
El Gust per la Lectura  
Curs 2022-2023 

 

Orientacions per al professorat 

 

                              



2 
 

El Gust per la Lectura 2022-2023 

Tercer i quart d’ESO 

 

Quantic Love 

Orientacions per al professorat 

 

Departament d’Educació 

Subdirecció General de Llengües 

Servei de Suports i Recursos Lingüístics 

 

Estel Freixa Bódalo 

Natàlia Mayor Miret 
 

 

 

Atès el caràcter docent d’aquesta publicació, per a la citació de fragments de textos d’altri i la reproducció 
de fotografies procedents d’obres publicades (de les quals se cita adequadament la font i el nom de 
l’autor) ens acollim al dret de citació reconegut a l’article 32.1 del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i a l’article 10.2 del Conveni de Berna 
per a la protecció de les obres literàries i artístiques, de 9 de setembre de 1886; i, per tant, està exempta 
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Introducció 

Els experts diuen que cal engrescar els alumnes a llegir continguts de tota mena, i per 

això recomanen1 que en els moments de lectura lliure —dins i fora de l’aula— se’ls 

convidi a llegir textos pertanyents a altres àmbits de coneixement: revistes de 

divulgació, narracions ad hoc, premsa especialitzada...  

En el cas concret de l’àmbit cientificotecnològic, el currículum vigent remarca la 

necessitat d’estudiar la ciència en context. Una forma de fer-ho és proporcionar a 

l’alumnat accés a una gran varietat de materials de lectura, diversos en formats, 

continguts, gèneres, registres..., que ajudin a connectar la ciència escolar a la vida real 

i que tinguin en compte les inquietuds i els interessos dels alumnes.  

Hi ha diversos gèneres que transmeten ciència i que es poden portar a l’aula. Els més 

freqüents, a banda dels materials d’instrucció formal com poden ser els llibres de text, 

són les comunicacions entre científics (papers, revistes especialitzades) i els llibres i 

revistes de divulgació. En el primer cas, el registre i les convencions del gènere els fan 

adequats per a la comunitat científica però difícils d’entendre per a l’alumnat o el gran 

públic.  

Es fa necessari, doncs, apropar-se a la ciència per mitjà d’altres gèneres menys 

especialitzats: la literatura de divulgació, però també la novel·la de ficció, són més 

fàcils d’interpretar i per tant faciliten l’apropament als grans conceptes científics. 

La novel·la de ficció 

Veus recents2 suggereixen que les novel·les poden ser un bon camp per 

contextualitzar l’ensenyament de les ciències, igual com ja fa temps que s’aprofita la 

novel·la històrica per a l’ensenyament de la història. Introduir textos de ficció en la 

formació científica és una manera de fer que la ciència sigui significativa, rellevant i 

accessible al públic.  

En aquesta línia, Isabel Pau-Custodio recomana l’ús de la novel·la de ficció realista a 

classe de ciències perquè pot afavorir que la ciència sigui més senzilla de comprendre 

i de recordar, i enumera diversos factors que ho justifiquen:  

- L’alumnat està més habituat a l’estructura narrativa, en la qual els fets o 

fenòmens es descriuen en l’ordre que s’han produït. És recomanable, per tant, 

alternar el text narratiu amb l’expositiu i, al llarg dels cursos, anar tendint del 

pensament narratiu al científic-expositiu. 

- Tots els elements de la lectura estan interconnectats i això permet que 

funcionin com una unitat d’imaginació, cosa que en una explicació analítica no 

és tan senzill. 

- De manera natural, les narracions porten a fer prediccions sobre el desenllaç 

final i a desitjar confirmar la predicció. D’aquesta manera el lector manté 

l’interès.  

                                                           
1 Entre altres autors: Baró, M. et al. (2013). Com crear un ambient lector a l’escola? Barcelona: Fundació 

Jaume Bofill. 
2 Vegeu Pau-Custodio, I. (2017). La novel·la com a context en l’educació científica. Barcelona: UAB. 

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/5/4/3/2/4/k/e/z/s/575.pdf
https://www.researchgate.net/publication/334480691_La_novella_com_a_context_en_l'educacio_cientifica
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- Desperten la implicació emocional (empatia), que està relacionada amb un 

tipus particular de memòria. Aquestes connexions personals del lector amb el 

text incrementen l’atenció als continguts conceptuals. 

- Donen l’oportunitat de viure l’experiència del descobriment científic a través 

dels personatges. Per aprendre a pensar científicament molta gent necessita 

veure la ciència com una activitat humana i imaginar-se participant-hi, però 

sense els riscos del món real.  

Trobareu aquesta argumentació més desenvolupada en dossiers anteriors de la 

categoria Llegim Ciència3 i en la tesi doctoral d’Isabel Pau-Custodio. 

Actualment, tant escriptors com lectors tenen una formació científica i tecnològica 

suficient: l’escriptor, per garantir el rigor i la qualitat dels detalls associats al model 

científic; el lector, per comprendre’l i per reflexionar sobre les implicacions morals, 

ètiques i socials de la ciència en el món contemporani. Tenim a l’abast, per tant, 

moltes novel·les que es poden aprofitar a la classe de ciències.4  

Quantic Love, una novel·la pensada per despertar l’interès per la 

ciència 

La literatura juvenil de ficció té sovint una intenció didàctica directa. És el cas de 

novel·les dedicades a un tema concret, relacionat amb un camp determinat del saber. 

Moltes d’aquestes obres inclouen informació explícita sobre el tema, articulades a 

partir d’un fil conductor que aporta el caràcter narratiu. Dos exemples ben coneguts 

són El dimoni dels nombres, de H. M. Enzensberger, que parla de matemàtiques, o El 

món de Sofia, de J. Gaarder, dedicat a la filosofia. Són llibres, per tant, a cavall de la 

ficció i la divulgació. 

També és el cas d’aquesta novel·la. L’autora, Sonia Fernández-Vidal, és llicenciada en 

Física i doctorada en Informació i Òptica Quàntica i coneix molt bé el CERN perquè hi 

va treballar entre el 2003 i el 2005. El seu interès per divulgar els temes relacionats 

amb la física quàntica l’ha portat a escriure diverses novel·les adreçades a un públic a 

partir de nou anys, com ara la trilogia La porta dels tres panys o la mateixa Quantic 

Love.  

Quantic Love ajuda a conèixer l’activitat del CERN i a divulgar aspectes rellevants de 

la física de partícules. També presenta científiques i científics destacats, que es van 

citant al llarg dels capítols. Tot plegat, amanit amb una història adolescent de 

descoberta de l’amor... En paraules de l’autora, intenta que la ciència sigui sexi. Per 

això pensem que és una recomanació adient per llegir a classe de ciències. Esperem 

que les propostes d’aquesta guia us siguin d’utilitat per aprofitar la novel·la amb el 

vostre alumnat. 

                                                           
3 Dins les quatre guies didàctiques de la categoria Llegim Ciència dels cursos anteriors hi ha l’apartat “Per 

què promoure la lectura de novel·les a la classe de ciències?”, on I. Pau-Custodio justifica la proposta de 
manera detallada (trobareu els enllaços a la bibliografia). 
4 Trobareu algunes recomanacions de lectura a les pàgines següents:  

- Ciències en Context. Proposta de novel·les de ficció per a treballar temes científics a secundària. 

- Agencia SINC. La mejor literatura con ciencia para alimentar a tu adolescente. 

https://www.researchgate.net/publication/334480691_La_novella_com_a_context_en_l'educacio_cientifica
http://www.cienciesencontext.com/recursos/proposta-de-novel%c2%b7les-de-ficcio-per-a-treballar-temes-cientifics-a-secundaria/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-mejor-literatura-con-ciencia-para-alimentar-a-tu-adolescente
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Estructura de la guia didàctica 

Aquesta guia didàctica conté orientacions per al professorat de ciències naturals que 

decideixi fer llegir la novel·la Quantic Love al seu alumnat i vulgui aprofitar els 

suggeriments de treball que es proposen al quadern de l’alumnat, amb l’objectiu 

d’aprofundir en les temàtiques científiques relacionades amb la trama i, a la vegada, 

promoure el gust per la lectura.  

Aquests materials tenen com a objectiu facilitar el treball de determinats continguts del 

currículum de l’àmbit cientificotecnològic amb les activitats proposades al llarg de la 

lectura; no pretenen suplir les activitats d’ensenyament-aprenentatge sinó ser-ne un 

complement per a la tasca docent i un recurs motivador per a l’alumnat. 

