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Agraïments
Un cop acabada la present Memòria, em plau expressar el meu
agraïment als organismes i persones l’ajuda dels quals m’ha acompanyat des
del seu inici.
En primer lloc, el Departament d’Educació, que,

mitjançant la

convocatòria de Llicències d’Estudis, m’ha ofert la possibilitat d’endegar aquest
treball i, així, desenvolupar a fons i sistematitzar aquest tema, pel qual vaig
començar a sentir interès ja fa bastants anys.
El Doctor Manuel Moreno Lupiáñez,

professor del Departament de

Física i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya, a qui ja
coneixia prèviament a propòsit d’aquests temes, va acceptar amablement
assumir la direcció del treball i seguidament m’ha proporcionat oportunes
observacions al llarg del seu desenvolupament .
A l’IES Salvador Dalí, del Prat de Llobregat, he trobat un entorn
professional òptim. A més, les seves professores i professors de les àrees de
Ciències, Matemàtiques i Anglès no han dubtat a prestar-se a col·laborar en
aquest treball.
En el Departament d’Educació la senyora Ana Rodet, del

Servei

d'Innovació i Recerca Educativa, ha resolt amb rapidesa i amabilitat les
diverses qüestions que m’han anat sorgint en el decurs del present treball. I la
senyora Núria Fuertes de l’Àrea de Gestió de l’Edu3.cat, m’ha facilitat la
informació i ha resolt els problemes tècnics per poder embedir vídeos dins la
plataforma Moodle.
Finalment, un agraïment particular a la senyora Alba Sabaté Villagrasa
per la seva excel·lent disposició a donar-me orientació en totes aquelles
qüestions que li he plantejat.

Barcelona, setembre 2009.
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1. INTRODUCCIÓ
Els

recursos

educatius

per

a

l’ensenyament

de

les

Ciències

Experimentals estan en contínua expansió i la varietat i diversificació dels nous
formats que avui existeixen fa que l’oferta sigui de vegades aclaparadora. El
que en un temps se’ns presentava classificat entre materials educatius
pròpiament dits i d’altres tipus de recursos, s’ha imbricat de tal manera en tots
els àmbits de la nostra vida que avui en dia els ensenyants podem utilitzar
materials pensats per a ensenyar però també molts d’altres que no han estat
concebuts inicialment per a ser-ho.
El mes de gener de 2009 va tenir lloc a Barcelona el 1r Simposi
d’Innovació Educativa1 a Cosmocaixa on es va tractar el tema de L’ús educatiu
de materials i recursos no dissenyats per educar. La mostra d’experiències amb
recursos TIC i d’altres convencionals va ser diversa, però el que va quedar més
manifest va ser que no hi ha un únic mètode ni uns únics recursos per apropar
l’alumnat a les diferents disciplines; sovint un bon recurs por ser el més
inesperat. Tanmateix, la dispersió i la diversitat, sense una classificació
establerta, fa que tot sigui molt difícil d’abastar.
També s’ha de tenir en compte que el perfil dels estudiants actuals ha
canviat de manera evident respecte a d’èpoques anteriors. A aquest fet s’hi ha
d’afegir els recursos digitals, l’accés a les fonts d’informació de què es disposa i
la variació constant de les eines informàtiques. Tot plegat dona una sensació
de canvi continu.
Una de les propostes presentades al simposi per solucionar tota aquesta
mutabilitat i estat “beta” dels recursos seria la web 2.0 (Kirchner, 2009) amb
l’ajut d’una baixada del preu dels ordinadors tipus notebook. Aqueta proposta
inclouria també treballar en cicles curts de temps i que involucressin els usuaris
des d’un bon principi.
Com a mostra d’aquests nous aires, al número de maig de 2009 d’una de
les revistes de referència dedicada a l’ensenyament de la Física, The Physics
Teacher, s’hi ha iniciat un apartat nou dins del seu índex anomenat YouTube
1

INNED1 1r Simposi d’Innovació Educativa. L’ús educatiu de materials i recursos no
dissenyats per educar. 23 i 24 de gener de 2009. Cosmocaixa Barcelona.
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Physics, en què incorpora com a secció específica el comentari d’alguns
vídeos del conegut canal a l’oferta mensual de recursos que edita, de la
mateixa manera que ho havia fet anteriorment amb les adreces d’Internet i la
bibliografia:
“YouTube is a fantastic resource for teachers to use in the
classroom. With this issue we introduce a new TPT column
designed to call readers’ attention to some of the useful and
interesting

physics-related

videos

found

at

YouTube

(http://www.youtube.com) each month, in this space, we will
provide links to two or three videos that we hope you will find
useful in your teaching. This column will be run on a trial basis
for a few months and may evolve into a regular monthly feature
in TPT. We invite comments and suggestions, and hope that
readers will submit their favorite YouTube videos for us to share
with the physics teaching community.
YouTube videos fall into three main categories: 1) classic
video clips 2) videos that give you opportunities to pique your
students’ interest in the subject matter or extend their interest
beyond what you can cover the class, and 3) videos of demos
or practical applications that you cannot bring into the
classroom.” YouTube Physics (2009, Maig). The Physics
Teacher, pg 317.
Aquest no és un fet aïllat ja que d’altres publicacions científiques com és
el cas de Popular Science, dedica també en la seva versió en línia una secció a
The Physics of Youtube (The Breakdown, Popular Science).
Totes aquestes incorporacions són un símptoma evident de l’adaptació
dels recursos audiovisuals com a eina habitual de suport per a l’ensenyament
de la matèria de Física i Química.
Els vídeos com a material educatiu per a l’aprenentatge de les ciències
experimentals ha estat objecte d’interès per a temes d’estudi de Llicències
Retribuïdes en edicions anteriors (Ventura, 2000), Tesis Doctorals (Galán,
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2005), articles (Mas i alt, 1991), comunicacions a Congressos i articles de
Revistes. El canvi substancial que s’ha produït últimament ha estat la
disponibilitat oberta de visualitzar vídeos no en format clàssic, com ara en
cintes de vídeo, en CD o DVD, sinó el fet de poder-los veure directament en
línia.
Aquests nous formats de visualització propicien la flexibilitat de
reproducció i també la possibilitat de veure’ls repetidament, si es desitja, i a
qualsevol lloc, sempre, és clar, que funcionin les xarxes.
Durant el curs d’aquesta Llicència s’han produït novetats com ara l’accés
al públic dels arxius de TV3 a la seva web (CCRTV, 2008; “TV3 obre les seves
portes..”, 2008), la incorporació de nous materials al portal Edu3.cat, la
possibilitat de consultar l’hemeroteca de La Vanguardia ('La Vanguardia'..,
2008), així com l’obertura de canals específics d’entitats al portal de Youtube.
Totes aquestes novetats i d’altres han fet més palès quins seran els formats i
l’accessibilitat del futur als arxius audiovisuals.
Dins del marc competencial cal tenir en compte i valorar la lectura
d’imatges, l’anàlisi de situacions plantejades en un audiovisual, la comunicació
de les pròpies conclusions, l’extracció d’informació conceptual i de dades,
l’argumentació de postures que poden derivar-se de l’ús dels audiovisuals. Tot
això incideix plenament a l’ESO:
Competències de l’àmbit científic:

Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats, a partir de
plantejar-se preguntes investigables científicament, de planificar com
trobar evidències de les explicacions inicials elaborades, de posar en
pràctica el procés de recerca d’aquestes evidències, de deduir
conclusions i d’analitzar-les críticament.
Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions
utilitzant diferents modes comunicatius, i argumentar-les tenint en
compte punts de vista diferents del propi

Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts (Internet,
revistes i llibres de divulgació científica, discursos orals, etc.) i disposar
de criteris per analitzar-los críticament.
M. Pilar Ricol Escandón
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Competències

bàsiques

treballades:

Comunicativa

lingüística

i

audiovisual, Tractament de la informació i competència digital, Competència
matemàtica, Competència social i ciutadana.

