
TÍTOL: AVENGERS. INFINITY WARS

ANY: 2018

DIRECTOR: Anthony i Joe Russo 

ARGUMENT:

Mentre Els Venjadors i els seus aliats continuen protegint al món d'amenaces massa grans perquè un sol heroi les 
pugui gestionar, un nou perill emergeix d'entre les ombres còsmiques: Thanos. Com dèspota de la infàmia Inter 
galàctica, la seva meta és recol·lectar les sis Gemes de l'Infinit, artefactes d'inimaginable poder, i fer-les servir per 
imposar els seus retorçats desitjos a tota la realitat. Tot allò pel qual els nostres herois han lluitat els ha portat a aquest 
moment. El destí de la Terra i de la pròpia existència mai ha estat més incert.

EXTRA:

Certs personatges de la saga s'inspiren en la cultura popular i la mitologia, com és el cas de Thor present a la 
mitologia nòrdica o Hulk que es podria dir que és un símil actualitzat del Doctor Jekyll i Mister Hyde.
El fil conductor d'aquesta saga és la lluita entre el bé i el mal.

BLOC TEMÀTIC: Biologia, Física i Química, Tecnologia, Ciències Aplicades i Cultura Científica.

NIVELL EDUCATIU: 2n ESO / 3r ESO / 4rt ESO /1er Batxillerat /2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA: La ciència bàsicament és tracta de manera implícita quan s'expliquen els superpoders com una mutació (casual).

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Apareixen diverses imatges de científics, per una banda el científic multimilionari que inverteix en recerca i tecnologia 
(Tony Stark) i per una altra banda, el que es dedica a propòsits militars (Hulk). Aquesta faceta és la de científics, quan 
es converteixen en superherois es seu objectiu es combatre el mal i es tornen altruistes.

IMATGE DEL FUTUR:
No apareixen explícitament la imatge del futur en aquestes pel·lícules, però si, que s'intueix una gran evolució i 
presència de la tecnologia. Per exemple, es produeixen contactes amb alienígenes, éssers d'altres dimensions i robots 
amb intel·ligència artificials.

IDEES ALTERNATIVES
Alguns títols de la saga, poden portar a malentesos, ja que presenten les mutacions com un fenomen controlables, 
quan és fortuït. 
Es pressenten avanços tecnològics com es teixits intel·ligents (Spiderman)molt útils per introduir conceptes a classe.

2n ESO (T): El procés tecnològic (Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 
tècniques.); Electricitat i magnetisme.

3r ESO (T):Estructures

3r ESO (FQ): La matèria a l’Univers; Les reaccions químiques

4rt ESO (BG): La vida, conservació i canvi (Els cromosomes i el cicle cel·lular, l’ADN, mutacions)

4rt ESO (FQ): Forces i moviments, l'energia, 

4rt ESO (C.Apl): Ciència i activitat professional (R+D+I, Procés de fabricació d’un producte o d’alguna activitat 
industrial o de serveis, el seu impacte en el medi ambient i factors que influeixen en el cost del producte.)

4rt ESO (T):Control i automatització

4rt ESO (C.C): Materials, objectes i tecnologies. 

1r Bat (B): Del genotip al fenotip
1r Bat (F): El corrent elèctric, el moviment, energia.

1r Bat (Q):L’enllaç entre àtoms i entre molècules i l’estructura dels materials

2n Bat (Q):La radiació, els àtoms i les molècules

2n Bat (F): Les màquines electromagnètiques; les ones i el so

CONTINGUTS DEL RECURS

FITXA EDUCATIVA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
Per plantejar activitats relacionades amb aquesta pel·lícula es recomana la lectura del TFM "La ciència i la tecnologia a través dels superherois" de 
Raquel Cosano Puerta (2015). En aquest treball es dissenya un MOOC on presenta els personatges i els seus poders, així com les temàtiques o 
conceptes que es poden analitzar i/o desenvolupar, test, experiments i activitats relacionades.

Apareixen certs personatges que obren un ventall interessant per introduir certs conceptes o per aprofundir-los, com és el cas d'Ironman. Aquest 
personatge permet tractar temes relacionats amb la ciència i els científics, així com conceptes de materials -com el metall i els aliatges-, energia i 
tecnologia (desenvolupament de nous materials, noves energies, ets)

POSSIBLES CONTINGUTS:

Es proposa la lectura dels capítols 1 i 3 del llibre "De King Kong a Einstein. La física en la ciencia ficción" de Jordi José Pont i Manuel Moreno Lupiáñez 
(1999). El  primer s'aprofundeix en la llei quadrat-cúbica. En el tercer s'analitzen algunes característiques d'alguns superherois des del punt de vista de 
la física,

Es poden visualitzar fragments de diverses pel·lícules del univers Marvel (X-Men, Spiderman, Iroman, Els 4 fantàstics, ets), D'aquesta manera es poden 
introduir la resta de personatges que donen la possibilitat de tractar un ampli ventall de conceptes. Com poden ser:
-Spiderman: Resistència dels materials (teranyina), ADN, genètica, mutacions, etc. 
-Dona invisible: invisibilitat. Es poden introduir conceptes de reflexió, parts de l'ull, imatge
-Magneto: Energia, electricitat i magnetisme. Es poden introduir les fórmules d'energia Magnètica, Potencial i Cinètica.
-Home de gel: estats de la matèria. Es poden realitzar càlculs de volums, així com energia per generar cert volum de gel.
-Hulk: Dinàmica, llei conservació de la massa.

-Ant-Man: distància interatòmica (la massa es manté i la densitat augmenta), conseqüències d'aquesta reducció. Es pot introduir la llei quadrat-
cúbica. Aquesta llei descrita per Galileo Galilei al 1638 té moltes implicacions tant en el camp de la biologia com el de la física i l'enginyeria. Es 
recomana la lectura esmenada anteriorment, i la visualització dels vídeos:
- "Ley cuadrado cubo"  del canal de YouTube d'en Javier Santaolalla "Date un Voltio" publicat el 3 de març de 2016  
(https://www.youtube.com/watch?v=MPd5XpsjRoo) .
-"¿King Kong podría existir? La ley del cuadrado cubo" del canal de YouTube "En ruta con la ciencia" publicat el 4 de juny de 2018 
(https://www.youtube.com/watch?v=L-eR2sSypHg)  
-"Ley cuadrado-cubo" del canal de YouTube "educacciontv"publicat el 12 de d'abril de 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=VNqVxTdBl2k)
Es podrien introduir si l'alumnat es mostra interessat altres pel·lícules que inclouen personatges de mida reduïda, -El xip prodigiós.- o de gran mida, -
King Kong, Godzilla o els viatges de Gulliver entre d'altres-.
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FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

En relació al potencial dels súper herois, es pot complementar amb la visualització del vídeo en anglès "The Science of the Avengers" 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr3ov7R89Xo&feature=youtu.be) publicat el 28 d'abril del 2015 al canal de YouTube "Reactions". Es pot demanar 
a l'alumnat que el visualitzi en anglès, un cop analitzat hauran de seleccionar un dels temes , hauran de fer una recerca per poder ampliar amb les 
seves pròpies aportacions i presentar-ho davant els i les companyes.

En relació al contingut "d'estructures" es poden visualitzar certs fragments on apareixen deformacions o enderrocs d'estructures o elements. 
Posteriorment a la projecció es poden plantejar diversitat de qüestions a l'alumnat relatiu al comportament de les estructures observat i demanar que 
analitzin si els hi sembla realista o no, i expliquin com arriben a les seves conclusions.

Generalitzant es poden introduir altres superherois, relacionats amb altres pel·lícules o còmics, com:
'-Flash: Acceleracions que maten (passar d'una velocitat petita a una molt elevada en un instant ,podria fer que els  ossos i òrgans patissin danys 
irreversibles.) Es pot introduir la fórmula de la força (F=m·a) i conceptes de cinètica. També es pot demanar a l'alumnat el càlcul de  l'energia que 
porta a Flash a córrer tan ràpid (Ec=1/2mv) com proposa en Javier Santaolalla en el vídeo "Física de superhéroes: ¿qué come Flash?" del canal de 
YouTube d'en Javier Santaolalla "Date un Vlog" (https://www.youtube.com/watch?v=Z9J_W8OK85o) publicat el 19 abr. 2017.
-Superman. Gravetat, raig X, ones. Es poden fer càlculs de distàncies, forces d'atracció, etc.
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TÍTOL: RETORN AL FUTUR

ANY: 1985

DIRECTOR: Robert Zemeckis

ARGUMENT:

Doc Brown és un excèntric científic que inventa una màquina del temps aprofitant la carrosseria d'un esportiu 
DeLorean. Per a provar-la, Doc convenç al seu amic, el jove Marty McFly. Així, Marty viatjarà 30 anys enrere i 
coneixerà als seus propis pares quan eren joves. Però la seva aparició en el passat canviarà els esdeveniments que 
van fer que aquests es coneguessin, posant així en perill la pròpia existència de Marty.

EXTRA:
A l'hora d'imaginar el món de 2015, el dissenyador John Bell va crear l'anomenada Regla dels 15:85, que consisteix en 
la proporció d'elements futuristes irreconeixibles que ha d'haver en els objectes, els edificis o el vestuari perquè siguin 
creïbles com a futur proper.

BLOC TEMÀTIC: Biologia i Geologia, Tecnologia, Física i Química, i Ciències de la Terra.

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 3r ESO / 2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència representa una possibilitat de veure, millorar o canviar el passat el futur. "S'ofereix una imatge amable i 
divertida " segons M.F i Petit i J. Solbes (2015).

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
La bata blanca, els cabells despentinats com una reducció a l'absurd de la figura d'Einstein, fan de DOC l'estereotip 
del científic amable, despreocupat, despistat i d'idees desgavellades que es duen a terme de forma senzilla. 

IMATGE DEL FUTUR:
Es mostra un futur proper on una de les fites que més criden l'atenció siguin els patinets i cotxes voladors, és a dir els 
elements quotidians expressats com a avanç científic.

IDEES ALTERNATIVES
Els viatges en el temps (especialment al passats) i les paradoxes temporals. Els artefactes tecnològics que apareixen, 
alguns d'ells similars a alguns dels existents actualment, altres que semblen propers i d'altres que sembles molt llunyans 
o impossibles.

1r ESO(BG)/2n-3r-4rt ESO (FQ): Investigació i experimentació / Investigació i experimentació; Teories i fets experimentals 
(treball científic)

1r ESO (T): El procés tecnològic. 

3r ESO (FQ)Les forces i el moviment, L’energia i els canvis 

2n Bat (CT): Ciències de la Terra (problemes ambientals globals)

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

Es pot aprofitar la proposta didàctica sobre la ciència, els científics i la influència de la ciència en el futur de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El 
cine de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica " (2015).

Es proposa una recerca dels invents que apareixen a la pel·lícula i relacionar-los amb el seu context, i identificar quins van ser predictius i quins encara 
no s'ha aconseguir desenvolupar i si semblen viables. 

A partir del fragment del raig que cau en el rellotge de la torre, es poden introduir conceptes de climatologia, velocitat del so i de la llum (el so del tro i 
la llum del llamp estan decalats), les ones, etc.

Comparativa entre les diverses fonts d'energia, a partir dels motors de vapor, de combustió, elèctric, nuclear..  Introduir les energies alternatives, com 
l'ús de residus orgànics o l'urani.

Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el medi. Conceptes de termodinàmica, vapor, com és genera el 
vapor, punt d'ebullició, calor, ets a partir de la locomotora a vapor de la part de l'Oest.

Una possible activitat, és fer que els i les alumnes desenvolupin un invent. Hauran de crear una idea, un disseny, proposar els materials i la font 
d'energia i explicar el procés tecnològic per desenvolupar-lo i comercialitzar-lo.

Es poden plantejar conceptes de velocitat, d'energia nuclear, energia cinètica, treball, fissió i fusió. 

Tecnologia
Es proposa que els i les alumnes participin en la iniciativa Tech4Change originada per la Fundación Everis, està gestionada per United Way i 
desenvolupada per l'Asociación Creática. Consisteix en que l'alumnat creï i programin un robot capaç de realitzar diferents jocs de programació. 
Aquest programa es va arranjar amb l'objectiu de que l'alumnat segueixi els seus estudis, reduir l'abandonament i promoure la inclusió, però a més, 
fomenta a més el treball en equip, escolta activa, empatia, assertivitat, desenvolupament de pensament crític, creatiu i analític dels i les joves. El 
desenvolupament d'aquestes qualitats i competències és realment valuós pel futur laboral dels i les joves.
S'estan promovent iniciatives similars que fomenten les habilitats STEM en relació a "smartscities" i energies renovables entre d'altres.

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

CONTINGUTS DEL RECURS

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

POSSIBLES CONTINGUTS:

Una possible activitat, és fer que els i les alumnes desenvolupin un invent. Hauran de crear una idea, un disseny, proposar els materials i la font 
d'energia i explicar el procés tecnològic per desenvolupar-lo i comercialitzar-lo.
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TÍTOL: BLADE RUNNER

ANY: 1982

DIRECTOR: Ridley Scott

ARGUMENT:

A principis del segle XXI, la poderosa Tyrell Corporation va crear, gràcies als avenços de l'enginyeria genètica, un 
robot anomenat Nexus 6, un ésser virtualment idèntic a l'home però superior a ell en força i agilitat, al qual es va 
donar el nom de Replicant . Aquests robots treballaven com esclaus a les colònies exteriors de la Terra. Després de la 
sagnant rebel·lió d'un equip de Nexus-6, els Replicants van ser bandejats de la Terra. Brigades especials de policia, 
els Blade Runners, tenien ordres de matar tots els que no hagin acatat la condemna. Però d'això no se li cridava 
execució, se l'anomenava "retir". Després d'un greu incident, l'ex Blade Runner Rick Deckard és cridat de nou al 
servei per trobar i "retirar" a uns replicants rebels. 

EXTRA:

Basada en la novel·la de Philip K. Dick, "Somien els androides amb ovelles elèctriques? de 1968. En el seu moment, la 
pel·lícula fou una producció ambiciosa amb resultats decebedors de taquilla. Després es va convertir en un clàssic 
de culte.

BLOC TEMÀTIC: Biologia i geologia, Tecnologia; Ciència i Tecnologia-Biologia,

NIVELL EDUCATIU: 3er i 4rt ESO, 1rt Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
Ciència amb un gran avanç i desenvolupament tecnològic. Apareix la manipulació genètica molt extensa i els 
vehicles voladors, entre altres. (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Negativa. Apareixen com venedors ambulants d'òrgans o propietaris de grans corporacions relacionades amb els 
replicants (oportunitat de negoci). (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IMATGE DEL FUTUR:
S'ambienta en un futur relativament pròxim (2019) i realment obscur(M.F. Petit i J. Solbes, 2015). Mostra una imatge 
catastròfica oferint l'opció de marxar a Mart per fugir dels efectes nuclears.

IDEES ALTERNATIVES
Actualment estem lluny de poder produir replicants (M.F. Petit i J. Solbes, 2015). A més cal tenir, en compte el debat 
ètic que genera l'enginyeria genètica.

1er ESO (BG): La Terra i els seus embolcalls

2n ESO (FQ): Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques

4rt ESO (C.C): Materials, objectes i tecnologies. 

4rt ESO (BG): La vida, conservació i canvi (Els cromosomes i el cicle cel·lular, l’ADN, mutacions)

4rt ESO (T): Habitatge

1r Bat (B): Del genotip al fenotip

Es planeja, si encaixa amb la programació global, una wiki dels alumnes amb les reflexions i una wiki amb la comparativa de previsió VS realitat.

Es pot aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

Es pot aprofitar que el planteja al film els viatges a Mart, per introduir els continguts relacionats amb la Terra i els seus embolcalls i es pot fer recerca 
comparativa entre la Terra i Mart per part dels i les alumnes.

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

CONTINGUTS DEL RECURS

POSSIBLES CONTINGUTS:

Aguna activitat curiosa per l'alumnat, pot ser, omplir les dades d'una targeta d'embarcament digital per anar a Mart: 
https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/        
A partir d'aquesta activitat es pot iniciar un treball de recerca de Mart o d'altres planetes on hi hagi constància d'investigació per organismes com la 
NASA, amb l'objectiu d'estudiar possibles indici de vida, etc.

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.

Es recomanable que s'hagin introduït alguns conceptes previs de genètica (ADN, teoria cromosòmica) de manera que ja es tingui una base per 
poder provocar la reflexió dels i les alumnes.

L'activitat proposada és la de debat sobre aspectes relacionats amb la genètica, i la part de bioètica. A més de comparar com s'imaginava la 
societat i el desenvolupament cientificotecnològic a la pel·lícula i com s'ha produït realment. 

La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències 59



TÍTOL: STAR WARS

ANY: 1977

DIRECTOR: George Lucas

ARGUMENT:

Els esdeveniments de Star Wars tenen lloc en una galàxia fictícia de nom desconegut i en un temps no especificat. A 
més de l'espècie humana, hi són descrits molts tipus d'espècies extraterrestres procedents dels nombrosos planetes i 
satèl·lits que formen la galàxia. Altres personatges recurrents són els robots i els androides, creats generalment per 
servir un propòsit, observant així androides astromecànics, metges, de protocol o de combat, entre d'altres. 
Els viatges espacials són comuns i la majoria dels planetes que apareixen en la saga estan afiliats a la República 
Galàctica, la unió democràtica que regeix la galàxia i el govern, presidida per un canceller suprem, està formada 
per representants elegits o designats de tota ella agrupats en l'anomenat Senat Galàctic, ubicat al planeta 
Coruscant. En oposició a la República es troba la Confederació de Sistemes Independents, i l'enfrontament 
d'ambdues és un dels temes més importants en la trama de les tres primeres pel·lícules de Star Wars. 
Un dels elements principals en la saga és «la Força», un poder metafísic i omnipresent que impregna tot l'univers i tot 
el que hi ha en ell. L'Orde jedi és una organització de cavallers units per la seva creença i percepció de la Força, 
que lluiten per la pau i la justícia a la República Galàctica. S'entrenen en l'ús del sabre de llum o espasa làser, una 
arma semblant a una espasa tradicional excepte pel fet que la seva fulla és un feix d'energia. Els jedi són capaços 
de manejar la Força i aconseguir així habilitats com la telequinèsia, la clarividència, el control mental o una 
amplificació dels reflexos, la velocitat i altres capacitats físiques. Tanmateix i encara que aquest grup la utilitza amb 
fins positius, té un costat fosc provocat per la ira, la por i l'odi. Aquest costat és usat pels Sith per tal d'exterminar als 
jedi i prendre el control de la galàxia.

EXTRA:

Al 2007, amb motiu del 30 aniversari de la saga d'Star Wars, es va enviar a l'Estació Espacial Internacional (ISS) 
l'espasa làser que va utilitzar Luke Skywalker en la pel·lícula "El retorno del Jedi".
El so del "Halcón Milenario" realment prové de l'avió McDonnell Douglas DC-9. Els efectes sonors de la pel·lícula 
corresponen a un jet per a mitjanes distàncies. 
Molts dels dialectes de les pel·lícules tenen els seus orígens en llenguatges reals, com per exemple el parla dels 
Jawas que està inspirat en una variació del Zulu.

BLOC TEMÀTIC: Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia i Ciències Aplicades

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 2n ESO /4rt ESO / 1r Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència ha estat capaç de desenvolupar maneres de comunicació interplanetària, es poden realitzar salts 
hiperespacials, la robòtica, la clonació i la genètica està present en el dia a dia.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Una gran part dels científics que apareixen tenen un enfocament militar, han creat armes mortíferes com l'Estrella de 
la Mort, són capaços de crear robots que al seu torn creen clons per l'exèrcit. Tenen un punt de foscor.

IMATGE DEL FUTUR:
Es poden fer viatges interestel·lars, salts d'hiperespai, hi ha contacte amb altres espècies i vida extraterrestre, es 
presenten armes làser, clonació i robòtica són presents a la societat.

IDEES ALTERNATIVES

Encara que amb un argument de rerefons basat en la dualitat del bé i del mal, no gaudeix d'un rigor científic com a 
tal: s'escolten explosions en l'espai, la gravetat en els planetes que apareixen és semblant a la de la terra, 
pràcticament tots els éssers són antropomorfs, es fan viatges a la velocitat de la llum, es poden crear camps de 
força i la gravetat dins de les naus és similar a la de la terra, ...

1r ESO (BG): L’Univers i el sistema solar 

2n ESO (T): Electricitat, magnetisme.

4rt ESO (T): Control i automatització

4rt ESO (FQ, C.Apl) Forces i moviments,  l'energia, 
1r Bat (F): El corrent elèctric, el moviment, energia.

2n Bat (B): La biodiversitat

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
És interessant aprofitar la proposta didàctica sobre activitats d'idees alternatives referents a Llum i So de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine 
de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica " (2015). En realitat en el treball aprofita la pel·lícula 
"Perdidos en el espacio (1998) dirigida per Stephen Hopkins, però, aquestes mateixes qüestions es pot plantejar per Star Wars:
"Observes algun fenomen erroni?
"Es transmet el soroll en l'aire? i el buit? i la llum?
"És possible sentir una explosió a l'espai tal i com es veu a la pel·lícula? "
Es poden incloure més preguntes, per exemple relacionades amb els raigs làser. A mes d'afegir activitats a partir de dades que es puguin extreure de 
la visualització del fragment corresponent.
En el mateix treball també proposa plantejar qüestions relacionades amb la Gravetat amb la pel·lícula "El Imperio Contraataca (1890)  dirigida per 
Irvin Kershner" per tal de que l'alumnat pugui diferenciar entre absència de gravetat i estat d'ingravidesa.

Per a realitzar una avaluació, es proposa utilitzar algun des recursos compartits per docents a la xarxa (Twitter), com per exemple un "friki examen" de 
Beatriz Jiménez Mahillo (@bjmahillo, 2019)  de Física per 2n Batxillerat.

POSSIBLES CONTINGUTS:

Tenint en compte la gran varietat d'espècies" amb intel·ligència artificial que apareixen, es pot proposar una activitat, on l'alumnat presenti un 
projecte de robòtica. Un procés complet on dissenyin un androide, amb unes funcions específiques que hauran de decidir els i les alumnes (traductors 
d'idiomes, acompanyament, diplomàcia, recollir informació, reparar objectes, operar, etc.). Hauran d'escollir els materials i un esquema del procés de 
producció, així com, el cicle de comercialització.

