. 
 
3. Triar els continguts de la pel·lícula  de ciència ficció per a la realització d’un projecte 
Analitzar la pel·lícula de ciència ficció triada i escollir quins aspectes són d’interès per realitzar 
un projecte tipus PBL que formi part del context abans establert alhora que es treballin els 
continguts curriculars.  
 
4. Definir els objectius formatius 
Definir uns objectius formatius que portin l’alumne a aprendre els continguts curriculars 
establerts i siguin assolits mitjançant l’execució del projecte PBL. El projecte ha de forma part 
del context global d’aprenentatge. 
 
5. Relacionar els elements de ciència ficció amb els objectius i amb el currículum 
Relacionar les escenes triades amb els objectius formatius definits i relacionar-los amb el 
continguts currículars. 
 
6. Definir uns elements de treball de raonament crític 
Triar les escenes de la pel·lícula de ciència ficció que serveixin per treballar el raonament crític 
entre l’alumnat. 
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8. Conclusions i propostes de futur 

8.1. Conclusions 

- Les característiques que defineixen l’aprenentatge vivencial basat en projectes (PBL), 
és dir els cinc criteris juntament a la visió que dóna Dewey de l’aprenentatge, 
s’adapten fàcilment als continguts currículars de tecnologia de 2n d’ESO.  

- La metodologia PBL permet treballar aspectes que no són únicament de contingut 
curricular de tecnologia però que són rellevants en el procés educatiu de l’alumne. 

- Vehicular continguts a través de la ciència ficció permet obrir debats que 
transcendeixen els continguts curriculars de tecnologia. 

- L’aprenentatge vivencial de Dewey i l’ensenyament de continguts amb la ciència ficció 
es complementen en aquells aspectes del treball del raonament crític i així com totes 
dues permeten tenir una visió més integradora de les branques de coneixement. 

- Les tres pel·lícules escollides (Frankenwinnie, The Martian i Matrix) permeten abarcar 
gran part del currículum de segon de tecnologia de la ESO. 

- Les tres pel·lícules escollides pertanyen a un subgènere de ciència ficció diferent de 
forma que es dóna una visió àmplia d’aquesta  a l’alumnat.  

- Les taules confeccionades que relacionen les escenes escollides amb els objectius 
formatius i amb currículum poden ser utilitzades per la utilització de només una de les 
dues metodologies. 

- Un forma de crear una nova metodologia d’ensenyament-aprentatge és integrant 
metodologies distintes que tinguin aspectes de compatibilitat entre sí. 

 

8.2. Línies de treball futur 

Un primera línia per seguir el treball seria la creació de materials pel docent orientats  a guiar 

el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Aquests materials podrien ser problemes a realitzar 

cooperativament orientats a treballar els objectius formatius definits així com la elaboració de 

proves de síntesi que tinguin com a objecte central l’ús de ciència ficció. 

 

Un altra línia de treball seria desenvolupar aquesta metodologia per un altre curs de la ESO o 

en especial pel cas del batxillerat. 

 

Hem observat que l’aprenentatge vivencial és una metodologia que persegueix una formació 

integral de l’alumnat així com que la ciència ficció ens permet parlar de molts altres aspectes 

que no només la ciència i la tecnologia. Una proposta és utilitzar aquesta metodologia PBL-CF 

per realitzar un projecte vehiculat amb la ciència ficció on s’englobi diferents assignatures. 

 

Altrament es podria realitzar un treball anàleg en que fes ús de més d’un tipus d’element 

comunicatiu, és a dir, aplicar la metodologia definida en el punt 7 del treball i aplicar-lo, en 

llibres de CF, còmics, etc. 

 

 

 

 

 



Ensenyament-aprenentatge de continguts específics de tecnologia de 2n d’ESO 

a través de la ciència ficció mitjançant la metodologia  de l’aprenentatge vivencial 
31 

9.Bibliografia 

Barceló, M., (2003). Ciencia y ciencia ficción. Quark, (28), p.97-101. Recuperat de: 
<https://www.raco.cat/index.php/Quark/article/viewFile/54998/65420> 
 
Bell, S., (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing 
House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, p.39-43.  
 