Al Batxillerat:

Competència comunicativa, Competència en gestió i

tractament de la informació , Competència digital, Competència en el
coneixement i interacció amb el món

En aquest treball he intentat en primer lloc presentar un resum dels
diferents recursos que en aquests moments es poden trobar a l’abast o que són
objecte de reflexió per part del professorat en la seva aplicació a les classes de
ciències: des dels documentals més clàssics fins a la utilització de qualsevol
altre possible material que pugui ajudar a entendre i encoratjar l’alumnat cap a
aquestes matèries.
En segon lloc, he aplicat algunes d’aquestes eines a activitats de
diferents nivells d’un Institut, concretament a les assignatures de Ciències de la
Naturalesa, Física i

Química

i Ciències per al

Món

Contemporani.

Posteriorment, n’he pogut fer una avaluació mitjançant enquestes passades a
l’alumnat i al professorat, el qual va mostrar en tot moment una excel·lent
predisposició a l’hora de col·laborar en aquest projecte.
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2. MATERIALS AUDIOVISUALS PENSATS I NO PENSATS PER A
EDUCAR.

2.6 CINE, SÈRIES I CIÈNCIA-FICCIÓ.

2.6.1 SITUACIÓ

El recurs cinematogràfic com a eina de suport a l’ensenyament s’utilitza
en moltes de les disciplines del currículum de Secundaria des de fa molt temps.
Es poden trobar guies de treball de pel·lícules

a la web de l’Xtec

(http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/?page_id=4

)

i

també

un

exhaustiu recull de llocs on trobar informació d’aquestes propostes a l’Edu3.cat
(http://www.edu3.cat/Edu3tv/RecursosAudiovisuals?p_id=4821

)

i

als

treballs recollits pels CRP :
(http://phobos.xtec.cat/sealtmaresme/mod/glossary/view.php?id=187&mode=cat&hook=52 )
També hi ha organitzacions que ofereixen programes per a sortides amb
alumnat com per exemple Drac Màgic (Drac Màgic, cinema i ensenyament),
Cinescola (Cine Escola, el cinema a l’aula), Aula de cine (ADC), Cine Aula
(Cine Aula) o d’altres que preparen material pautat per treballar a classe, com
és el cas dels elaborats pel grup Aulamèdia (Aulamèdia, Educació en
comunicació) per a l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania de 3r i 4rt
d’ESO presentats respectivament a les Jornades ETC i a la Sessió “Per una
mirada crítica”. 2
De tot aquest gran gruix d’activitats i articles de reflexió sobre l’ús del
cinema que s’han citat més amunt es pot deduir que la gran majoria estan
orientades a les àrees de Socials, Llengües i Filosofia. Les més afins a les
Ciències Experimentals són els comentaris dels films següents: Apol·lo XIII,
King Kong, Blade Runner, La invasió dels ultra cossos, La màquina del temps,
Jo robot, Galileu, An inconvenient truth, 2001 Odissea de l’espai,

El món

2

ETC, Educació Televisió Cinema. Jornades d’Educació en Comunicació. Celebrades els dies
21, 22 i 23 de gener de 2009. Edifici vagó. Recinte Escola Industrial.
Per a una Mirada Crítica en educació en comunicació, Dimecres 13 de maig 2009. Centre
Internacional de Premsa. Rambla Catalunya 10 1r.
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perdut, Viatge a la lluna (Meliès). Tot plegat, una proporció molt petita dels
llistats que s’hi troben.
L’ús, però, del cinema i de les pel·lícules de ciència-ficció en
l’ensenyament de la ciència, és un recurs dispers però conegut, i s’utilitza a
l’ensenyament secundari i també de forma curricular a diferents universitats.
Els inicis3 de l’ interès per usar aquest recurs com a eina d’aprenentatge
i discerniment en ciències va ser proposat per Isaac Asimov el 1958. Es
tractava d’un camp nou a explorar i suggeria al professorat que elaborés una
bona col·lecció de històries, preferiblement curtes, que s’adaptessin bé per
il·lustrar alguns punts de la ciència. A partir d’aquí s’iniciarien discussions
fructíferes (Asimov, 1968).
L’any 1983, Ted Spckler ressenyava un llibre de ciència-ficció, The
Cosmic Dancers, d’Amit i Maggie Goswami. Acabava la seva reflexió amb el
comentari següent:
“The book could serve as the basis for many stimulating
discussions in an introductory or modern physics course, and
might help combat the science illiteracy of our dozing public.”
(Spickler, 1983, pg 417)

Aquesta llavor va anar consolidant-se i cap a finals dels anys vuitanta
activitats d’aquest estil eren objecte de reflexió als EUA en articles publicats a
revistes d’ensenyament de la Física. Fa gairebé vint anys, en un article a The
Physics Teacher, un grup de professorat encapçalat per Dubeck manifestava
que l’ús de les pel·lícules de ciència-ficció havia fet millorar les actituds
inicialment negatives dels alumnes cap a la ciència i els hi havia fet apropar
mitjançant escenes que els resultaven familiars i que els agradaven. Així ho
constataven amb els comentaris de l’alumnat

i del professorat que havien

format part del projecte i que pertanyien a diverses disciplines: Física, amb
Zander 1975 i Freedman el 1980, Química, Biologia amb Dubeck 1988
Astronomia amb Calame el 1979, i Ciències de la Terra (Dubeck et alt, 1990)

3

Ja cap als anys 20 del segle passat Hugo Gernsback promou la idea de que la CF pot ser un
vehicle per a l’educació científica (Citat gràcies al professor M Moreno)
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(Ellestein, 1990). Mica a mica es va fer també present a l’ensenyament de
l’Enginyeria (Segall, 2002 i 2007).
A Espanya, sense cap pretensió en l’àmbit científic, es va publicar l’any
1969 un llibre de Luís Gasca, Cine y Ciencia-ficción, on es fa un repàs dels
films de ciència-ficció, des de Meliès a Kubrik4, mentre va comentant diversos
aspectes científics encara que no presenten cap tipus de voluntat didàctica. No
obstant, ofereix una bona informació si es volen fer servir pel·lícules d’aquesta
època (Gasca, 1969).
A inicis dels 90, a la Universitat Politècnica de Catalunya els professors
Manuel Moreno Lupiáñez i Jordi José Pont van iniciar la tasca de divulgació
de la ciència en contextos propers a l’alumnat, basada en l’ús de la CF en les
seves diferents manifestacions (cinema, literatura i còmic): :

En cualquier caso, el cine, con sus aciertos (escasos) y
meteduras de pata (las más), es una muy buena herramienta
para la divulgación de la tecnociencia (el error sirve para
despertar el espíritu crítico) y para permitir la reflexión en torno
a ella (algo de lo que andamos necesitados). ( Moreno, 2007).
L’assignatura de Física i Ciència-ficció s’ha impartit durant anys, des
del 1993 fins l’actualitat, i és present al marc curricular de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona de la UPC. (UPC, 2009). També s’ofereix per als
especialistes de secundària De King Kong a Einstein dins dels programes de
formació de professorat de l’ICE de la UPC des de fa anys. (UPCE.ICE, 2009).
En el seu temari es fa un repàs tant de les produccions clàssiques com de les
superproduccions actuals, i se’n fa una anàlisi exhaustiva des de tots el punts
de vista.
L’ interès que aquest tema genera fa que també s’hagin organitzat
jornades de divulgació dirigides al públic en general5 o pensades directament
per al professorat. 6