CONTINGUTS DEL RECURS
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TÍTOL: CONTACT

ANY: 1997

DIRECTOR: Robert Zemeckis 

ARGUMENT:

Després de la prematura mort dels seus pares sent una nena, Eleanor Arroway va perdre la fe en Déu. Com a 
contrapartida, ha concentrat tota la seva fe en la investigació: treballa amb un grup de científics que analitzen ones 
de ràdio procedents de l'espai exterior per tal de trobar senyals d'intel·ligència extraterrestre. El seu treball es veu 
recompensat quan detecta un senyal desconeguda que sembla contenir les instruccions de fabricació d'una 
màquina que permetria reunir-se amb els autors del missatge.

EXTRA:
Aquesta producció va començar amb un guió de Carl Sagan i va comptar amb la col·laboració de físic teòric Kips 
Thorne per tractar aspectes relacionats amb la gravetat. Es presenta ciència rigorosa y ben integrada.

BLOC TEMÀTIC:
Biologia i geologia. Física i Química. Ciències aplicades a l’activitat professional. Ciències de la Terra i del medi 
ambient i Física.

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 4rt ESO / 1r i 2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La imatge de la ciència que es mostra és contemporània, es representa la inquietud per la vida més enllà de la terra i 
el debat entre la possible existència d'aquesta vida amb les creences religioses.  (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
En aquesta pel·lícula la protagonista es una científica brillant. És competent en el seu campo, intel·ligent, amb 
seguretat, lluitadora.  És moderna i emancipada. Es d'agrair que aparegui una dona com a científica de gran 
competència i reconeixement en el seu camp de treball.

IMATGE DEL FUTUR:
És una pel·lícula ambientada a l'actualitat, si bé s'aprecia la influència de la ciència en la societat, en el poder 
polític i militar. Es planteja com un pas al futur. (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IDEES ALTERNATIVES

La pel·lícula s'ha escollit precisament ja que es prou rigorosa, fonamentada i correcta, tot i que tracta conceptes que 
encara no es poden realitzar donat que no existeix la tecnologia adequada. El llibre en el que es basa el guió de la 
pel·lícula donava més protagonisme a la cooperació (cinc tripulants enlloc d'una com apareix al film) i al paper de 
les dones, ja que la Presidenta d'EEUU és una dona i no Bill Clinton com a la pel·lícula. El desenllaç està millor resolt al 
llibre.

1er ESO (BG): L’Univers i el sistema solar 

1er ESO(BG)/2n-3r-4rt ESO (FQ): Investigació i experimentació; Investigació i experimentació ; Teories i fets 
experimentals (treball científic)

4rt ESO (FQ): Les forces i el moviment 

2n Bat (B): La biodiversitat
2n Bat (F): Els planetes i satèl·lits; les ones i el so i les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors i 
motors

Tenint en compte el paper protagonista d'una dona, i la imatge positiva que es dona de la seva feina coma 
científica (diferent a la gran majoria de científics que apareixen a les pel·lícules on són homes de mitjana edat, ets) es 
proposa aprofitar-ho i plantejar la qüestió de la Igualtat. 
És interessant obrir un debat, potser posteriorment d'haver fet una recerca sobre els científics més famosos. A més, 
aprofitant els recursos que hi ha a la xarxa referents a gamificació, es proposa jugar a una joc de cartes " Women in 
Science" descarregables en anglès (per tant és un recurs que possibilita introduir l'anglès a les classes de ciències o 
viceversa) i castellà, on familiaritza els i les jugadors/es amb excel·lents científiques i freqüentment desconegudes. 
Desprès poden comparar les dades prèvies i el que han après del joc de cartes (també disponible per jugar online en 
la pàgina de LuanaGames. 

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

CONTINGUTS DEL RECURS

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

Sembla interessant visionar el començament de la pel·lícula i demanar els i les alumnes que comentin que els hi sembla i si troben alguna informació 
interessant. Aquesta escena de 3 minuts amb so i unes imatges impressionats de la terra i els planetes, és molt interessant ja que, és un viatge en 
retrocés des de la sorollosa estratosfera del nostre planeta , on el so es va fent més antic i quan passa la barrera d'emissions radiofòniques humana es 
fa el silenci complet.

Es pot aprofitar la proposta didàctica sobre la ciencia, els científics i la influència de la ciència en el futur de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El 
cine de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica " (2015).

Es pot introduir el mètode per realitzar recerca amb el treball científic de la protagonista. Es pot demanar a l'alumnat que faci una proposta prèvia del 
cicle del treball científic i posteriorment presentar el de la pel·lícula, ja que:
-Presenta una manera de percebre la ciència com quelcom global
-Té un convenciment ferm sobre l'exploració espacial
-Una forma de fer ciència amb el dubte continu de la seva hipòtesi (aquest aspecte no sol aparèixer)
-La recerca continua i racional de la veritat                                                                                                                                                                                                -
Reconeix i adopta l'evidència encara que es separi o contradigui la seva hipòtesi.                                                                                                               
Posteriorment es pot analitzar les diferències entre els seus plantejaments i el que es veu al film, i analitzar si les consideracions fetes i les del fils els hi 
semblen correctes o les modificarien per obtenir millors resultats.

Aprofitant la màquina que mitjançant uns anells concèntric giratoris que concentra l'energia aconsegueix l'apertura d'un portal, es poden tractar 
temes relacionats amb energia i camps electromagnètics. Es recomana que es faci posteriorment a haver plantejat uns conceptes previs a l'alumnat 
per a que sigui més profitós o, si es prefereix pot fer-se prèviament, per aconseguir l'interès dels alumnes en aquesta matèria i en les seves "possibilitats".

Es proposa visualitzar els fragments de la pel·lícula on apareix el missatge que es rep, i fa pensar que prové de vida extraterrestre intel·ligent i no de 
successos naturals ja que es tracta d'una seqüència amb ordenació de nombres primers (constructors de la resta), que en matemàtiques és el 
llenguatge universal.
Presentar tots els equips que apareix ja que són reals: radiotelescopis, sales de control, equips d'emissió de senyals, manera en que es dona la senyal 
extraterrestre, ulleres de realitat virtual, etc.

Tractar conceptes de la relativitat general d'Einstein aprofitant el viatge per l'autopista galàctica: el túnel a través de l'espai i el temps. El pont 
d'Einstein-Rosen (forat de cuc) és una de las possibles solucions a la relativitat general de Einstein, que considera que dos punts distants de l'espai-temps 
es poden connectar perforant el teixit de l'espai, tot i que aquests  conceptes poden estar fora de Batxillerat.

POSSIBLES CONTINGUTS:

Es proposa obrir debats amb l'alumnat per tractar qüestions a partir de la simulació de la realitat que es presenta en la trobada entre els extraterrestres 
i Eleanor (la científica) per a que sigui menys impactant. Representa que els hi han extret records de la memòria per a recrear l'entorn. Tractar de si és 
possible tecnològicament (actualment no es poden extreure records però, podrien existir mecanismes físics per a que pogués ser copiat, reproduïts o 
llegits...ja que es tracten de connexions neuronals). Plantejar i debatre els aspectes ètics.      Fins i tot es podrien exposar aspectes de reflexió política i 
filosòfica, però, ja estan fora de l'abast d'aquest treball.
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FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Respecte a tractar la Igualtat de gènere, es pot portar a terme una iniciativa basada en "Una propuesta para educar en igualdad de género" dels IES 
Giner de los Ríos de Lisboa i IES Reino Aftasí de Badajoz, descrita a: https://enmarchaconlastic.educarex.es/294-emtic/igualdad-de-genero/3252-
mujeres-cientificas-el-genero-desconocido  (Isabel Pérez Gómez, 2019). L 'infografia es troba a: https://padlet.com/isabelaprofe1/v9tfzy94j9lz
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TÍTOL: GATTACA

ANY: 1997

DIRECTOR: Andrew Niccol

ARGUMENT:

La pel·lícula presenta una visió pròpia d'una distòpia d'un món on és possible la selecció genètica extrema, de 
manera que els fills es veuen lliures de tares i malalties hereditàries. Això ocasiona que només els seleccionats puguin 
optar a determinats treballs. 
El tema central és la lluita de Vincent (Ethan Hawke) per demostrar que pot ser tan bo com totes les persones 
creades directament per la manipulació genètica, i d'aquesta manera eliminada de tot error possible en la seva 
estructura biològica. D'aquesta manera, es veu com Vincent fa l'impossible amb la condició d'entrar a treballar en 
Gattaca i així complir amb el seu somni: volar a l'espai exterior.

EXTRA:

El títol de la pel·lícula, Gattaca, està format per les quatre inicials de les proteïnes que formen l'ADN: A, G, T i C, 
adenina, guanina, citosina i timina. (Guanina Adenina Timina Timina Adenina Citosina Adenina). 
Les platges sempre apareixen plenes d'algues i es que la raó que hi hagi tantes algues és que actuïn d'embornals 
absorbint la major quantitat possible de CO2, que és una de les alternatives que es plantegen avui davant la falta 
d'iniciativa dels països rics per reduir les emissions. 

BLOC TEMÀTIC: TIC, Biologia i Geologia

NIVELL EDUCATIU: 4rt ESO / 1r Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:

Es mostra una imatge molt avançada, base d'una societat sustentada sota la manipulació genètica. 
En Gattaca s'experimenta amb la genètica buscant la millora de l'home, oferint amb la seva ciència el que la 
naturalesa no pot atorgar-li al home; però en aquest procés discrimina i divideix, elimina allò que fa especial a les 
persones, perquè en el seu desig de perfecció oblida les imperfeccions que fan a les persones humanes.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Es dibuixa un estereotip neutre dels científics, estan capacitats per a aquest lloc per que se'ls ha alterat 
genèticament i no pels seus mèrits. 

IMATGE DEL FUTUR:
La societat es basa en individus millorats genèticament, és un futur on la dotació genètica marca l'èxit o el fracàs.

IDEES ALTERNATIVES Fills a la carta, eugenèsia i genoisme. Privacitat de les dades genètiques. 

4rt (TIC): Xarxes de comunicació

4rt ESO (BG): La vida, conservació i canvi (Els cromosomes i el cicle cel·lular, l’ADN, mutacions)

1r Bat (B): Del genotip al fenotip

Genètica
Per tal d'introduir conceptes bàsics de genètica i les lleis de Mendel (2ªLlei, creuament) es proposa la gamificació 
amb la baralla de "Mendelius". Existeix una versió gratuïta Print'n Play a la seva web o el joc on-line.

Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
A través d'aquesta pel·lícula es poden planejar a l'alumnat diversos debats referents als límits socials i ètics dels progrés científic, i si aquest s'ha de 
limitar per tal de no fer un ús contra la naturalesa o la humanitat. Es pot plantejar que realitzin una reflexió i valorin els aspectes positius i els negatius 
de la selecció genètica que es presenta a la pel·lícula, així com de les seves conseqüències 

Per plantejar activitats relacionades amb aquesta pel·lícula es recomana la consulta dels Annexos 6 i 7 del TFM "L'ensenyament de la tecnologia a 
través de la ciència-ficció" de Xavier Posino Novell (2013), on proposa un qüestionari sobre la tecnologia i el cinema de Gattaca i unes activitats per 
reflexionar en relació a la cultura científica.

