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RESUM

No hi ha cap dubte que les pel∙lícules són recursos molt utilitzats dins

l’aula.  Ara  bé,  normalment  s’utilitzen  vídeos  didàctics,  és  a  dir,  materials

realitzats amb finalitat pedagògica. Però l’atenció dels alumnes davant aquests

materials pot no atraure’ls degut a l’aspecte pedagògic amb el qual han estat

dissenyats. De fet, aconseguir cridar l’atenció i motivar l’alumne per aconseguir

assolir les diverses competències del currículum pot ser una àrdua feina pel

professorat.  Per  això,  als  alumnes  els  pot  resultar  molt  engrescador  veure

pel∙lícules d’altres tipus, i no tan sols els purament pedagògics i que poden ser

molt útils per a proposar debats o altres activitats sobre certs temes relacionats

amb els continguts impartits a classe. A les classes de ciències podria resultar

molt interessant i innovadora la projecció de llargmetratges de ciència ficció,

que, encara que semblin allunyats de la realitat, tenen una base científica al

darrere que pot ser útil per treballar  certs continguts i temes dins l’aula.

 La proposta consisteix, doncs, a analitzar un conjunt de pel∙lícules de

ciència ficció per trobar aquesta aplicabilitat didàctica, contextualitzar-les dins

els  continguts dels  currículums per  justificar  la  seva utilització  i  elaborar  un

conjunt  d’activitats  relacionades  amb  aquestes  per  treballar  una  sèrie

d’objectius.

Paraules clau: Ensenyament de ciències, proposta didàctica,ciència ficció, 

motivació de l’alumnat, competències bàsiques.
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ: EL DECLIVI DE LES CIÈNCIES EN EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA

Actualment, l’ensenyament de les ciències es troba en crisi, ja que cada

vegada, menys alumnes es senten atrets per aquesta branca del coneixement,

decidint-se  a  cursar  estudis  científics  o  carreres  universitàries  com  Física,

Química o Matemàtiques. Diversos estudis així o assenyalen (Solbes i altres

2007; Solbes, 2011; Gil-Flores, 2012). Aquest desinterès patent per les ciències

no és un problema causat per un sol factor sinó que es tracta d’una situació

més complexa.

Una de les causes principals és la percepció que els alumnes tenen de

la mateixa ciència, la qual consideren complicada, avorrida, o només apta per a

genis  (Solbes,  2011).  Aquesta  percepció  negativa  ve  reforçada  per  la

metodologia utilitzada en les aules per ensenyar les matèries científiques: molt

tradicional, plena de tecnicismes i conceptes i sovint allunyada de la realitat que

envolta als alumnes (Solbes i altres, 2007; Torres, 2011).

No hem d’oblidar, però, que la societat actual es troba cada vegada més

imbuïda  de  la  ciència  i  la   tecnologia  i  aquestes  formen  part  de  la  vida

quotidiana,   a  més de les  noves  demandes laborals,  relacionades amb els

avanços tecnològics i industrials, que requereixen una especialització científica.

(Cajas,  2001).  Una  societat  avançada  com  la  nostra,  necessita  doncs,

ciutadans  amb unes  nocions  científiques  mínimes:  és  aquí  on  el  paper  de

l’ensenyament  esdevé   indispensable  en  la  formació  d’aquests  ciutadans

científics. L’ensenyament és imprescindible per l’alfabetització científica de la

població.

Cóm pot  ser  que  crear  vocacions  científiques,  que  s’han  tornat  molt

necessàries, hagi esdevingut en una tasca tan ineficaç? Aquesta situació fa

reflexionar sobre si s’estan tenint en compte les aspiracions dels alumnes, les

seves motivacions. La resposta és clara: no (Gil i Vilches, 2001).
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 Llavors, s’ha de cercar una solució per tal de canviar aquesta situació,

s’ha  d’aconseguir  que  els  alumnes  trobin  les  ciències  més  atractives  i

accessibles, han de descobrir que la ciència és necessària en el món en el qual

viuen.

MOTIVACIÓ O LA SOLUCIÓ AL PROBLEMA

La  motivació  és  una  pedra  angular  en  l’aprenentatge,  aquesta  és

indispensable per despertar  l’interès en l’alumne, per tant  és un factor molt

potent, el qual pràcticament mai es té en compte dins les aules. Així doncs, una

de les aproximacions a aquest problema seria a través de fomentar la motivació

dels alumnes, però, com fer-ho? 

Primerament,  s’ha  de  canviar  la  idea  que  els  alumnes  tenen  de  la

ciència. Han de sentir-la propera i relacionada amb el seu entorn, és necessari

que vegin la “utilitat”  d’allò que aprenen dins les aules.  Aquest  “pont”  entre

l’aula i el món que es troba fora d’ella pot localitzar-se en la presència de la

ciència en els àmbits humanístics: aquesta sempre ha format part del col·lectiu

cultural, tant en la literatura com en el cinema i la televisió. 

La  concepció  clàssica  de  l’ensenyament  de  ciències  sempre  ha

mantingut al marge els coneixements més artístics, no es tenen en compte els

llibres més enllà dels de text  ni  altres pel·lícules que els documentals quan

s’ensenya Física o Química. La nostra feina com a docents, però, és fomentar,

a més de les competències pròpies del saber científic, aquelles anomenades

competències bàsiques, que són molt necessàries per al desenvolupament dels

alumnes en ciutadans qualificats.  Dins aquestes competències bàsiques s’hi

troben les competències culturals i artístiques (Fimia, 2008).

Una manera de combinar aquestes competències amb els continguts de

les matèries científiques es pot trobar en la utilització de la ciència ficció com a

eina didàctica. Segons diverses enquestes realitzades pràcticament la totalitat
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dels  alumnes  de  secundària   coneixen  la  ciència  ficció.  Alguns  han  llegit

algunes obres literàries emmarcades en aquest gènere, però la gran majoria es

troben més familiaritzats amb les pel·lícules de ciència ficció (Petit  i  Solbes,

2009). Per tant es fa patent l’interès que els adolescents presenten per aquest

tema.

És necessari  però, definir  què és la ciència ficció, ja que de vegades

confonen aquest gènere amb la fantasia (Petit i Solbes, 2009). Això és degut al

fet que la ciència ficció es podria classificar com un subgènere englobat en el

fantàstic,  ja que aquest va ser precursor de la ciència ficció i  comparteixen

moltes característiques (Bassa i Freixas, 1993) . 

 La ciència ficció com a tal presenta els seus orígens en la literatura,

sent els autors referents Jules Verne, Isaac Asimov o H.G. Wells. Algunes de

les  obres  d’aquests  autors  han  influït  de  forma  significativa  en  l’imaginari

universal,  i  han estat  font  d’inspiració de moltes obres posteriors tant  en la

literatura com en el cinema (Sierra, 2006).

Gerard Lenne,  crític  de cine francès escriu sobre aquest gènere: “La

ciència ficció  és,  en primer  lloc,  allò  que pren per  objecte l’anticipació  o la

divulgació de la ciència. A més, no podem separar radicalment l’una de l’altra:

l’anticipació  moltes  vegades  no  és  més  que  un  mitjà  escollit  per  la  seva

didàctica virtut informativa. Així doncs, la ciència ficció pot ser profètica en dos

sentits oposats, segons intenti predir  o que predigui sense voler el  progrés

tècnic.”

És aquesta característica especulativa doncs, la principal del gènere de

ciència  ficció.  Miquel  Barceló  García,  coincideix:  “En  la  bona  ciència  ficció

trobem de tot [...] especulacions entorn de la tecnociència i els seus efectes,

nous mons amb tot  tipus d’alienígenes,  noves societats  i  diverses maneres

d’organitzar la relació entre els individus que formen una comunitat [...] i un llarg

etcètera.”
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La diferència que separa el gènere de la ciència ficció amb el fantàstic,

es troba implícita en el seu nom. La fantasia no cerca donar cap explicació per

apropar-se a la realitat, és subversiva, en el sentit que no respecta les lleis de

funcionament del món. 

La  ciència  ficció  recolza  els  futuribles  que  planteja  en  el  raonament

científic i el desenvolupament tecnològic, fet que atorga certa “versemblança”

(tot  i  que gran vegada aquesta  és  il·lusòria)  al  contingut  de  les  obres  que

s’engloben en aquest gènere. La base científica doncs (certa o no), pot donar

peu  a  utilitzar  aquest  material  dins  l’aula  quan  es  tracten  les  assignatures

pròpies de l’àmbit científic.