Decret 187/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Catalunya, Espanya, 
28 d’agost 2015. 
 
Dewey, J., (1916). Democracy and Education. New York: The Macmillan Comapany 

Dewey, J., & University of Chicago. (1899). The school and society: Being three lectures. 
 
Garcia, D., Amante, B., (2006). Algunas experiencias de aplicación del aprendizaje cooperativo 

del aprendizaje basado en proyectos. I Jornadas de Innovación Educativa. "I Jornadas de 
Innovación Educativa". Zamora: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Recuperat de: 
<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/9489/06UPC%20complert%20zamora%
20AC-PBL%20REV060531.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2017). Panorama de la educación indicadores de la  

OCDE 2017.Madrid, Espanya: Ministerio de educación, cultura y deporte. Recuperat de: 
<https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/2017/panorama-de-la-educacion-2017-def-12-09-
2017red.pdf?documentId=0901e72b8263e12d> 
 
Mallol, A., (2018). La ciència-ficció com a eina motivadora per a l’aprenentatge de la 

tecnologia.TFM. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
Moreno, M.; Jose, J. (2009). Superhéroes y gravedad: el valor pedagógico de la ficción. 

Alambique : didáctica de las ciencias experimentales. Barcelona, 2009, n. 60, ab; p. 43-53. 
 
Moreno, M., (2010). La ficción (cine, TV, literatura y cómic) como herramienta docente. Revista 
Aula de Innovación Educativa 189. 
 
Moreno, M., (2010).Tierras de gigantes y de enanos. Revista Aula de Innovación Educativa 189.  
 
Moreno, M., (2010). Los productos ACME dan mucho juego (valga el doble sentido) o cómo 

sacarle jugo a los dibujos aimados. Revista Aula de Innovación Educativa 189. 
 
Moreno, M., (2016). ¿Podría un astronauta sobrevivir con lo puesto y poco más? El Heraldo. 
Recuperat de:  <http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-
milenio/divulgacion/2016/09/03/podria-astronauta-sobrevivir-con-puesto-poco-mas-marte-
1040572-2121028.html> 
 
Moreno, M., (2016). Una tormenta de polvo marciana demasiado destructiva. El Heraldo. 
Recuperat de: <http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-
milenio/divulgacion/2016/09/18/una-tormenta-polvo-marciana-demasiado-destructiva-
1051739-2121028.html> 
 
Moreno, M., (2016).Ingenio de ingeniero, a prueba en suelo marciano. El Heraldo. Recuperat 
de:<http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-



Ensenyament-aprenentatge de continguts específics de tecnologia de 2n d’ESO 

a través de la ciència ficció mitjançant la metodologia  de l’aprenentatge vivencial 
32 

milenio/divulgacion/2016/09/30/ingenio-ingeniero-prueba-suelo-marciano-1088533-
2121028.html> 
 
Moreno, M., (2016).Viajar a Marte es tecnológicamente posible. El Heraldo. Recuperat de: 
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-milenio/divulgacion/2016/10/09/viajar-
marte-tecnologicamente-posible-1101639-2121028.html 
 
 
Palacios, S. L., (2007). El cine y la literatura de ciencia ficción como herramientas didácticas en 

la enseñanza de la física: una experiencia en el aula. Revista Eureka sobre enseñanza y 
divulgación de las ciencias, 4(1). Recuperat de: 
<http://www.redalyc.org/html/920/92040107/> 
 
Petit, M. F., Solbes, J., (2012). La ciencia ficción y la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 

ciencias, Vol. 30, Núm. 2 (juny 2012), p. 55-72. Recuperat de: 
<https://ddd.uab.cat/record/90968> 
 
Posino, X., (2013). L'ensenyament de la tecnologia a través de la ciència-ficció. TFM. Barcelona. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Rocard, M. et al. (2007). Science education Now: A renewed Pedagogy for the future of Europe. 

European Communities. Bèlgica. Recuperat de: <https://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf> 
 
Singularidad Tecnológica (s.d). A Wikipedia. Article recuperat el 9 de juny de 2019 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_tecnol%C3%B3gica 
 
Thomas, J.W., (2000). A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: 
Autodesk.  Recuperat de: <http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf> 
 
 

 

 


