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3GUÍA DIDÀCTICA

Introducció

La intenció d’aquesta guia didàctica és proposar alternatives i idees per al treball a 
l’aula amb aquest Calendari Científic Escolar. Totes les activitats proposades poden 
adaptar-se a les diferents edats i està a l’abast dels i les docents realitzar els canvis 
que creguin oportuns per al millor aprofitament didàctic. Per tant, les activitats pro-
posades han d’entendre’s tan sols com a orientacions, i serà cada docent, doncs, que, 
amb el seu criteri, en tregui el màxim rendiment per al seu grup-classe.

Tot i que el conjunt de les activitats és susceptible de ser utilitzat en matèries o 
assignatures diferents en funció de la seva orientació final, tenen més se ntit com a 
treball interdisciplinari entre matèries STEM (de l’anglès «science, technology, engi-
neering and mathematics») i altres més pròpies de les humanitats. Amb això es tracta 
de fomentar una cultura científica integral i un pensament crític que sigui aplicable a 
tots els àmbits del coneixement.
 
Les propostes didàctiques que acompanyen a aquest Calendari Científic parteixen 
dels principis d’inclusió, normalització i equitat. Per poder desenvolupar activitats 
que siguin útils per a la totalitat de l’alumnat, es proporcionen tasques variades que 
inclouen un ampli ventall d’habilitats i nivells de dificultat i que, desenvolupades de 
manera cooperativa, permeten que tot l’alumnat de l’aula faci aportacions útils i relle-
vants. En qualsevol cas, és important entendre que les activitats proposades són 
exemples que poden i s’han d’adaptar a les circumstàncies concretes de l’alumnat i de 
l’aula. De la mateixa manera, les rúbriques d’avaluació s’han d’entendre com una pro-
posta de partida que cal adaptar a la realitat de l’aula.

Al final del document trobarà una sèrie de pautes generals d’accessibilitat i alguns 
referents per al treball científic des de la perspectiva de l’accessibilitat i el disseny 
universal.

S’aporten també 24 efemèrides amb redacció senzilla a tall de referent per treballar 
amb alumnat de menor edat amb dificultats comunicatives.



4GUÍA DIDÀCTICA

1. ACTIVITAT
CARNET DE L’ACADÈMIA DE SUPERCIÈNCIA

Objectius: 

• Familiaritzar a l’alumnat amb figures destacades de la història de la ciència.

• Facilitar una visió general de la ciència com a treball acumulatiu de moltes 
persones i després de molt de temps.
 
• Fomentar els valors associats a la ciència i els seus mètodes. 

Continguts:

• Conceptes i elements bàsics sobre el/els personatges i el seu moment històric.

• Els mètodes de recerca d’informació en mitjans analògics o digitals.

• Valorar la varietat de perfils personals i professionals que han fet progressar la 
ciència, especialment amb perspectiva de gènere.

Competències clau:

Tot i que l’activitat permet desenvolupar totes les competències essencials, incidirà 
especialment en les «competències socials i cíviques» (CSC), en la «competència 
matemàtica i competències en ciència i tecnologia» (CMCT) i en la «competència per  
aprendre a aprendre» (CPAA).

Temporalització:

D’ 1 a 2 sessions a l’aula (50 a 120 minuts).

Acadèmia de 
Superciència
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Materials: 

Carnets fotocopiables de l’Acadèmia de Superciència. 

Desenvolupament:

L’activitat pot realitzar-se individualment o en parelles. 

La persona docent escollirà les dades que siguin necessàries (una per alumne/a en 
cas de treball individual) i s’encarregarà de la fitxa d’informació esquemàtica. 
En funció de la maduresa de l’alumnat i de la seva capacitat de recerca deixarà 
alguns dels camps en blanc perquè siguin ells els que facin la recerca. 

Es reparteix a cada alumne (o a cada parella) un carnet en blanc i la fitxa d’informa-
ció. L’alumnat ha de completar els diferents camps del carnet.

Posteriorment poden plastificar-se per utilitzar-se en futures activitats.

Ampliació:

Els carnets completats poden ser utilitzats com a targetes de Memory, el popular joc 
de parelles, o per fer una línia temporal a la paret de l’aula o als passadissos del cen-
tre.

Avaluació:

Es valorarà la capacitat per localitzar la informació, per cercar, i l’esforç per tra-
duir en el dibuix l’assoliment o descobriment commemorat, d’acord amb el següent 
barem:
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25% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

50% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

Trasllada la 
informació de la 

fitxa que lliura el/la 
docent, però no és 
capaç de localitzar 

la que hi falta, ni tan 
sols amb suport.

Trasllada la 
informació de la 

fitxa que lliura el/
la docent i és capaç 
de localitzar la que 
hi falta, amb suport 

del/la docent.

Trasllada la informació 
de la fitxa que lliura 

el/la docent i és capaç 
de localitzar la que 
hi falta, sol/a o amb 
la col·laboració dels 
seus companys/es.