4
5

2001, Odissea de l’espai és de 1968.
King Kong, Harry Potter i Tintin. Dissabte 15 de novembre 2008, Cosmocaixa, Barcelona.
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Miquel Barceló, professor de la UPC del Departament de Llenguatges i
Sistemes informàtics, és també una figura rellevant en l’ús de la ciència-ficció
com a eina d’aprenentatge i apropament a les ciències:

Si, como se nos dice tantas veces, el sistema educativo
pretende, entre otras cosas, desarrollar nuevas metodologías
para contrarrestar el aprendizaje repetitivo y monótono del
conocimiento científico, la ciencia ficción puede ser una
herramienta importante para lograrlo. Y no sólo eso. También
puede ayudar para desarrollar actividades interdisciplinarias e
integradoras y fomentar la realización de trabajos de síntesis y
de proyectos de investigación sugerentes, didácticos y,
además, francamente divertidos. No es poca cosa. (Barceló,
2003b).
A la Universitat d’Oviedo, un altre dels divulgadors més actius d’aquesta
forma d’utilitzar la ciència-ficció, el professor Sergio

Luís Palacios Díaz,

imparteix Física en la Ciencia Ficción , crèdit de lliure elecció a la Facultat de
Ciències (Universidad de Oviedo, 2009a, 2009b).
També a l’ensenyament Secundari hi ha professionals que utilitzen,
escriuen i divulguen les seves experiències amb el cine i la ciència-ficció a
l’aula. Des de fa un temps es treballa, a més, amb noves sèries de televisió
com ara House (García Borrás, 2008a), C.S.I.

(García Borrás, 2005b),

Numbers (Serradó Bayés et alt, 2009a, 2009b) i Prison Break (Franco, 2009),
entre d’altres.
La biologia i la ciència-ficció van ser objecte d’estudi d’una Llicència
d’Estudis del curs 1993-94 per part de la professora Pilar Porredón. Dins
d’aquesta disciplina també es poden trobar aportacions nord-americanes per a
l’ús en l’aula com la que exposa Fardad Firooznia (Firooznia, 2006).
També han estat objecte de Treballs de Recerca de 4rt d’ESO com el
l’IESM J.M. Zafra de Barcelona "¿Què ens ensenyen les pel·lícules de caire
6

Difondre la Ciència amb el Cinema i la Ciència-Ficció. Nous recursos didàctics per
l’aprenentatge de la Ciència (2008). Jornada organitzada a Cosmocaixa, 2 abril 2008,
Barcelona
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matemàtic?" de Sergi Albert, Jordana Calvo i Ariadna de Diego, dirigit per M
Pilar Menoyo. Aquest treball es va presentar a la X Exporecerca Jove i va estar
guardonat amb el II Premi Ciència en Societat, el mes d'abril de 2009.7
És més, l’oportunitat d’aprofitar la bondat d’aquests recursos en la
implementació de les ciències en la joventut europea ha dut a la comissió
European Science Teaching Initiative of the European Commission’s Sixth
Framework Science and Society programme a crear una base de recursos,
CISCI (Cinema and Science) extremadament útil per a l’ús del cinema a les
classes de ciències :

Objectives of CISCI
In a few years, especially in Europe, we will have an
alarming

shortage

of

scientists

in

basic research

and

innovation.
Although, science is very popular today - as long as we talk
about movies, TV- programmes and popular books. But when it
comes to choosing what to study, only few prospective students
choose to study science or take up a science career. So,
science is a subject which is declining and at best stagnating in
the popularity among the young generation. It is obvious that
there is a strong interest in our society to act against this trend.
The project Cinema and Science (CISCI) supported by the
European Commission is an innovative educational project
going to do just that.
CISCI will combine the two most popular media among
youngsters, namely movies and the Internet, aiming to stimulate
interest

in

science

while

dispelling

widely-spread

misconceptions that arise from pseudo-science. (CISCI, 2006,
p 1)

Aquesta base de dades ofereix la gran utilitat de poder ser
consultat en línia i de disposar d’un ampli ventall d’unitats que

7

10ena edició Exporecerca Jove. 2,3 i 4 d’abril 2009, Cosmocaixa Barcelona.
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permeten comentar escenes seleccionades de les pel·lícules a l’aula
amb els estudiants.

2.6.2 EXPERIÈNCIES

No disposem de cap llibre de guia que expliqui com utilitzar les
filmacions a l’aula. Com qualsevol altre complement de l’ensenyament, depèn
del grup, del temps i del nivell. Tanmateix, hi ha professorat que descriu els
mètodes que utilitza. En tot els casos, les valoracions que se’n fan són sempre
positives.
Tampoc no hi ha cap regla que permeti classificar el tipus d’aplicació que
es fa del recurs fílmic, però per agrupar les diferents tendències observades he
optat pels models següents:

2.6.2.1

Model Expositiu.

És interessant llegir el plantejament que d’aquesta experiència fa Ben
Daley al seu article (Daley, 2004), on reflexiona sobre el fet, per tothom
assumit, que abans d’utilitzar un recurs cal saber què se’n pretén.
Les expectatives inicials sobre el que vol que assoleixi el seu alumnat
passen per:
I.

Ser capaç de resoldre problemes amb full i paper.

II.

Interessar-se i entusiasmar-se per la física del seu voltant.

III.

Ser capaços de reconèixer la física de la quotidianitat i adonar-se
de les incorreccions que es poden presentar.

IV.

Poder explicar allò que entenen als seus companys.

V.

Estudiar una situació real complexa i saber aplicar

els

coneixements físics per analitzar el que està succeint.
És realment un objectiu ambiciós. Per comprovar l’èxit de les seves
expectatives va dissenyar un “Test” en forma d’exposició a classe. La seva
proposta va ser que l’alumnat:
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I.

Triés una seqüència entre 3 i 5 minuts d’una pel·lícula o dibuix
animat i hi busqués exemples de plantejaments físics ben o mal
aplicats.

II.

Fes els càlculs utilitzant equacions físiques per demostrar allò que
no fos possible.

III.

Preparés una presentació de 15 minuts on exposar les troballes a
què havia arribat a classe.

IV.

Enregistrés la presentació per veure les intervencions i rèpliques
dels companys i del professor.

V.

A partir del visionat privat per part del ponent, retoqués i
modifiqués tot el que fos necessari per tal de tornar a fer la
presentació, aquest cop, després de classe i davant d’una
audiència més àmplia de la comunitat escolar, la qual també
podria rebatre i comentar la ponència.

La valoració que fa dels resultats és bona i considera que el fet que
s’hagi d’exposar el treball davant una audiència més nombrosa fa que la seva
qualitat sigui més alta.
Personalment, crec que és una bona proposta que es pot dur a terme
amb retocs per adaptar-la a les característiques del nostre currículum. En
aquest sentit, un bon camp d’actuació seria el Treball de Recerca de 4rt d’ESO
o l’assignatura de Ciències per al Món Contemporani de 1r de Batxillerat.
Des del meu punt de vista és imprescindible que l’alumnat sàpiga parlar
bé en públic, de manera ordenada i amb llenguatge correcte, seguint un fil de
raonament coherent i sabent utilitzar eines de suport per exposar la recerca
que ha desenvolupat.
Una possible adequació d’aquest esquema és l’activitat sobre el film El
dia de demà, presentada a l’annex i al Moodle i que va ser pensada per
completar una sortida escolar de l’alumnat de 1r de Batxillerat del nostre
institut. Dins la jornada “El científic a l’abast” de la Setmana de la Ciència al
mes de novembre 2008 van assistir a una de les conferències del dia. El tema
va ser Clima, escalfament global i Hollywood. El conferenciant, Antoni RosellMele, va demanar que prèviament l’alumnat hagués vist el film.
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2.6.2.2

Model Reflexiu

El cine i la ciència-ficció ficció, en les seves diferents manifestacions:
cinema, literatura i còmic, poden ser també una gran eina a l’hora de reflexionar
sobre la utilització de la ciència i la tecnologia (tecnociència), els seus mètodes
i propòsits i la visió que pot oferir d’un futur proper o allunyat. També poden ser
la base de discussions sobre les seves implicacions ètiques.
Una descripció de la utilització d’aquesta via és la que exposa Carmen
Guerra Retamosa (Guerra, 2004). L’aplica a dos films En el filo de la duda i
Creadores de Sombras i proposa dues alternatives (Guerra, 2004 pag 56 i 57) :

A. Veure tota la pel·lícula sencera amb el següent pla de treball:

I.