JUSTIFICACIÓ

EL CINEMA COM A EINA DIDÀCTICA

Tot i que també es podria utilitzar la literatura de ciència ficció com a

instrument  per  motivar  l’alumnat,  he  decidit  centrar-me només en les  obres

cinematogràfiques incloses en aquest gènere per una sèrie de motius:

Com ja s’ha mencionat prèviament, els alumnes tenen més preferència

pel cinema que no pas per la lectura (Petit i Solbes, 2009). Les produccions del

setè art formen  part de la seva quotidianitat, essent les pel·lícules de ciència

ficció especialment atractives per aquest públic. 

Les pel·lícules són més accessibles: el lloguer, la televisió per cable, el

visionat en línia o les diverses opcions disponibles a través d’Internet permeten

trobar fàcilment aquest material (Grilli, 2016). Els llibres emperò, no es troben

tan distribuïts a la xarxa i de vegades alguns exemplars només es poden trobar

disponibles a llibreries més o menys especialitzades. 

El cinema, des dels seus començaments, ha tingut una vocació didàctica

i moralitzant més que una funció lúdica. Des dels seus inicis, els directors i
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altres col·lectius així ho han entès, exposant els seus punts de vista a través de

la pantalla gran. No és sorprenent, doncs, que des de faci decennis, el cinema

hagi estat utilitzat com a recurs didàctic per mostrar i exemplificar diversos fets

històrics, socials i geogràfics. (García, 2007) A més, el seu caràcter universal i

la cultura de la imatge preponderant en la nostra societat, fa que tothom, en un

principi,  estigui  capacitat  per  entendre-ho,  malgrat  les  possibles  diferències

culturals que hi pugui haver.

És  possible  llavors,  la  utilització  de  pel·lícules  a  les  aules,  tant  en

visionats complets com només de fragments que siguin d’interès, per tal  de

fomentar la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat (Tobin, 2010). Entre altres

avantatges,  el  cinema  pot  permetre  al  docent  introduir,  d’una  manera  més

atractiva, conceptes propis del currículum que tal vegada siguin complexos o

avorrits  pels  alumnes  i  per  tant   puguin  adquirir  aquests  conceptes  més

fàcilment.  També pot servir  per relacionar continguts i promoure debats que

facin reflexionar l’alumnat i  establir  opinions crítiques respecte a determinats

tòpics  com poden  ser  l’ètica  científica  o  la  problemàtica  ecològica  general,

desenvolupant així diverses competències.

EL CINEMA DE CIÈNCIA FICCIÓ DINS L’AULA

El  fet  de  que  es  trobin  una  quantitat  substancial  d’estudis  realitzats

majoritàriament  els  darrers  anys  (Cavanaugh,  1996;  Palacios,  2007;  Petit  i

Solbes, 2009; Petit i Solbes, 2015; Grilli, 2016; Vesga. 2015)   sobre el cinema

de ciència ficció i la seva utilització a les aules denota que aquest pot ser un

bon recurs didàctic a l’hora d’ensenyar ciències.

El cinema de ciència ficció cerca sorprendre i emocionar a l’espectador,

el  que  ho  fa  atraient  especialment  per  a  l’adolescent.  El  cinema  d’aquest

gènere,  doncs,  pot  ser  una  excel·lent  via  per  fomentar  actituds  i  emocions

propícies per l’aprenentatge (García, 2008).
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També permet treballar les competències pròpies de la branca científica.

El  cinema de ciència  ficció  és  una molt  bona eina per  identificar  qüestions

científiques i també permet cercar explicacions científiques als fets que ocorren

en elles.  És una bona manera de  despertar l’interès de l’alumnat cap a la

ciència.  El  fet  que  abordi  temes  i  problemes  actuals  enfocant  solucions  o

conseqüències futures permet fomentar l’esperit crític en l’alumnat no només

sobre temes científics sinó també sobre qüestions ètiques.

En  l'àmbit  universitari,  els  professors  han  dut  a  terme,  amb  èxit,

propostes  que  utilitzen  literatura  i  cinema  de  ciència  ficció,  que  analitzen  i

discuteixen amb els seus alumnes. (Borrás, 2006; Quirantes, 2011). Es troben

fins  i  tot  assignatures  relacionades  amb  aquest  tema,  un  exemple  és

l’assignatura “Física en la ciencia ficción” impartida pel doctor Sergio Palacios a

la Universitat d’Oviedo des de l’any 2004 (Palacios, 2007).

En Educació Secundària, aquesta pràctica es troba menys estesa. Tot i

que entre el professorat ha tingut molt bon acolliment, la realitat és que pocs

docents utilitzen aquest material dins l’aula per que no saben molt bé com fer-

ho  servir.  També es posa de manifest  si  observem els  llibres  de text,  que

pràcticament  no  fan  cap referència  al  cinema de ciència  ficció  a  les  seves

pàgines (Petit i Solbes, 2012).

Es  poden  indicar  però,  alguns  dels  avantatges,  exposats  al  llarg

d’aquesta introducció,  que suposa la  utilització  de  les pel·lícules de ciència

ficció a l’hora d’ensenyar ciències:

 Estimular  la  motivació  de  l’alumne  en  les  assignatures  de

ciències.

 Serveix  com  a  introducció  de  conceptes  i  també,  permet

relacionar situacions  amb els continguts de les assignatures a

ensenyar.
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 A través de l’anàlisi i la discussió sobre el contingut científic de les

pel·lícules es fomenta l’esperit crític dels alumnes.

 Permet treballar tant  les competències pròpies de l’àmbit científic

com les competències bàsiques, especialment les competències

culturals i artístiques.

Aquest  treball  pretén  fer  una  aproximació  sobre  com  utilitzar  les

pel·lícules  de  ciència  ficció,  elaborant  una  anàlisi  sobre  diverses  obres

englobades en aquest gènere i presentant una sèrie d’activitats que es puguin

dur a terme dins l’aula, tenint en compte l’ús d’una metodologia atractiva i el

posterior procés d’avaluació relacionat amb les competències a tractar.
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PROPOSTA DIDÀCTICA
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ENFOCAMENT DEL TREBALL: OBJECTIUS I METODOLOGIA

Una vegada realitzada una introducció general  de la  situació actual  i

sobre els recursos de que es disposen per elaborar aquesta proposta, és adient

exposar els objectius que es volen assolir mitjançant aquesta:

 Promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través de la motivació i fomentar

l’interès cap a l’àmbit científic.

  Fomentar l’esperit crític i  l’anàlisi reflexiva mitjançant la discussió i el

debat en grup de temes científics d’interès.

 Treballar  les  competències  bàsiques,  incorporant  les  competències

culturals i artístiques, sovint oblidades en les assignatures científiques.

 Detectar possibles preconcepcions que els alumnes puguin tenir per tal

de rectificar-les.

 Facilitar  l’adquisició  de  conceptes  nous,  especialment  aquells  que

resultin  més  complexos  i  abstractes  i,  per  tant,  més  dificultosos

d’entendre per l’alumne.

 Afavorir el procés creatiu i la imaginació dels alumnes.

Per tal d’assolir aquests objectius, es dissenyaran una sèrie d’activitats,

relacionades amb els continguts curriculars establerts en les lleis educatives

LOE i LOMQE. Les activitats hauran de seguir una metodologia adient i una

avaluació que ens permeti valorar els resultats de l’aplicació d’aquestes. 

A grans trets, la metodologia serà la següent:

S’analitzaran una sèrie de pel·lícules per després escollir els fragments

més adients a l’hora de tractar certs continguts que hi estiguin relacionats.

Les activitats intentaran ser engrescadores i permetran la participació de

l’alumnat tant en la totalitat de la classe com en petits grups o individualment.
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Aquestes activitats es trobaran relacionades en la mesura del possible

amb  la  quotidianitat  dels  alumnes  i  amb  temes  d’interès  que  permeti  als

alumnes  aplicar  els  coneixements  adquirits  en  contextos  diferents.  Les

qüestions proposades tractaran de promoure la reflexió mitjançant el debat en

grup  i  la  discussió  sobre  el  material  audiovisual  utilitzat  per  elaborar  les

activitats.

SELECCIÓ DE CONTINGUTS I TEMES A TRACTAR

Aquesta proposta didàctica no tindria molt  de sentit  si  no es vinculés

amb els continguts que dicten els currículums de les Lleis Educatives per a

l’ensenyament  en Educació Secundària;  per tant  és important  relacionar  els

temes que apareixen a les diverses pel·lícules de ciència ficció amb aquests.