Trasllada la 
informació de la 

fitxa que lliura el/
la docent, localitza 
la informació que 
falta, sol/a o en 

col·laboració amb 
els seus companys 

i ajuda als altres 
a completar 

aquesta tasca.

La representació 
gràfica gairebé 

no  té relació amb 
la persona o el fet 

commemorat.

La representació 
gràfica a presenta 

la persona 
commemorada però 
sense referències al 

fet commemorat.

La representació 
gràfica a presenta 

la persona 
commemorada 
i inclou alguna 

referència al fet
commemorat.

La representació 
gràfica és un fidel 

reflex de la persona i 
el fet commemorats.
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Fitxa docent (1er a 3er de E.P.)

Nom i cognoms:____________________________________________________________

Data de naixement: _________________________________________________________

Dona/Home: _______________________________________________________________

Quants anys va viure?:______________________________________________________

Descobriment o àrea de treball: ______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



8GUÍA DIDÀCTICA

Nom I COGNOMS:

Data de naixement:                             
Quants anys va viure?:                    
Dona/Home: 
Descobriment o àrea de treball:

Acadèmia de 
Superciència
Acadèmia de 
Superciència

 Carnet 1er a 3er d’E.P.
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Fitxa docent (4rt a 6è d’E.P.)

Nom i conoms:______________________________________________________________

Dona/Home: _______________________________________________________________

Data de naixement: ____________________ Data de la mort: ______________________

Quants anys va viure?: ______________________________________________________

País:_______________________________________________________________________ 

Descobriment o àrea de treball: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Petita biografia (5 a 10 línies): ________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nom  i cognoms:                                                                              

Data de naixement:                                              Data de la mort:   

Quants anys va viure?: 

Dona/Home: 

PAÍS:

Descobriment o àrea de treball/ especialitat:

Petita biografia:

Acadèmia de 
Superciència

Carnet 4rt a 6è de E.P.
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Fitxa docent (ESO)

Nom i cognoms::____________________________________________________________

Dona/Home: _______________________________________________________________

Data de naixement: ____________________ Data de la mort: ______________________

Quants anys va viure?: _______________________________________________________

País: ______________________________________________________________________

Descobriment o àrea de treball/ especialitat: ___________________________________

___________________________________________________________________________

Petita biografia (5 a 10 línies): ________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Científics/ques relacionats:___________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Influèncias rebudes i exercides: ______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Per a l’alumnat d’ESO pot ser interessant que el/la docent aporti informació 
diferent en cada cas. Per exemple, només el nom complet, o bé el descobri-
ment i la data de naixement, etc.
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Nom i cognoms:
Dona/Home:   
Data de naixement:                                      Data de la mort:                                 
Quants anys va viure?:
PAÍS:
Descobriment o àrea de treball/ especialitat:

Influències rebudes i exercides:

Científics/ques relacionats:

Acadèmia de 
Superciència

Carnet ESO
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2. ACTIVITAT
LÍNIA DEL TEMPS

Objectius: 

• Presentar la generació de coneixement des d’una perspectiva temporal i 
d’evolució constant.

• Orientar una interpretació dels avenços científics des d’una òptica històrica i 
no exclusivament centrada en el present.  

• Afavorir un enfocament crític sobre l’evolució dels avenços científics.

Continguts:

• Els avenços científics i tècnics i els seus moments històrics.

• Presència de dones i homes en diferents camps del coneixement i diferents 
moments històrics. 

• La relació dels progressos científics, tècnics i matemàtics amb l’entorn social en 
el qual es desenvolupen, incloent-hi la interacció amb altres avenços científics.

Competències clau:

Tot i que l’activitat permet desenvolupar totes les competències clau, incidirà 
especialment en les «competències socials i cíviques» (CSC), en la «competència 
matemàtica i competències en ciència i tecnologia» (CMCT) i en la «competència per 
aprendre a aprendre» (CPAA).

Temporalització:

De 2 a 3 sesiones a l’aula (100 a 180 minuts).

Materials: 

Aplicacions per a l’elaboració de línies del temps  digitals1  o també paper mural i tar-
getes.

https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/
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Desenvolupament:

Es seleccionen diferents esdeveniments. En funció de l’orientació didàctica i de 
la maduresa de l’alumnat, aquesta selecció la pot realitzar el personal docent o pot 
deixar-se en mans de l’aula. També pot circumscriure’s a un període determinat (mes, 
trimestre...) i anar-se ampliant progressivament al llarg del curs, o bé proposar-ho en 
un únic moment, cobrint tot l’any natural.

Cada alumne/a o equip (si s’opta per un treball més col·laboratiu) haurà de fer una 
fitxa dels esdeveniments que li corresponguin. Aquesta fitxa contindrà la informa-
ció sol·licitada per la persona docent, o bé serà el grup-classe el que la determini 
col·laborativament.

Les diferents fitxes se situaran físicament o virtualment en el lloc temporal que els hi 
correspon per a la seva consulta o visualització conjunta.