POSSIBLES CONTINGUTS:

CONTINGUTS DEL RECURS

Aprofitant les escenes on es realitzen els controls sobre el personal, com analítiques o control d'accessos amb preses de sang i anàlisi instantani es 
poden introduir conceptes de biologia, bioseguretat, biomedicina, empremta digital pública, etc.  

Es pot realitzat un projecte transversal amb matèries de caire científic i humanista. Per exemple que l'alumnat relacionin aspectes de la pel·lícula 
comuns amb moments històrics passats. Identificant les classes socials i relacionant-les amb altres moments de la història, com per exemple de la 
Revolució Industrial. Que identifiquin les classes obreres, les poderoses...i quines funcions tenen i com són escollits. L'alumnat pot analitzar com la 
tecnologia i quin tipus de la mateixa influeix en la societat, el funcionament de la societat i en l'ésser humà.  

En relació a la tecnologia que apareix a la pel·lícula, es pot demanar a l'alumnat que faci una comparativa d'aquells aspectes que els hi sembla 
molt evolucionats tecnològicament i els que tenen el mateix aspecte i funcionalitat que a l'actualitat. Per exemple, que es puguin fer analítiques de 
sang instantànies, viatgin en una nau espacial com si fos el tren de rodalies, però en canvi, les cadires de rodes i els vehicles no hagin evolucionat.

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
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TÍTOL: INTERSTELLAR

ANY: 2014

DIRECTOR: Christopher Nolan

ARGUMENT:

En un futur no gaire llunyà el planeta Terra s’haurà convertit en un lloc inhabitable per a la humanitat. L’única opció 
de supervivència passa per fer un perillós viatge a través d’un forat de cuc interestel·lar, situat a prop de Saturn. 
Aquest fenomen còsmic, presumptament creat per una entitat superior, dobla l’espai temps i acosta mons 
potencialment habitables a tot aquell que s’hi introdueixi. Aquesta és la missió que rep un expilot i pare de família 
anomenat Cooper (Matthew McConaughey). La devoció que sent pels fills es posarà a prova quan no tingui més 
remei que emprendre un arriscat periple cap a allò desconegut.

EXTRA:
Aquesta producció va comptar amb l'assessorament del científic Kip Thorne, per intentar que les teories dels forats de 
cuc i negres fossin verídiques. (Tot i que no tinguem els mitjans per a poder travessar-los.) 

BLOC TEMÀTIC: Biologia i Geologia, Física i Química, Ciències aplicades a l’activitat professional i Ciències de la Terra

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 3r ESO / 4rt ESO / 2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència es planteja com la que ha de resoldre els problemes del canvi climàtic, però, el control de les tasques 
científiques és del poder polític, tot i que amb certa independència. (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Uns pocs científics reclosos en la NASA, amb especial protagonisme d'un d'ells. Les expedicions són científics que 
arrisquen la seva vida per trobar un planeta per la humanitat (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IMATGE DEL FUTUR:
La imatge del futur es planteja propera a l'extinció de la vida humana motivada pel canvi climàtic i la 
sobreexplotació dels recursos naturals (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IDEES ALTERNATIVES Es planteja la possibilitat de poder viatjar a través de forats negres (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

1er ESO (BG): L’Univers i el sistema solar 

3r ESO (BG)Ecosistemes i activitat humana: Ecosistemes, Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la 
hidrosfera i el sòl. Diferenciació entre contaminació i contaminant; impacte d’alguns contaminants; anàlisi d’alguns 
problemes ambientals / Ecologia i medi ambient.

3r ESO (FQ) Model d’interacció física.

4rt ESO (FQ, C.Apl) Forces i moviments, Origen i evolució de l’Univers i de la vida.

2n Bat (CT): Ciències de la Terra (problemes ambientals globals)

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

CONTINGUTS DEL RECURS

Alguna activitat curiosa per l'alumnat, pot ser, omplir les dades d'una targeta d'embarcament digital per anar a Mart: 
https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/        
A partir d'aquesta activitat es pot iniciar un treball de recerca de Mart o d'altres planetes on hi hagi constància d'investigació per organismes com la 
NASA, amb l'objectiu d'estudiar possibles indici de vida, etc.

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es pot aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

Es poden travar els conceptes dels viatges espacials per a l'explicació del moviment dels planetes, dels objectes en òrbita, càlculs de relativitat simple 
com el concepte de velocitat.

Es proposa analitzar l'escena on el protagonista li dona un rellotge a la seva filla per posar-lo coincidint amb el seu per comprovar el temps a la 
tornada del seu viatge (relativitat).

L'activitat proposada és la de debat sobre aspectes relacionats sobre el canvi climàtic i la sobreexplotació dels recursos minerals i naturals. Es produeix 
manca d'aliment donat a plagues.

POSSIBLES CONTINGUTS:

És interessant aprofitar les propostes didàctica sobre la ciència i el futur de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine de ciencia ficción en las clases 
de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica" (2015) , en la qual complementa la visualització de fragments de pel·lícules amb 
fragments del documental "Superpoblación " produït per David Attenborough en 2009 per la BBC. Es tracta de comparar els fragments de la pel·lícula 
i el del documental i plantejar la pregunta:
"Qué podem fer a nivell individual cadascun de nosaltres per aconseguir un futur més sostenible i equilibrat?"

Es proposa als Instituts d'Educació Secundària i Batxillerat participar en iniciatives com l' iFest Countdown ( http://ifest.cat/) organitzat per Catalunya 
emprèn de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un programa d’aprenentatge on els players desenvoluparan prototips de reptes reals que seran 
exposats i defensats en una cita única per a tots el participats.
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TÍTOL: JO, ROBOT

ANY: 1994

DIRECTOR: Alex Proyas

ARGUMENT:

La pel·lícula es basa en Chicago, l'any 2035. Els humans viuen en completa harmonia amb robots intel·ligents 
antropomòrfics, en els quals confien plenament en ells, ja que es regeixen per les Tres Lleis de la Robòtica: mai fer 
mal a un humà o permetre-ho, sempre obeir els humans llevat que violi la Primera Llei, i protegir la seva existència 
llevat que violi la Primera o Segona Llei. 
Inesperadament, un robot es veu implicat en el crim d'un brillant científic, i el detectiu Del Spooner (Will Smith) queda 
a càrrec de la investigació.

EXTRA:

Les tres lleis de la robòtica:
1. Un robot no pot agredir ni fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que aquest pateixi.
2. Un robot ha d'obeir a un ésser humà, llevat que aquestes ordres incompleixin la 1ª llei.
3. Un robot ha de protegir la seva existència, sense que aquesta protecció entri en conflicte amb la 1ª i 2ª llei.

BLOC TEMÀTIC: Tecnologia i TIC

NIVELL EDUCATIU: 1er ESO / 4rt ESO

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència es desenvolupa en corporacions, és una indústria avantatjosa i econòmicament rendible.
És la responsable de la creació de la pseudovida representada pels robots i de tot el que això comporta, com 
òrgans artificials, intel·ligència artificial, ...

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Els científics són els pares i creadors dels humanoides, han creat una intel·ligència artificial, una ment que aglutina el 
coneixement i les variables del comportament.
Tot i així són gent normal que treballa per corporacions on desenvolupen la seva feina.

IMATGE DEL FUTUR:

El futur es planteja com una societat on les màquines amb intel·ligència s'integren per formar part d'ella. Les 
interaccions màquina humà estan regulades per un conjunt de regles de comportament conegut com les Tres Lleis 
de la Robòtica.
En el futur plantejat les feines de casa diàries són realitzades per éssers creats per satisfer les necessitats personals i 
casolanes, com cuinar, escombrar, rentar el cotxe, treure les escombraries, atendre els nens o ser transportat per un 
automòbil sense que necessiti d'una persona que el condueixi.

IDEES ALTERNATIVES Bioètica, Lleis de la robòtica, Hologrames.

1er ESO (T): El procés tecnològic. 

4rt ESO (T): Control i automatització

4rt (TIC): Xarxes de comunicació

1r Batx: Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús de matèries primeres, residus i reciclatge.

Robòtica:
Introduir conceptes de sistemes analògics i digitals. Diferències entre senyal analògica i digital. Conceptes de braços articulats, mecanismes per 
donar moviment i els seus possibles usos. Conceptes de llenguatge de programació i/o automatització.
Es proposa l'activitat de dissenyar en grups d'alumnes un robot, on hauran d'indicar els materials, l'origen dels mateixos, les característiques bàsiques i 
les seves funcions.

Materials:
Introduir els diferents materials i les seves característiques (duresa, conductivitat, resistència, ductilitat, ets). 
Recursos naturals, processos per obtenir els materials pels components. 
Introduir els conceptes bàsics de d'esgotament de matèria prima, malbaratament i reciclatge. A la pel·lícula apareixen cementiris de robots antics, 
que no es reutilitzen ni reciclen, per tant, pot donar peu a un debat en aquest àmbit.

POSSIBLES CONTINGUTS:

FITXA EDUCATIVA

Es proposa que els i les alumnes participin en la iniciativa Tech4Change originada per la Fundación Everis, està gestionada per United Way i 
desenvolupada per l'Asociación Creática. Consisteix en que l'alumnat creï i programin un robot capaç de realitzar diferents jocs de programació. 
Aquest programa es va arranjar amb l'objectiu de que l'alumnat segueixi els seus estudis, reduir l'abandonament i promoure la inclusió, però a més, 
fomenta a més el treball en equip, escolta activa, empatia, assertivitat, desenvolupament de pensament crític, creatiu i analític dels i les joves. El 
desenvolupament d'aquestes qualitats i competències és realment valuós pel futur laboral dels i les joves. 

Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
Introduir el debat sobre els problemes que es poden arribar a generar per la interacció dels robots i els éssers humans.
Quines diferències hi ha entre un robot i un androide? Quina utilitat tenen els robots avui en dia? En quins àmbits de la nostra vida diària s'utilitzen?

Quines repercussions va tenir la invenció dels electrodomèstics a la vida quotidiana de les persones?
Quines podrien ser els avantatges i els inconvenients de la intel·ligència artificial?.

DADES DE LA PEL·LÍCULA

CONTINGUTS DEL RECURS

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
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TÍTOL: PARC JURÀSSIC

ANY: 1993

DIRECTOR: Steven Spielberg 

ARGUMENT:

El multimilionari John Hammond aconsegueix fer realitat el seu somni de clonar dinosaures del Juràssic i crear amb ells 
un parc temàtic en una illa remota. Abans d'obrir-lo al públic, convida a una parella d'eminents científics i a un 
matemàtic perquè comprovin la viabilitat del projecte. Però les mesures de seguretat del parc no preveuen l'instint de 
supervivència de la mare naturalesa ni la cobdícia humana.

EXTRA:
El logotip de la saga és l'esquelet d'un T-Rex. No obstant això, aquest dinosaure va viure durant el Cretaci i no en el 
Juràssic.