Els diversos continguts es poden englobar en una sèrie de temes a tractar:

 Científics i el seu paper a la societat.

 La Terra i l’Univers.

 Dinàmica de la Terra.

 L’ésser humà.

 L’evolució.

 Herència i transmissió de caràcters.

 El progrés científic: enginyeria genètica, ètica científica.

 Recursos naturals i catàstrofes ecològiques.

A continuació es desenvolupa breument com es poden tractar aquesta sèrie de

temes i s’assignen els continguts relacionats a cada un d’ells. 
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Científics i el seu paper a la societat

Continguts dels currículums relacionats:

LOE

 Continguts  comuns  (Ciències  de  la  Naturalesa:  1r,  2n  i  3r  d’ESO  i

Biologia i Geologia: 4t d’ESO).

LOMQE

 Bloc  1.  Habilitats,  destreses  i  estratègies.  Metodologia  científica.

(Biologia i Geologia: 1r i 3r d’ESO)

 Bloc 1. Procediments de feina. (Cultura científica:1r de Batxillerat).

El  científic  és  un  personatge  clau  a  les  pel·lícules  de  ciència  ficció.

Aquest sovint es presenta com un home de mitjana o avançada edat, abillat

amb una bata blanca i generalment amb un caràcter extravagant, més o menys

sinistre.  De fet, és coneguda l'expressió “científic boig” que s’utilitza per definir

aquest tipus de personatge (Levin i altres, 2012).

Científics  cèlebres  de  la  ciència  ficció  que  encaixen  en  aquesta

descripció poden ser “Doc” de Retorn al futur, el doctor Frankenstein, de l’obra

homònima o altres doctors perversos com el doctor Moreau de  L’illa del Dr.

Moreau i el doctor Vornoff de La promesa del monstre. 

En un extrem fins i tot paròdic i en clau d’humor, es troba el professor

Philip Brainard, de la pel·lícula Flubber.

L’activitat científica que duen a terme aquests personatges, habitualment

es troba aïllada de la societat en la qual viuen (els mateixos científics viuen

també  apartats  de  la  societat).  De  vegades,  dita  tasca  científica  es  troba

relacionada amb activitats militars, però mai repercuteix més enllà si no és que

desemboca en algun tipus de catàstrofe.
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Aquesta percepció ha calat fondo en l’imaginari col·lectiu, també en els

adolescents  que  generalment  comparteixen  aquesta  idea  quan  pensen  en

científics.  La  visió  generalitzada  que  la  societat  té  dels  científics,  en  part

perpetuada per les pel·lícules, és un bon punt de partida per detectar tota una

sèrie de preconcepcions que té l’alumnat sobre aquest tema i permet establir

un  debat  sobre  la  tasca  del  científic  en  la  societat  i  la  utilització  dels

personatges arquetípics  de  les  obres  cinematogràfiques  en  contraposició  al

perfil del científic dels temps que corren (Guerra, 2004).

La Terra i l’Univers.

Continguts dels currículum relacionats:

LOE

 Bloc 1. La Terra a l’Univers (Ciències de la Naturalesa: 1r d’ESO).

LOMQE

 Bloc 2: La Terra a l’Univers (Biologia i Geologia: 1r i 3r d’ESO).

És un tòpic clàssic en els relats i  també en les pel·lícules de ciència

ficció els viatges interplanetaris i l’estudi de l’Univers, fins i tot molt abans que

aquestes expedicions fossin possibles, quan no es disposava d’una tecnologia

suficientment avançada.

La investigació del  Cosmos és una qüestió  que sempre ha despertat

l’interès  dels  éssers  humans,  des  dels  orígens,  quan  els  primers  homes

aixecaran el cap cap al cel i  començaran a fer-se preguntes sobre les estrelles.

Exemples  d’aquesta  fascinació  per  l’Univers  són  l’èxit  de  programes

televisius com Cosmos del divulgador científic Carl Sagan o més recentment,

pel·lícules com Interstellar de Christopher Nolan.
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Les obres de viatges interplanetaris,-com per exemple Mart - poden ser un bon

punt de partida per que els alumnes coneguin una mica millor el Sistema Solar i

l’Univers en general.

Dinàmica de la Terra

Continguts dels currículums relacionats:

LOE

 Bloc 4. Transformacions geològiques degudes a l’energia interna de la

Terra (Ciències de la Naturalesa: 2n d’ESO)

 Bloc 1. Origen i estructura de la Terra. (Biologia i Geologia: Batxillerat).

 Bloc  2.  Geodinàmica  interna.  La  tectònica  de  plaques   (Biologia  i

Geologia: Batxillerat)

LOMQE

 Bloc 5: El relleu terrestre i la seva evolució (Biologia i Geologia: 1r i 3r

d’ESO)

 Bloc 2: La dinàmica de la Terra (Biologia i Geologia: 4t d’ESO)

 Bloc 2. La Terra i la vida (Cultura Científica: Batxillerat).

Inevitablement, quan una persona pensa sobre aquest tema, li acudeix

al cap  Viatge al  centre de la Terra   de Jules Verne, una de les obres més

importants dins la literatura de ciència ficció. 

Tot i que no ens centrem en literatura, aquesta obra compta amb una

adaptació  cinematogràfica,  produïda  l’any  2008  (valoracions  sobre  la  seva

qualitat a part) que pot ser útil a l’hora d’abordar aquest tema, que és un dels

continguts més importants en l’assignatura de Biologia i Geologia, tractant-se

en diversos cursos.
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Existeixen altres films que tracten sobre l’estructura terrestre com per

exemple  El Nucli que també compta amb moltes referències a la novel·la de

l’escriptor francès. 

La dinàmica interna de la Terra pot ser abordada a través de pel·lícules

que, tot i que algunes pertanyen més al gènere d’acció, també són útils:  Un

poble anomenat Dante’s Peak on una erupció fa perillar el poble que dóna nom

a la cinta, o Volcano de temàtica similar. 

Els terratrèmols també són protagonistes de diverses pel·lícules, com

Terratrèmol  amb Charlton Heston i Ava Gardner. Fins i tot  Ice Age  centra la

seva quarta entrega en la teoria de la tectònica de plaques.

L’ésser humà

Continguts dels currículums relacionats:

LOE

 Bloc 5. La vida en acció (Ciències de la Naturalesa: 2n d’ESO).

 Bloc  1.  L’organització  i  el  funcionament  del  cos  humà  (Biologia  i

Geologia: 3r d’ESO).

 Bloc 2. Les persones i la salut (Biologia i Geologia: 3r d’ESO).

LOMQE

 Bloc 4. Les persones i la salut. Promoció de la salut (Biologia i Geologia:

1r i 3r d’ESO).

 Bloc 6. La biologia dels animals (Biologia i Geologia: Batxillerat).
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El funcionament del cos humà és un tema pel qual els alumnes tenen

especial  preferència.  És fàcil  relacionar la seva quotidianitat  amb processos

que el cos du a terme com poden ser la digestió, la reproducció o la respiració.

Tot i  així,  també pot resultar interessant la utilització de pel·lícules de

ciència ficció, que, si més no, resulten divertides pels alumnes. 

És important  tenir  en compte que els temes que es dediquen al  cos

humà  resulten  feixucs  pels  alumnes  per  trobar-se  plens  de  terminologia  i

aquestes pel·lícules poden ser una manera més lleugera de tractar-los.

Pel·lícules  com  Viatge  fantàstic,  adaptació  de  la  novel·la  homònima

d’Isaac Asimov, o Osmosis Jones, on els protagonistes s’introdueixen o viuen a

l’interior del cos d’una persona, poden ser interessants des d’aquest punt de

vista.

L’evolució

Continguts dels currículums relacionats:

LOE

 Bloc 4. L’evolució de la vida (Biologia i Geologia: 4t d’ESO).

LOMQE

 Bloc 1. L’evolució de la vida (Biologia i Geologia: 4t d’ESO).

L’evolució és un procés d’especial  dificultat  per ensenyar  a l’alumnat.

Això és degut a que molts joves posseeixen tota una sèrie de preconcepcions

envoltant a aquest tema. Alguns prejudicis són la “direccionalitat” del procés

evolutiu cap a l’espècie humana, amb aquesta com a punt final o la creença de

que la mutació és l’únic procés pel qual es produeixen nous gens, entre d’altres

fan difícil que els alumnes entenguin el procés correctament.
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Així ho explica Javier Mateos (2004) en una conferència emmarcada en

unes  jornades  sobre  “aspectes  lúdics  en  l’ensenyament  de  la  ciència”.  El

coordinador  del  grup  educatiu  Prometeo  fa  servir  la  pel·lícula  Evolució  per

explicar,  mitjançant els encerts i  errors que apareixen al film, els conceptes

sobre  l’evolució   i  també  els  prejudicis.  Tot  i  així,  també  existeixen  altres

pel·lícules que tracten el tema de l’evolució: El planeta prohibit, El planeta dels

simis o La màquina del temps són alguns exemples.