Ampliació:

Aquesta línia del temps pot enriquir-se amb el context històric de les diferents 
èpoques, com poden ser grans guerres que assenyalen límits històrics, etc.

Pot establir-se un debat sobre l’acumulació o absència d’esdeveniments en determi-
nats moments, la major o menor presència de dones, o la vinculació d’aquests fets 
històrics amb d’altres significatius en l’àmbit geopolític o social.

Avaluació:

Es valorarà la capacitat per a seleccionar informació i per integrar el coneixement en 
el context històric d’acord amb el següent barem:
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25% DE LA 
PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

50% DE LA 
PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

75% DE LA 
PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

La informació 
seleccionada és 
incidental o de 

caràcter molt bàsic, 
no respon a un 

procés de reflexió 
individual o grupal.

La informació 
seleccionada 

és mínima però 
significativa, 

responent a un procés 
de reflexió superficial.

La informació 
seleccionada és 

pertinent, respon a 
un procés reflexiu, 
però es consigna 
de manera literal.

La informació 
seleccionada és 

pertinent, completa 
i no excessiva, s’ha 

seleccionat per mitjà 
d’un procés reflexiu 
i se’n consigna una 

reelaboració crítica.

EN CAS DE PRESENTAR UN DEBAT HISTÒRIC...

La interpretació 
dels esdeveniments 

és aïllada i no 
s’integra en el 

context històric.

La interpretació 
es realitza a partir 

d’elements molt 
superficials del 

coneixement històric.

La interpretació és 
coherent des de la 

perspectiva històrica 
i permet entendre 
millor l’efemèride. 

La interpretació 
és coherent des 

de la perspectiva 
històrica i científica, 

es relaciona de 
forma complexa amb 
altres fets històrics 

i, en particular, 
amb altres avenços 
científics i tècnics.
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3. ACTIVITAT 
STEM A TOT ARREU

Objectius: 

• Presentar la generació de coneixement des d’una perspectiva global,
geopolítica i social.

• Orientar una interpretació dels avenços científics des d’una òptica que faci 
valdre la ubiqüitat dels descobriments al llarg del temps.

• Afavorir un enfocament crític sobre l’evolució dels avenços científics.

Continguts:

• Els avenços científics i tècnics, la seva ubiqüitat i la importància de la formació 
científica de tots els pobles.

• Presència de desenvolupaments científics i tècnics per part de persones de tots 
els països i nacions sempre que tinguin accés a la formació (acadèmica o infor-
mal).  

• La relació dels progressos científics, tècnics i matemàtics amb l’entorn social i 
científic en el qual es duen a terme.

Competències clau:

Tot i que l’activitat permet desenvolupar totes les competències clau, incidirà 
especialment en les «competències socials i cíviques» (CSC), en la «competència 
matemàtica» i «competències en ciència i tecnologia» (CMCT), i en la «competència 
per aprendre a aprendre» (CPAA).

Temporalització:

De 2 a 3 sessions a l’aula (entre 100 i 180 minuts).
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Materials: 

Mapes històrics o contemporanis. Es pot utilitzar algun Sistema d’Informació 
Geogràfic (SIG o GIS, pel seu abreujament en anglès escolar2 o bé crear capes en 
algun mapa interactiu com Google Maps. 

Desenvolupament:

Es seleccionen diferents esdeveniments. En funció de l’orientació didàctica i de 
la maduresa de l’alumnat, aquesta selecció pot realitzar-la el personal docent o bé 
deixar-la en mans de l’aula. També pot circumscriure’s a un determinat període (mes, 
trimestre…) i anar-se ampliant progressivament al llarg del curs, o proposar-se en un 
únic moment que abasti tot l’any natural. 

Cada alumne/a o equip (si s’opta por un treball més col·laboratiu) haurà de fer una 
fitxa de les efemèrides que li corresponen. Aquesta fitxa contindrà la informació 
sol·licitada per la persona docent o bé serà el grup-classe el que la determini col·la-
borativament. 

Les diferents fitxes se situaran físicament o virtualment en el lloc geogràfic que els 
hi correspon per a la seva consulta o visualització conjunta

Ampliació:

Aquest mapa col·laboratiu pot enriquir-se mitjançant capes que marquen els límits 
geogràfics al llarg de les diferents èpoques.

Pot establir-se un debat sobre l’acumulació o absència d’efemèrides en determinats 
llocs o regions, la major o menor presència de dones, o la vinculació d’aquests desco-
briments amb altres de relleu en l’àmbit geopolític o social.

Aquesta activitat i l’anterior poden realitzar-se conjuntament i permeten un grau més 
alt de comprensió, debat i pensament crític.

Avaluació:

Es valorarà la capacitat per seleccionar informació i per integrar el coneixement en 
el context històric d’acord amb el següent barem:

https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/ 
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25% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

50% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

La informació 
seleccionada és 
incidental o de 

caràcter molt bàsic, 
sense respondre a 

un procés de reflexió 
individual o grupal..

La informació 
seleccionada és 
mínima però de 

relleu, responent 
a un procés de 

reflexió superficial.