La proposta que trobareu al quadern de l’alumnat està enfocada als nivells de tercer i 

quart d’ESO. Després d’una presentació i un test que tenen com a objectiu engrescar 

l’alumnat perquè llegeixi el llibre, es proposen les activitats “Abans de llegir la novel·la” 

per preparar la lectura.  

A continuació es presenten una sèrie d’activitats per fer a mesura que es va llegint. 

S’estructuren en setze blocs, cadascun dels quals es treballa a partir de dos capítols 

del llibre, tret de l’últim, que també inclou l’epíleg. Aquests blocs estan elaborats per 

poder ser treballats de forma independent; per tant, podeu decidir quins fareu i quins 

no. 

Cada bloc conté:  

1. Una taula per formular hipòtesis sobre què passarà en cada capítol a partir del 

títol i, al final del capítol, canviar el títol com a resultat de la confirmació o 

refutació de la hipòtesi: “Juguem a canviar els títols”. Fer prediccions i 

comprovar si són encertades és una estratègia clau per continuar llegint i, 

d’altra banda, permet una aproximació intuïtiva a les hipòtesis científiques.  

2. Una activitat de descoberta de nou vocabulari: el “Calaix de paraules noves”. 

Recomanem centrar aquesta tasca, especialment, en el vocabulari científic; 

tanmateix, també caldrà aclarir dubtes, recordar definicions que ja s’han 

treballat i recordar a l’alumnat els mecanismes per deduir el significat dels 

termes nous, especialment a partir del context o analitzant les parts del terme. 

A la pàgina 10 del quadern es presenta una clau dicotòmica que poden aplicar 

quan trobin una paraula desconeguda. 

3. Diverses activitats d’ampliació sobre un tema, majoritàriament de ciències. 

Aquestes activitats s’estructuren en tres parts:  

a. Una tasca d’activació dels coneixements previs i introducció del que 

farem: “Parlem-ne”. 

b. L’activitat pròpiament dita, que pot ser de cerca d’informació o 

manipulativa i sempre cal comunicar oralment o per escrit: “Ara us toca 

a vosaltres!” o “Ara et toca a tu!”. 

c. Una proposta d’aprofundiment: “Per saber-ne més”. Permet plantejar 

noves activitats o suggerir adreces als alumnes perquè, pel seu compte, 

ampliïn la informació sobre el tema. 
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Un cop llegit tot el llibre, l’apartat “Després de la lectura” proposa activitats per 

compartir les observacions que s’han anat recollint a la llibreta Moleskine i per recordar 

la trama de manera activa, reforçant així el plaer que ha proporcionat la novel·la.  

Moltes de les activitats requereixen un producte final i, en conseqüència, al llarg del 

quadern es proposen diferents formats: entrevistes, pòsters, informes, dibuixos, 

podcasts... Com que molts d’aquests productes són de caire comunicatiu, al llarg de la 

guia hi ha ajudes per elaborar textos orals o escrits, com ara informes, instruccions, 

argumentacions..., tenint en compte el llenguatge específic de les ciències. 

En funció de les activitats, es proposen diferents agrupacions de treball: individuals, 

treball en parelles o en petits grups. En unes, l’agrupació s’indica de manera explícita i 

en d’altres es pot deduir per l’enunciat de l’activitat.  

Gairebé totes les activitats inclouen ajudes: taules de connectors, enllaços on cercar 

informació, taules per sistematitzar la tasca... Correspon al docent decidir, d’acord amb 

les necessitats de cada alumne, si han de fer servir aquestes ajudes o si se’ls n’ha de 

proporcionar alguna de complementària.  

Pel que fa als apartats d’aquesta guia, en cada bloc detallem les competències 

específiques i els sabers de la matèria de Biologia i Geologia i, quan s’escau, de les 

matèries de Física i Química, Matemàtiques i Tecnologia que s’activen en cada 

proposta. I en cadascuna de les activitats d’ampliació, unes icones indiquen quins 

vectors es potencien i quines competències clau hi són implicades:5 

 ICONES 

Vectors 
 

Competència comunicativa i lingüística 
 

Competència plurilingüe 
 

Competència matemàtica i competència en 
ciència, tecnologia i enginyeria 

 

Competència personal, social i d’aprendre a 
aprendre  

Competència digital 
 

Competència ciutadana 
 

Competència emprenedora 
 

Competència en consciència i expressió culturals 
 

                                                           
5 Podeu consultar-ne al desplegament a la pàgina El nou currículum, una oportunitat per aprendre amb 

sentit. 

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/
https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/
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Presentació i test inicial 

Aquestes primeres pàgines fan un paral·lelisme amb un viatge, amb una presentació 

breu i un test per identificar afinitats entre la novel·la i el tarannà del lector: actitud 

oberta, interès pels temes de la física, relacions personals... es tracta d’un joc que pot 

resultar familiar als alumnes perquè és freqüent en revistes adreçades al públic jove.  

L’objectiu d’aquestes primeres pàgines és engrescar l’alumnat perquè llegeixi Quantic 

Love amb interès i hi faci connexions amb el seu estil de vida. Per això recomanem 

que les feu llegir com a punt de partida. 

  

També és important que feu llegir l’apartat “Què us trobareu en aquesta guia?”, per tal 

que els alumnes tinguin clara l’estructura de treball. A partir d’aquest apartat podem 

compartir amb el grup, de manera general, els objectius didàctics de la lectura i del 

quadern, que són dobles: gaudir llegint i relacionar el que el llibre ens explica amb la 

ciència. De la mateixa manera, podem iniciar cada bloc de treball explicant què farem i 

per què, per tal que l’alumnat es representi l’encàrrec i la intenció que té. 

En aquest apartat també es fa un recordatori sobre l’estratègia bàsica per resoldre els 

dubtes de vocabulari que van sorgint al llarg de la lectura, amb una clau dicotòmica:  
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Podem suggerir que recullin el vocabulari que els sigui desconegut, destacant-lo en 

llapis o d’alguna altra manera, per tal d’esbrinar-ne el significat, aturant la lectura si és 

necessari o al final del capítol.  

Cal diferenciar el vocabulari conversacional del vocabulari acadèmic: és possible que 

algun alumne tingui dubtes amb paraules del primer grup i per tant l’hàgim d’ajudar a 

desxifrar-les. És preferible proporcionar eines perquè hi accedeixi de manera 

autònoma abans que recórrer a dir-li la definició o remetre’l al diccionari; d’aquesta 

manera anirà incorporant estratègies d’autoadquisició de nou vocabulari.  

Però a la classe de ciències ens interessa assegurar l’adquisició del vocabulari 

acadèmic, és a dir aquella terminologia científica que apareix relacionada amb el tema 

i que l’alumnat ha d’incorporar al seu lèxic perquè l’anirà trobant al llarg dels temes que 

es tractaran a classe. Per això, dins el “Calaix de paraules noves” de cada bloc se 

suggereixen alguns termes que es poden treballar.  

Si cal introduir o consolidar algun d’aquests termes —o d’altres que es vegi necessari 

treballar— per garantir que l’alumne s’apropiarà del concepte que contenen, suggerim 

fer-ho de manera explícita, seguint el model Frayer. Es tracta d’un organitzador gràfic 

plantejat d’acord amb la proposta de B. M. Barth (1993),6 que fa una ruta de 

conceptualització per destil·lar les característiques essencials del concepte:  

 

D’altra banda, el model Frayer té els avantatges dels organitzadors gràfics: activen la 

intel·ligència visual i ajuden a desar els termes a la memòria a llarg termini i a 

visualitzar les relacions entre paraules. Si, a més, s’elabora en col·laboració (en 

parelles, per exemple), la negociació del significat també potenciarà la comprensió 

profunda dels conceptes.7  

  

                                                           
6 BARTH, B. M. (1993). Le savoir en construction. París: Retz. 
7 Per ampliar la informació sobre com treballar vocabulari, vegeu el dossier Aprendre vocabulari en totes 

les matèries. 

 

 

Definició 
 

Característiques 

 

Contraexemples 

 

Exemples 

 TERME 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/publicacions/quaderns/documents/quaderns-SLS-aprendre-vocabulari-materies.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/publicacions/quaderns/documents/quaderns-SLS-aprendre-vocabulari-materies.pdf
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Propostes d’activitats: abans de llegir la novel·la 

   

Es proposen tres activitats per preparar la lectura:  

1. Recollir observacions. Cada alumne haurà d’anotar tot allò que vulgui recordar, 

li cridi l’atenció, el sorprengui o l’emocioni, tenint en compte que un cop acabat 

el llibre compartirà algunes anotacions amb la resta del grup. Se suggereix una 

forma de recollir-ho, aprofitant que la coberta del llibre imita l’aspecte d’una 

llibreta tipus Moleskine: en una llibreta de lectura, anotant la pàgina a què 

correspon l’anotació. De tota manera, també es pot fer enganxant pòstits a la 

pàgina corresponent o fent anotacions als marges de les pàgines amb llapis. 