Realització d’un qüestionari (prèviament elaborat)8

II.

Visionat de la pel·lícula

III.

Treball amb una fitxa didàctica (prèviament elaborada)

B. Visionat de fragments de la pel·lícula:

I.

Visionat i tria prèvia dels segments de la pel·lícula per part
del professorat.
Segons l’elecció que en fa per aquest cas concret, treballa
els aspectes següents:

II.

La hipòtesi com a eix central de la investigació

III.

Dinàmica de treball

IV.

Condicionants

socials,

politics

i

econòmics

de

la

investigació
V.

Ètica de l’investigador.

Aquesta manera d’enfocar el treball en un film és una vessant propera a
la que també utilitzen altres disciplines. De fet, Carmen Guerra Retamosa cita

8

Hi ha mostra de tots dos qüestionaris
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com a esquema de treball que utilitza el que apareix del llibre de J. Fernández
Sebastian, Cine e Història en el aula.9
Els científics i la seva representació a les pantalles com a col·lectiu a
analitzar és una altra possible experiència d’aquest apartat.
Per exemple, dins d’aquest àmbit es troba la que relata Francisco José
Garcia Borrás (Garcia Borras 2008a) a partir de la sèrie televisiva House, on
descriu quin és l’aspecte que per a un estudiant de secundaria té un científic:

Si se le pregunta a un estudiante sobre el aspecto que tiene
un investigador o un científico, suelen dar una representación
idílica

muy

parecida

a

la

siguiente: persona

solitaria,

despeinada, despistada al, que a veces, le giran los ojos y, por
supuesto, con una bata blanca que contiene en su bolsillo
superior una libreta y una suculenta colección de bolígrafos o
lápices. (Garcia Borras, 2008a, p 218)
L’activitat que es proposa Garcia Borrás és utilitzar un capítol de House,
“La navaja de Ockam”,

per tal d’il·lustrar el treball en equip d’un grup de

metges. Inclou uns annexos on pauta les preguntes i la manera de treballar-lo.
Haynes ha fet una classificació clàssica de la imatge del científic en laa
literatura en sis tipus que es pot trobar adaptada al cinema a l’article de Manuel
Moreno (Moreno, 2003b).
També la presència dels metges, com a personatges de ficció a les
sèries de televisió, són objecte d’un estudi exhaustiu a l’article Els metges a la
ficció televisiva de Charo Lacalle (Lacalle, 2008). S’hi analitza la presència
d’aquest col·lectiu a la història de la televisió tant americana com europea, se’n
comparen les perspectives, els interessos i les diferents formes de fer en
l’evolució d’aquests personatges.
Per a més informació sobre el científic dins del cine pot ser convenient
consultar l’obra de Cristopher Frayling (Frayling, 2005) i de Sidney Perkowitz,
qui té un apartat sobre dones científiques als films. (Perkowitz, 2006 i 2007)

9

Citat en el article: Fernández Sebastian, J. (1998). Cine e historia en el aula. Madrid. Akal
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Una altra sèrie de televisió, Numbers, és presentada, d’una manera molt
detallada, per analitzar si s’utilitza el mètode científic en la deducció de la trama
del capítol “Vector”. Els materials utilitzats són molt precisos. (Serradó Bayés et
alt 2009a i 2009b).
D’altra banda, també la sèrie Numbers10, explica Miguel Àngel Goberna,
Catedràtic d’Estadística i Investigació Operative a la Univeristat d’Alacant,
gaudeix de

la supervisió matemàtica del National Council of Teachers of

Mathematics gràcies a un acord de la productora CBS i Texas Instruments.
Aquesta col·laboració ha fet que cada episodi tingui una guia amb exercicis de
diferents nivells disponibles a la web de la sèrie11 (Goberna, 2006).
La sèrie CSI també és objecte d’estudi per García Borrás. En aquest
cas per il·lustrar el mètode científic (García Borrás, 2005b) analitza el capítol
¿Quién eres?. La proposta de treball que en fa inclou també en aquest cas
alguns comentaris sobre les característiques del rodatge: plànols, efectes
visuals, etc., i acaba amb la proposa d’una activitat de laboratori no dirigida.
Puc afegir que respecte a aquest punt, i des de la meva experiència, que
va ser especialment revelador l’ interès que als inicis de la programació de la
sèrie CSI va provocar en els alumnes d’un curs de 2n d’ESO l’any 2002.
L’estudi dels aspectes més senzills que se’n podien derivar i la reproducció
d’algunes experiències, va fer que aquell grup d’alumnes s’interessés per la
Física i la Química amb un entusiasme poc habitual.
A tall d’exemple: al Seminari vàrem reproduir amb l’Interactive Physics
la recreació per ordinador que es veia en pantalla on s’estudiava el cas d’un
vehicle que lliscava per un pendent sense que hi hagués ningú que l’empenyés.
Vam utilitzar una escena d’un capítol de C.S.I. Miami. El resultat va ser
entendre el coeficient de fregament estàtic.

10

Durant l’estiu i setembre del 2009 s’ha pogut veure a la programació de “La Sexta”
La web de la sèrie és : http://www.cbs.com/primetime/numb3rs/ però té parts
desactivades per “geographic región”.
11
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2.6.2.3

Model Qualitatiu

En un marc més tradicionalment de ciències es troben exemples on la
valoració del recurs de cine o televisió s’analitza des d’un punt de controvèrsia
de les lleis físiques o químiques.
Moltes d’aquestes activitats fan que l’alumnat respongui en funció de les
idees, preconceptes i conceptes que ja té adquirits i sovint serveixen per
originar una discussió enriquidora a classe. Suposa, però, un esforç i una
versatilitat per part del professor conduir i guiar el fil de les aportacions que van
sorgint.
Un exemple d’aquestes activitats seria el presentat per García Borràs
quan utilitzar un lliurament de Star Wars: Star Wars III, La venganza de los Sith
(García Borràs, 2005, pg 277, 283-285). Calcula uns 180 minuts per
l’experiència que inclou un petit qüestionari d’idees prèvies, el visionat in situ
de la pel·lícula i respondre unes 15 qüestions que consten en un annex de
l’article i que toquen diferents aspectes físics i cinematogràfics .
Un altre exemple del mateix autor i pensat per a 4rt d’ESO planteja
l’estudi de la Dinàmica a partir de Star Trek: La pel·lícula. El tractament és
similar i, potser d’una manera més pautada, elabora una unitat indicant els
criteris d’avaluació i enllaços amb recursos de Física. Es completa amb dos
qüestionaris curts previs i posteriors a la visualització del film (Garcia Borràs,
2005a).
Una bona font de suggeriments per fer valoracions comentades és el
llibre de Manuel Moreno i Jordi José, De King Kong a Einstein (1999), menys
numèric que el seu predecessor Física i Ciència-ficció. Aquest treball permet
estudiar casos qualitatius de diferents pel·lícules.
També són molt interessants les columnes publicades per aquests
mateixos autors al diari El País (Moreno i José, 1998-2006). Cal però buscarles a la web del propi diari a la secció “Archivo” i refinant la cerca a la secció on
es publicaven, Ciberpaís.
Com a exemple: Mundos de aplastante gravedad
(en línia
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http://www.elpais.com/articulo/ocio/Mundos/aplastante/gravedad/el
peputeccib/20011115elpciboci_2/Tes [Consulta: 20 agost 2009].
El Monogràfic “Cinema i educació. El cinema a l’aula de primària i
secundària” d’Alba Ambròs i Ramon Breu (Ambròs & Breu, 2007), és una
síntesi de l’ús que es pot fer del cinema a les classes. Hi ha un petit capítol
dedicat a cinema i ciència, en què es presenta com a possibilitat d’una eina
transversal. A tota la publicació, però, es fa bàsicament ressò de l’educació
visual de l’alumne, moviment de càmera, enquadraments, etc. S’hi poden trobar
models diferenciats de tractament de films, dos per a primària i dos per
secundària. Aquests guions d’activitats es poden trobar en línia a la web
d’aulamèdia.