La informació 
seleccionada és 

pertinent, respon a 
un procés reflexiu, 
però es consigna 
de manera literal.

La informació 
seleccionada és 

pertinent, completa 
i no excessiva, s’ha 

seleccionat per mitjà 
d’un procés reflexiu  
i se’n consigna una 

reelaboració crítica.

                                    EN CAS DE DUR A TERME UN DEBAT DE BASE GEOPOLÍTICA I SOCIAL…

La interpretació dels 
fets és aïllada i no 

s’integra en el context 
geopolític i social

La interpretació 
es realitza a  partir 

d’elements molt 
superficials del 

coneixement històric, 
geopolític i social.

La interpretació és 
coherent des de la 

perspectiva històrica, 
geopolítica i social, 
permetent entendre 

millor el fet.  

La interpretació 
és coherent des 

de la perspectiva 
històrica, geopolítica, 
social  científica. Es 
relaciona de forma 

complexa amb 
altres fets històrics 

i, en particular, 
amb altres avenços 
científics i tècnics.
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4. ACTIVITAT
AGENT TEMPORAL OIPAC 

(Organització Internacional per a la Protecció dels Avenços Científics)

Objectius: 

• Analitzar els avenços científics i tècnics des d’una òptica integral i contex-
tualitzada.

• Establir mètodes de captació d’informació i posterior divulgació científica i 
tècnica.

• Afavorir una actitud curiosa i crítica en la recerca i l’exposició de la informació. 

Continguts:

• Els elements destacats de la personalitat o esdeveniment escollit o homenatjat

• Tipologies de textos: entrevista, notícia, discurs...  

• Presentació verificable i divulgativa de la informació.

Competèncias clau:

Tot i que l’activitat permet desenvolupar totes les competències clau, incidirà 
especialment en la «competència en comunicació lingüística», «competències 
socials i cíviques» (CSC), «competència digital» (CD)  i «competència en el sentit de la 
iniciativa i esperit emprenedor».

Temporalització:

De 2 a 3 sessions a l’aula (entre 100 i 180 minuts).

Materials: 

Recursos analògics o digitals (on/offline) per a la recerca d’informació.
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Desenvolupament:

Es seleccionen, per part de la persona docent, o bé per l’alumnat de manera col·labo-
rativa, diferents personalitats homenatjades.

L’aula es divideix en grups i cadascun se’n fa càrrec d’una. 

Cada grup d’alumnes serà, per tant, un equip d’agents temporals OIPAC (Organització 
Internacional per a la Protecció dels Avenços Científics). Els agents temporals OIPAC 
viatgen a través del temps cuidant la memòria dels avenços científics, la seva 
correcta interpretació i reconeixement. Com a part de la seva missió seran encarre-
gats d’una o diverses de les següents tasques:

• Els registres són fràgils i es perden, per això els agents temporals mantenen al 
dia la informació de primera mà obtinguda de científiques i científics. L’equip haurà 
de fer una entrevista fictícia a la personalitat assignada i consignar els resultats en 
un informe Top Public (Llicència per a divulgar).  

• El reconeixement del gran públic és important, però també ho és el de la comu-
nitat científica i tècnica. Per això hauran d’organitzar el lliurament d’un premi a la 
personalitat assignada, en una cerimònia intertemporal a la que assistiran els més 
insignes científiques i científics, tecnòlogues i tecnòlegs, enginyeres i enginyers i 
matemàtiques i matemàtics de tots els temps. Hauran d’escriure l’hipotètic discurs 
de lliurament reconeixent la seva trajectòria o descoberta.

• La grandesa d’una fita científica no garanteix que sigui recordada, per això els 
agents temporals OIPAC, entre les seves tasques, han de fer-se presents a la pre-
msa, ràdio, televisió, etc. i realitzar peces informatives que recordin al gran públic 
descobriments o persones que corren el risc de ser oblidats. L’equip elaborarà una 
d’aquestes peces en un format predeterminat o de la seva elecció.

Per a la realització d’aquesta activitat caldrà un procés de documentació important 
per part de l’alumnat. A més gran maduresa, més gran autonomia en la recerca i la 
selecció d’informació, i en “l’escenificació pública” del coneixement adquirit.

Ampliació:

L’activitat parteix des del pressupòsit que els agents temporals OIPAC poden dis-
senyar multitud d’activitats creatives, com ara portar imaginàriament un científic o 
científica del passat a un laboratori actual, i inventar quines impressiones i converses 
tindria amb les persones que actualment hi treballen.  
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Avaluació:

Es valorarà la capacitat per seleccionar la informació i per integrar el coneixement en 
el context històric d’acord amb el següent barem:

25% DE LA
PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

50% DE LA 
PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

La informació 
seleccionada és 
incidental o de 

caràcter molt bàsic, 
sense respondre 

a un procés de 
contrast, selecció 
i reflexió grupal.

La informació 
seleccionada és 
mínima però de 

relleu, responent 
a un procés de 

contrast, selecció 
i reflexió grupal. 