Es tracta d’una activitat per anar fent mentre llegeixen i, per això mateix, ha de 

ser poc invasiva, per no tallar el curs de la narració, cosa que faria veure la 

lectura com un exercici i no com un plaer: no cal que facin gaires anotacions. 

2. Entrar a la pàgina web del llibre per visionar el Making of, per saber com s’ha 

escrit. 

3. Visitar la pàgina de l’autora. 

 

Propostes d’activitats: mentre llegim 

Abans de començar a presentar els blocs de treball, el quadern explica que, en 

cadascun, caldrà fer una hipòtesi de lectura abans de llegir el capítol i canviar el títol 

un cop s’hagi llegit, i orienta com fer-ho. 

En el primer bloc, corresponent als capítols 1 i 2, la taula on han d’escriure la predicció 

i el títol nou està parcialment plena, per tal de proporcionar un model de resolució. La 

resta de blocs no. 

A l’inici de cada bloc també hi ha la proposta de termes a definir en el “Calaix de 

paraules noves”, que ja s’ha comentat abans.  
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Capítols 1 i 2 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 2, 6 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Valoració de la cultura científica i del paper de les científiques i els científics 

en les principals fites històriques i actuals de la física i la química, posant de 

manifest referents femenins invisibilitzats, per a l’avenç i la millora d’una 

societat equitativa i plural. 

 

El laboratori més gran del món 

 

  

Es planteja una activitat per descobrir què és el CERN, quina funció fa i on s’ubica. 

Comença amb una cerca d’informació per parelles, guiada pels ítems d’una taula que 

cal emplenar. No s’indica cap adreça; per tant, és una cerca lliure. Si tenim parelles 

d’alumnes amb dificultats per fer cerques, els podem recomanar les pàgines de la 

institució, consultables en anglès o en francès: https://home.cern/ o 

https://home.web.cern.ch/; o, en català, l’entrada corresponent de la Viquipèdia. 

A continuació, cal descriure el CERN individualment. L’ajuda que proporciona el 

quadern, en aquest cas, és recordar que no s’ha d’escriure a raig, sinó començar 

estructurant la informació disponible, a continuació fer un esborrany i finalment revisar-

lo i fer la redacció definitiva. També s’ofereix una llista de connectors per poder-los fer 

servir en l’escrit. Si algun alumne té dificultats per fer una descripció, se li pot recordar 

l’estructura del text descriptiu i remarcar què és important que hi aparegui. 

L’activitat es tanca amb una conversa en gran grup sobre els centres d’investigació. El 

quadern suggereix dues preguntes com a punt de partida de la conversa. Si el grup és 

massa gran per a una conversa en grup, es pot fer un xat escrit al Moodle del centre o 

bé fer converses en grups petits. 

https://home.cern/
https://home.web.cern.ch/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3_Europea_per_a_la_Recerca_Nuclear
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Vols trobar feina? 

 

Es proposa que cada alumne elabori un curriculum vitae i una carta de presentació. És 

una activitat que probablement hauran fet a classe de llengua i no els serà 

desconeguda. Tanmateix, l’enunciat suggereix que l’alumne parteixi de l’anàlisi d’algun 

model reeixit i detalla les parts que ha de tenir i quins consells cal seguir per elaborar 

un CV eficaç per trobar feina. També suggereix uns enllaços on hi ha orientacions. 

El CV s’ha de fer en format d’infografia, amb algun dels programes gratuïts que 

s’esmenten.  

Volem a Ginebra! 

 

 

Els grups han de planificar un viatge al CERN de manera cooperativa. S’han de 

distribuir la informació que han de buscar i traçar un pla de cerca. Se suggereixen 

algunes adreces, però cada alumne pot fer servir aquelles que li semblin més adients 

per al seu pla de cerca. A continuació han d’elaborar un pressupost i un calendari 

detallat d’activitats i preparar la presentació de la proposta a l’equip directiu del centre, 

amb una carta formal.  

Les ajudes per a l’activitat són les taules per sistematitzar la producció que van fent: el 

pla de cerca, el pressupost del viatge i el calendari d’activitats. 
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Capítols 3 i 4 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 2, 3, 4, 6 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Disseny i realització de treball experimental i emprenedoria de projectes 

de recerca per a la resolució de problemes mitjançant l’ús de 

l’experimentació, la indagació, la deducció, la recerca d’evidències o el 

raonament logicomatemàtic per fer inferències vàlides a partir de les 

observacions i elaboració de conclusions pertinents i generals que vagin 

més enllà de les condicions experimentals per aplicar-les a nous 

escenaris. 

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

- Interpretació i producció d’informació científica en diferents formats i amb 

diferents mitjans per desenvolupar un criteri propi basat en allò que el 

pensament científic aporta a la millora de la societat. 

- Valoració de la cultura científica i del paper de les científiques i els 

científics en les principals fites històriques i actuals de la física i la química, 

posant de manifest referents femenins invisibilitzats, per a l’avenç i la 

millora d’una societat equitativa i plural. 

El canvi:  

- Diferenciació de canvis físics i canvis químics basant-se en evidències 

experimentals i al concepte de substància. 

- Interpretació de les reaccions químiques a nivell macroscòpic i 

submicroscòpic per explicar les relacions de la química amb el medi 

ambient, la tecnologia i la societat. 

 

Preparem un bon capuccino 

 

L’activitat té com a objectiu saber diferenciar el canvi físic del canvi químic i adonar-se 

que els processos de preparació de menjar i beure es basen en aquests canvis. 

Concretament, se centra en l’anàlisi en grup dels passos per preparar un capuccino, 

concretant:  

- Quin material es necessita 

- Quines instruccions cal seguir 

- Quin tipus de canvi és i per què 

L’activitat requereix que els alumnes puguin elaborar un text instructiu i una justificació 

breu, que anotaran a la taula que hi ha al quadern.
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El pas del temps 

 

Després d’activar les idees prèvies sobre la magnitud temps amb el comentari de 

diverses dites populars, els alumnes han de llegir un article sobre les diferències entre 

la concepció de diferents fenòmens en la física newtoniana i la física einsteiniana, 

verificar-ne la fiabilitat de la font i emplenar una taula comparativa amb la informació 

que n’extreguin. 

Es tracta d’una activitat individual, però es pot fer per parelles si hi ha alumnat que 

necessiti suports i ajudes addicionals a l’hora de comprendre el que llegeix. 

  

Agafa un metre i mesura la cintura de la Terra 

 

  

Després d’activar els coneixements previs de caire geogràfic sobre les coordenades 

terrestres, es proposa que els alumnes, en grups de quatre, cerquin informació sobre 

l’experiment d’Eratòstenes per calcular el diàmetre de la Terra i el reprodueixin. 

L’activitat descriu les instruccions pas a pas, per facilitar la reproducció de l’experiment 

i les conclusions finals.  
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Hatha Ioga 

 

El quadern esmenta vint-i-una postures bàsiques de ioga, que es distribuiran entre tot 

l’alumnat: 

 

Cada alumne haurà de buscar informació sobre l’àssana que li ha tocat, resumir-la en 

una fitxa que proporciona el quadern i reproduir-la davant de la resta del grup, per tal 

de contribuir a una sessió col·laborativa de ioga. Si el docent ho creu necessari, es 

poden separar les àssanes per grau de dificultat.  

Les ajudes que el quadern proporciona per fer l’activitat són:  

- Els noms de les postures, que es poden reproduir en format de targeta per 

distribuir-les 

- Quatre adreces web on cercar informació 

- L’estructura de la fitxa que cal emplenar, amb consells per tenir en compte, a 

manera de base d’orientació 

Diccionari per a boomers 

 

Es proposa que, entre tot el grup, 

identifiquin anglicismes d’ús comú entre 

els adolescents i, a continuació, en 

facin fitxes per confegir un “diccionari 

d’anglicismes per a boomers”. 

Se suggereixen aplicacions per recollir 

la pluja d’idees (Mentimeter) i per fer la 

fitxa (Canva). 

La fitxa ha de contenir diversos ítems, 

que es presenten com a model de 

plantilla:  
 

Aquesta activitat es pot dur a terme amb manlleus d’altres llengües.  

https://www.mentimeter.com/
https://www.canva.com/
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Capítols 5 i 6 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 2, 3, 4, 6 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Utilització de metodologies pròpies de la investigació científica per a la 

identificació i la formulació de qüestions, l’elaboració d’hipòtesis i el seu 

contrast experimental. 

