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Encuentra la guía didáctica con ideas para el trabajo en el aula en: La realización de este calendario ha sido 
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Encuentra la guía didáctica con ideas para el trabajo en el aula en:

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.
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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).

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.

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: ______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nom I COGNOMS:

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

Acadèmia de 
Superciència

  Carnet 1er a 3er d’E.P.

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 4º a 6º de E.P.

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.

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.

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:
  

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

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:

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.

https://learning.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/ 
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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.

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.

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 co-
neixement 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 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. 

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. 
Wanda 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 investiga-
cions 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://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced
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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4Guíes per elaborar textos en lectura fácil:

17 de gener de 1706

El 17 de gener de 1706 va néixer Benjamin Franklin.
Va ser un científic, inventor i també polític.
Com a científic, va estudiar l’electricitat.
Va dedicar la seva recerca principalment,
a l’estudi dels fenòmens elèctrics.
Va inventar el parallamps, que és un aparell que
atrau els llamps en una tempesta per atrapar-los. 
D’aquesta manera, no cauen en llocs delicats o
perillosos.

29 de gener de 1886

Karl Benz va ser un inventor alemany.
El 29 de gener de 1886 va registrar l’invent del
primer automòbil que funcionava amb gasolina.
La gasolina és un dels combustibles que fan servir
els vehicles avui dia. Aquell automòbil, que semblava
un cotxe, tenia 3 rodes, i es pot visitar ara al Museu
Alemany de Munic.

GENER                             INVENTS 

http://blog.intef.es/cniie/2016/07/01/guia-para-la-lectura-facil/ 

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO22225/elaborar_textos_lectura_facil.pdf

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/lectura-facil-metodos.pdf

https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/ 
https://learning.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wanda_D%C3%ADaz-Merced 
https://cedec.intef.es/recursos-accesibles-para-todos-recomedaciones-de-lectura-facil/
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO22225/elaborar_textos_lectura_facil.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/lectura-facil-metodos.pdf
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MARÇ                               MEDICINA    FEBRER                           PALEO

3 de març de 1851 
 
El 3 de març de 1851 va néixer Ogino Ginko.
Va ser la primera dona metgessa i practicant
de la medicina occidental a Japó.

29 de març de 1561 

El 29 de març de 1561 va néixer Santorio Santorio. 
Va ser un metge italià. Va inventar diversos 
aparells de precisió. Un dels aparells que va 
inventar va ser el termòmetre per a medicina.

4 de febrer de 1922
 
El 4 de febrer del 1922 va néixer Joan Wiffen.
Va ser paleontòloga aficionada, és a dir,
li agradava estudiar fòssils. 
Va descobrir restes de diversos animals prehistòrics.

11 de febrer de 2005 
 
L'11 de febrer de 2005 es van trobar ous de dinosaure
que tenien els embrions (nadons sense néixer) a dins. 
Van aparèixer a Argentina.

24 de febrer de 1907 

El 24 de febrer de 1907 va néixer Marjorie Eileen 
Doris Courtenay-Latimer. Marjorie va ser naturalista 
(estudiava el món natural). El 1938 va descobrir un 
celacant viu. Els celacants són uns peixos que es 
creia que s'havien extingit feia 65 milions d’anys.
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ABRIL                              SALUT MAIG                                 INVESTIGADORS ESPANYOLS 

16 d'abril de 1921 

Marie Maynard Daly va néixer el 16 d'abril del 1921.
Marie va ser bioquímica, és a dir, va ser experta
en la química de la vida.
Va estudiar quin efecte té fumar o menjar molt de 
colesterol sobre el cor i la circulació de la sang.

28 d'abril de 1911 

El 28 d'abril del 1911 va néixer Mildred Vera Peters. 
Mildred es va especialitzar en la cura del càncer. 
Per exemple, va demostrar que moltes persones 
que tenien un tipus especial de càncer anomenat 
malaltia de Hodgkin podien curar-se. Fins aleshores 
es pensava que aquesta malaltia no tenia cura.

4 de maig de 1880
 
Mónico Sánchez Moreno fou un enginyer
que es va especialitzar en radiologia.
La radiologia és l’ús de rajos X, els rajos
que serveixen per fer radiografies.
Va inventar un aparell portàtil per poder fer
radiografies a les ambulàncies. Abans d’aquest 
invent, només podien fer-se als hospitals.
Mónico va néixer el 4 de maig de 1880. 

25 de maig de 1934  

El 25 de maig de 1934 Santiago Ramón i Cajal va
acabar d’escriure el seu llibre El món vist als  80 anys.
Santiago Ramón i Cajal va ser un metge i alhora
científic molt important.
Les seves idees, tot i tenir gairebé 100 anys,
semblen d’actualitat, com les que podria dir un
científic avui en dia.
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JUNY                               CAPACITATS DIFERENTS JULIOL                            MÚSICA 

1 de juny de 2022
 
L'1 de juny de 2022 el grup de recerca de Neuroingeniería 
Biomèdica de la Universitat Miguel Hernández va estrenar 
una obra musical basada en mesures de les diverses 
sensacions d'una persona cega. Aquest grup de recerca 
estudia com ajudar a les persones amb problemes en 
diverses parts del sistema nerviós gràcies a l'enginyeria.