La informació 
seleccionada és 

pertinent, respon a 
un procés reflexiu de 
selecció i contrast, 

però es consigna 
de manera literal 
i no adaptada al 
context històric.

La informació 
seleccionada és 

pertinent, completa 
i no excessiva, 

s’ha seleccionat 
mitjançant un procés 
de contrast reflexiu 

i se’n consigna 
una reelaboració 
crítica a partir del 
context històric.

L’escenificació 
(text, locució, etc.) 
és contemporània, 

amb l’excepció 
d’algun tòpic històric 

o geogràfic.

L’escenificació 
(text, locució, etc.) 
és fonamentalment 

contemporània, 
però inclou algun 
element històric o 

geogràfic que ajuda a 
la contextualització.

L’escenificació 
(text, locució, etc.) 

és adequada al 
context històric i 

geogràfic per mitjà 
de recursos simples. 

L’escenificació (text, 
locució, etc.) és 

adequada al  context 
històric i geogràfic, 

aportant una varietat 
de recursos creatius.
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5. ACTIVITAT 
EL CORREU GALÀCTIC

Objectius: 

• Analitzar els avenços científics i tècnics des d’una òptica integral i contex-
tualitzada.
• Establir mètodes de recerca d’informació i posterior divulgació científica i 
tècnica.
• Afavorir una actitud curiosa i crítica en la recerca i exposició de la informació. 
• Fomentar la creativitat en la divulgació.

Continguts:

• Els elements destacats de la personalitat o esdeveniment escollit o homenatjat.

• Recursos didàctics i divulgatius en l’exposició del coneixement científic (gràfics, 
infografies, etc.).

Competències clau:

Tot i que l’activitat permet desenvolupar totes les competències clau, incidirà espe-
cialment en la «competència en comunicació lingüística», «competències socials i 
cíviques» (CSC), «competència digital» (CD) i «competència en el sentit de la iniciativa i 
esperit emprenedor». 

Temporalització:

De 2 a 3 sessions a l’aula (entre 100 i 180 minuts).

Materials: 

Recursos analògics o digitals (on/offline) per a la recerca d’informació
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Desenvolupament:

Es seleccionen, per part de la persona docent, o per l’alumnat de manera col·labora-
tiva, una o diverses personalitats o esdeveniments homenatjats.

L’aula es divideix en grups petits o parelles, i cada grup se’n farà càrrec d’un, o bé del 
mateix des de diferents perspectives.

Cada grup d’alumnes serà, per tant, un equip de reporters d’El Correu Galàctic, una 
plataforma de notícies transmèdia d’àmbit interestel·lar, la missió de la qual és donar 
cobertura a les notícies locals del Sector SS (Sistema Solar), un dels més llunyans 
dels sistemes coneguts. Al Sector SS només hi ha un petit planeta habitat, però els 
seus avenços científics són clau en el desenvolupament d’algunes de les teories i tec-
nologies més importants de l’univers conegut. Tot i això, la raça que els ha desenvo-
lupat, la humana, és bastant peculiar i el que per a ells és fàcilment comprensible, és 
gairebé un exercici de ciència-ficció per a la resta de l’univers. La seva missió com 
a reporters locals serà portar la secció de Ciència Terrícola, en la que, mitjançant 
peces informatives (format determinat o de la seva elecció), explicaran a la resta de 
vida no terrestre de la Galàxia els avenços científics o la importància històrica dels 
fets i persones homenatjats.  

Però, compte! Allò que per a un terrícola és obvi, per a un habitant de qualsevol dels 
exoplanetes habitats del sistema, no ho és tant. Caldrà explicar, fins i tot, el més obvi. 

Per a la realització d’aquesta activitat farà falta un procés de documentació impor-
tant per part de l’alumnat. A major maduresa, més autonomia en la recerca i selecció 
d’informació, i en l’escenificació del coneixement adquirit.

Ampliació:

Concurs a l’aula per determinar quina de les peces informatives ocupa la portada.

Avaluació:

Es valorarà la capacitat per seleccionar la informació i per integrar el coneixement en 
el context històric d’acord amb el següent barem:
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25% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

50% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓ
ASSIGNADA

La informació 
seleccionada és 
incidental o de 

caràcter molt bàsic, 
sense respondre 

a un procés de 
contrast, selecció 
i reflexió grupal.

La informació 
seleccionada 

és mínima, però 
rellevant, responent 

a un procés de 
contrast, selecció 
i reflexió grupal. 

La informació 
seleccionada és 

pertinent, respon a 
un procés reflexiu de 
selecció i contrast, 
però es consigna de 
manera literal i no 

adaptada al context 
fictici que es planteja.

La informació 
seleccionada és 

pertinent, completa 
i no excessiva, 

s’ha seleccionat 
mitjançant un procés 
de contrast reflexiu 
i se’n consigna una 
reelaboració crítica 
a partir del context 

fictici que es planteja.