- Disseny i realització de treball experimental i emprenedoria de projectes 

de recerca per a la resolució de problemes mitjançant l’ús de 

l’experimentació, la indagació, la deducció, la recerca d’evidències o el 

raonament logicomatemàtic per fer inferències vàlides a partir de les 

observacions i arribar a conclusions pertinents i generals que vagin més 

enllà de les condicions experimentals per aplicar-les a nous escenaris. 

- Ús de diversos entorns i recursos d’aprenentatge científic, com ara el 

laboratori o els entorns virtuals, utilitzant de forma correcta els materials, 

productes i eines tecnològiques i atenent les normes d’ús de cada espai 

per assegurar la conservació de la salut pròpia i comunitària, la seguretat 

en xarxes i el respecte al medi ambient. 

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

La matèria: 

- Aplicació dels coneixements sobre l’estructura atòmica de la matèria per 

entendre la formació d’ions, l’existència d’isòtops i les seves propietats, el 

desenvolupament històric del model atòmic i la seva contribució a 

l’ordenació dels elements a la taula periòdica. 

El canvi:  

- Anàlisi dels diferents tipus de canvis que experimenten els sistemes 

materials per relacionar-los amb les causes que els produeixen i amb les 

conseqüències que tenen. 

 

Digue’m quina temperatura té i et diré en quin estat està 

 

Es proposa que els alumnes, per parelles, experimentin el canvi dels punts d’ebullició i 

de fusió de l’aigua, segons si és destil·lada, de l’aixeta o de l’aixeta amb sal.  

Amb les dades resultants de l’observació, cada parella ha d’emplenar una taula i 

formular unes conclusions, que requeriran una justificació científica, que podeu 

demanar que sigui oral o escrita. 
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Qui és més ràpid? 

 

Tenint en compte la cita del llibre, en què es parla del nombre de voltes per segon de 

les partícules i dels quilòmetres que recorren dins l’LHC, l’activitat demana que cada 

alumne faci un càlcul individual de la velocitat del feix de protons i que l’expressi en 

notació científica. 

El mètode científic 

 

 

 

Cada parella d’alumnes ha d’identificar 

els passos del mètode científic en una 

anècdota que s’explica al capítol 6 i 

descriure’ls de manera breu en la taula 

del dossier. 

El fet de treballar per parelles permet 

que hi hagi ajuda entre iguals, per això 

és recomanable constituir parelles 

heterogènies pel que fa al nivell de 

comprensió.

Com passa el temps! 

 

Es tracta d’ordenar cronològicament els esdeveniments relacionats amb l’origen i 

evolució de l’Univers i de la vida a la Terra que el quadern proporciona a l’annex 1.  

Això es fa en dues passes: en primer lloc, cada alumne fa una llista cronològica dels 

esdeveniments, que després consensua amb una parella i, finalment, es posa en comú 

en gran grup per tal d’arribar a una llista unificada. A continuació, en grups de quatre 

persones, sistematitzen la informació en una taula i elaboren una línia del temps virtual 

que la representi gràficament. 

El quadern proporciona, a més de l’annex, una taula per recollir la informació i enllaços 

per recordar com són les línies del temps i quines aplicacions es poden fer servir per 

confeccionar-les. 

L’ordre correcte dels esdeveniments és:  

Origen de l’Univers (Big Bang) - Formació dels quarks - Formació de protons i 

neutrons - Formació d’electrons - Primers àtoms - Formació de les primeres estrelles - 

Formació de les primeres galàxies - Origen VL - Formació de forats negres - Formació 
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del Sol - Formació del planeta Terra - Formació de la Lluna - Origen del Sistema Solar 

- Vida a la Terra (primeres cèl·lules) - Aparició de l’oxigen a l’atmosfera - Primeres 

plantes o éssers complexos - Primers arbres i rèptils - Primers dinosaures - 

Desaparició dels dinosaures i evolució dels mamífers - Primers primats.  

 

Capítols 7 i 8 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 2, 3 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Utilització de metodologies pròpies de la investigació científica per a la 

identificació i la formulació de qüestions, l’elaboració d’hipòtesis i el seu 

contrast experimental. 

- Disseny i realització de treball experimental i emprenedoria de projectes 

de recerca per a la resolució de problemes mitjançant l’ús de 

l’experimentació, la indagació, la deducció, la recerca d’evidències o el 

raonament logicomatemàtic per fer inferències vàlides a partir de les 

observacions i elaboració de conclusions pertinents i generals que vagin 

més enllà de les condicions experimentals per aplicar-les a nous 

escenaris. 

L’energia: 

- Experimentació amb materials d’ús quotidià de fenòmens de transferència 

d’energia en forma de llum i so. 

Quin color veus? 

 

L’activitat proposa una sèrie d’observacions de la llum i el color, que cal anar recollint 

en tres taules diferents i obtenir-ne conclusions: il·luminar un CD amb tres fonts de 

llum diferents (natural, lot i punter làser) i anotar què s’hi reflecteix. 

1. Cercar informació sobre les longituds d’ona de la llum solar per a cada color.  

2. Observar el comportament de la llum a través de filtres de colors diferents. 

3. Repetir l’experiment combinant els filtres. 
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El bingo de les emocions 

 

Aquesta activitat té com a objectiu treballar les emocions. Comença amb una reflexió 

inicial i una pluja d’idees perquè l’alumnat posi nom a les emocions que identifica. A 

continuació es presenten les sis emocions bàsiques, per ajudar a classificar les 

emocions identificades com a variants d’alguna d’aquestes sis. 

L’activitat conclou amb un joc: el bingo de les emocions. Cada alumne dissenya el seu 

cartró, anotant emocions diferents en una taula en blanc de tres files i quatre columnes 

semblant a la de l’exemple: 

 

És important que no es copiïn els cartrons entre ells sinó que cadascú posi nom de 

manera individual a les emocions que té més presents.  

El professor tindrà una bossa amb targetes d’emoció i les anirà cantant. Quan 

coincideixi amb una de les que ha escrit al seu cartró, l’alumne haurà de fer un 

comentari sobre aquella emoció, per tal de demostrar que la té ben identificada i 

poder-la ratllar. El quadern proporciona iniciadors de frase per fer-ho i detalla la resta 

d’instruccions del joc. 

A l’annex A del dossier us proposem 80 targetes retallables, que hem elaborat a partir 

d’aquests dos articles:  

● Llista d’emocions: reconeix i potencia les positives. Pàgina Recursos 

d’autoajuda. 

● Una llista d’emocions. Revista El Tot Mataró. 

No és una llista exhaustiva: podeu canviar targetes o elaborar-ne més a partir d’altres 

emocions que tingueu identificades.  

Es proposa una última tasca, consistent a identificar aquestes emocions en escrits que 

hagin fet en alguna xarxa social. 

https://www.recursosdeautoayuda.com/ca/lista-de-emociones/
https://www.totmataro.cat/blocs/apunts-psicologics/item/39738-una-llista-d-emocions


22 
 

Capítols 9 i 10 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Competències específiques 1, 2, 5 

SABERS Projecte científic:  

- Reconeixement i utilització de fonts fiables d’informació científica. 

Ecologia i sostenibilitat: 

- Anàlisi de les funcions de l’atmosfera i la hidrosfera i el seu paper 

essencial per a la vida a la Terra a partir dels impactes que genera 

l’activitat humana i dels riscos que se’n deriven. 

 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 3, 4, 5 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Utilització de metodologies pròpies de la investigació científica per a la 

identificació i la formulació de qüestions, l’elaboració d’hipòtesis i el seu 

contrast experimental. 

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

La matèria: 

- Aplicació del model cinètic de la matèria i la teoria cinètico-molecular a 

partir d’observacions sobre la matèria per explicar-ne les propietats, els 

estats d’agregació i els canvis d’estat, i la formació de barreges i 

dissolucions. 

- Aplicació dels coneixements sobre l’estructura atòmica de la matèria per 

entendre la formació d’ions, l’existència d’isòtops i les seves propietats, el 

desenvolupament històric del model atòmic i la seva contribució a 

l’ordenació dels elements a la taula periòdica. 

 

Què passaria si la capa d’ozó desaparegués? 