2.6.2.4

Model Quantitatiu

El tipus d’activitats d’aquest grup podríem afirmar que són la versió de
resolució amb paper i llapis, o simulacions o ordinador. Cal que l’alumnat tingui
una base teòrica sobre la Física i per adquirir-la es requereix saber utilitzar les
matemàtiques.

S’aplica

per

comprovar la

fiabilitat

d’algunes

escenes

determinades i seleccionades de pel·lícules, normalment d’acció.
La tasca de trobar aquestes seqüències ve facilitada per un bon arxiu de
recursos que es poden trobar en línia i en publicacions.
Una mostra d’aquestes possibilitats és la pel·lícula Forrest Gump,
analitzada i descrita per Dennis Chandler, professor de la Columbia High
School. Per fer-ne l’estudi utilitza mètodes de marcatge de seqüència de temps
per estudiar la velocitat constant (Chandler, 2006).
Per la seva banda, CJ Efthimou relata com una experiència gens
satisfactòria com a professor d’un curs de Física Elemental a la Universitat de
Florida, va fer que canviés el seu enfocament del curs i dissenyés el que ell va
anomenar Physics in films, que va ser, segons explica, un gran èxit al campus
(UCF, 2007). La gènesi del seu projecte i la seva voluntat de canvi es troben
detallats a: (Efthimiou & Llewellyn, 2003a) i (Efthimiou & Llewellyn, 2004).

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

17

L’ avaluació dels resultats d’aquesta experiència, que ells resumeixen com a
molt encoratjadora, es pot trobar molt detallada a (Efthimiou & Llewellyn,
2006b).
Dins de les experiències que permeten els currículums d’EUA, aquests
dos mateixos autors presenten l’enfocament d’aquest curs semestral de tres
hores que es podia completar amb una hora de laboratori. Com a exemple de
com tractar un film, analitzen les parts de la física que es poden tractar a
Armageddon amb exemples numèrics de càlculs sobre energia, moment
angular, massa de l’asteroide... (Efthimiou & Llewellyn, 2006a).
El Problemes de Fermi12 són la base d’un altre dels seus articles on
plantegen la necessitat de trobar informació dins dels diàlegs i de les imatges
que apareixen. D’aquesta manera, diuen, aconsegueixen un dels seus
propòsits: pensament crític i raonament. (Efthimiou & Llewellyn, 2007b). Això
ho descriuen amb un detallat anàlisi numèric d’escenes de sis films de manera
força entenedora a un altre dels seus articles (Efthimiou & Llewellyn, 2007b).
Marta Dark, professora del Spelman College d’Atlanta,

utilitza les

pel·lícules de ciència-ficció per al seu curs Physics III: Optics and Modern
Physics, on recorre a estratègies que afirma que li donen bons resultats.
Les activitats que proposa mitjançant pel·lícules de ciència-ficció les
classifica en tres grups:

I.

Fer un assaig on analitzar la Física present a un film.

II.

Discutir sobre exemples de ciència correcta i incorrecta en una
escena.

III.

Fer càlculs utilitzant les dades que s’obtenen del film encara que
siguin incorrectes.

És un complet ventall de possibilitats el que proposa i a més il·lustra el
tercer tipus amb un exercici numèric explícit, un altre cop extret de
Armageddon. Aquí demostra que la solució duta a terme per Bruce Willis no
hauria funcionat... (Dark, 2005) .

12

Problema de Fermi. (2009, 11) de agosto. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de
consulta: 16:46, agosto 19, 2009 from
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Problema_de_Fermi&oldid=28784514
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L’any 1999 al Departament de Física de a U.S. Air Force Academy van
recórrer també a les pel·lícules per estudiar l’Electromagnetisme i en aquest
cas la selecció va ser (Everitt & Patterson, 1999):

Temes del curs

Films
Monty Pyton and the Holy Grail

Corrent elèctric. Potència. Alt

Back to the future I

voltatge. Llei de Ohm i inductància.

The Philadelphia experiment
Titanic

Càrrega elèctrica. Magnetisme.

The edge

Resistència. Llei d’Ohm. Força de

Eraser

Lorentz. Longitud d’ona de De

Hunt for red october

Broglie.
Angle mínim de resolució. Relació

Top Gun

entre freqüència i longitud d’ona.

Patriot Games

Experiment de Young.

Golden Eye
Real genius

Energia fotó. Espectre

Golden Eye

electromagnètic. Equacions de

Independence day

Maxwell. Potència del làser.
Contact

Radiació cos negre.

Dante’s peak

El resultats que van obtenir, segons comenten ells mateixos, van ser un
altre cop satisfactoris.
No sempre les propostes estan adreçades a ser utilitzades a classe. En
el cas descrit per Doherthy i els seus companys, el propòsit va ser demostrar
que els guionistes de la primera trilogia de la saga de Star Wars no havien
tingut en compte el càlcul correcte de les masses dels planetes i els seus valors
gravitacionals. La descripció numèrica i gràfica és exhaustiva i demostra les
hipòtesis (Doherty, et alt, 1998).

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

19

Pel que fa a la Química, hi ha poques activitats descrites d’aquest estil.
Una de les poques mostres és la que es basa en el film Erin Brockovich de
Jena Stevens ( Stevens, 2007). S’hi analitza una escena en què es tracta la
pol·lució de l’aigua amb sals de crom. Els comentaris els categoritza per nivells
bàsic, avançat i científic.
També dins de l’àmbit de la Química, disciplina molt poc present en els
recursos habituals de Cine i Ciència, es pot trobar informació des de fa un
temps al suplement InfoChem de la revista Education in Chemistry. Com a
curiositat, cal esmentar l’article de Slipping on dry ice (Derjani , 2008)
Pel que fa a bibliografia més propera, un bon manual d’ús de ciènciaficció amb problemes numèrics, no sempre senzills, és el llibre Física i Ciènciaficció (José i Moreno, 1994,1996). Per a secundària es pot trobar un problema
proposat pel Professor Salvador Estradé a la Revista electrònica Recursos de
Física sobre el Retorn de Star Trek al número de primavera 2009 (Estradé,
2009)

2.6.3 ESTRATÈGIES

La diferència de currículums fa que no sempre es puguin considerar les
aplicacions plantejades per altre professorat per als recursos de Cine i Ciència.
Un resum de les estratègies seguides per aquells que han considerat que ha
estat una bona activitat són les següents:
Michael Rogers (Roger, M. 2007) , per a una assignatura de 1 hora
i 15 minuts dos cops a la setmana:

I.

La majoria de les classes les inicia començant amb 10
minuts de lectura sobre cinemàtica, forces, energia,
relativitat, mecànica quàntica, teories unificació.

II.

Després dedica 5 minuts a discutir sobre tècniques
experimentals relacionades amb el tema.