8 de juny de 1896
 
El 8 de juny de 1896 va néixer la matemàtica Eleanor 
Pairman. Eleanor va ensenyar matemàtiques a estudiants 
cecs. Per poder ensenyar-los millor va estudiar braille. 
El braille és una manera d'escriure les diferents lletres 
amb punts en relleu (que sobresurten) perquè es puguin 
notar amb la punta dels dits. També va aprendre a fer 
diagrames i símbols amb la seva màquina de cosir 
i altres utensilis domèstics per  aconseguir que els 
seus dibuixos poguessin “llegir-se” amb les mans.

21 de juny de 2022 

El 21 de juny de 2022 van lliurar a Elena García 
Armada el Premi Popular a l'Inventor Europeu.
Elena és investigadora. Va inventar un exoesquelet 
que permet que nenes i nens amb paràlisi 
puguin caminar durant la rehabilitació.
Aquest exoesquelet és un aparell que sembla un 
esquelet mecànic que es posa damunt del cos.

11 de juliol de 1969 

L’11 de juliol de 1969 David Bowie va publicar un 
tema musical anomenat  «Space Oddity».
Aquesta cançó parla de la sensació de flotar a l’espai.
La BBC va fer servir la cançó per explicar l’arribada
del coet Apol·lo 11 i la seva tripulació a la Lluna nou
dies després (el 20 de juliol).
La BBC és una televisió pública del Regne Unit. 

19 de juliol de 1947 
 
El 19 de juliol de 1947 va néixer el guitarrista
i astrofísic Brian May. És famós perquè és membre
d’un grup molt conegut anomenat Queen.
Brian és doctor en astrofísica.
L’astrofísica estudia la física de l’univers.
Brian May va escriure la seva tesi doctoral
amb informació recollida a l’observatori del
Teide a Canàries (Espanya).
Una tesi doctoral és el treball que ha de completar-se
per ser doctor. 
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AGOST                             PIONERS SETEMBRE                   A VISTA D'OCELL 

1 d'agost de 1945 
 
L'1 d'agost del 1945 va morir Blas Cabrera.
A aquest científic se’l considera com un dels pares
de la física a Espanya. També és molt important
la seva recerca sobre el magnetisme. 
El magnetisme és la força que fa que,
per exemple, els imants s'atreguin.

21 d'agost de 1789 
 
El 21 d'agost del 1789 va néixer Augustin Louis Cauchy. 
Va ser pioner en l'anàlisi matemàtica.
Els pioners són les persones que fan els primers
treballs en un camp d'estudi. 
L'anàlisi matemàtica estudia els diferents conjunts
de números.

16 de setembre de 1934 
 
El 16 de setembre de 1934 Juan de la Cierva
va fer el primer vol en autogir.
L’autogir és un aparell volador antic
semblant als helicòpters actuals.
Juan de la Cierva va volar aquell dia sobre
la ciutat de Madrid.

19 de setembre de 2021
 
El 19 de setembre de 2021, a les tres de la tarda,
va entrar en erupció el volcà de Tajogaite a la Palma.
Quan el volcà va entrar en erupció, va 
començar a emetre gasos i lava.
L’equip de pilots de drons de l’Instituto Geológico
y Minero de España va vigilar l’erupció.
L’Instituto Geológico y Minero estudia les roques
d’Espanya. Gràcies, en part, a la seva feina, es va
poder gestionar millor l’emergència. 
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OCTUBRE                       PREMI PRINCESA D'ASTURIES NOVEMBRE                     PROMOCIÓ DE LA CULTURA CIENTÍFICA

21 d'octubre de 2016
 
El 21 d'octubre del 2016 van lliurar a Winifred Mary
Beard el Premi Princesa d'Astúries.
És un premi molt important.
Mary és experta en l'antiga Roma clàssica.
A més, explica el seu coneixement de manera molt 
fàcil perquè les persones que no són expertes 
en aquest tema ho puguin entendre i gaudir.

24 d'octubre de 1997  

El 24 d'octubre del 1997 van lliurar a l'equip 
investigador d'Atapuerca el Premi Príncep 
d'Astúries de Recerca Científica i Tècnica.
A Atapuerca s'estudien els nostres avantpassats
homínids, és a dir, els éssers humans anteriors als
actuals.

9 de novembre de 1934  

El 9 de novembre de 1934 va néixer Carl Sagan.
Va ser astrofísic, escriptor i divulgador.
Va explicar la ciència i la tecnologia de manera senzilla 
i entretinguda. Va ser el presentador d'una sèrie de 
televisió molt famosa anomenada Cosmos. Gràcies a 
aquest esforç, molta gent es va interessar per la ciència.

28 de novembre de 1660
 
El 28 de novembre de 1660 es va fundar la Royal
Society a Londres.
Aquesta institució és la societat científica més antiga
del Regne Unit. A més a més, és una de les primeres
d'Europa. Està dedicada a promoure l'excel·lència
a la ciència.
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2 de desembre de 1950
 
Isaac Asimov va publicar el 2 de desembre de 1950
l'obra titulada Jo, robot.
Aquest llibre recull diversos relats sobre robots que 
es relacionen amb éssers humans. Perquè aquestes 
relacions siguin pacífiques, bones i justes, s'han de basar 
en les tres lleis de la robòtica que va inventar Asimov.

28 de desembre de 1895 
 
El 28 de desembre de 1895 Wilhelm Röntgen va anunciar 
el descobriment dels raigs X. Els raigs X són els que 
permeten fer radiografies i són molt importants en 
medicina. Gràcies a ells, podem veure l'interior del cos 
humà. Wilhelm no els va patentar perquè la societat els 
pogués aprofitar de forma gratuïta. Quan es patenta 
un invent, cal pagar l'inventor per fer-lo servir.
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