 

Aquesta activitat individual comença amb una reflexió sobre la necessitat de protegir-

se del sol i l’autodetecció dels coneixements previs sobre les capes de l’atmosfera. A 

continuació s’ha cercar informació sobre els tipus de rajos solars i classificar-los 

segons l’impacte que tenen en el cos. Finalment, amb l’ajut d’una taula s’interpreta una 

figura sobre les reaccions químiques que es produeixen en la capa d’ozó. 



23 
 

 

Tant l’obtenció d’informació sobre els rajos solars com la interpretació de les reaccions 

de la capa d’ozó han de portar l’alumne a formular una justificació, oral o escrita, de la 

seva resposta. Si algun alumne del grup té dificultats a l’hora de fer una justificació 

científica, caldrà proporcionar-li l’estructura d’aquest tipus de text com a ajuda 

addicional. 

Divulguem la ciència 

 

En aquesta activitat, cada alumne ha de visitar un canal de divulgació científica i 

esbrinar-ne l’autoria i la temàtica. A continuació, cal posar en comú les descobertes en 

gran grup, per tal d’elaborar col·lectivament una llista de canals que es poden 

consultar. 

L’objectiu de l’activitat és doble: d’una banda, ajuda l’alumnat a familiaritzar-se amb un 

recurs important per apropar-se a la ciència de manera assequible. De l’altra, fomenta 

la mirada crítica cap a la informació que es troba a la xarxa, en aquest cas centrant-se 

en l’autoria. 

El quadern proporciona les adreces que s’han de visitar i una taula per recollir les 

descobertes. 

 

Capítols 11 i 12 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Competències específiques 3, 4 

SABERS Projecte científic:  

- Contribució de les grans científiques i científics al desenvolupament de les 

ciències biològiques i geològiques. 
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  FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 2, 4, 5 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Valoració de la cultura científica i del paper de les científiques i els científics 

en les principals fites històriques i actuals de la física i la química, posant de 

manifest referents femenins invisibilitzats, per a l’avenç i la millora d’una 

societat equitativa i plural. 

Dones científiques a la llum 

 

 

Per tal de prendre consciència sobre la invisibilització de la tasca científica aportada 

per dones, es proposa cercar informació per grups sobre una científica concreta i 

presentar-la amb un pòster. 

La cerca d’informació és guiada, d’una banda, pel format fitxa que es desprèn de la 

taula que cal emplenar i, de l’altra, per quatre pàgines web concretes que se 

suggereixen. També es proporciona un enllaç a models de pòsters. 

Visita llampec a Ginebra 

 

Es proposa un treball de geolocalització per tal de preparar una ruta turística per visitar 

Ginebra. S’utilitza la pàgina de Google Earth, seguint les instruccions concretes del 

quadern. L’activitat es fa en grups de tres persones. 
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Capítols 13 i 14 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

  FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 3 

SABERS L’energia:  

- Realització d’experiments relacionats amb la naturalesa elèctrica de la 

matèria i comprovació i interpretació de les propietats conductores dels 

materials. 

Els superconductors 

 

A partir de les respostes al qüestionari, cada alumne ha d’escriure una argumentació 

basant-se en evidències científiques i econòmiques que respongui a la pregunta: 

“Podríem fer els fils elèctrics d’or o de plata?”.  

De fet, allò que es demana és una justificació basada en criteris científics. Si voleu que 

els alumnes vegin clarament la distinció entre justificar i argumentar, se’ls pot plantejar 

una situació: “S’estan esgotant els materials superconductors. Us semblaria bona idea 

fer servir l’or i la plata com a superconductors?”. 
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Si jo fos... 

 

Es tracta d’un joc perquè els alumnes del grup es coneguin millor. Per tal que hi puguin 

jugar de manera oberta, en lloc de fer-ho en gran grup s’hi jugarà en grups de cinc 

persones.  

El professor proporcionarà a cada grup una capsa amb els iniciadors de frase 

següents:  

Si jo fos un/a superheroi/ïna, el meu poder seria... perquè... 

Si jo fos multimilionari/ària, em compraria... perquè... 

Si jo fos una altra persona, el meu nom seria... perquè... 

Si jo fos un/a esportista olímpic/a, seria medalla d’or de... perquè... 

Si jo fos un entrepà, seria de... perquè... 

Si jo fos un lloc, seria... perquè... 

Si jo fos un animal, seria... perquè... 

Si jo fos un idioma, parlaria... perquè... 

Si jo fos un invent, seria... perquè... 

Si jo fos professor/a, ensenyaria... perquè... 

Si jo fos músic, tocaria... perquè... 

Si jo fos una peça d’escacs, seria... perquè... 

Si jo fos una fruita, seria... perquè... 

Si jo fos un insecte, voldria ser... perquè... 

Si jo fos un joc de taula, seria... perquè... 

Si jo fos pagès o pagesa, el meu camp estaria plantat de... perquè... 

Si jo fos president/a, canviaria... perquè... 

Si jo fos un llibre o una pel·lícula, el meu títol seria... perquè... 

Si jo fos un sentiment, seria... perquè... 

Si jo fos un color, voldria ser... perquè... 

Si jo fos un plat de menjar, seria... perquè... 

Si jo fos un mitjà de transport, seria... perquè... 

Si jo fos un personatge dels Simpson, seria... perquè... 

Si jo fos un personatge de The Big Bang Theory, seria... perquè... 
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Capítols 15 i 16 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 3, 6 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

- Interpretació i producció d’informació científica en diferents formats i amb 

diferents mitjans per desenvolupar un criteri propi basat en allò que el 

pensament científic aporta a la millora de la societat. 

- Valoració de la cultura científica i del paper de les científiques i els científics 

en les principals fites històriques i actuals de la física i la química, posant de 

manifest referents femenins invisibilitzats, per a l’avenç i la millora d’una 

societat equitativa i plural. 

La matèria: 

- Aplicació dels coneixements sobre l’estructura atòmica de la matèria per 

entendre la formació d’ions, l’existència d’isòtops i les seves propietats, el 

desenvolupament històric del model atòmic i la seva contribució a 

l’ordenació dels elements a la taula periòdica. 

Quina és la partícula més petita de la Terra? 

 

A partir d’una targeta amb informació sobre l’àtom, cada grup s’encarrega de dibuixar 

el model atòmic a què fa referència i escriure la justificació de la seva representació. 

Aquesta justificació servirà per presentar i defensar el dibuix davant de la resta de 

grups de la classe.  

A continuació, en gran grup, s’ordenen els models cronològicament per copsar 

l’evolució del concepte d’àtom i els dibuixos de cada grup es contrasten amb les 

representacions existents de cadascun. 

Finalment es crea un mural amb els productes de tots els grups i, si escau, amb més 

informació que s’hagi obtingut. 
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Les Horribles Cernettes 

 

Aquesta activitat apropa l’alumnat a una anècdota relacionada amb el CERN: la 

creació d’un grup de música format per algunes de les dones que hi treballaven i el fet 

que la fotografia d’aquest grup va ser el primer document que va circular per internet. 

Amb aquest tema, l’alumnat fa hipòtesis, analitza la lletra d’una cançó en anglès i 

s’aproxima a la història de la World Wide Web. 

 

Imatge: Flickr. 

 

Capítols 17 i 18 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Competència específica 1 

SABERS Salut i malaltia:  

- Valoració de la importància dels trasplantaments i la donació d’òrgans. 

 

 

https://live.staticflickr.com/8585/16042409573_0b4273af08_c.jpg
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Moral versus progrés 

 

A partir de l’esment en la novel·la del conte de Frankenstein, l’activitat proposa que, 

per grups i adoptant punts de vista diferents dins d’una dinàmica de joc de rol, 

l’alumnat es posicioni sobre els xenotransplantaments, tant pel que fa a aspectes ètics 

de benestar animal com a aspectes de salut.  

Aquest posicionament s’haurà de desenvolupar en un text argumentatiu precedit per 

un discurs inicial de presentació a un comitè ètic de medicina, format per una altra part 

del grup.  

És una activitat complexa, per a la qual cal preveure més d’una sessió i proporcionar 

ajudes a l’alumnat que ho necessiti.  

Els materials de suport que es proporcionen en l’activitat són:  

- Article sobre els xenotransplantaments, que cal llegir abans del joc de rol. 

- Targetes amb els rols, que es distribuiran a l’atzar (annex 6 del quadern de 

l’alumnat). 

- Taula d’arguments, que caldrà emplenar i que facilitarà l’estructuració dels 

arguments del grup. 

- Cartes d’informació amb arguments diversos (annex 2 del quadern). 

- Llistat de connectors que cal utilitzar. 

- Enllaços a pàgines on s’explica com es fa un debat. 

- Taula per escriure el discurs inicial, que ajuda a estructurar-lo (annex 5). 