Els recursos utilitzats 
en l’explicació són, 
majoritàriament, 

inadequats, 
formats per collage 
d’elements previs.

Els recursos emprats, 
tot i que adequats, 
són reutilitzats o 

agafats de diverses 
fonts, però sense 
cap reelaboració 

ni ajustament.

Els recursos emprats 
combinen alguns de 

preexistents i d’altres 
d’elaboració pròpia.

Els recursos 
utilitzats, adequats 

i pertinents, són, 
majoritàriament, 

d’elaboració pròpia 
o bé provinents 
de l’adaptació i 

adequació d’altres 
preexistents.
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6. ALTRES ACTIVITATS

Qualssevol de les activitats plantejades pot enriquir-se amb les altres, o amb petites 
activitats paral·leles, com ara:

• Cercar 1 una teoria científica que ja fos coneguda a l’època del/laa homenat-
jat/a i una que no, i comentar les seves implicacions.

• Localitzar, visualitzar i comentar un recurs audiovisual (vídeo, presentació, 
etc.) sobre el tema o la persona escollits, individualment o en grup.

• Recrear algun experiment realitzat per el/la homenatjat (en cas d’experi-
ments senzills).

• Localitzar i exposar a l’aula una cita cèlebre (si s’escau) de la persona home-
natjada.

• Localitzar, almenys, 3 persones de països diferents o d’èpoques diferents (o 
3 dones, si volem centrar-nos en la igualtat) que treballin en el mateix camp 
del saber.

• Imaginar la persona homenatjada com a un superheroi/superheroïna. Des 
d’aquesta perspectiva, dur a terme un concurs a l’aula per dissenyar l’arxie-
nemic o antiheroi a qui combatria en un hipotètic còmic que en relataria les 
aventures.    

Bonus: Realitzar un petit còmic amb les aventures. 
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7. ORIENTACIONS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

S’han de seguir les recomanacions que, amb caràcter general, s’apliquen al treball a 
l’aula des de la perspectiva de la inclusió i l’atenció a la diversitat, adaptant els recur-
sos, el temps i els espais en funció de les necessitats de cada alumne o alumna. 
Especialment, cal atendre a:  

• Oferir diferents formes d’accedir a la informació. Poden ser textos escrits, 
orals, adaptats a Braille, explicacions en llengua de signes, dibuixos en relleu, 
dissenys en 3D, adaptació a pictogrames, etc. La informació multisensorial és 
beneficiosa per a tota l’aula. Un disseny en relleu o un model 3D d’un sistema 
planetari, per exemple, és útil no només per a l’alumnat amb dificultats de visió 
o amb problemes de comprensió lectora, sinó que dona una visió més àmplia i 
completa a tota la classe.

• Permetre que les tasques suposin l’elaboració de resultats multisensorials on 
tot l’alumnat pugui participar activament en la seva elaboració i explicació. Wan-
da Díaz-Merced3 va perdre la vista mentre era estudiant de Grau a Puerto Rico 
i va decidir utilitzar la sonificació per convertir conjunts de grans dades en so 
audible. Avui és una prestigiosa astrònoma que realitza les seves investigacions 
mitjançant aquesta tècnica. Optar per modes de representació diferents també 
permet fer avançar la ciència.

• Redactar tota informació complementària de manera clara i senzilla. Es poden 
utilitzar les recomanacions de la lectura fácil4. No només són útils per a perso-
nes amb problemes de comprensió lectora (inclosa la dislèxia) sinó que fan que 
els textos siguin més entenedors per a tothom.

• Una cita atribuïda a Albert Einstein (i probablement apòcrifa) diu que no entens 
realment alguna cosa fins que ets capaç d’explicar-la a la teva àvia. No hi ha raó, 
per tant, per deixar a cap alumne/a enrere. Projectes com PDI Ciencia (https://
www.pdiciencia.com), Ciencia sin Barreras (https://www.ucm.es/geodivulgar/
asociacion-ciencia-sin-barreras) o el Club de Astronomía para Ciegos (https://
www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos) són bons 
exemples d’això.

https://www.pdiciencia.com
https://www.pdiciencia.com
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
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� Juan de la Cierva va ser un enginyer espanyol.

� Juan de la Cierva va inventar l’autogir.

� L’autogir és un mitjà de transport que barreja un avió i 
un helicòpter.

� El 9 de gener de 1923 Juan de la Cierva va usar l’autogir 
amb èxit per primera vegada.

� Ernö Rubik és escultor i dissenyador.

� Ernö Rubik va inventar una joguina que es diu cub de 
Rubik.

� El cub de Rubik és un puzle o trencaclosques.

� El 30 de gener de 1975 Ernö Rubik va registrar la patent  
del cubo de Rubik.

� Registrar una patent és anotar de manera oficial que 
n’ets l’inventor.

GENER ////////////// INVENTS ////////////////////////////////////////////////
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    � El 15 de febrer de 2001 es va publicar en Nature la

seqüenciació del genoma humà.

� Nature és una revista científica molt important.