BLOC TEMÀTIC: Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 3r ESO/  4rt ESO / 1r i 2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència apareix com una eina capaç de crear vida. La genètica i el desenvolupament embrionari, combinat amb 
l'ambició econòmica resulta una còctel explosiu.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
La pel·lícula mostra diverses branques científiques, començant per genetistes, un paleontòleg i una paleobiologa, 
entusiastes de la seva feina i de poder veure una realitat extinta, passant per un matemàtic expert en la teoria del 
caos que s'oposa radicalment a la modificació genètica i recreació de vida a través de l'ADN.

IMATGE DEL FUTUR:
La pel·lícula s'emmarca en un present proper, on la ciència ha desenvolupat els sistemes necessaris per poder crear 
vida embrionària a partir de gens conservats. Els dinosaures que es creen són els nous animals del pseudozoo que 
representa el Parc.

IDEES ALTERNATIVES

En Parc Juràssic se'ns explica que aquests extints animals han estat rescatats gràcies a l'ADN trobat en un mosquit que 
havia quedat atrapat en ambre. La ciència ha demostrat que no és possible crear dinosaures mitjançant aquesta 
tècnica però, després de múltiples investigacions, sí que és possible que els dinosaures tornin a poblar la Terra en uns 
anys, gràcies a certes modificacions en l'ADN dels seus descendents, les aus. Així ho ha afirmat Jack Horner, 
paleontòleg en què es va basar Spielberg.

1r ESO (T): El procés tecnològic. 

1r ESO (B-G):La diversitat dels éssers vius

3r ESO (FQ)Les forces i el moviment, inèrcia.

4rt ESO (BG): La vida, conservació i canvi (Els cromosomes i el cicle cel·lular, l’ADN, mutacions); La Terra, un planeta 
canviant

1r Bat (B): Del genotip al fenotip

2n Bat (B): La biodiversitat

Genètica
Per tal d'introduir conceptes bàsics de genètica i les lleis de Mendel (2ªLlei, creuament) es proposa la gamificació 
amb la baralla de "Mendelius". Existeix una versió gratuïta Print'n Play a la seva web o el joc on-line.

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
Mitjançant l'argument principal es pot plantejar el debat si la clonació de l'ADN podria ser viable tècnicament?, però, és acceptable? És correcte per 
a l'ésser humà fer això ?.

Es poden aprofitar els fragments de la pel·lícula on apareixen els fòssils per a introduir conceptes de fòssils característics i de procés de fossilització. 
Anàlisi de fòssils per identificar ambients i climes del passat. El registre fòssil com a testimoni de l’evolució biològica.

POSSIBLES CONTINGUTS:

Proposar a l'alumnat que facin una comparativa entre els aspectes físics d'un dinosaure i un cos humà, com per exemple massa, pes, punt de 
gravetat, força, velocitat, inèrcia, etc.

A través de certs fragments, es poden tractar conceptes de la biodiversitat, la cadena alimentària; així, com aspectes més concrets dels dinosaures. 

Es proposa a l'alumnat un treball de recerca del treball científic, amb els fragments de la pel·lícula on s'explica el procés de clonació. Així com, de 
analitzar i presentar en grups la viabilitat del procediment que es planteja a la pel·lícula en base als continguts tractats a classe i la recerca dels i les 
estudiants.

CONTINGUTS DEL RECURS

FITXA EDUCATIVA
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TÍTOL: MATRIX

ANY: 1999

DIRECTOR: Lilly i Lana Wachowski

ARGUMENT:

Neo (Keanu Reeves) és un jove pirata informàtic que porta una doble vida: durant el dia exerceix en una empresa 
de serveis informàtics, mentre que a la nit es dedica a piratejar bases de dades i saltar-sistemes d'alta seguretat. La 
seva vida canviarà quan una nit conegui a Trinity (Carrie-Anne Moss), una misteriosa jove que sembla ser una 
llegenda en el món dels pirates informàtics. Serà ella qui porti a Neo davant seu líder: Morfeo (Laurence Fishburne). 
Així descobrirà una terrible realitat i el jove haurà de decidir si unir-se a la resistència o viure la seva vida com fins ara. 
¿Elegirà Neo la pastilla blava o la vermella?

EXTRA:
Matrix és una mentida, un engany als sentits; no és real, però el percebem com a real. Això, sens dubte, ens remet al 
mite de la caverna platònic.

BLOC TEMÀTIC: Tecnologia, TIC, Biologia i Geologia

NIVELL EDUCATIU:  2n ESO /3r ESO / 4rt ESO

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
Matrix dóna una visió cautelar però humanista de la ciència. És una pel·lícula enamorada de les possibilitats de les 
intel·ligències artificials, però que alhora llança un missatge d'avís dels riscos d'una possible supremacia d'aquesta 
forma artificial d'intel·ligència.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:

El retrat dels hackers és gairebé heroic, les picades d'ullet al llenguatge de programació són continus, així com ho és 
la reverència a la ciència-ficció més tecnificada. Els científics no apareixen com a tals, sinó que s'intueix la seva feina 
per mantenir el funcionament de la intel·ligència artificial. El poder és dels militars i polítics, al igual que a altres 
pel·lícules (Contact per exemple).

IMATGE DEL FUTUR:
La pel·lícula se situa al segle XXII, el desenvolupament científic ha fet possible la intel·ligència artificial, màquines 
intel·ligents, que es rebel· laran contra els homes, iniciant-se una guerra en què les màquines semblen tenir el 
control.

IDEES ALTERNATIVES

La pel·lícula utilitza nombrosos recursos que no són factibles físicament, com l'ús del cos humà com a generador 
d'energia (no té prou rendiment), incompliment de les  lleis de la mecànica pel que fa als moviments per parets i 
sostres, i es salts (d'aquesta manera a la pel·lícula es distingeix el món real i Matrix). (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

2n ESO (T): Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana ; Llenguatges de programació; 
Electricitat

3r ESO (T): Màquines i mecanismes, Energia, Comunicacions.

3r ESO (BG):Les respostes del cos

4rt (TIC): Xarxes de comunicació

4r ESO (T): Control i automatització

Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

Com a activitats es poden dur a termes les proposades per Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine de ciència ficción en las clases de ciencias 
de enseñanza secundaria (II). Análisis de películas"  (2015).

Tot i que no està dins l'abast d'aquest treball, aquesta pel·lícula és interessat per tractar conceptes filosòfics, com el mite de la Caverna de Platón.

POSSIBLES CONTINGUTS:

- Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes de posicionament global.
-Comunicacions analògiques i digitals.
-Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols.
-L’electrònica i l’evolució de les comunicacions.

-Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. L’ordinador com a element de programació i control. Possible proposta de realiztar un 
programa senzill per part de l'alumnat.
-Simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-ne el disseny.
-Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment

-Sistema nerviós. La neurona, centres nerviosos i nervis. Òrgans coordinadors de diferents respostes. Factors que afecten la salut mental.  Es pot fer 
servir les il·lusions òptiques per introduir aquests conceptes, així com, la relació entre les connexions neuronals i l'electricitat que es presenta a la 
pel·lícula.

-Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment i magnetisme.
-Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, intensitat i resistència. Relacions entre les tres magnituds.
-Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Energies renovables i no renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat.
-Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions digitals de simulació

Es poden introduir reflexió i debat d'aspectes com:
-Com gestionem la gran quantitat d'informació que ens arriba de la xarxa i, com arribar a discriminar el que és cert dels fakes.
-Intel·ligència artificial, i quines xarxes socials o webs tenen característiques d'IA, i els beneficis i perills del seu ús, de les identitats a les xarxes i de la 
seva influència sobre les nostres vides. 
-Aprendre a saber discriminar informació que ens arriba d’Internet.
-La diferència de fer servir software lliure o tancat.
-Debatre sobre la possibilitat de que la humanitat pugui resultar esclava de les màquines.

Tecnologia
Es proposa que els i les alumnes participin en la iniciativa Tech4Change originada per la Fundación Everis, està gestionada per United Way i 
desenvolupada per l'Asociación Creática. Consisteix en que l'alumnat creï i programin un robot capaç de realitzar diferents jocs de programació. 
Aquest programa es va arranjar amb l'objectiu de que l'alumnat segueixi els seus estudis, reduir l'abandonament i promoure la inclusió, però a més, 
fomenta a més el treball en equip, escolta activa, empatia, assertivitat, desenvolupament de pensament crític, creatiu i analític dels i les joves. El 
desenvolupament d'aquestes qualitats i competències és realment valuós pel futur laboral dels i les joves. 

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.

CONTINGUTS DEL RECURS
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TÍTOL: PLANES OF THE APES

ANY: 1968

DIRECTOR: Franklin Schaffner

ARGUMENT:

Els astronautes Taylor (Charlton Heston), Landon (Robert Gunner), Stewart (Dianne Stanley) i Dodge (Jeff Burton) estan 
en animació suspesa (hibernació) quan la seva nau, anomenada Icarus, cau en un llac d'un planeta desconegut 
l'any 3978 dC. després d'un viatge de 2.006 anys de durada a una velocitat pròxima a la de la llum. Taylor suggereix 
que el planeta on han arribat gira al voltant d'un estel de la constel·lació d'Orió, a uns 320 anys-llum de la Terra. 
En aquest planeta Taylor descobreix que una espècie de simis que enraonen domina i esclavitza als éssers humans, 
que són muts. En haver estat ferit a la gola, ell tampoc pot parlar i també és esclavitzat. Quan es guareix de la ferida i 
aconsegueix de parlar es rebel·la ajudat per un simi femella que és psiquiatra i el simi mascle parella d'ella. 
L'escena final de la pel·lícula és antològica i se la considera un al·legat contra la Guerra Freda (amb la frase 
"maldigo las guerras ").

EXTRA:
Entre la versió original i el remake es canvia la manera de viatge espacial. A la primera és un viatge relativista, en la 
segona mitjançant forats de cuc.

BLOC TEMÀTIC: Biologia i geologia, Física

NIVELL EDUCATIU: 1er ESO, 4rt ESO

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
Es representa la ciència com un concepte nou en la societat dels simis, on el realment important és l'estructura 
jeràrquica de la societat dominada per la força de l'individu.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:

En la societat dels simis només es mostren biòlegs, que estudien als éssers humans com un ésser inferior i diferent, tot i 
que a l'inici de la pel·lícula dels astronautes mostren coneixements de conceptes físics. (M.F. Petit i J. Solbes, 2015). 
També apareix en el paper de Maurice, amb una ment oberta i inquieta, és a dir, la d'un científic. De fet a la 
pel·lícula no sembla que en la societat de simis hi hagi massa investigació científica, sembla que no tenen interès en 
l'evolució tecnològica i es conformen en muntar a cavall i tenir armes de foc.

IMATGE DEL FUTUR: Es mostra una imatge catastròfica atès que els astronautes descobreixen que mitjançant el seu viatge per l'espai han 
acabat tornant a la terra, una terra devastada en un futur per l'acció de l'home. (M.F. Petit i J. Solbes, 2015)

IDEES ALTERNATIVES
Similitud de l'evolució humana amb la plantejada amb els simis, jerarquització de la societat i capacitat per parlar i 
raonar a alt nivell.

1er ESO: El procés tecnològic. Les seves fases.

4rt ESO (BG): Teories sobre l’origen de la vida a la Terra.

4rt ESO (BG):  L’evolució. El concepte d’espècie.

4rt ESO (BG): Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.

4rt ESO (BG): Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.

4rt ESO (FQ): La importància de la llei de la gravitació universal i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment dels 
astres i les naus espacials.