- Fitxa d’opinió personal, per emplenar individualment (annex 4). 

 

    

Si el docent ho creu necessari, el debat es pot dur a terme dividint la classe en dos 

grups i generant dos debats. També es poden afegir papers diferents si s’escau. 



30 
 

El joc de l’ampolla 

 

Es proposa una variant del joc de l’ampolla que, de manera respectuosa, demana que 

els alumnes participants facin una acció o responguin una pregunta. 

La intenció del joc és fomentar la cohesió de grup. És, per tant, fonamental vetllar pel 

respecte entre els jugadors. Si cal, evitarem alguna de les proves que proposen les 

targetes.  

Trobareu les targetes retallables de veritat i acció a l’annex B d’aquesta guia.  

 

 

Capítols 19 i 20 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Competències específiques 2, 3 

SABERS La cèl·lula:  

- Relació entre el material genètic i les funcions que exerceix qualsevol tipus 

cel·lular.  

Cos humà:  

- Reflexió sobre les necessitats de l’organisme humà relatives a la seva 

supervivència i relació amb el conjunt d’aparells i sistemes d’òrgans que 

integren el cos humà. 
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BIOLOGIA I GEOLOGIA 

- Relació entre l’anatomia, la fisiologia i la funció dels aparells i sistemes 

d’òrgans implicats en les diferents necessitats (nutrició, relació, 

reproducció). 

 La química de l’amor 

 

Parlar d’amor és atractiu per a l’alumnat d’aquesta etapa. L’activitat proposa esbrinar 

les bases bioquímiques de l’enamorament. 

A partir de la lectura d’un article enllaçat al quadern, cada grup de treball haurà 

d’obtenir informació sobre una hormona concreta i els efectes que provoca en 

l’organisme.  

 

A continuació, entre tots els grups, fabricaran un Tabú sobre les hormones i 

comprovaran què han après jugant-hi una partida. Es tracta, per tant, d’una activitat 

interdisciplinària, perquè el muntatge del tauler, la capsa i les targetes es pot fer a 

Visual i Plàstica o bé a Tecnologia. 

The drawing songs challenge 

 

Aquesta és una activitat d’expressió artística, en què, individualment, cada alumne ha 

de plasmar en una pintura abstracta allò que li suggereix la cançó que està escoltant. 

Després de fer els dibuixos de manera individual, es comparteixen amb la resta de la 

classe per tal d’endevinar quin dibuix correspon a cada cançó.  

Es tanca l’activitat amb una reflexió sobre els sentiments i les emocions que ens pot 

despertar la música.  
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Una variant del repte és pintar afegint els colors primaris, però en blanc i negre ens 

podem fixar més en la forma i la composició. 

 

Capítols 21 i 22 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ 

Competència específica 3 

SABERS Procés de resolució de problemes i de projectes: 

- Anàlisi i disseny de sistemes mecànics bàsics. Muntatges físics i/o ús de 

simuladors. 

- Utilització d’eines i tècniques de manipulació i mecanització de materials per 

a la construcció d’objectes i de prototips. 

Les estrelles ens guien 

 

  

Es proposa que cada alumne es fabriqui un astrolabi i el posi a prova fent diversos 

mesuraments. L’enunciat guia els dos processos pas a pas.  

El retrat 

 

Es tracta d’una activitat d’expressió artística, en la qual se suggereixen dues formes de 

fer un autoretrat.  
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Capítols 23 i 24 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Competències específiques 1, 3 

SABERS Projecte científic:  

- Formulació de preguntes, hipòtesis i conjectures científiques. 

  

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 3, 6 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

- Interpretació i producció d’informació científica en diferents formats i amb 

diferents mitjans per desenvolupar un criteri propi basat en allò que el 

pensament científic aporta a la millora de la societat. 

 

MATEMÀTIQUES 

Competències específiques 5, 6, 7 

SABERS Sentit de la mesura:  

- Magnitud. 

- Elecció de les unitats i operacions adequades en situacions que impliquin 

mesura. 

- Comparació de les unitats pròpies del sistema mètric decimal amb d’altres 

de presents en diferents contextos. 

Sentit socioemocional: 

- Desenvolupament de la curiositat, la iniciativa, la perseverança i la 

resiliència cap a l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Humor quàntic 

 

El quadern proporciona una llista d’acudits d’humor científic, que s’han de distribuir per 

parelles. Cada parella n’ha d’interpretar un, identificant-hi el model científic en què es 

basa. A continuació, es proposa que dissenyin acudits científics il·lustrats, a partir 

d’uns models en anglès. 
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Les magnituds i les unitats no sempre són iguals 

 

  

L’activitat té dues parts: en primer lloc, s’activen els coneixements sobre les diferents 

unitats que fem servir, les magnituds que mesuren les diferents unitats i la diferència 

entre les unitats de mesura europees i les de la cultura anglosaxona.  

A continuació es fa una reflexió sobre el fet que les diferències només hi són quan es 

tracta de mesures lligades a la vida quotidiana, però no quan es treballa amb 

magnituds atòmiques o astronòmiques. Per aplicar aquesta reflexió, individualment els 

alumnes han de respondre unes preguntes.  

 

Capítols 25 i 26 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Competència específica 5  

SABERS Hàbits saludables: 

- Investigació, reflexió i debat sobre situacions relatives al consum de 

drogues (incloent-hi aquelles de curs legal) destacant els efectes 

perjudicials sobre la salut dels consumidors i les persones del seu entorn 

proper. 
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FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 2, 3, 4  

SABERS Habilitats científiques bàsiques: 

- Utilització de metodologies pròpies de la investigació científica per a la 

identificació i la formulació de qüestions, l’elaboració d’hipòtesis i el seu 

contrast experimental. 

- Disseny i realització de treball experimental i emprenedoria de projectes de 

recerca per a la resolució de problemes mitjançant l’ús de l’experimentació, 

la indagació, la deducció, la recerca d’evidències o el raonament 

logicomatemàtic per fer inferències vàlides a partir de les observacions i 

elaboració de conclusions pertinents i generals que vagin més enllà de les 

condicions experimentals per aplicar-les a nous escenaris. 

Interacció: 

- Aplicació de les lleis de Newton per entendre com es comporten els 

sistemes materials davant l’acció de les forces i predir-ne els efectes en 

situacions quotidianes i de seguretat viària. 

 La força de la gravetat 

 

Amb tota certesa, l’alumnat ja coneix la llei de la gravitació universal perquè s’ha 

treballat en algun moment de l’ESO. Per això, la primera part de l’activitat té com a 

objectiu activar i compartir, en grups de quatre, els coneixements sobre el tema, 

sistematitzats amb l’ajut de la taula del quadern.  

A continuació, cada equip de quatre haurà d’aplicar aquests coneixements a respondre 

una pregunta i justificar-ne la resposta. Prèviament, hauran de cercar informació de 

diferents fonts, contrastar-la i reorganitzar-la.  

 

En l’activitat es proposa una cerca lliure, però, si hi ha algun grup amb poca autonomia 

en la cerca d’informació, el docent els pot suggerir les adreces adients. 

Una altra ajuda que podem proporcionar és agrupar l’alumnat de manera que els grups 

siguin heterogenis i així potenciar l’ajuda entre iguals o, al contrari, formar grups 
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homogenis pel que fa a les capacitats i distribuir les preguntes segons la dificultat que 

impliquen. 

També és possible que alguns grups tinguin dificultats a l’hora de formular una 

justificació científica. En aquest cas se’ls pot proporcionar un model o fins i tot analitzar 

prèviament, en gran grup, l’estructura que ha de tenir. 

Un cop tots els grups han respost la pregunta i n’han justificat la resposta, se 

seleccionaran les que siguin més rellevants i es confeccionarà un pòster en gran grup. 

Podem suggerir alguna aplicació per fer-lo en format digital o elaborar-lo sobre paper 

per fer un mural a l’aula.  

Ètica etílica 

 

El capítol 26 del llibre descriu una festa de joves estudiants i investigadors del CERN, 

en la qual es posen de manifest els excessos relacionats amb el consum d’alcohol. A 

l’aula, parlar d’aquest capítol pot resultar incòmode, però ens permet fer una reflexió, 

del tot necessària, sobre la importància de reduir i controlar el consum d’alcohol —o 

fins i tot prescindir-ne— per a la pròpia salut i per al respecte vers els altres i la seva 

seguretat personal.  

Amb aquest objectiu, l’activitat proposa un estudi de casos per grups. Els casos són a 

les targetes de situacions de l’annex 7 del quadern. Es proposa que cada grup analitzi 

un cas diferent, tot i que el docent pot decidir si veu més convenient focalitzar l’atenció 

en un de sol o fins i tot descartar-ne algun.  