Herència i transmissió de caràcters

Continguts dels currículums relacionats:

LOE

 Bloc 3. L’herència i la transmissió dels caràcters (Biologia i Geologia: 4t

d’ESO).

LOMQE

 Bloc 3. Genètica i evolució. (Biologia i Geologia: Batxillerat).

L’herència i la transmissió de caràcters és un tema molt interessant que

es  pot  tractar  amb  pel·lícules,  especialment  quan  parlem  de  malalties

genètiques, algunes d’elles molt particulars i impactants.

Exemples d’aquestes malalties genètiques es poden trobar a pel·lícules

com Willow una pel·lícula del gènere fantàstic de la dècada dels anys 80 on el

protagonista i tota la seva família posseeixen acondroplàsia. Altres pel·lícules

com  La parada dels  monstres  un clàssic  del  cinema,  la  trama del  qual  es

desenvolupa  en  un  circ  on  els  seus  integrants  presenten  malformacions  i

característiques  particulars  a  causa  d’aquests  tipus  de  malalties,  o  L’home

elefant,  de David Lynch,que ens presenta la història d’un home que pateix una

forma severa de la síndrome de Proteus.
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El progrés científic: enginyeria genètica, ètica científica.

Continguts dels currículums relacionats

LOE

 Bloc 3. L’herència i la transmissió dels caràcters (Biologia i Geologia: 4t

d’ESO).

LOMQE

 Bloc 1. L’evolució de la vida. (Biologia i Geologia: 4t d’ESO).

 Bloc 3. Genètica i evolució (Biologia i Geologia: Batxillerat).

 Bloc 4. La revolució genètica. (Cultura Científica: Batxillerat).

Aquest potser és un dels temes més interessants i on trobem multitud de

pel·lícules relacionades amb el desenvolupament científic, especialment en el

camp de la genètica.

D'ençà  que  es  coneix  l'  existència  dels  gens  i  el  seu  mètode  de

funcionament, l’ésser humà ha volgut provar fins a quin punt és capaç d’arribar

en l’experimentació genètica. No es d’estranyar, doncs, que moltes pel·lícules

tractin  sobre  clonació,  científics  pertorbats  que  creen  híbrids  increïbles  o

superherois  amb  mutacions  que  els  doten  de  les  seves  super  capacitats.

Exemples són L’Illa del Dr. Moreau , basada en la novel·la de l’escriptor H. G.

Wells  on  es  relata  les  experimentacions  d’aquest  científic  amb  animals  i

humans.

El procés d’obtenció dels dinosaures a la famosa pel·lícula Jurassic Park

pot  ser  també  atractiu  a  l’hora  de  plantejar  la  producció  d’animals  a  partir

d'enginyeria genètica. De fet, el llargmetratge dirigit  per Steven Spielberg ha

estat  utilitzat  diverses  vegades  com  a  recurs  didàctic.  Grilli  (2016)  va

desenvolupar  una  proposta  didàctica  per  aplicar  a  nivell  universitari,

concretament en un curs de Formació del Professorat a Uruguai.
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Els superherois són un bon recurs com a eina didàctica. Trobem molts

personatges interessants en els còmics o pel·lícules: Spiderman, Hulk o X-Men

són només alguns dels exemples on els protagonistes han adquirit els seus

superpoders  a  causa  de  mutacions,  fets  que  són  del  tot  inversemblants.

Aquestes pel·lícules plenes d’errors i “llicències científiques” poden ser un bon

punt de partida per discutir sobre la possibilitat d’aquestes situacions en la vida

real i mitjançant el raonament científic i argumentat, arribar a unes conclusions

(Moreno i Jordi, 2009).

Altres  films  interessants  que  tracten  l’avanç  tecnològic  i  l'enginyeria

genètica són útils per treballar dins l’aula per totes les qüestions que aquestes

plantegen. Pel·lícules com per exemple  Gattaca, on es presenta una societat

utòpica  en  la  qual  la  modificació  genètica  és  el  pilar  estructural.  Aquesta

pel·lícula també és atractiva per la simbologia que apareix al  llarg de tot  el

llargmetratge, començant per l’escala en forma helicoïdal o els nom del mateix

film, que podria ser una seqüència d’ADN (Bravo, 2010).

L’illa, protagonitzada per Scarlett Johansson també tracta el tema de la

modificació genètica i  la clonació d’éssers humans, pot  ser un bon punt de

partida per abordar la problemàtica que suposen aquestes situacions: És ètic

clonar humans? És moralment correcte la selecció genètica? Aquestes i altres

preguntes  sorgiran  després del visionat d’aquestes pel·lícules i poden donar

peu a debats interessants sobre ètica científica.

Recursos naturals i catàstrofes ecològiques

Continguts dels currículums relacionats:

LOE

 Bloc 6. El medi ambient natural (Ciències de la Naturalesa: 2n d’ESO).
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 Bloc 3. Les persones i el medi ambient (Ciències de la Naturalesa: 3r

d’ESO).

 Bloc 5. Les transformacions en els ecosistemes  (Biologia i Geologia: 4t

d’ESO).

LOMQE

 Bloc 6. Els ecosistemes (Biologia i Geologia: 1r i 3r d’ESO).

 Bloc 3. Ecologia i medi ambient (Biologia i Geologia: 4t d’ESO).

Moltes pel·lícules de ciència ficció presenten una imatge catastrofista del

futur.  Aquesta situació de vegades és causada per problemes o catàstrofes

ecològiques que han canviat  el  món.  Produccions d’aquest tipus ens poden

servir  doncs,  per  tractar  temes  com  la  utilització  del  petroli  com  a  font

majoritària d’energia i la seva repercussió en un futur, ja que es tracta d’un

recurs no renovable. Als crèdits inicials de la pel·lícula Mad Max II  es planteja

aquesta situació (Petit i Solbes, 2016).

Altres problemes, ja més actuals però relacionats amb la utilització dels

recursos com pot ser el canvi climàtic són tractats a diversos films. Alguns dels

exemples més coneguts són El dia de demà  o la ja citada El nucli.  Aquestes

pel·lícules  mostren  possibles  repercussions  de  l’escalfament  global  si  no

l’aturem a temps.

Una  pel·lícula  que  pot  resultar  interessant  per  visionar  a  l’aula  és

Soylent Green una pel·lícula rodada en els anys 70 però ambientada en l’any

2022,  un  any  proper  al  present.  En  aquesta  pel·lícula  es  presenta  la

problemàtica que sorgeix en una ciutat superpoblada: excés de contaminació,

manca d’aliment i la necessitat de crear substitutius per nodrir la població (Petit

i Solbes, 2015). Els films que plantegen problemes ecològics poden servir per

suscitar debats entre l’alumnat que els permetrà prendre consciència sobre la

importància de canviar els hàbits de vida que ens han portat a aquesta situació.
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ACTIVITATS

A continuació es desenvoluparan les diferents activitats que es durien a terme

amb aquesta proposta didàctica, indicant el tema o contingut amb el qual està

relacionada cadascuna d’elles.

ACTIVITAT 1: CIENTÍFICS I EL SEU PAPER A LA SOCIETAT

Títol de l’activitat Científics de ciència...ficció? 
Nivell 1r d’ESO
Tipus d’activitat Activitat inicial
Temporalització 1 sessió

Objectius de l’activitat

Reflexionar sobre la imatge dels científics

(especialment la de la dona científica) i el

seu paper a la societat actual

 Establir  una opinió  crítica en front  a la

percepció dels científics que aporten les

pel·lícules

Analitzar el  mètode científic

Coneixements previs

Científic

Mètode científic i les seves etapes

Competències a tractar

Competència en comunicació lingüística

Competència cultural i artística

Autonomia i iniciativa personal

Competència social i ciutadana

Competència  en  el  coneixement  i  la

interacció amb el món físic

❖ Descripció de l’activitat

L’activitat  pretén  analitzar  la  imatge  sobre  els  científics  i  l’activitat

científica que transmet la ciència ficció i contrastar-la amb la pròpia concepció

que tenen els alumnes. També es vol reflexionar sobre el mètode científic i com
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es du a terme l’activitat científica, integrada en la societat. Aquesta activitat es

basa en la feina de Petit i Solbes (2015) i Guerra (2004).