4rt ESO (BG): Origen i evolució de l’Univers i de la vida.

Es pot plantejar un treball en grup de discussió i justificació de la distinta evolució de les espècies en la pel·lícula, 
¿per què els simis han evolucionat d'aquesta manera i no la resta d'animals? ¿Què es pot esperar de l'evolució d'una 
espècie en 2000 anys, és temps suficient per a l'adaptació dels éssers vius a un nou ecosistema? Així com, del com 
esperen que segueixi l'evolució en el futur.

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.

Un exemple d'activitat és la proposada per Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza 
secundaria (II). Análisis de películas " (2015) en la que plantejar realitzar un càlcul de la velocitat de la nau a partir de les dades de la pel·lícula (any 
de llançament, temps que ha passat, any actual, etc.

POSSIBLES CONTINGUTS:

Es pot plantejar fer una explicació sobre com creuen que ha evolucionat la tecnologia durant la història i què podem esperar en un futur proper 
d'ella. Aquesta pel·lícula dona l'oportunitat d'introduir debats o projectes d'investigació, sobre el procés evolutiu dels simis així com dels homes i 
dones. 

Aquesta pel·lícula permet introduir moments de debat referents a la part ètica del desenvolupament de la tecnologia, als efectes de l'activitat 
humana (indústria armamentista), respecte al entorn on vivim, etc. 

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

CONTINGUTS DEL RECURS

La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències 68



TÍTOL: STAR TREK

ANY: 1966

DIRECTOR: Gene Roddenberry 

ARGUMENT:

Sèrie que relata els viatges de la astronau USS Enterprise. La seva Missió de Cinc Anys consisteix a explorar nous mons i 
buscar noves civilitzacions. És l'any 2264, dos segles després que l'home superés en els seus viatges la velocitat de la 
llum i es realitzés el primer viatge de la Enterprise NX-01. Durant els tres primers anys, el capità James T. Kirk i la seva 
tripulació troben criatures que es metamorfosen, assassins, bojos, éssers tan poderosos que poden controlar la ment 
de societats senceres, però també éssers molt febles i incapaços de controlar la seva pròpia ment. Els expedicionaris 
viuran perilloses aventures que els obligaran a lluitar per la seva vida i la dels seus amics. Totes aquestes proves 
contribuiran a forjar un vincle d'amistat entre tres insòlits personatges: el valent i carismàtic capità, l'irascible doctor i el 
Vulcanià sense emocions.

EXTRA:
 Cal esmenar la gran diversitat que es presenta en aquestes produccions, a més en clau optimista. Al llarg dels seus 
capítols ha intentat potenciar aquesta característica amb personatges inusualment inclusius -per la seva època- i 
centenars d'històries on prevalia la metàfora de contingut social i reivindicatiu.

BLOC TEMÀTIC:  Cultura científica, Tecnologia, TIC (4rt)

NIVELL EDUCATIU: 2n ESO / 3r ESO / 4rt ESO

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
Imatge premonitòria de la tecnologia que anys més tard existiria i que en alguns casos va ser motor d'inspiració per 
fer realitats alguns invents.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:

La tripulació del “Enterprise” està composada per personatges amb coneixements científics, composada en un 50% 
per homes i dones. S'han incorporat personatges femenins amb una personalitat forta i no estereotipada i fins i tot una 
dona és la capitana de la nau en alguna de les producció. A mes conviuen tripulants humans, alguns amb 
intel·ligència artificial i diverses races.

IMATGE DEL FUTUR: Presenta un futur molt desenvolupat tecnològicament i socialment parlant.

IDEES ALTERNATIVES
La possibilitat de viatjar a la velocitat de la llum. La comunicació universal sense fronteres amb un sistema de 
traducció simultània.

2n ESO (T): El procés tecnològic, desenvolupament dels projectes tecnològics, disseny i construcció d’objectes 

3r ESO (T): Màquines i mecanismes, Energia, Comunicacions.

4rt (TIC): Xarxes de comunicació

4rt ESO (C.C): Materials, objectes i tecnologies. 

La proposta podria consistir en:

Com activitat més extensa els i les alumnes podrien fer una proposta d'algun invent/equip/mecanisme que no existeix i que trobin que sèrie útil i/o 
interessant, ho haurien de desenvolupar i fer una presentació als i les companys/es. Es podria encabir, el plantejar-se si aquestes propostes es poden 
implementar amb la tecnologia actual o caldria avançar més per tal d’aconseguir-ho. (Kaku, 2008)  Pot ser individual o grupal, obligatòria o 
voluntària, en funció de la programació global. Amb aquesta activitat es pot aprofundir en el procés tecnològic, desenvolupament de projectes 
tecnològics i dins i tot, la part de disseny i construcció d'objectes.

Desprès de visionat: es farà una posada en comú del que han vist i les alumnes i s'aprofitarà per der un debat sobre comunicacions, i tecnologia.

Al tractar-se d'una sèrie, es poden visionar fragments o episodis sencers seleccionats en funció dels conceptes a tractar.

Durant el visionat els i les alumnes han de prendre notes d'aquells elements tecnològics que considerin futuristes.

POSSIBLES CONTINGUTS:

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Abans del visionat: Activitat individual on cada alumne ha de proposar o buscar algun invent o descobriment que no existia en aquella època (per 
tant, es fa un exercici de contextualització) i que es va fer realitat posteriorment a que aparegués en la sèrie.

CONTINGUTS DEL RECURS
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TÍTOL: STAR WARS

ANY: 1977

DIRECTOR: George Lucas

ARGUMENT:

Els esdeveniments de Star Wars tenen lloc en una galàxia fictícia de nom desconegut i en un temps no especificat. A 
més de l'espècie humana, hi són descrits molts tipus d'espècies extraterrestres procedents dels nombrosos planetes i 
satèl·lits que formen la galàxia. Altres personatges recurrents són els robots i els androides, creats generalment per 
servir un propòsit, observant així androides astromecànics, metges, de protocol o de combat, entre d'altres. 
Els viatges espacials són comuns i la majoria dels planetes que apareixen en la saga estan afiliats a la República 
Galàctica, la unió democràtica que regeix la galàxia i el govern, presidida per un canceller suprem, està formada 
per representants elegits o designats de tota ella agrupats en l'anomenat Senat Galàctic, ubicat al planeta 
Coruscant. En oposició a la República es troba la Confederació de Sistemes Independents, i l'enfrontament 
d'ambdues és un dels temes més importants en la trama de les tres primeres pel·lícules de Star Wars. 
Un dels elements principals en la saga és «la Força», un poder metafísic i omnipresent que impregna tot l'univers i tot 
el que hi ha en ell. L'Orde jedi és una organització de cavallers units per la seva creença i percepció de la Força, 
que lluiten per la pau i la justícia a la República Galàctica. S'entrenen en l'ús del sabre de llum o espasa làser, una 
arma semblant a una espasa tradicional excepte pel fet que la seva fulla és un feix d'energia. Els jedi són capaços 
de manejar la Força i aconseguir així habilitats com la telequinèsia, la clarividència, el control mental o una 
amplificació dels reflexos, la velocitat i altres capacitats físiques. Tanmateix i encara que aquest grup la utilitza amb 
fins positius, té un costat fosc provocat per la ira, la por i l'odi. Aquest costat és usat pels Sith per tal d'exterminar als 
jedi i prendre el control de la galàxia.

EXTRA:

Al 2007, amb motiu del 30 aniversari de la saga d'Star Wars, es va enviar a l'Estació Espacial Internacional (ISS) 
l'espasa làser que va utilitzar Luke Skywalker en la pel·lícula "El retorno del Jedi".
El so del "Halcón Milenario" realment prové de l'avió McDonnell Douglas DC-9. Els efectes sonors de la pel·lícula 
corresponen a un jet per a mitjanes distàncies. 
Molts dels dialectes de les pel·lícules tenen els seus orígens en llenguatges reals, com per exemple el parla dels 
Jawas que està inspirat en una variació del Zulu.

BLOC TEMÀTIC: Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia i Ciències Aplicades

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 2n ESO /4rt ESO / 1r Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència ha estat capaç de desenvolupar maneres de comunicació interplanetària, es poden realitzar salts 
hiperespacials, la robòtica, la clonació i la genètica està present en el dia a dia.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Una gran part dels científics que apareixen tenen un enfocament militar, han creat armes mortíferes com l'Estrella de 
la Mort, són capaços de crear robots que al seu torn creen clons per l'exèrcit. Tenen un punt de foscor.

IMATGE DEL FUTUR:
Es poden fer viatges interestel·lars, salts d'hiperespai, hi ha contacte amb altres espècies i vida extraterrestre, es 
presenten armes làser, clonació i robòtica són presents a la societat.

IDEES ALTERNATIVES

Encara que amb un argument de rerefons basat en la dualitat del bé i del mal, no gaudeix d'un rigor científic com a 
tal: s'escolten explosions en l'espai, la gravetat en els planetes que apareixen és semblant a la de la terra, 
pràcticament tots els éssers són antropomorfs, es fan viatges a la velocitat de la llum, es poden crear camps de 
força i la gravetat dins de les naus és similar a la de la terra, ...

1r ESO (BG): L’Univers i el sistema solar 

2n ESO (T): Electricitat, magnetisme.

4rt ESO (T): Control i automatització

4rt ESO (FQ, C.Apl) Forces i moviments,  l'energia, 
1r Bat (F): El corrent elèctric, el moviment, energia.

2n Bat (B): La biodiversitat

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
És interessant aprofitar la proposta didàctica sobre activitats d'idees alternatives referents a Llum i So de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine 
de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica " (2015). En realitat en el treball aprofita la pel·lícula 
"Perdidos en el espacio (1998) dirigida per Stephen Hopkins, però, aquestes mateixes qüestions es pot plantejar per Star Wars:
"Observes algun fenomen erroni?
"Es transmet el soroll en l'aire? i el buit? i la llum?
"És possible sentir una explosió a l'espai tal i com es veu a la pel·lícula? "
Es poden incloure més preguntes, per exemple relacionades amb els raigs làser. A mes d'afegir activitats a partir de dades que es puguin extreure de 
la visualització del fragment corresponent.
En el mateix treball també proposa plantejar qüestions relacionades amb la Gravetat amb la pel·lícula "El Imperio Contraataca (1890)  dirigida per 
Irvin Kershner" per tal de que l'alumnat pugui diferenciar entre absència de gravetat i estat d'ingravidesa.

Per a realitzar una avaluació, es proposa utilitzar algun des recursos compartits per docents a la xarxa (Twitter), com per exemple un "friki examen" de 
Beatriz Jiménez Mahillo (@bjmahillo, 2019)  de Física per 2n Batxillerat.

POSSIBLES CONTINGUTS:

Tenint en compte la gran varietat d'espècies" amb intel·ligència artificial que apareixen, es pot proposar una activitat, on l'alumnat presenti un 
projecte de robòtica. Un procés complet on dissenyin un androide, amb unes funcions específiques que hauran de decidir els i les alumnes (traductors 
d'idiomes, acompanyament, diplomàcia, recollir informació, reparar objectes, operar, etc.). Hauran d'escollir els materials i un esquema del procés de 
producció, així com, el cicle de comercialització.