 

Aquestes anàlisis i la resposta adient que cada grup ha formulat es comparteixen i 

debaten a continuació en gran grup. Finalment, en petit grup s’elabora un decàleg 

sobre el consum responsable d’alcohol i es posa en comú per acabar consensuant deu 

punts que passaran a ser el decàleg definitiu. 
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Capítols 27 i 28 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 2, 3 

SABERS Habilitats científiques bàsiques: 

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

- Interpretació i producció d’informació científica en diferents formats i amb 

diferents mitjans per desenvolupar un criteri propi basat en allò que el 

pensament científic aporta a la millora de la societat. 

La matèria:  

- Identificació dels criteris d’ordenació dels elements en la taula periòdica i la 

seva utilitat. 

- Aplicació dels coneixements sobre l’estructura atòmica de la matèria per 

entendre la formació d’ions, l’existència d’isòtops i les seves propietats, el 

desenvolupament històric del model atòmic i la seva contribució a 

l’ordenació dels elements a la taula periòdica. 

Juguem amb la ciència 

 

  

Es proposa que, per grups, l’alumnat s’informi sobre què són els neutrins a partir de la 

lectura d’un article i, amb la informació obtinguda, construeixi un Memory de la Taula 

Periòdica. 

L’activitat incideix de manera especial en el treball col·laboratiu, demanant 

explícitament el consens de grup en dos moments: abans d’elaborar el mapa mental, 

per tal de decidir quina informació hi incorporaran, i en el moment de definir les regles 

del joc. 
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I tu, què en penses? 

 

Es proposa un joc de discussió sobre situacions afectives reflectides en diversos 

moments de la novel·la. L’objectiu és doble: d’una banda, que l’alumnat s’acostumi a 

apropar posicions i, de l’altra, que practiqui el debat reglamentat, amb l’ajut de les 

cartes conversacionals que hi ha enllaçades al quadern.  

Es recomana que, malgrat que tot l’alumnat estigui d’acord o en desacord amb la 

frase, n’argumentin els motius, ja que potser aquests són diferents. 

El docent pot llegir les frases o fragments de la novel·la que li semblin més adients; el 

quadern en recomana un recull, que trobareu a l’annex 8 del quadern, per fer una 

última activitat, consistent a enganxar les frases en un contínuum entre l’acord i el 

desacord. 

 

 

  

 

Capítols 29 i 30 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

TECNOLOGIA 

Competències específiques 3, 5 

SABERS Pensament computacional, automatització i robòtica:  

- Disseny i implementació d’aplicacions informàtiques per a ordinador i 

dispositius mòbils.  
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Garage band 

 

L’activitat té com a objectiu que l’alumnat conegui les aplicacions més assequibles per 

compondre música a l’ordinador.  

Es parteix d’un article de la web Educación 3.0, que presenta deu programes diferents. 

Cada grup s’encarrega d’analitzar els avantatges i inconvenients d’un dels programes. 

Les conclusions es recullen en una taula que es construirà de manera compartida.  

És una activitat que es podria fer a classe d’Educació Musical. 

 

  

Capítols 31, 32 i epíleg 

A partir de la trama d’aquests dos capítols, es proposa treballar: 

FÍSICA I QUÍMICA 

Competències específiques 1, 2, 5 

SABERS Habilitats científiques bàsiques:  

- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l’ús adequat de representacions, 

sistemes d’unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació 

argumentada en diferents entorns científics i d’aprenentatge. 

- Interpretació i producció d’informació científica en diferents formats i amb 

diferents mitjans per desenvolupar un criteri propi basat en allò que el 

pensament científic aporta a la millora de la societat. 

L’energia: 

- Formulació de qüestions i hipòtesis sobre l’energia, les manifestacions i les 

propietats per a l’elaboració d’explicacions amb relació als processos de 

canvi. 
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FÍSICA I QUÍMICA 

- Elaboració fonamentada d’hipòtesis sobre el medi ambient i la sostenibilitat 

a partir de les diferències entre fonts d’energia renovables i no renovables i 

el seu contrast amb dades reals i la presa argumentada de decisions. 

- Anàlisi crítica dels diferents processos d’obtenció d’energia elèctrica, per 

desenvolupar consciència sobre la necessitat de l’estalvi energètic i la 

conservació sostenible del medi ambient i la societat. 

Trenquem o unim? 

 

Per comprendre les diferències entre els processos de fusió i fissió nuclear i els 

avantatges i inconvenients de generar energia a partir d’aquests processos, es 

demana als alumnes que, en grups de tres, llegeixin un article i en reorganitzin la 

informació amb l’ajut d’una taula.  

A continuació, els grups han d’aplicar el model de l’àtom a la resolució de tres 

preguntes i, a partir de les respostes, han d’argumentar quina energia nuclear és més 

convenient: la de fusió o la de fissió.  

Finalment i també per grups, han d’elaborar un còmic explicant aquests avantatges i 

desavantatges. Se suggereix un enllaç a una pàgina per crear còmics online. 

  

I després de l’ESO, què? 

 

Aprofitant el paral·lelisme amb la protagonista, es proposa una activitat de descoberta 

dels interessos de cada alumne a l’hora de triar estudis postobligatoris. El quadern 
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aporta una sèrie d’enllaços a pàgines de la Generalitat de Catalunya i també a una 

guia per fer estades d’estudis a l’estranger.  

Individualment, cada alumne ha d’emplenar una taula comparativa de les diferents 

opcions que l’atreguin. A continuació, ha de contrastar la seva tria parlant amb 

persones de confiança del seu entorn.  

Es tracta d’una activitat que pot ser un bon suport per a les sessions de tutoria que 

encaren la tria d’opcions en acabar l’ESO. Hem de remarcar que, encara que l’activitat 

del quadern no ho indica, també és una oportunitat per fer veure la perspectiva de 

gènere que sovint és subjacent a la tria d’una especialitat o una altra. 

     

 

Després de llegir la novel·la 

Per tancar les activitats entorn de la lectura i recapitular sobre el que han llegit, el 

quadern proposa quatre activitats de creació: compondre una cançó, fer una 

entrevista, enregistrar un podcast i elaborar un vídeo. Finalment, es proposa que, a 

partir de frases del llibre, els alumnes en parlin i rememorin els millors moments de la 

novel·la. 

● The Quantic Love song 

Es proposa que, entre tot el grup classe, componguin una cançó i n’enregistrin 

el videoclip. Se suggereix una distribució de tasques a fer i uns enllaços per 

orientar els aspectes tècnics de l’encàrrec. 

També es demana que cada alumne pensi a qui li recomanaria el llibre, per tal 

que el valori des d’un altre punt de vista i s’adoni de la dimensió col·lectiva i 

relacional de la lectura. 



42 
 

● Periodistes per un dia 

És el moment de completar la taula de la pàgina 10, per adonar-se que, 

probablement, ja no s’imaginen els personatges de la mateixa manera que 

abans de començar a llegir. 

● Podcast quàntic 

L’activitat consisteix a fer una petita recerca d’informació sobre l’autora del 

llibre. A continuació, pensar unes preguntes per ampliar-ne la informació i 

organitzar-les en format d’entrevista. Si l’autora ho accepta, l’entrevista pot 

arribar a fer-se. 

És el moment de parlar de temes de privacitat a les xarxes: què podem dir, què 

no podem dir, la voluntat de l’autora... 

● Draw My Science 

Imitant els vídeos de Draw My Life, en què amb dibuixos s’explica, de manera 

accelerada, un fet o una biografia, es proposa que, per parelles, es faci un 

Draw My Science que presenti els conceptes, teories i fets científics que els 

han cridat més l’atenció.  

L’activitat conté un enllaç a una pàgina que orienta l’elaboració del vídeo pas a 

pas.  

● Els millors moments de la novel·la 

Abans de començar a llegir, es va suggerir que cada lector anotés 

observacions, comentaris i impressions en una llibreta Moleskine com la de la 

protagonista. Ara és el moment de posar aquestes observacions en comú amb 

la resta del grup. 