CIENTÍFICS DE CIÈNCIA...FICCIÓ?

Cóm són els científics? Com fan feina? Moltes vegades veiem pel·lícules o

sèries on apareixen doctors i professors: tots coneixem el Dr. Frankenstein, que

va crear el monstre al qual li va donar el seu nom, o l’atabalat professor Frink

dels  Simpson.  A  continuació  se’t  presenten  algunes  activitats  que  et  faran

reflexionar sobre la ciència i els científics que apareixen tant a la petita com a la

pantalla gran.

1. Pensa en un científic. Fes un dibuix i una petita descripció.

2. Compara amb els teus companys. Quines similituds has trobat? Quines

diferències? Anota-les al quadern

3. A  continuació,  es  visualitzaran  una  sèrie  de  fragments  de  diverses

pel·lícules on apareixen científics. 

- Com  són  aquests  personatges?  Escriu  les  seves  característiques  al

quadre:

 Doc:
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 Dr. Frankenstein:

 Philip Brainard:

- Quines d’aquestes característiques coincideixen amb les que heu anotat

prèviament al quadern? T’has adonat que tots són homes de certa edat,

blancs, i quasi sempre fan servir ulleres? 

4. Creus que els científics reals es pareixen als de les pel·lícules? Per què?

5. Cóm és l’activitat científica? Fes una breu explicació sobre la manera que

tenen els científics de fer la seva feina.

6. Quina utilitat creus que té la labor científica en la societat? Es troba aquesta

reflectida a les pel·lícules? Raona la teva resposta.

7. Fes una reflexió escrita comparant els científics del cinema i els científics

reals. Contrasta també la manera de fer feina dels personatges de ficció amb

l’activitat científica de veritat. Cóm creus que afecta en la societat la visió que

ens donen les pel·lícules i les sèries sobre la ciència i sobre les persones que

la duen a terme? Creus que ho fan de forma positiva o de forma negativa? Per

què?
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GRAELLA D’AVALUACIÓ

L’avaluació  de  les  activitats  es  farà  d’igual  manera  a  totes  elles.  Es

valoraran una sèrie d’ítems (criteris d’avaluació) segons una gradació  de l’1 al

4  sent  el  primer  “malament”  i  el  darrer  “molt  bé”.  També  es  poden  afegir

observacions  o  comentaris  si  es  troba adient.  La  nota  s’obtindrà  dividint  el

nombre de punts aconseguits entre el màxim de punts possibles (4 x nombre

total d’ítems) i multiplicant per 10 per obtenir una nota valorada sobre 10.

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé

Fa  servir  les  seves  capacitats
artístiques  per  representar  els
conceptes demanats

Reflexiona sobre la concepció pròpia
i aliena de la imatge del científic i la
seva tasca

Analitza  l’estereotip  del  científic
recolzat per les pel·lícules i sèries de
ciència  ficció  i  estableix  una opinió
crítica  al  respecte  tant  de  manera
individual com debatent en grup

Estableix  les  diferències  entre  el
mètode  científic  real  i  aquell  que
apareix  a  les  produccions
cinematogràfiques

Compren el paper del científic en la
societat i la utilitat que té la ciència
per a aquesta

Figura 1: Graella d’avaluació individual activitat 1
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També s’ha trobat adient incorporar una graella d’avaluació de la feina grupal

per  fer-la  servir  en  aquelles activitats  on es duguin  a terme debats  i  altres

tasques que es puguin fer en petits grups. El mètode d’avaluació és el mateix

que a les graelles d’avaluació individual.

GRAELLA D'AVALUACIÓ GRUPAL

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Cada  un  dels  membres
participa activament en el debat

Respecten  les  opinions
diferents

Aporten idees  interessants  als
altres

Respecten els torns de paraula

Figura 2: Graella d’avaluació grupal
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ACTIVITAT 2: DINÀMICA DE LA TERRA

Títol de l’activitat La Terra es mou!

Nivell
Tot i que aquests continguts es tracten a 

diversos cursos, aquesta activitat es troba

dissenyada per ser empleada a 4t d’ESO 
Tipus d’activitat Activitat de reforç
Temporalització 1 sessió

Objectius de l’activitat

Recordar l’estructura interna de la Terra

Consolidar els coneixements apresos en 

els blocs que aborden la dinàmica 

terrestre

Relacionar la Tectònica de Plaques amb 

els fenòmens geològics interns

Coneixements previs

Agents geològics interns: terratrèmols i 

volcans

Teoria de la Tectònica de Plaques i la 

deriva continental

Estructura interna de la Terra

Competències a tractar

Competència en comunicació lingüística

Competència cultural i artística

Autonomia i iniciativa personal

Tractament de la informació i 

competència digital

Competència en el coneixement i la 

interacció amb el món físic

❖ Descripció de l’activitat

Aquesta activitat es troba dissenyada per ser utilitzada com a reforç dels

continguts establerts dins els blocs sobre la dinàmica terrestre. Després de la

visualització  d’una  sèrie  de  tràilers  de  pel·lícules  que  tracten  principalment

sobre  fenòmens geològics  com volcans i  terratrèmols,  però  també sobre  la

formació dels  continents i  cercant  informació complementària a la xarxa,  es

contestaran  una  sèrie  de  preguntes.  Es  pretén  que  els  alumnes  acabin
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d’incorporar  els  coneixements  assolits  i  també  que  siguin  capaços  de

relacionar-los entre si.

LA TERRA ES MOU!

Terratrèmols, volcans... Quantes vegades hem vist les notícies i hem sentit que

algun d’aquests desastres ha assolat alguna regió? Aquests fenòmens també

són protagonistes no només de les notícies, sinó de moltes pel·lícules d’acció,

a causa de les seves propietats destructives tan espectaculars. Sabem que les

erupcions i  els  moviments sísmics tenen una explicació  científica.  Aquestes

activitats  et  permetran  consolidar,  d’una  manera  entretinguda,  els

coneixements i els conceptes adquirits al llarg del tema.

Observa amb atenció el següent vídeo de la pel·lícula Ice Age 4 i contesta les

següents preguntes.

1. Quin és el procés que es mostra? Explica’l breument

2. Al  començament  del  tràiler  apareix  una  imatge  sobre

l’estructura interna de la Terra.  És correcta? Compara-la

amb una imatge d’internet i fes un dibuix al teu quadern.

3. Quina  relació  hi  ha  entre  l’interior  de  la  Terra  i  els

moviments que apareixen al vídeo?

A continuació, es procedirà a la visualització d’un tràiler d’una pel·lícula de l’any

1997. Contesta les qüestions relacionades:
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1. Quin fenomen geològic és el protagonista del film? En

què consisteix aquest?

2. A què és  degut  l’augment  de  temperatura  a  què fa

referència el tràiler?

3. Fes un dibuix d’un volcà i assenyala les seves parts.

San Andreas  és una pel·lícula d’estrena recent amb Dwayne Johnson com a

protagonista. Observa el tràiler i contesta les següents preguntes:

1. Quin fenòmen geològic  apareix al film? Explica breument

en què consisteix.

2. La pel·lícula transcorre a Califòrnia. És aquesta una zona

de perill sísmic? Per què?

3. A què fa referència el títol de la pel·lícula?

4. Què vol dir el científic quan exclama “encara que succeeixi

aquí,  a  Califòrnia,  es sentirà  a la  Costa Est”? Cerca un

mapa de tots dos llocs a internet per contestar.