CONTINGUTS DEL RECURS
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TÍTOL: STARGATE

ANY: 1994

DIRECTOR: Roland Emmerich

ARGUMENT:

Un coronel i un científic, moguts per diferents interessos, investiguen el misteriós troballa en unes excavacions d'un 
estrany artefacte al que anomenen "Porta de les Estrelles". Acompanyats d'un equip de reconeixement, travessen la 
Porta i són transportats a un llunyà planeta.

EXTRA:
L'egiptòleg Stuart Tyson es va unir a l'equip de producció de la pel·lícula per a l'elaboració de tots els jeroglífics de 
l'antic Egipte i fer el llenguatge parlat el més precís possible

BLOC TEMÀTIC: Tecnologia, Cultura Científica

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 2n ESO / 3r ESO / 4rt ESO

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència s'adapta per, primer endevinar perquè es feia servir la tecnologia descoberta i després per fer-ne ús i 
poder realitzar viatges interestel·lars.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:

Els científics que apareixen estan sorpresos davant d'una tecnologia extraterrestre, però amb la capacitat d'adaptar-
la i aprofitar-la per poder realitzar viatges interestel·lars. Un afegit més és el professor en llengües antigues que aporta 
el punt necessari per interpretar la tecnologia amb l'ús del llenguatge criptogràfic dels egipcis. 
La seva visió és d'una persona entusiasta del seu treball i fascinada amb el descobriment realitzat. La seva implicació 
es reflecteix al final de la pel·lícula en la que decideix quedar-se a la societat de l'altre costat del portal interestel·lar.

IMATGE DEL FUTUR:
No hi ha un futur com a tal. Es mostra el present i la possibilitat de viatjar a altres punts de la galàxia mitjançant el 
descobriment d'una tecnologia extraterrestre.

IDEES ALTERNATIVES La pel·lícula juga amb la idea que els antics egipcis eren en realitat una raça extraterrestre.

1r ESO (T): Disseny i construcció d’objectes.

1r ESO (T): L’Univers i el sistema solar.

2n ESO (T): Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana.

3r ESO (T): Màquines i mecanismes, Energia, Comunicacions.

3r ESO (T): Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferències entre ciència i pseudociència.
4rt ESO (CC):  Els procediments científics ( Recerques realitzades per altres, en altres èpoques històriques i en 
l’actualitat. Paper de la recerca en la història i en la societat. Ciència, salut i estils de vida.)

Pot ser interessant per realitzar projectes per encabir tant ciència, com geografia i història per diversos nivells d'Educació Secundària Obligatòria,

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments o episodis sencers de la sèrie per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

POSSIBLES CONTINGUTS:

CONTINGUTS DEL RECURS

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

Planificació de l'execució d'un projecte tecnològic:
Es planteja una activitat per tal que, cada alumne o grup d'alumnes, sigui capaç de proposar un projecte tecnològic, real o fictici, a fi de 
desenvolupar des de l'inici el plantejament crític i visió global de la realitat del mateix.
S'ha de valorar la projecció a futur del projecte, la viabilitat tecnològica del mateix, la possible implementació en la societat i la discussió i validació 
amb la resta de grups.

Apareixen diversitat de civilitzacions amb varietat de construccions, com les piràmides. Es pot aprofitar per introduir la comparativa de mètodes de 
construcció antics i presents. (4rt ESO Tecnologia i societat):
Com creieu que ha evolucionat la tecnologia ?.
Quin creus que és el major avanç tecnològic des de la aparició de l'home?
Que penseu que pot passar en els propers 5 anys ?.
I en els propers 100 anys? Quins fonaments científics o avenços actuals poden recolzar la teva resposta ?.
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TÍTOL: WALL-E

ANY: 2008

DIRECTOR: Andrew Stanton 

ARGUMENT:

Tracta d'en WALLE (acrònim de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class), un robot encarregat de netejar 
escombraries a l'abandonada i devastada Terra, però tot canviarà en la seva avorrida existència quan troba una 
petita planta a la vegada que arriba EVE, una robot exploradora encarregada de buscar vida vegetal a la Terra. 
Protegir la planta i a EVE el portarà a sortir del planeta i enfrontar-se als humans, ara obesos i amb prou feines sense 
ànima. I després de diverses aventures, el seu objectiu es convertirà en plantar aquesta petita planta a la Terra i 
tornar a aconseguir que a la Terra hi hagi vida.

EXTRA:

Aquesta producció està plena de referències a les pel·lícules clau de la ciència-ficció dels anys seixanta i setanta 
fins al punt que Pixar va ajustar al màxim el seu programari 3D perquè les càmeres es semblessin a les Panavision de 
70 mm que s'utilitzaven en gran part de aquestes produccions (incloent Star Wars).
WALL-E són les sigles de "Waste Allocation Load Lifters Earth-Class" (en anglès, "Aixecador de Càrrega de Residus 
Classe-terrestre").

BLOC TEMÀTIC:
Física i Química, Biologia i geologia, Ciències aplicades a l’activitat professional, Tecnologia i Ciències de la Terra i 
del medi ambient

NIVELL EDUCATIU: 3r ESO / 4rt ESO /1er Batxillerat /2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
Es mostra un espectacular desenvolupament de les màquines en un futur, de les naus i tot el relacionat amb l'espai, 
dels robots i la seva capacitat per gestionar la vida de milers de persones.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
No apareix una imatge de científics de manera explícita. Els personatges humans tenen un paper secundari, més 
aviat es presenten com una parodia del nostre futur com espècie.  Els científics estan presents de manera implícita, 
ja que la pel·lícula planteja la robòtica com el resultat del progrés de la humanitat. 

IMATGE DEL FUTUR:

La humanitat va abandonar el planeta set-cents anys enrere, per deixar-la en mans d'un projecte de neteja de 
residus. La pel·lícula ens deixa veure clarament les seves intencions, no només pel que fa als atroços resultats de la 
contaminació provocada per l'ésser humà, sinó també pel que fa a les terribles conseqüències de la dependència 
de la màquina

IDEES ALTERNATIVES

En aquesta pel·lícula es fan alguns homenatges a grans pel·lícules de ciència ficció, com és el cas de "2001. Odissea 
en l'espai."  És tracta d'una pel·lícula d'animació destinada a públic infantil, i tot i això, presenta reflexions humanistes 
i ambientals sobre l'avanç tecnològic,  el respecte a la natura,  l'evolució de la societat, els sentiments humans, 
l'amor, etc.  

3r (BG): Ecosistemes i activitat humana
4rt ESO (C.Apl): Gestió de residus en el laboratori i la indústria (paper, vidre, àcids i bases, metalls, halogenats...): 
tractament i reciclatge.

4rt ESO (T): Control i automatització.

4rt ESO (BG): Ecologia i medi ambient.

1r Batx: Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús de matèries primeres, residus i reciclatge.

2n Bat (CT): Ciències de la Terra (problemes ambientals globals)

Es proposa aquesta producció també per introduir i analitzar d’alguns problemes ambientals com: la generació de residus, la pluja àcida, la 
disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric. Les i els alumnes hauran de fer una petita investigació en grups de 2 o 3 , 
que després hauran de presentar a la resta de companys/es i que servirà per obrir un debat, on plantegin els problemes ambientals d'actualitat, les 
seves reflexions i propostes, on argumentin les propostes de mesures preventives i correctores que se'ls hi acudeixin o que hagin trobat destacables de 
la recerca anterior, així, com fer propostes de les possibles actuacions que poden dur a terme en el seu entorn proper.

Activitat residus i reciclatge. Es proposa visionar fragments on es vegi a part de muntanyes de residus. I posteriorment, es considera interessant, si es 
possible la visita a alguna instal·lació de reciclatge i/o compostatge. Que puguin veure el destí dels residus que separem, el tractament i la possible 
valorització/ reciclatge. Es pot proposar que els alumnes proposin formes de reduir els residus, i/o de reutilitzar-los. ( Argumentació de mesures 
preventives i correctores i concreció de propostes d’actuació a l’entorn proper.)

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Els i les alumnes, mentre visionin el vídeo, hauran d'anar apuntant allò que els agrada més així, com els temes o qüestions que els interessi 
especialment. En funció del contingut que pretengui tractar a cada sessió, es visionarà un fragment o un altre, poden aprofundir en els possibles 
continguts descrits: residus/tractament/reciclatge; ecosistemes i activitat humana o control i automatització.

Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

POSSIBLES CONTINGUTS:

Activitat Tecnologia 4rt ESO. En relació a Control i automatització, es proposa visionar un fragment dels robots que apareixen.                        Els i les 
alumnes hauran d'anotar-se allò que més els hi agrada o sembla més interessant, des del punt de vista de la robòtica.                                     
Posteriorment hauran de fer una activitat que tracta, sobre imaginar/crear un robot. En primer lloc individualment, hauran de dibuixar la seva creació 
indicant les característiques principals del mateix, com les funcions i els materials.                                                                                            Entre tots 
s'escolliran tants robots de tots els presentats com calgui per fer a següent activitat en grups de 3 ó 4 alumnes, que consisteix en fer un 
model/maqueta del robot seleccionat de cada grup.

És interessant aprofitar les propostes didàctica sobre la ciència i el futur de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine de ciencia ficción en las clases 
de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica" (2015), en la qual complementa la visualització de fragments de pel·lícules amb 
fragments del documental "Superpoblación" produït per David Attenborough en 2009 per la BBC. Es tracta de comparar els fragments de la pel·lícula 
i el del documental i plantejar la pregunta:
"Què podem fer a nivell individual cadascun de nosaltres per aconseguir un futur més sostenible i equilibrat?"

Per apropar i sensibilitzar l'alumnat a la climatologia i a temàtiques d'interès mundial actual, es proposa participar en iniciatives com per exemple: 
"Red Climántica", que exposa amb 8 unitats didàctiques els grans problemes ambientals, i al mateix temps es relaciona amb el canvi climàtic a nivell 
global. També en el marc d'aquesta xarxa s'organitzen campus com el de l'octubre de l'any 2018 "CLMNTK19-UNESCO" celebrat en el Centro de 
divulgación científica de la Universidad de Aveiro Fábrica de Ciencia Viva. 

Tecnologia
Es proposa que els i les alumnes participin en la iniciativa Tech4Change originada per la Fundación Everis, està gestionada per United Way i 
desenvolupada per l'Asociación Creática. Consisteix en que l'alumnat creï i programin un robot capaç de realitzar diferents jocs de programació. 
Aquest programa es va arranjar amb l'objectiu de que l'alumnat segueixi els seus estudis, reduir l'abandonament i promoure la inclusió, però a més, 
fomenta a més el treball en equip, escolta activa, empatia, assertivitat, desenvolupament de pensament crític, creatiu i analític dels i les joves. El 
desenvolupament d'aquestes qualitats i competències és realment valuós pel futur laboral dels i les joves. 
S'estan promovent iniciatives similars que fomenten les habilitats STEM en relació a "smartscities" i energies renovables entre d'altres, que podrien 
introduir-se a partir de la visualització de fragments d'aquesta pel·lícula.