� El genoma humà són les instruccions que hi ha a les 
nostres cèl·lules per poder funcionar i fer altres cèl·lu-
les.

� El genoma humà està fet d’un material anomenat ADN.

� El de febrer de 1953 Francis Crick i James Watson van 
descobrir l’estructura de l’ADN. L’estructura és la forma 
que té alguna cosa, és a dir, com és aquesta cosa.

� L’ADN és el material del qual està fet el genoma humà.

� A Francis Crick i James Watson els van donar un Premi 
Nobel pel descobriment de l’estructura de l’ADN.

� Un Premi Nobel és un premi molt important que s’en-
trega a persones que han fet coses bones i importants 
per a la humanitat.

� Rosalind Franklin també treballava en l’estructura de 
l’ADN. Els seus descobriments van ser molt importants. 
Rosalind va morir el 1958.

� Ningú va reconèixer el treball de Rosalind Franklin.

¿?

FEBRER  //////////// GENÈTICA //////////////////////////////////////////////
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�
�

�
�

ANNEX                                                                                                                                                                                        3

� El 6 de març de 1937 va néixer Valentina Tereshkova.

� Valentina Tereshkova és una enginyera i cosmonauta.

� Cosmonauta és la persona que viatja a l’espai.
També se l’anomena astronauta.

� Valentina Tereshkova va ser la primera dona que va via-
tjar a l’espai exterior.

� Valentina Tereshkova va usar una nau espacial
anomenada Vostok 6.

� El 14 de març de 1963 va néixer Pedro Duque.

� Pedro Duque és enginyer i cosmonauta.

� Pedro Duque és el primer cosmonauta espanyol.
Pedro Duque va viatjar dos cops a l’espai.

� Ara Pedro Duque és Ministre de Ciència a Espanya.

� Ministre és la persona responsable d’un tema o una 
àrea de treball en el govern.

MARÇ/////////////// EXPLORACIÓ ESPACIAL /////////////////////////////////
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� El 3 d’abril de 1934 va néixer Jane Goodall.

� Jane Goodall és primatòloga.

� Primatòloga és la persona que estudia els primats, és 
a dir, els éssers humans i els nostres parents animals 
més propers, com són els micos, els goril·les, els xim-
panzés, etc.

� Jane Goodall és famosa perquè va estudiar com són 
les famílies dels ximpanzés.

� També va lluitar per tenir cura dels llocs on viuen.

� El 21 d’abril de 1838 va néixer John Muir.

� John Muir era naturalista.

� Naturalista era la persona que estudiava el medi natural.

� Avui en dia els naturalistes tenen diferents noms en funció 
de la seva especialitat. Per exemple, hi ha oceanògrafs, 
que estudien els mars; botànics, que estudien les plan-
tes; i molts més.

� John Muir a defensar molts espais naturals que en

l’actualitat són parcs protegits.

ABRIL  ////////////// CONSERVACIONISME ///////////////////////////////////
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� El 8 de maig de 1980 l’Organització Mundial de la Salut 
va certificar que ja no hi havia verola en el món.

�
 
L’Organització Mundial de la Salut també s’anomena 

OMS. És una organització que es preocupa pels temes 
de la salut a tot el món.

� La verola era una malaltia molt perillosa.

� La verola ja no existeix gràcies a les vacunes.

� Les vacunes són medicines importants que eviten que 
tinguem una malaltia o que la malaltia ens faci molt de 
mal.

� El 26 de maig de 1872 va néixer Trinidad Arroyo
Villaverde.

� Trinidad Arroyo va ser la primera dona oftalmòloga
a Espanya.

� Oftalmòleg és el metge encarregat de cuidar la vista.

� Als oftalmòlegs també se’ls anomena oculistes. 

MAIG /////////////// SALUT ///////////////////////////////////////////////////
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� El 8 de juny de 2021 és el Dia Mundial dels Océanos.

� Aquest dia, i cada dia de l’any, cal recordar que els 
oceans són molt importants.

� Cal cuidar els oceans i mantenir-los nets.
� Els oceans produeixen la major part de l’oxigen que 
respirem.

�  L’oxigen és el gas que agafem de l’aire en els pulmons 
i que ens serveix per respirar.

�  L’11 de juny de 1910 va néixer Jacques-Yves Cousteau.

� Jacques-Yves Cousteau va ser un oceanògraf
i explorador.

� Oceanògraf és la persona que estudia els mars i els 
oceans.

� Jacques-Yves Cousteau va lluitar per defensar els 
mars i els oceans de la contaminació.

� La contaminació és la brutícia que es veu i la que no es 
veu.

� També va gravar moltes pel·lícules i documentals en 
els quals explicava coses molt interessants del món 
submarí.

JUNY /////////////// MAR /////////////////////////////////////////////////////
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� El 3 de juliol de 1865 va néixer Mary A. Kingsbury.

� Mary A. Kingsbury va ser bibliotecària.

� Bibliotecària és la persona que té cura i atén les
biblioteques.

� Mary A. Kingsbury va ser la primera persona que es va 
en carregar d’una biblioteca escolar.