5. Relaciona els terratrèmols i els volcans amb la tectònica de

plaques.
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GRAELLA D’AVALUACIÓ

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Desenvolupa  correctament  el
procés de deriva continental i la
formació dels continents

Relaciona  el  moviment  de  les
plaques amb l’estructura interna
de la Terra

Defineix  correctament  els
conceptes de volcà i terratrèmol

És capaç de donar un argument
científic  als  successos  de  les
pel·lícules

Figura 3: Graella d’avaluació individual activitat 2
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ACTIVITAT 3: L’EVOLUCIÓ

Títol de l’activitat Evolució en acció
Nivell 4t d’ESO o Batxillerat

Tipus d’activitat
De desenvolupament

De motivació 
Temporalització 3 sessions

Objectius de l’activitat

Relacionar el contingut de la pel·lícula 

amb la teoria de l’Evolució

Establir una opinió crítica del contingut 

del film

Cercar una explicació científica a 

l’aparició de les espècies protagonistes 

de la pel·lícula

Pensar sobre el futur “evolutiu” de 

l’espècie humana

Coneixements previs

Mutació

Gen

Població

Espècie

Teoria de l’Evolució

Competències a tractar

Competència en comunicació lingüística

Competència cultural i artística

Autonomia i iniciativa personal

Competència en el coneixement i la 

interacció amb el món físic

Aprendre a aprendre

❖ Descripció de l’activitat

Mitjançant la utilització de pel·lícules que tracten l’evolució de l’espècie

humana  com pot  ser  La  màquina  del  temps,  es  pretén  elaborar  una  sèrie

d’activitats  mitjançant  les  quals  els  alumnes  reflexionin  sobre  el  procés

d’aparició de noves espècies i  com es produeix la diversitat  que hi  ha a la

Terra.
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 EVOLUCIÓ EN ACCIÓ

Darwin va proposar la Teoria de l’Evolució allà pel segle XIX en el seu llibre

L’origen de les espècies. Aquesta teoria va ser molt polèmica, ja que establia

l’origen de l’espècie humana en els primats, i això no va ser de grat per a la

comunitat científica de l’època.

Actualment aquesta hipòtesi és quasi un fet i gairebé no es discuteix però...

Què passa amb el futur de l’espècie humana? Normalment es pensa que la

nostra espècie es troba del tot evolucionada, però la realitat és que l’evolució

no s’atura.

A partir  del  visionat de la pel·lícula  La màquina del  temps,  podràs pensar i

reflexionar sobre cóm es produeix el procés de diversificació d’espècies que va

suggerir Charles Darwin.

Títol de la pel·lícula: La màquina del temps.

Títol original: The time machine.

Any: 1960.

Durada: 103 minuts.

Pais: Estats Units.

Director: George Pal

Música:  Russell Garcia.

Fotografia: Paul C. Voguel.

Repartiment:  Rod  Taylor,  Alan  Young,  Yvette
Mimieux, Sebastian Cabot, Tom Helmore, White
Bissell, Dorys Lloyd.

Sinopsi:

Anglaterra, 1899. Un científic construeix un vehicle que li permet viatjar a través
del  temps.  Amb  ell  emprèn  un  al·lucinant  viatge  a  través  dels  segles  i  és
testimoni,  entre  altres  esdeveniments,  de  la  Segona  Guerra  Mundial  i  d'un
holocaust atòmic en 1966, del qual surt il·lès. El seu últim destí és un paradisíac
lloc  del  futur,  a  l’any  802.701,  on  li  tocarà  viure  una  increïble  aventura.
(FILMAFFINITY)
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Abans de començar...

Què t’ha semblat la pel·lícula? 

1 Avorrida                  2                  3                     4                   5 Molt interessant

Fes un comentari sobre algun aspecte de la pel·lícula que t’hagi cridat l’atenció:

1. Fes un resum breu de l’argument  de  la  pel·lícula.  Procura  que sigui

diferent de la sinopsi (10 línies).

2. L’any 802. 701 coexisteixen dues espècies: els  Eloi   i els  Morlock.  Fes

una  petita  descripció  de  les  seves  característiques  físiques  i

intel·lectuals.

3. Per què creus que són així? Raona la teva resposta.

4. Dóna una explicació científica a l’aparició d’aquestes espècies. 

5. Debat amb els teus companys. Creus que aquesta versió del futur de

l’espècie humana és encertada? Com penses que haurà variat l’espècie

humana d’aquí a milers d’anys?
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GRAELLA D’AVALUACIÓ

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Coneix la teoria de l’evolució
i sap aplicar-la en un context
diferent, en aquest cas en el
context d’una pel·lícula

Estableix  una  opinió  crítica
sobre el contingut del film

Debat  i  reflexiona  amb  els
companys  sobre  el  futur  de
l’espècie humana

Figura 4: Graella d’avaluació individual activitat 3

GRAELLA D'AVALUACIÓ GRUPAL

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Cada  un  dels  membres
participa activament en el debat

Respecten  les  opinions
diferents

Aporten idees  interessants  als
altres

Respecten els torns de paraula

Figura 2: Graella d’avalauació grupal
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ACTIVITAT 4: HERÈNCIA I TRANSMISSIÓ DE CARÀCTERS

Títol de l’activitat Personatges de pel·lícula
Nivell Batxillerat

Tipus d’activitat
Activitat de desenvolupament

Activitat de motivació
Temporalització 1 sessió

Objectius de l’activitat

Aprofundir sobre les malalties genètiques

Recordar la transmissió dels caràcters

Analitzar el concepte de mutació que 

proposen les pel·lícules especialment les 

de superherois

Coneixements previs

Mutació

Gen

Homozigot

Heterozigot

Dominància

Competències a tractar

Competència en comunicació lingüística

Competència cultural i artística

Autonomia i iniciativa personal

Competència en el coneixement i la 

interacció amb el món físic

Aprendre a aprendre

Tractament de la informació i 

competència digital

❖ Descripció de l’activitat

Al cinema de vegades es presenten històries sobre personatges amb

característiques peculiars, degudes principalment a mutacions genètiques. Una

anàlisi d’aquests individus i de les malalties o mutacions que els proporcionen

dites particularitats pot permetre als alumnes aprofundir sobre aquest tema.
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PERSONATGES DE PEL·LÍCULA

De  vegades,  a  les  pel·lícules  apareixen  personatges  amb  capacitats

extraordinàries  o  amb  característiques  físiques  que  els  fan  especials.

Començant pels superherois i acabant per personatges com Joseph Merrick,

amb  una  deformitat  tal  que  va  guanyar-se  el  malnom  de  l’home  elefant.

Aquestes peculiaritats que els caracteritzen venen donades principalment per

mutacions. A continuació se’t presenten unes quantes activitats relacionades

amb aquests personatges de pel·lícula tan diferents que t’ajudaran a aprofundir

sobre les mutacions i les malalties genètiques.

Abans de començar...

1. Saps que és...

Concepte Sí sé que és No sé  que és Sé que és i ho puc
definir

Gen
Al·lel

Homozigosi
Heterozigosi

Al·lel recessiu
Al·lel dominant

Individu portador

 Cóm es transmeten els caràcters de pares a fills?

 Què  és  una  malaltia  genètica?  Escriu  una  breu  definició  i  posa  els

exemples que coneguis.

SUPERMUTACIONS

 Fes una llista dels superherois que coneguis que han obtingut els seus

poders  a  causa  d’una  mutació  en  el  seu  ADN.  Quins  són  aquestes

supercapacitats? Cóm les han aconseguit?

 Llegeix  aquest  fragment  extret  de  la  revista  ¿Cómo  ves?  sobre  les

mutacions.
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¿Mutación... yo?

Todas nuestras células contienen la información necesaria para realizar las funciones

fisiológicas  que  nos  mantienen  vivos.  No  todas  las  células  realizan  todas  estas

funciones, pues algunas se han especializado para, por ejemplo, producir pelo o grasa

(las de la piel), otras para realizar intercambios de gases tóxicos por oxígeno (las de la

sangre), y otras más para dar soporte a los músculos (las óseas, o de los huesos). Las

"instrucciones" para realizar dichas funciones están alojadas —en todas las células de

nuestro cuerpo— en una molécula de ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como

ADN:  una  larga  cadena  de  cuatro  tipos  de  eslabones  denominados  nucleótidos

(adenina, guanina, citosina y timina), que se unen por medio de enlaces químicos para

hacer un código de información muy parecido a un lenguaje. Pero las palabras en este

lenguaje molecular a veces sufren cambios que tienen consecuencias importantes en

la evolución: las mutaciones.

En el mundo natural ocurren mutaciones cada vez que nuestras células se multiplican;

algunas se deben a errores en la duplicación de la información genética (cambiar una

palabra como "gato" por "gota"), pero otras se deben a la acción del ambiente sobre el

organismo, específicamente, algunos tipos de radiación —como la ultravioleta— que

alteran el mecanismo de duplicación de la información genética. Así, en cada ciclo de

duplicación  del  ADN  se  modifican,  a  lo  mucho,  uno  de  cada  millón  de  pares  de

nucleótidos. Para darte una idea de cuán pocas mutaciones ocurren, imagínate que

cada vez que contaras un millón de granos de frijol negro, te encontraras con que sólo

uno de ellos tiene manchas claras. Al provocar este tipo de cambio,  una mutación

puede generar un nuevo alelo en el frijol. Un alelo es una de las versiones posibles de

un  gen.  Un gen  es  una madeja  de  material  genético  (ADN o ARN)  que  contiene

información  relacionada  con  una  o  varias  características  de  un  organismo;  en  el

ejemplo  del  frijol,  para la  coloración de la  capa externa de la  semilla.  En nuestra

población imaginaria de frijol hay dos alelos para la coloración: uno que da frijoles

negros,  y  uno  que  da  frijoles  con  manchas  claras.  Así,  las  mutaciones  generan

variación en la naturaleza.