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

CONTINGUTS DEL RECURS
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FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Altres possibles activitats són les proposades a la següent guia didàctica que publica en Josechu Ferreras al seu Blog: 
https://josechuferreras.files.wordpress.com/2012/01/guc3ada-didc3a1ctica-ed-ambiental-y-cambio-climatico.pdf

Es poden aprofitar els recursos de la xarxa, com per exemple "Efecto dominó. Un juego para comprender el cambio climático" de Argos. Proyectos 
educativos, que presenta Josechu Ferreras al seu Blog (https://josechuferreras.blog/2012/09/09/efecto-domino-un-juego-para-comprender-el-
cambio-climatico/).

Una altra activitat per a que realitzin grups d'alumnes és la de fer una Investigació sobre l’explotació dels recursos naturals per parts de la humanitat. 
Introduir conceptes dels recursos renovables i els no renovables. Explicar els diversos tipus de recursos energètics, convencionals i alternatius. 
L'alumnat haurà de relacionar el consum i els residus, per tant, es pot tractar el tema del malbaratament. Finalment l'alumnat haurà de proposar 
mesures per fer un ús racional dels recursos, repercutint en els efectes de la seva l’explotació. Cada grup haurà de fer una exposició davant els i les 
companys/es del seu treball i conclusions. Aquestes poden servir per obrir un debat.

Poden introduir-se qüestions a l'alumnat com per exemple:
- ¿Per què podem viure a la Terra? Què fa que el nostre planeta sigui diferent de la resta? 
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TÍTOL: 2001: UNA ODISSEA DE L'ESPAI

ANY: 1968

DIRECTOR: Stanley Kubrick

ARGUMENT:

La pel·lícula de ciència-ficció per excel·lència de la història del cinema narra els diversos períodes de la història de la 
humanitat, no només del passat, sinó també del futur. Fa milions d'anys, abans de l'aparició del "homo sapiens", uns 
primats descobreixen un monòlit que els condueix a un estadi d'intel·ligència superior. Milions d'anys després, un altre 
monòlit, enterrat en una lluna, desperta l'interès dels científics. Finalment, durant una missió de la NASA, HAL 9000, una 
màquina dotada d'intel·ligència artificial, s'encarrega de controlar tots els sistemes d'una nau espacial tripulada.

EXTRA:

El guió va ser escrit pel propi Kubrick i pel novel·lista Arthur C. Clarke, basant-se en un conte d'aquest últim titulat El 
Sentinella, escrit en 1948 i publicat originalment a la revista 10 Històries de Fantasia, el 1951.  La banda sonora inclou 
música de Richard Strauss (la introducció d'Així parlà Zaratustra), Johann Strauss Jr. (El Danubi blau).

BLOC TEMÀTIC: Física i Química, Tecnologia, Biologia i Geologia

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 2n ESO / 4rt ESO / 2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
Es mostren els èxits assolits per la ciència més que la imatge d'ella, naus espacials, intel·ligència artificial, viatges 
interplanetaris. (M.F i Petit i J. Solbes, 2015).

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Són persones allunyades de la realitat i de la societat, centrats en el seu treball i que desenvolupen projectes en 
secret.

IMATGE DEL FUTUR:
Es presenta l'evolució humana i l'arribada de la intel·ligència artificial, no hi ha connotacions ni bones ni dolentes d'ell. 
(M.F i Petit i J. Solbes, 2015).

IDEES ALTERNATIVES
Es caracteritza per un notable realisme científic, pels seus revolucionaris efectes especials, per algunes de les seves 
ambigües i en alguns casos surrealistes i fins i tot psicodèliques imatges.

1r ESO (T): El procés tecnològic. 

2n ESO (T): El procés tecnològic (Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 
tècniques.); Electricitat i magnetisme.

4rt ESO (BG):  L’evolució. El concepte d’espècie.

4rt ESO (FQ, C.Apl): Forces i moviments, l'energia, 

4rt ESO (T): Control i automatització
2n Bat (F): Els planetes i satèl·lits; les ones i el so i les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors i 
motors

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats en funció dels conceptes a tractar.
Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 
Es pot aprofitar la proposta didàctica sobre activitats d'idees alternatives referents a Llum i So de Maria Francisca Petit i Jordi  Solbes a "El cine de 
ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didáctica " (2015). En realitat en el treball utilitza la pel·lícula 
"Perdidos en el espacio (1998) dirigida per Stephen Hopkins, però, aquestes mateixes qüestions es pot plantejar per 2001:
"Observes algun fenomen erroni?
"Es transmet el soroll en l'aire? i el buit? i la llum?
"És possible sentir una explosió a l'espai tal i com es veu a la pel·lícula? "
A mes d'afegir activitats a partir de dades que es puguin extreure de la visualització del fragment corresponent.
En el mateix treball també proposa plantejar qüestions relacionades amb la Gravetat per tal de que l'alumnat pugui diferenciar entre absència de 
gravetat i estat d'ingravidesa:
"Per què gira la nau?
Com camina la hostessa per el passadís?
Què li passa al bolígraf i la mà del personatge que dorm?"

Una possible activitat curiosa, que farà pensar l'alumnat és la proposada per en Javier Santaolalla en el seu canal de YouTube "Date un Vlog" titulada 
"¿Qué le pasaría a un astronauta sin traje espacial?  Publicada el 12 de juny de 2019; "https://www.youtube.com/watch?v=Tezq-u8PFCU". Es pot 
introduir la pregunta a l'alumnat desprès de visualitzar els fragments escollits de la pel·lícula, així com d'haver tractat els continguts previstos. Es pot 
donar l'oportunitat a l'alumnat de fer una mena de porra on diguin què li passarà i perquè (és a dir les causes de la mort.). Aquesta activitat es pot 
realitzar junt amb la visualització de fragments d'alguna de les altres pel·lícules presentades.

POSSIBLES CONTINGUTS:

És interessant plantejar les mateixes qüestions a partir del visionat de fragments de 2001 i d'Star Wars i comparar com es tracta a cada producció de 
manera que s'obri un debat. Com per exemple:
L'absència de gravetat i l'estat d'ingravidesa
Les maniobres de naus espacials en absència d'atmosfera, ...

CONTINGUTS DEL RECURS
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TÍTOL: 2012

ANY: 2009

DIRECTOR: Roland Emmerich  

ARGUMENT:

2012 és una pel·lícula nord-americana de ciència ficció i de catàstrofes de 2009 dirigida per Roland Emmerich i 
protagonitzada per John Cusack. En el calendari dels maies apareix assenyalat l'any 2012 com la data en què es 
produirà la fi del món, que anirà acompanyat de diverses catàstrofes naturals: erupcions volcàniques, tifons, glaceres 
que inundaran el planeta. Quan l'escriptor Jackson Curtis (John Cusack) i els seus fills tornen a casa, una intensa 
activitat sísmica recorre la Costa Oest dels Estats Units.

EXTRA:

L'any 2011, diversos membres de l'Agència Espacial Nord-americana (NASA) es van reunir a Califòrnia per xerrar sobre 
les pel·lícules de ciència ficció que més s'aproximen a la realitat i també sobre les que tenen unes trames més 
absurdes o desgavellades. En termes estrictament científics 2012 va ser triada com la pel·lícula més absurda de la 
història del cinema.
Mitjançant una pàgina electrònica de l'entitat fictícia «Institute for Human Continuity» o «Institut per a la Continuïtat 
Humana», la qual treballa suposadament des de fa 25 anys i assegura que la destrucció del món està comprovada 
científicament en un 94%. A més, el lloc diu: «Els maies ho van profetitzar, la ciència ho ha confirmat i els governs no 
ens han dit ni una paraula», es va promocionar el film.
Al lloc electrònic, els internautes poden registrar-se per obtenir un nombre per a una loteria, en la qual els guanyadors 
farien part del suposadament privilegiat percentatge de la humanitat que serà rescatada de la destrucció global.

BLOC TEMÀTIC: Física i Química, Biologia i Geologia, Ciències Aplicades i Ciències de la Terra, Cultura Científica.

NIVELL EDUCATIU: 1r ESO / 3r ESO / 4rt ESO / 1r Batxillerat / 2n Batxillerat

IMATGE DE LA CIÈNCIA:
La ciència és el vehicle fonamental, primer per poder predir i mostrar els desastres naturals que estan per arribar i 
segon tenir la capacitat de poder salvaguardar la continuïtat de la raça humana.

IMATGE DELS CIENTÍFICS:
Els científics que apareixen a la pel·lícula mostren el seu costat més humà, no poden entendre com és possible que 
el món se segueixi movent per diners i pel poder. Tots són apassionats de la seva feina, encara que en els moments 
més crítics anteposen a la seva família a tot.

IMATGE DEL FUTUR:
Es mostra una terra arrasada pels cataclismes, gairebé sense possibilitat de continuïtat de la raça humana.

IDEES ALTERNATIVES Selecció natural o selecció programada.

1r ESO (BG): La Terra i els seus embolcalls; Els processos geològics 

3r ESO (BG)Ecosistemes i activitat humana: Ecosistemes, Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la 
hidrosfera i el sòl. Diferenciació entre contaminació i contaminant; impacte d’alguns contaminants; anàlisi d’alguns 
problemes ambientals / Ecologia i medi ambient.

3r ESO (FQ):La matèria a l’Univers

4rt ESO (C.Apl): Les radiacions ionitzants. Casos de contaminació nuclear i necessitat d’una bona gestió dels residus.

4rt ESO (BG): Ecologia i medi ambient; La Terra, un planeta canviant

4rt ESO (CC): Origen i evolució de l’Univers i de la vida

1r Bat (CT): El sistema Terra i el medi ambient

2n Bat (CT): Ciències de la Terra (problemes ambientals globals)

Es proposa aprofitar el visionat dels fragments per tractar els diversos continguts esmenats, i obrir debat amb es alumnes. 

-Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva continental.
-Plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans i sismes. Ús d’escales de mesura de sismes: intensitat i magnitud. -Interpretació de la 
història dels continents i oceans.
-Riscos geològics associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de predicció i prevenció

-Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic.

POSSIBLES CONTINGUTS:

CONTINGUTS DEL RECURS

Amb aquesta pel·lícula es poden introduir diversitat de continguts i activitats relacionades, com:
-Les variables que condicionen el temps atmosfèric.
-Instruments i registres meteorològics. 
-Interpretació de fenòmens meteorològics i mesures de seguretat.

-El modelat del relleu. 
-Els agents geològics externs i els processos de meteorització, erosió, transport i sedimentació. La formació del sòl.
-Canvis a la superfície de la Terra relacionats amb els agents geològics interns. Tectònica de plaques, serralades, distribució del vulcanisme i la 
sismicitat.
-El cicle de les roques. Roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries.
-Definició del concepte d’impacte ambiental. Caracterització d’alguns impactes ambientals a diferents
escales.

-Els riscos derivats dels processos geològics externs. Erosió, moviments de vessant. Inundacions. L’activitat humana com a afavoridor d’alguns 
d’aquests processos. Impacte, predicció i mesures de prevenció.
-Riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i vulcanisme. Zones de risc en el marc de la tectònica de plaques. Impacte, predicció i 
mesures de prevenció. Lectura de mapes geològics.

-Origen de la vida a la Terra. Condicions necessàries per a la vida.

DADES DE LA PEL·LÍCULA

FITXA EDUCATIVA

FITXA ANÀLISI DIDÀCTIC PEL·LÍCULA

Es proposa el visionat de fragments seleccionats pel o la docent en funció dels conceptes a tractar.
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