III.

A continuació es formaran grups d’estudiants que
seleccionaran els clips de films o còmics.
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IV.

Aquests grups fan la recol·lecció de dades i el tractament
matemàtic del material triat. Poden utilitzar “Video Point”
(possible programa semblant al COACH o Multilog)
Cada dues setmanes acaba la discussió i s’analitza la

V.

física que s’ha estudiat.

Els comentaris de Dennis Chandler (Chandler, 2002) sobre quines
són les seves apreciacions i recomanacions per a usar el que ell
anomena “Hollywood Physics” són força interessants. Les pautes
que presenta són:

I.

D’acord amb les consideracions que fa sobre el fet
que els estudiants actuals són molt hàbils processant
informació
Internet,

visual
videojocs,

ja

que

contínuament

televisió,

etc..

utilitzen

recomana

al

professorat, normalment molt expert en la tècnica
d’ensenyament oral, que incorpori a les seves
presentacions verbals ajudes rellevants visuals.
II.

Sobre aquets recursos visuals més tradicionals,
concebuts per a ús educatiu, recomana que tinguin
relació amb les experiències pròpies de qui les
visualitza, és a dir, que siguin d’un àmbit on els joves
s’hi reconeguin.

III.

Els segments de vídeos a utilitzar no han de superar
els 7 o 8 minuts.

IV.

Aquests ús de la visualització a classe implica que el
professorat necessàriament ha de fer una síntesi del
que s’ha vist per després i/o passar unes preguntes.

V.

Les raons que proposa per utilitzar films de ciènciaficció enlloc d’enregistraments més tradicionals les
argumenta a partir de la consideració que els
estudiants es troben en un terreny conegut, atès que
aquests films són ja part de la cultura popular i d’altra
banda:
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VI.

Els estudiants estan molt interessats en saber si el
material après a classe de física podria tenir alguna
cosa a veure amb “les coses reals” que passen dins
d’una pel·lícula. (Chandler, 2002, pàg. 421-422)

Per com triar les escenes per treballar dóna les pautes següents:

VII.

Escenes en què el director es refia de la mare
naturalesa:
Són escenes que estan d’acord amb les lleis físiques,
cal que siguin a temps real, no a càmera lenta. No és
partidari de les escenes amb gran component climàtic
ja que opina que estan adreçades a deixar-nos
bocabadats i no pas a ser reals. De tota manera, hi
ha escenes més quotidianes que es poden utilitzar.

VIII.

Escenes on es poden fer mesures:
Són petites perles on es poden obtenir dades visuals
o orals a partir de les quals fer càlculs cinemàtics.
Esmenta com a exemple escenes de Retorn al futur.

IX.

Bons episodis de Física a qualsevol tipus de pel·lícula:
Normalment els professorat de Física té tendència a
utilitzar films de ciència-ficció, però gairebé sempre
tenen un component de Mala-Física. És convenient
ampliar horitzons ja que es poden trobar en qualsevol
tipus de gènere: produccions de Disney, gàngsters o
infantils.

X.

Evitar pel·lícules massa antigues per bones que
siguin:
Recomana que no tinguin més de 15 anys per tal que
els siguin més properes.13

XI.

Les seqüències han de ser de 10 minuts com a
màxim:

13

El Professor Manuel Moreno, en canvi, és un entusiasta dels clàssics de ciència-ficció
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Cal utilitzar el temps de classe per les activitats
posteriors al visionat d’una curta bona seqüència i que
pugui ser dirigida cap el contingut en Física que es
pretén.

Activitats que es poden fer amb el visionat:

XII.

A l’inici de la classe, i sense gaire demora per
començar, un dilluns al matí. Cal tenir preparades
preguntes per al final de la projecció.

XIII.

Tasca en grup d’alumnat per a obtenir informacions
sobre dimensions, longituds, etc. Després hi ha
posada en comú per calcular el problema que estava
establert.

XIV.

Una activitat de repàs on els alumnes s’ajuden entre
ells per repassar tècniques matemàtiques .

XV.

Veure la Física incorrecta que sovint apareix a les
pel·lícules. Posa per exemple Waterwold. Un cop
detectades les incorreccions, els estudiants poden
determinar quines modificacions s’haurien de fer per
fer que es complissin les lleis de la Física.

XVI.

Com a activitat prèvia a un examen, es poden utilitzar
una bateria de seqüències que permetin resumir els
temes que es preguntaran. Segons la seva opinió, és
una manera gens amenaçadora de repassar i tothom
s’hi troba involucrat.

Conclou que el sou del professorat utilitzant la física basada en el cine,
comença a guanyar-se quan el vídeo s’acaba...
Cal, doncs, tenir ben pautades les escenes i les activitats. Aquestes han
de ser de gamma àmplia per aprofitar les habilitats de pensament. Aquesta
bona base d’activitats requereix una feina prèvia o una adequació d’unitats
elaborades. És en aquest sentit que he recollit les informacions que es poden
obtenir de la lectura de la bibliografia en dues taules, com guies ràpides, que
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poden servir d’ajut per consultar el material disponible. Es poden trobar als
annexos com a Annex 1 (Informació sobre Films concrets) i Annex 2
(Informació general sobre Films) .

2.6.4 RECAPITULACIÓ
L’ús de la ciència-ficció per explicar Física obeeix diferents propòsits,
tots ells recurrents, segons les diferents opinions que han expressat diferents
autors. El sentir general és el d’aconseguir apropar l’alumnat a les ciències amb
mitjans que li són molt familiars i també evitar que la pseudo-ciència esdevingui
normal.
William Evans comentava en el seu article sobre la ciència, que “hi ha
una correlació entre veure sèries d’entreteniment a TV i la credulitat (Evans,
1996) i cita els esforços de Carl Sagan per tal que els productors de TV
treballessin amb científics per desenvolupar sèries on es fes palesa
importància de la investigació científica.

la

14

El paper del científic com a col·laborador o assessor dels guions de les
pel·lícules on s’han de tractar aspectes científics és analitzat abastament per
David Kirby (Kirby, 2003). L’anàlisi que fa de les motivacions i contrapartides que
l’indueixen a intervenir en l’assessorament d’aquestes filmacions és detallat i
força interessant tot i que a les seves conclusions fa explícit que al cine no és
ciència tot allò que vol semblar ser-ho:

As discussed in this article, the presence of scientists certainly
increases the chances that a film will contain a higher
percentage of “accurate” science. Although science advisers
can increase the amount of “accurate” science, they are not
able to render all the scientific depictions “accurate.” There is
still no way for audiences to know which depictions are
“accurate” and which result from filmmakers’ creative license,

14

Sagan, Carl (1995), What TV could do for America. Parade June 4, pp 12-14. Citat per Evans
al seu artícle.
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because all the representations are projected as “natural”
through the camera lens. (Kirby, 2003, Pàg 273).
Ara que corren nous temps sembla clar que a sèries com Numbers, CSI
o Bones els rigors del mètodes de recerca, finalment, hi estan clars.
El fet d’incorporar nous recursos a la Física i Química ha d’anar
acompanyat

de la voluntat de canvi, per activitats elaborades i de fàcil

aplicació. I hi ha un aspecte també molt important, que el maquinari funcioni.
Es pot concloure que majorment els recursos de ciència-ficció tenen una
funció motivadora i poden ’ajudar a eradicar la tendència a considerar normals
interpretacions paranormals, en les quals poden aparèixer persones que no
segueixen cap mètode científic en les seves investigacions. Cal evitar també la
tendència cap allò supranatural per davant de la lògica i de la indagació
científica (Eifthimou 2007a) (Moreno, 2007).
Quant a les activitats, es consideren una bona eina per a construir
coneixement. Cal, però, que les imatges vagin més enllà de la metàfora i es
puguin traduir en coneixement aplicat. Cal també utilitzar els efectes especials
distorsionats com a referent per a tornar a ubicar correctament les lleis de la
física. I d’altra banda. no poden ser recursos únics per ells mateixos i per això
haurien d’anar acompanyats d’altres recursos que ofereixin una visió
integradora d’allò que es vol ensenyar. Pel que fa a les baixes vocacions
científiques, aquesta és una manera d’apropar i fer germinar l’ interès a partir
dels mateixos mitjans que coneixen els alumnes (Guerra, 2004).
Per a Marta Dark, hi ha vàries raons per al seu ús: els seus alumnes
tenen un interès clarament superior a participar en activitats relacionades amb
films que en les d’un grup estàndard que resol problemes. També considera
que promou el pensament creatiu i les habilitats d’escriptura (Dark, 2005)
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2.7 LITERATURA I CÒMICS