El  surgimiento de variantes genéticas (nuevos alelos)  no es bueno ni  malo,  es un

proceso que ocurre al azar, es decir, no tiene propósito ni dirección establecida. Si tú

te propusieras transformar una bola de plastilina sin forma en un perro, harías cambios

para que tu material  adquiriera la forma de un simpático canino,  ¿verdad? Bueno,
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pues eso es un cambio dirigido, con un propósito muy claro. Pero la mutación —al

igual que toda la evolución— es un proceso que no persigue ningún fin ni tampoco

ocurre para mejorar o empeorar a un organismo o a una especie. 

Los  cambios  morfológicos  producidos  por  mutación  no son inmediatos;  de hecho,

algunas  mutaciones  ni  siquiera  se  heredan  a  las  siguientes  generaciones.  Esto

tampoco significa que un cambio tan drástico en la biología de los organismos sea

resultado de una sola mutación. 

A nivel  fisiológico y bioquímico,  una mutación puede haber sido responsable de la

capacidad de algunas bacterias, y en general de las plantas, de usar luz como fuente

de energía para producir alimento. 

Algunas  mutaciones  pueden  provocar  modificaciones  minúsculas  en  una  proteína,

pero no generan un cambio  funcional  importante.  Las mutaciones también pueden

modificar la forma en la que está "escrito" el código genético, pero no las proteínas

que producen los organismos, pues este código es más o menos como los lenguajes

con los que nos comunicamos: puede expresar la misma información con secuencias

diferentes  de  caracteres  (como  el  uso  de  las  palabras  "can"  y  "perro").  De  esta

manera, la mutación genera variación genética; de esta variación, la mayor parte tiene

efectos neutrales, es decir, no afectan la supervivencia y reproducción de los seres

vivos.

 Quines  característiques  tenen  les  mutacions?  Emplena  el  quadre

següent amb les paraules i frases que tens a continuació: 

Canvi lent - Efectes molt beneficiosos o molt perjudicials - Freqüència alta - La majoria

de vegades són neutres (no produeixen efectes) - Canvi immediat - Agents externs

(animals, explosions atòmiques...) - Freqüència molt baixa (els mutants són individus

extraordinaris)  -  Individu complet  -  Principalment  interns (errors en la  replicació  de

l’ADN).

Característica “Supermutacions” de
pel·lícules

Mutacions en la natura

Unitat de mutació
Temps de canvi
Efectes
Agent causant de la mutació
Frequència poblacional
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 Creus que les pel·lícules de superherois transmeten una imatge correcta

del que són realment les mutacions?

FREAKS

La parada dels monstres és una pel·lícula on apareixen molts de personatges

amb malalties genètiques, que, per culpa de les seves peculiaritats físiques,

eren exposats com atraccions de fira.

Hans i Frieda: Acondroplasia

L’esquelet humà: Fibroplàsia
ossificant progressiva
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La dona barbuda: Hipertricosi

Pip i Zip: Microcefàlia

Cerca  informació  sobre  aquestes  malalties  i  escriu  al  quadre  les

característiques principals (tipus de malaltia, causes, símptomes, freqüència...).
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GRAELLA  D’AVALUACIÓ

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Recorda  els  conceptes
bàsics  de  la  genètica
mendeliana

Es  mostra  crític  amb  la
interpretació del concepte
de mutació que apareix a
les  pel·lícules  de
superherois

Investiga  i  aprofundeix
sobre  malalties
genètiques  poc
conegudes

Figura 5: Graella d’avaluació individual activitat 4.
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ACTIVITAT 5: EL PROGRÉS CIENTÍFIC: ENGINYERIA GENÈTICA,  ÈTICA

CIENTÍFICA

Títol de l’activitat En un futur no molt llunyà...
Nivell 4t d’ESO o Batxillerat

Tipus d’activitat
De desenvolupament

De motivació
Temporalització 3 sessions

Objectius de l’activitat

Analitzar les possibillitats científiques 

actuals de la investigació en la genètica 

humana

Establir una opinió crítica respecte a 

l’activitat científica que inclou enginyeria 

genètica

Adquirir valors i responsabilitats en 

relació a l’activitat científica i el 

desenvolupament tecnològic

Coneixements previs

ADN

Mutació

Gen, genoma

Enginyeria genètica

Competències a tractar

Competència en comunicació lingüística

Competència cultural i artística

Autonomia i iniciativa personal

Tractament de la informació i 

competència digital

Competència en el coneixement i la 

interacció amb el món físic

Competència social i ciutadana

❖ Descripció de l’activitat

Aquesta activitat pretén que l’alumnat reflexioni sobre les repercussions

que té sobre la societat l’avanç tecnològic i científic en l’àmbit de l’enginyeria

genètica. GATTACA és un molt bon exemple de film que tracta sobre aquest
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tema i  servirà per introduir una sèrie de qüestions que permetin la posterior

discussió sobre ètica científica. Aquesta activitat  està basada en la feina de

Bravo (2010).

EN UN FUTUR NO MOLT LLUNYÀ...

La ciència progressa a passos de gegant en tots els seus camps. Viatges a la

lluna o a Mart són possibles des de fa temps però també s’ha avançat molt en

altres àmbits com pot ser l’enginyeria genètica. Des del  descobriment de la

molècula  de  l’ADN  i  de  la  seva  funció  de  portar  la  informació  pel

desenvolupament i funcionament de la vida, s’ha experimentat moltíssim, amb

resultats  sorprenents.  Ara  ja  és  habitual  veure  aliments  transgènics  als

supermercats, però què passa amb la modificació genètica en humans? Aquest

és un tema que genera molta controvèrsia, a causa de les seves implicacions

morals i ètiques.

La pel·lícula que veuràs a continuació, es situa en un futur no molt llunyà però

la seva societat és bastant diferent de l’actual...

Títol de la pel·lícula: GATTACA.

Títol original: GATTACA.

Any: 1997.

Durada: 112 minuts.

Pais: Estats Units.

Director: Andrew M. Niccol.

Música: Michael Nyman.

Fotografia: Slawomir Idziak.

Repartiment:  Ethan Hawke,  Uma Thurman, Jude
Law, Gore Vidal, Alan Arkin, Loren Dean, Xander Berkeley, Elias Koteas, Marie,
Ernest Borgnine, Tony Shalhoub.

Sinopsi:

Ambientada en una  societat  futura,  en  la  qual  la  major  part  dels  nens  són
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concebuts in vitro i amb tècniques de selecció genètica. Vincent (Ethan Hawke),
un dels últims nens concebuts de manera natural,  neix amb una deficiència
cardíaca i no li auguren més de trenta anys de vida. Se'l considera un invàlid i,
com a tal, està condemnat a fer les feines més desagradables. El seu germà
Anton, en canvi,  ha rebut una esplèndida herència genètica que li  garanteix
múltiples oportunitats. Des de nen, Vincent somia amb viatjar a l'espai, però sap
molt bé que mai serà seleccionat. Durant anys exerceix tota mena de treballs
fins que un dia coneix a un home que li proporciona la clau per formar part de
l'elit: suplantar Jerome (Jude Law), un esportista que es va quedar paralític per
culpa  d'un  accident.  D'aquesta  manera,  Vincent  ingressa  a  la  Corporació
Gattaca, una indústria aeroespacial, que el selecciona per a realitzar una missió
a Tità. Tot anirà bé, gràcies a l'ajuda de Jerome, fins que el director del projecte
és assassinat i la consegüent investigació posa en perill els plans de Vincent.
(FILMAFFINITY)

Abans de veure la pel·lícula...

1. Saps què és l’ADN? 

2. Què  és  la  manipulació  genètica?  Quins  avantatges  té?  Posa  algun

exemple que coneguis de modificació genètica.

3. Quines són les tècniques més empleades en enginyeria genètica?

4. Quina és la teva opinió sobre els transgènics? I sobre la clonació?

Què t’ha semblat la pel·lícula? 