� Mary A. Kinsgbury va lluitar perquè hi hagués bibliote-
ques escolars en totes les escoles i instituts.

� El 15 de juliol de 1799 es va descobrir la Pedra Rosetta.

� La Pedra Rosetta és una pedra que té un text en tres 
idiomes diferents: jeroglífic, demòtic i grec antic.

� Els jeroglífics són els dibuixos que feien servir els 
egipcis per escriure.

� El demòtic és una manera més senzilla d’escriure els 
jeroglífics perquè s’assemblin més a lletres.

� El grec antic és l’idioma que es parlava a la Grècia 
Clàssica.

� Gràcies a la Pedra Rosetta es va saber com llegir els 
jeroglífics egipcis.

JULIOL //////////////    LLETRES ///////////////////////////////////////////////
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� L’11 d’agost de 1858 va néixer Christiaan Eijkman.

� Christiaan Eijkman va descobrir la importància de les 
vitamines en l’alimentació.

� Les vitamines són unes substàncies que hi ha en certs 
aliments i que són molt importants per estar sans.

� A Christiaan Eijkman li van donar un Premi Nobel per 
aquest descobriment.

� Un Premi Nobel és un premi molt important que s’en-
trega a persones que han fet coses bones i importants 
per a la humanitat.

� El 17 d’agost de 1737 va néixer Antoine Parmentier.

� Antoine Parmentier va ser agrònom i nutricionista.

� Agrònom és la persona que estudia els cultius.

� Nutricionista és la persona que estudia què menjar i 
com menjar per estar sans.

� Antoine Parmentier va estudiar la patata. Va descobrir 
que la patata era comestible.

� Gràcies als treballs d’Antoine Parmentier les patates 
van deixar d’estar prohibides.

Vit B1

AGOST ///////////// ALIMENTACIÓ I DIETA ///////////////////////////////////
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� El 13 de setembre de 1956 es va presentar el primer 
ordinador que guardava dins la informació.

� Aquest ordinador era de l’empresa IBM.

� Abans d’aquest ordinador, els ordinadors només calcula-
ven.

� Calia donar-los la informació cada vegada i guardar els 
resultats en un altre lloc.

� El 23 de setembre de 1889 es va fundar Nintendo.

� Quan es va fundar, Nintendo era una fàbrica de jocs de 
naips.

� Els jocs de naips són els jocs de cartes.

� Nintendo va començar a desenvolupar videojocs el 
1975.

� Avui en dia, Nintendo fabrica videojocs i consoles per 
jugar, i és molt coneguda.

SETEMBRE /////////    INFORMÀTICA ///////////////////////////////////////////
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� L’1 d’octubre de 1883 es va fer el primer assaig de 
comunicació per telèfon a Espanya. 

� És a dir, l’1 d’octubre de 1883 va ser la primera 
vegada que dues persones a Espanya van parlar per 
telèfon.

� El 29 de octubre de 1969 se hizo el primer ensayo de
comunicació per internet. És a dir, el 29 d’octubre de 
1969 va ser la primera vegada que dues persones es 
van enviar alguna cosa per internet al món.

� Internet és un conjunt de xarxes de comunicació 
internacional.

� Aquest assaig de comunicació per Internet va tenir 
lloc als Estats Units.

OCTUBRE ////////// COMUNICACIONS ///////////////////////////////////////
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� El 9 de novembre de 1795 va néixer James Barry.

� James Barry va ser un metge de l’exèrcit.

� James Barry va ser el primer metge que va fer una 
cesària a Àfrica amb èxit.

� Una cesària és una operació que es fa quan un nadó no 
pot néixer de manera natural.

� El 15 de novembre de 1873 va néixer Sara Josephine 
Baker.

� Sara Josephine Baker va ser metgesa.

� Sara Josephine Baker va fer molts treballs que van aju-
dar als nens i les nenes.

� Gràcies als treballs de Sara Josephine Baker van morir 
menys nens per causes que podien evitar-se.

� Sara Josephine Baker va publicar cinc llibres sobre 
com cuidar als nens i les nenes perquè estiguessin 
sans.

NOVEMBRE /////// / NAIXIMENTS ////////////////////////////////////////////
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� El 25 de desembre de 1901 va néixer Richard Shope.

� Richard Shope va ser un especialista en malalties dels 
animals.

� Richard Shope va descobrir els influenzavirus.

� Els influenzavirus són els virus que causen la grip als 
animals i als éssers humans.

� El 31 de desembre de 2019 es va donar el primer avís 
d’una nova malaltia.

�  Aquesta nova malaltia és causada per un coronavirus.

� Els coronavirus són un tipus de virus que ja coneixíem.

� La majoria dels coronavirus que coneixíem causen 
refredats a les persones.

� Aquesta nova malaltia és diferent d’un refredat i més 
perillosa.

� Aquesta nova malaltia s’anomena COVID-19.

DESEMBRE ///////// VIRUS ///////////////////////////////////////////////////