La simbiosi entre ciència i ciència-ficció ha estat debatuda i estudiada
molt abastament a la literatura del segle XIX i primera meitat del XX. Sense
anar més lluny, Mark Brake i Neil Hook de la Universitat de Glamorgan
reivindiquen Copèrnic com el creador de la ciència-ficció i a Kepler com a
inventor de l’alien. (Brake & Hook, 2007).
La visió del futur des d’una perspectiva decimonònica a partir de les
targes encarregades per al canvi de segle al 1899 a l’artista Jean Marc Côté
per il·lustrar com seria el món al 2000 són un exemple de visió futurista no
encertada, tot i que transmeten un gran encant (Asimov, 1987). Val a dir que
ara, a començaments del segle XXI, aquesta idea torna i inspira articles com el
que va publicar el magazine de La Vanguardia el 2 de gener de 2000. Aquí es
repeteix l’argument de considerar com seria el món del segle XXI amb ulls de la
ciència-ficció.
Alan Lightman, al seu article El Físico como novelista, exposa que no
únicament inventen els novel·listes i els físics es dediquen a ser rigorosos.
Defensa la imaginació en física, encara que de vegades sembli ciència-ficció,
per poder avançar en les teories. Tanmateix, puntualitza, com deia Feynmann,
que tot s’ha de fer dins d’uns límits (Lightman, 2005).
Monografies sobre la contextualització de la ciència a les obres de Verne
(Navarro, 2005), articles sobre la ciència en literatura de ciència-ficció recollits
en dos volums (Barcelo 200 i 2005), articles sobre l’ inici de l’època espacial
(Brake & Hook, 2007)

com a mostra, són exemples del seu l’ús en la

didàctica.

2.7.1 Narracions de ciència-ficció

El plantejament que es pot trobar en diferents articles sobre les activitats
utilitzant la literatura de ciència-ficció és molt similar al del seu homòleg del
cinema. Activitats proposades i esmentades per professorat de les assignatures
de ciència es poden resumir en les aportacions següent:
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L’any 1987, Tom Southworth proposava una “mini-unitat” per estudiants
de Batxillerat que emprés la ciència-ficció per explicar Física Moderna a la
Horicon High School de Wisconsin (Southworth, 1987). El propòsit del curs era
explicar la Física del segle XX d’una manera qualitativa. Per aconseguir-ho
demanava als seus alumnes les lectures dels textos següents:

Temes

Textos

Termodinàmica i densitat de

Isaac Asimov, The last question

l’univers

Gravetat i teoria General de la

Isaac Asimov, Billard Ball

Relativitat d’Einstein

Relativitat especial

Richard A. Lupoff, Satzman’s
Madness

Més endavant fa una descripció dels temes tractats a les unitats, sense
aprofundir en gaires detalls de la seva aplicació.
Uns dels

pioners del tractament d’aquest tema van ser P. Bacas, J

Martín-Diaz, F. Perera i A. Pizarro amb un llibre ja clàssic on es poden trobar
activitats tant numèriques com conceptuals a partir de textos de ciència-ficció
(Bacas et alt, 1993).
El treball detallat que es pot fer amb la novel·la de Jules Verne L’illa
misteriosa, està descrit a l’article de Carmen Guerra. Hi posa exemples de com
treballar amb fitxes de lectura els aspectes químics explícits a la narració
(Guerra, 2005).
En un article força dens sobre la necessitat que un docent no pot perdre
de vista els bons autors del gènere, EJ Sierra Cuartas elabora un llarg llistat
dels que ell considera imprescindibles. L’inicia amb Cyrano de Bergerac,
Verne... i l’acaba amb Boris Strugatsky i Anthony Boucher. Després cita com a
clau didàctica:
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“Casi

siempre

la

ciencia

ficción

dura

privilegia

el

protagonismo de la física, la biología, la ingeniería y la
sociología, por lo que se cuenta con un buen material didáctico
para la enseñanza de las mismas, tanto en forma de libros
como de filmes.” (Sierra Cuartas, 2007, pg 101).

Aquest nou llistat de ciència-ficció dura inclou Brian Aldiss (que dóna
també importància a la química) i acaba després d’una llarga relació d’autors
amb James White. Amb tots aquests noms indica un seguit de propostes
genèriques per a la seva utilització. (Sierra Cuartas, 2007, pg 102).
FJ García Borrás, esmentat més amunt, proposa una classificació de l’ús
de la literatura de ciència-ficció en dos apartats: exposició d’hipòtesis i teories i
reflexions ètiques. També classifica la seva metodologia en cinc tipologies:
Activa, Dialogant, Grupal, Flexible i Oberta i Investigadora (Garcia Borrás,
2006, p 274-275). Com en el cas del cinema també es planteja la lectura
completa i prèvia de l’obra per part de l’alumnat o bé la utilització de fragments
seleccionats prèviament. Sobre aquesta segona opció presenta una proposta
d’activitat basada en la novel·la El Planeta dels Simis .
Donald A. Smith explica en el seu artícle a The Physics Teacher ( Smith,
2009) com utilitza la ciència-ficció per a un curs de ciència per a estudiants nocientifics on el seu objectiu no és fer càlculs sobre asteroides, com proposa
l’abans citada Marta Dark, sinó més aviat utilitzar les històries per a connectar i
inspirar estudiants que eviten les classes de ciències i que han triat altres
currículums. De bon començament, proposa fer un llistat de conceptes físics
dels quals desitjaria

que els seus estudiants tinguessin nocions bàsiques.

Després cerca narracions, novel·les curtes, programes de televisió.. per
aconseguir transmetre’ls .
La seva tria es pot resumir en (Smith, 2009, pàg 302-304):
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Concepte

Recurs
T. Godwin. “The cold equations”. Austonding Science fiction

Llei

(agost 1954)15

Edwin Abbott. Flatland / Planilandia

Espai

Nelson Bond, The monster from nowhere

HG Wells, The time machine
Alfred Bester, The push of a finger
Temps

Ray Bradbury, A sound of a thunder
Philp K Dick, Paycheck
George Gamow, Mr Tomkins..
Alan Lightman, Einstein’s dreams

Jules Verne, De la Terre a la Lune
Gravetat

Larry Niven, Neutron Star
Isaac Asimov, Nightfall

George Gamow, Mr Tomkins

Món
subatòmic

Isaac Asimov, The Gods themselves
X-Files episode “Soft Light”

L’avaluació que fa dels resultats és molt positiva i tret de les reticències
als càlculs per part dels estudiants, les valoracions van ser molt bones. Afirma