1 Avorrida                  2                  3                     4                   5 Molt interessant

Fes un comentari sobre algun aspecte de la pel·lícula que t’hagi cridat l’atenció:

46



5. Quins problemes i conflictes apareixen al llarg del film?

6. Els noms dels protagonistes no han estat triats a l’atzar: un exemple és

el  del  protagonista:  Jerome  Eugene  Morrow:  El  segon  nom  del

personatge principal fa referència al terme eugenèsia. Cerca informació

sobre el tema i fes una breu definició. Quins tipus hi ha? En coneixes

algun cas?

7.  La pel·lícula es troba plena de símbols relacionats amb la genètica.

Sabries dir quins són i a què fan referència?

8. Llegeix i contesta les següents qüestions:

Neix a Espanya el primer nadó lliure sense un gen lligat al càncer.

Declaració Universal sobre el Genoma Humà i els Drets Humans

Nadons a la carta

-Què és la fecundació in vitro?

-Què és el diagnòstic genètic preimplantatori (DGP)?

-Penses que és moralment correcte la creació de nadons a la carta?

9. Creus que una societat com la que apareix al llargmetratge és possible

en un futur pròxim? Raona la teva resposta.

10.Debat  amb  els  teus  companys  sobre  els  límits  de  l’experimentació

genètica i qui i com s’han d’implantar.
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GRAELLA D’AVALUACIÓ

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Estableix  una  opinió  crítica
respecte  a  la  modificació
genètica en humans

Relaciona  el  contingut  de  la
pel·lícula  amb  els  conceptes
apresos  sobre  l’ADN  i  la
genètica

Planteja els problemes ètics i
morals  derivats  de  la
modificació  genètica  en
humans

Figura 6: Graella d’activitat individual activitat 5.

GRAELLA D'AVALUACIÓ GRUPAL

Criteris 1 Malament 2 Regular 3 Bé 4 Molt bé
Cada  un  dels  membres
participa activament en el debat

Respecten  les  opinions
diferents

Aporten idees  interessants  als
altres

Respecten els torns de paraula

Figura 2: Graella d’avaluació grupal
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AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNAT

He trobat adient afegir també, a part de les graelles d’avaluació de cada

activitat, que serviran al docent per avaluar l’alumnat, una autoavaluació per a

que els propis alumnes puguin valorar la feina que han realitzat i a la vegada

avaluar i puntuar el conjunt de tasques realitzades.

Aquesta autoavaluació és molt general de tal manera que es pugui fer

servir per a qualsevol de les activitats dissenyades.

SOBRE LES ACTIVITATS...

1. Has trobat aquest conjunt d’activitats entretingudes?

 1 Gens entretingudes               2                   3                   4 Molt entretingudes

2. Valora de l ‘1 al 10 les activitats realitzades.

3. Has trobat aquestes activitats fàcils ó difícils?

1 Molt fàcils                              2                       3                     4 Molt difícils

- Quina ha estat l’activitat que més t’ha agradat? Per què?

- I la que menys? Per què?

4. Les sessions destinades a realitzar les activitats han estat suficients

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord

SOBRE LA TEVA FEINA...

1. Les activitats m’han servit per assimilar conceptes que he après 
recentment.

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord
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2. Les activitats m’han servit per relacionar conceptes nous amb altres que
ja sabia.

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord

3. Les activitats m’han servit per reflexionar sobre el tema del qual 
tractaven.

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord

4. Estic satisfet amb la feina realitzada a les activitats individuals.

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord

5. He participat de forma activa a les activitats grupals.

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord

6. M’agradaria tornar a fer activitats similars.

1 Gens d’acord                    2                          3                 4 Molt d’acord

7. Com milloraries aquestes activitats?
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CONCLUSIONS

Aquest treball de fi de Màster tenia com a propòsit cercar una manera de

millorar en el possible l’ensenyament de les ciències i motivar l’alumnat en el

seu aprenentatge. S’ha cercat relacionar les ciències amb la quotidianitat de

l’alumnat a través de la utilització de pel·lícules que siguin del seu interès, anar

més enllà del típic material audiovisual didàctic que s’empra a les aules.

Per això, s’han plantejat una sèrie d’activitats que pretenien complir una

sèrie d’objectius:

 Promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través de la motivació i fomentar

l’interès  cap  a  l’àmbit  científic. Aquest  objectiu  es  compleix  amb  la

selecció de materials que puguin resultar interessant per l’alumnat,  ja

que es corresponen amb els seus gustos i preferències. 

 Detectar possibles preconcepcions que els alumnes puguin tenir per tal

de rectificar-les.  Molts de directors sovint, per cercar espectacularitat i

sorpresa en l’espectador,  exposen situacions que no es  corresponen

amb la base científica real. És habitual que molts joves prenin els fets

que ocorren als  llargmetratges com a vertaders.  És important  doncs,

detectar les preconcepcions que el cinema divulga i fer veure a l’alumnat

que no tot  allò  que apareix  a  les  pel·lícules  és  cert.  Algunes de les

activitats han estat pensades per a que els alumnes reflexionin sobre

algunes  d’aquestes  situacions  i  les  analitzin  per  extreure  unes

conclusions.

 Facilitar  l’adquisició  de  conceptes  nous,  especialment  aquells  que

resultin  més  complexos  i  abstractes  i,  per  tant,  més  dificultosos

d’entendre per l’alumne. Si es fa una anàlisi de l’extensa filmografia de

ciència ficció, algunes pel·lícules presenten una trama o situacions que

es poden aprofitar dins l’aula per introduir o relacionar conceptes que

d’altra forma serien difícils  d’entendre o d’assimilar per l’alumnat.  Les
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activitats han estat dissenyades amb la intenció de facilitar o reforçar a

l’alumnat l’adquisició de certs continguts.

 Fomentar  l’esperit  crític  i  l’anàlisi  reflexiva mitjançant la discussió i  el

debat en grup de temes científics d’interès. S’han plantejat a moltes de

les  activitats  proposades,  debats  grupals  per  discutir  certs  tòpics.

Analitzar la base científica de les pel·lícules de ciència ficció permet a

l’alumnat establir una opinió crítica sobre les qüestions que apareixen en

aquestes,  valorar  la  veracitat  de  la  ciència  que  divulguen  i  també

reflexionar sobre la problemàtica social que plantegen moltes d’elles.

 Treballar  les  competències  bàsiques,  incorporant  les  competències

culturals i artístiques, sovint oblidades en les assignatures científiques.

Tot  el  conjunt  d’activitats  s’ha  dissenyat  tenint  en  compte  les

competències  que  l’alumne  ha  d’assolir  al  llarg  del  seu  procés

d’aprenentatge,  especialment  les  competències  bàsiques  i  més

concretament la competència cultural i artística en tractar-se d’activitats

temàtiques sobre pel·lícules.

 Afavorir  el  procés  creatiu  i  la  imaginació  dels  alumnes.  Una  de  les

bondats de la ciència ficció, és que permet desenvolupar la capacitat

imaginativa  de  moltes  maneres.  Les  situacions  que  planteja  són

excel·lents per  a  posar  la  inventiva  de cada un en marxa i  projectar

possibilitats i futuribles que no es donen en altres tipus de pel·lícules.

S’ha  intentat  aprofitar  aquesta  característica  tot  el  possible  en  les

activitats proposades.

Per altra banda, seria convenient  posar en pràctica aquesta proposta

didàctica a les aules per comprovar si compleix els objectius i millorar o canviar

els problemes que poguessin sorgir. Per desgràcia al període de pràctiques no

es va poder testar aquest projecte, però serà posat en pràctica en un futur

pròxim.
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S’ha  de  remarcar  que  aquestes  activitats  poden  ser  modificades  i

redissenyades segons el context en el qual es vulguin aplicar (el curs, el grup,

el nivell...) i també que es tracten d’un tipus d’activitats que estan pensades per

combinar amb els recursos que s’usen habitualment a les aules, ja que s’ha de

tenir en compte que no a tothom li agrada el gènere de la ciència ficció i per

tant no s’ha d’abusar.

 Pel que fa al procés d’elaboració de la proposta, aquesta també ha estat

una tasca interessant per a mi.  Fer feina amb un tema que em resulta tan

atractiu com és el cinema de ciència ficció m’ha motivat per intentar fer una

bona feina i cercar activitats que poguessin resultar interessants no només per

a l’alumnat sinó també per a mi des del punt de vista  docent. Crec que és

important que els professors cerquem temes i maneres que ens agradin per

poder  transmetre  els  coneixements,  així  és  més  probable  que  aquests

coneixements arribin millor a l’alumnat i potser també els transmetem la passió

per la ciència que nosaltres sentim.
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