L’activitat es pot fer en gran grup o en grups petits si es considera que la major 

part d’alumnes s’expressaran amb més comoditat. Per ajudar a compartir 

aquestes reflexions, el quadern cita diferents frases del llibre que probablement 

hagin resultat significatives. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Draw_My_Life


43 
 

ANNEX A. LLISTA D’EMOCIONS 

 

 AVORRIMENT  ADMIRACIÓ  ALEGRIA  AMARGURA 

 ESTIMACIÓ  ANHEL  ANTIPATIA  PENEDIMENT 

 GELOSIA  COBDÍCIA  RÀBIA  CÒLERA 

 COMPASSIÓ  CONFIANÇA  CONFUSIÓ  COMMOCIÓ 

 DESENGANY  DESESPERACIÓ  DOL  ENVEJA 

 

 ESPERANÇA  FELICITAT  HOSTILITAT  OFENSA 

 IL·LUSIÓ  IMPOTÈNCIA  INDIFERÈNCIA  INDIGNACIÓ 

 ENUIG  POR  ODI  REBEL·LIÓ 

 PLAER  PREOCUPACIÓ  RESIGNACIÓ  ORGULL 

 VENJANÇA  SEGURETAT  CULPA  LLIBERTAT 
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 BUIDOR  SERENOR  SOLITUD  SORPRESA 

 VERGONYA  DESÀNIM  AGRAÏMENT  CORATGE 

 TENDRESA  FRUSTRACIÓ  ENTUSIASME  ENAMORAMENT 

 HIPOCRESIA  REMORDIMENT  ACCEPTACIÓ  DESIG 

 NEGUIT  ESPERANÇA  MENYSPREU  ANGOIXA 

 

 REBUIG  CULPA  INTERÈS  TERROR 

 ANSIETAT  AMOR  SUBMISSIÓ  TRISTESA 

 FÀSTIC  PENA  DOLOR  DESCONSOL 

 EMPATIA  DESCONFIANÇA  COMPANYONIA  SOLIDARITAT 

 EXCITACIÓ  HUMILIACIÓ  SOSPITA  BLOQUEIG 
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ANNEX B. TARGETES DE VERITAT I ACCIÓ 

VERITAT ACCIÓ 

Quina és la frase que et repeteixen 
més vegades els teus pares? 

En trenta segons has de fer riure a 
algú del grup fent ganyotes. 

Descriu què tens penjat a les 
parets de la teva habitació. 

Tens trenta segons per trobar una 
característica visual que tingueu en 
comú tots els membres del grup. 

Imagina que tens un milió de 
seguidors a Tik Tok. Què els 
explicaries als teus vídeos? 

Durant trenta segons mireu-vos als 
ulls fixament i sense riure amb la 
persona que tingueu al costat.  

Convenç el grup perquè es llegeixin 
un llibre que t’hagi agradat molt. 

Explica tots els acudits que puguis 
en trenta segons.  

Explica a un extraterrestre què és 
la felicitat. 

Tens trenta segons per fer-li un 
pentinat a la persona que tingui el 
cabell més llarg. 

Imagina que poses la mà en una 
caixa negra sense saber què hi ha 
dins. Quina cosa et faria més fàstic 
trobar-hi? 

Repeteix durant trenta segons 
sense equivocar-te una paraula 
que esculli la classe.  

Quin creus que és el treball més 
difícil del món? Perquè? 

Dibuixa un objecte que esculli algú 
del grup amb els ulls tancats. Tens 
trenta segons per fer-ho. 

Explica algun somni que recordis 
haver tingut mentre dormies. 

Tens trenta segons per imitar un 
animal amb mímica sense fer 
soroll. La resta del grup ha 
d’endevinar quin és. 

Explica l’escena d’una pel·lícula 
que t’hagi fet molt riure quan l’has 
vist. 

Escull algú que competeixi contra 
tu durant trenta segons per fer un 
avió de paper i llançar-lo el més 
lluny possible. 

Imagina que has de marxar de casa 
i només et pots emportar tres 
coses. Què agafaries? 

Amb els ulls tapats, tens trenta 
segons per reconèixer un/a 
company/a només tocant-li la cara. 

A quina persona has ajudat ens els 
últims dies? Què has fet per ella? 

Aconsegueix en trenta segons que 
les persones de grup s’intercanviïn 
alguna peça de roba. 

Descriu un dia perfecte des que 
t’aixeques fins que te’n vas a 
dormir. 

Parla sense parar durant trenta 
segons del tema que esculli un dels 
teus companys/es. 
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VERITAT ACCIÓ 

Què creus que fa que una persona 
adolescent passi a ser una persona 
adulta? 

Escull algú que competeixi contra 
tu durant trenta segons per fer una 
cadena de roba el més llarga 
possible. 

Si poguessis escollir una norma per 
a tota la família, quina seria? 

Aconsegueix transportar un 
membre del grup d’un lloc a un 
altre durant trenta segons sense 
que toqui a terra. 

Imagina que ets alcalde/essa del 
teu poble. A quines tres persones 
escolliries per què t’ajudin? 

Cadascú del grup diu tres objectes. 

Tens trenta segons per recordar-ne 

la meitat. 

Com imagines la teva vida d’aquí a 
vint anys? 

Tens trenta segons per dibuixar 
una persona del grup i la resta ha 
d’endevinar de qui es tracta. 

Què és el que més et motiva a la 
vida? 

Has guanyat el premi Nobel de 
Ciència. Fes el teu discurs 
d’entrega del premi durant trenta 
segons. 

Com creus que acabarà el món? 

Canta durant trenta segons la 
melodia d’una cançó. La resta 
haurà d’endevinar de quina cançó 
es tracta. 

Si poguessis fer un regal a cada una 
de les persones del món, però que 
aquest regal hagués de ser el 
mateix per a tothom, quin seria? 

Demana a algú que et digui una 
lletra. Digues quatre emocions que 
comencin per aquesta lletra. Tens 
trenta segons per dir-les. 

Explica un record de la infància. 
Digues coses boniques a algú del 
grup durant trenta segons. 

 

  



47 
 

ANNEX C. TARGETES D’EVIDÈNCIES I CONCLUSIONS 

EXPERIMENTALS SOBRE L’ÀTOM 

 

EVIDÈNCIA 

S’estudia la natura de les partícules gasoses, les 

seves reaccions i els seus xocs. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusions experimentals sobre els àtoms:  

- Són partícules molt petites.  

- No es trenquen en les col·lisions.  

- Són neutres.  

- Tenen una massa fixa, diferent per cada element.  

- No tenen parts internes. 

 

EVIDÈNCIA 
S’estudien els rajos catòdics, formats per electrons que 

surten dels àtoms d’un gas, de manera que els seus 

àtoms queden carregats positivament. 
Conclusions experimentals sobre els àtoms:  

- Són partícules molt petites.  

- No es trenquen en les col·lisions.  

- Són neutres: tenen una massa fixa, diferent per cada element.  

- No tenen parts internes: contenen electrons. 
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EVIDÈNCIA 

Es bombardeja una làmina d’or amb 

partícules alfa (nuclis d’heli positius). La 

majoria travessen la làmina sense desviar-se. 

Uns pocs surten rebotats cap enrere. 

--------------------------------------------------- 
Conclusions experimentals sobre els àtoms:  

- Són partícules molt petites.  

- No es trenquen en les col·lisions.  

- Són neutres.  

- Tenen una massa fixa, diferent per cada element.  

- La part positiva dels àtoms està concentrada al centre i és molt petita (10.000 

vegades més petita que l’àtom en si). 

- L’àtom, molt més gran que el nucli, inclou l’escorça electrònica, que és la regió on els 

electrons fan òrbites circulars al voltant del nucli. 

- La massa de l’àtom es concentra al nucli. 

 

 

EVIDÈNCIA 

Es basa en les idees exposades a partir de la 

teoria quàntica pels científics. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conclusions experimentals sobre els àtoms:  

 

- L’electró es comporta com una ona en el seu moviment al voltant del nucli.   

- No és possible predir la trajectòria exacta de l’electró, per tant no hi ha òrbites 

definides i es canvia aquesta idea per l’orbital atòmic, que és una regió de l’espai al 

voltant del nucli on la probabilitat de trobar l’electró amb una determinada energia és 

molt gran.  
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EVIDÈNCIA 
Es suposa que l’àtom estava format per un nucli compacte 

amb càrrega elèctrica positiva i una escorça on els electrons 

estaven distribuïts en diferents capes o òrbites. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusions experimentals sobre els àtoms:  

- Els electrons d’un àtom es mouen en òrbites a certa distància del nucli.  

- A qualsevol nivell energètic estable, l’electró es mou en una òrbita circular. Aquestes 

òrbites s’anomenen nivells d’energia o capes. 

- La capa més estable és la que es troba més a prop del nucli.  

- La massa de l’àtom es concentra al nucli. 

 

 

 

 

https://ca.energia-nuclear.net/que-es-l-energia-nuclear/atom/electro