15

Relat dins la revista Austounding Science Fiction, publicada John W Campbell entre 1939 i
1960. Per més informació http://www.andrew-may.com/asf/index.htm
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també que un estudiant va canviar la Música per la Física. Conclou amb la
pregunta següent: Què més es podria demanar?
Amb la irrupció del fenomen Harry Potter a la literatura juvenil, també
han

aparegut

tractats

paral·lels

sobre

com explicar

la

ciència

que

suposadament s’amaga darrera la màgia dels protagonistes. El llibre de Roger
Highfield, publicat al principi de la saga, tracta temes que ara són de total
actualitat com ara la invisibilitat (Highfield, 2002, pàg. 53). La notícia va saltar a
la premsa l’agost del 2008 quan uns investigadors de la Universitat de Berkeley
van anunciar que havien fabricat uns materials que podien desviar la llum. 16
La capa del mag que fa invisible allò que cobreix ha estat present a la
conferència de Sir John Pendry d’aquesta primavera a Cosmocaixa on va
explicar la base de la refracció negativa i els metamaterials que la poden
produir.17
Articles publicats a Science (Cho, 2006, 2009) i altres revistes (Minkel,
2006) (Smith, 2003) ajuden a entendre les raons i possibles aplicacions
d’aquesta refracció negativa ja anunciada teòricament per Veselago als anys
seixanta (Duke, 2009). Des de la Universitat de Barcelona també presenten les
seves recerques sobre el tema: http://www.tv3.cat/videos/1426619/Lhomeinvisible
2.7.2 Còmics

El mateix missatge subjacent a molts dels articles esmentats més amunt
sobre les experiències educatives que empren films i sobre la necessitat
d’apropar les ciències als nous estudiants per pal·liar la disminució del nombre
d’estudiants de ciències a tot a Europa, apareix a l’article de Martine Jaminon
(Jaminon, 2004). Aquest cop utilitza els còmics i per fer-ho comenta la
preocupació europea per les vocacions científiques relatant les diferents
iniciatives com “setmanes de la ciència” i esdeveniments organitzats per
laboratoris i universitats. La ciència s’ha de fer mes propera als joves i els
16

El sueño de Harry Potter. El País, 13 agost 2008, entre d’altres.
Notícies sobre Sir John Pendry a:
http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=
613466&idseccio_PK=1021&h= i
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=31445&origen=notiweb
17
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camins poden ser diversos. Fins i tot s’han fet estudis per valorar quina és la
imatge de la ciència que transmeten els còmics (Gallego, 2007).
Així doncs, l’alternativa d’usar els còmics com a eina per explicar ciència
es pot trobar en paper o en cinta animada. Des del clàssic Tintin fins al Manga,
utilitzats fins i tot per explicar el món de les partícules elementals (Sabín et alt,
2008). Es pot trobar una relació títols a la web Cómics de ciencia-ficción.
Les motivacions que segons Antonio de Pro té l’ús d’aquest recurs per a
l’alumnat les explica a l’article Con Mortadelo y Filemón se aprende un montón
(Ciencia con humor, 2009, pàgs. 12-23). Hi manifesta que és evident que les
tires de còmic no estan pensades per ensenyar ciència però que es poden
utilitzar com a motivació i per fer valoracions sobre la credibilitat del procés.
Afirma que s’haurien d’inserir dins d’activitats que portin implícites destreses
comunicatives i presenta alguns exemples amb vinyetes seleccionades.
Tintín, un clàssic del còmic, ha estat objecte de monografies orientades
a tot tipus de temes. Quant a l’ús didàctic de les seves aventures per a la física
es pot consultar Tintin au Pays des Savants, un monogràfic dedicat a la ciència
d’aquest còmic, així com articles (Ibañez, 2001) que tracten alguns aspectes
concrets per a comentar a l’aula.
Però el que és una magnífica aportació és el Treball de Recerca sobre la
Física de l’obra de Tintin que consta d’una impressionant base de dades per
temes, i un exhaustiu anàlisi de les errades i encerts de les vinyetes.
(Claramunt i Rodilla, 2008, TR).
També es pot veure el capítol de Què Qui Com sobre Tintín i la Ciència,
en línia. (Tintin i l’aventura de la Ciència ,2007)
El Coyote, un expert en carreres al desert que també és utilitzat per
explicar les lleis de Newton a partir de fragments seleccionats de les seves
aventures també és un bon recurs. Se’n pot trobar un exemple al portal
educatiu argentí EDUC.AR.
Els còmics de la factoria Marvel també poden facilitar el reforç dels
conceptes físics. A la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València s’exhibeix
una exposició Marvel Superherois - La Ciència Dels Superherois en què
s’expliquen les propietats físiques que es poden discutir per a cada un dels
personatges. Es pot trobar informació més detallada al Dossier de Premsa

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

31

(CAC, València). Dins del mateix tema René Cuillierier explicita com es pot
explicar física amb els personatges de X-Men (Spécial Science & BD, 2006,
pàg 22-25). Les particularitats de cada mutant serveixen per a introduir la física
dels huracans (Turmenta), el diamagnetisme (Magneto), el làser (Ciclop), el vol
(Àngel ), les cèl·lules (Llobató), energia (Piro)...
Un altre clàssic és Blake i Mortimer, escrit a l’època de la guerra freda
per Edward P. Jacobs. Pertany al tipus de línia clara com Tintin. Les aventures
són molt elaborades i els enginys són espectaculars. Per treballar-hi es podria
estudiar alguna vinyeta i els textos, llargs, que hi ha a les converses de
científics, per valorar el desenvolupament dels vehicles, com per exemple
l’Espadon, un submarí volador.
Una selecció d’articles que tracten sobre els diferents aspectes de l’obra
de Jacobs : robots, ones, avions, viatges al futur etc.. es troba al monogràfic
de Science et Vie Blake and Mortimer face au démons de la Science.
Laurent Gointhier aprecia tipologies diferents de científics al còmics de
ciència-ficció (Spécial Science & BD, 2006, pàg 18-20) i els classifica en funció
de les seves característiques:
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TIPUS

PERSONATGES
Bruce Banner
Otto Octavius

El Savi Víctima

Edwuard P. Kalish
Warrington

El Savi Heroi

El Savi Original

Hulk
Docteur Octopussy
Universal War One

Philip Mortimer

Blake & Mortimer

Yoku Tsuno

Yoku Tsuno

Burp i Boulet

Rubrique-à-brac

Comte de Champignac

Spirou

Dr Slump

Dr Slump

Léonard

Léonard

El Savi Manetes Tornasol

El Savi Malvat

SÈRIE

Tintin

Zorglub

Spirou

Septimus

Blake & Mortimer

Quant al científic per excel·lència, el Professor Tornassol, hi ha un estudi
que compara les seves fites amb la societat del moment. Això dóna lloc a parlar
dels avenços del que es creu és el seu alter ego Auguste Piccard en el camp
de la meteorologia i de les profunditats marines (Algoud, 2002).
Els Simpson són també una font d’aplicació d’experiències per apropar
la ciència als joves. És la sèrie de la qual no és gens estrany haver escoltat a
classe “això surt als simpson”18 i de la qual n’han fet comentaris científics com
Hawking (Crease, 2001)(Gross, 2003).
Com a partir d’altres sèries, s’ha escrit un llibre sobre la ciència dels
Simpsons. Paul Halpern (Halpern, 2007) ha recollit allò que creu que es pot
ensenyar amb aquesta família. Les matemàtiques també hi són presents i

18

The Simpsons archive: http://www.snpp.com/
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existeix una web molt detallada on es poden trobar per episodis els problemes
a resoldre (Simpson Maths).

2.8 TELEVISIÓ i CIÈNCIA

La programació de les televisions conté programes més o menys
rigorosos que tracten temes relacionats amb la ciència.

Koshi Dhingra

(Dhingra, 2006) estudia en un llarg article les programacions de contingut
científic que s’emeten per televisió sota el prisma de dues preguntes principals:

I.

Quina classe d’històries sobre ciència s’expliquen a televisió?

II.

Què és el que els televidents aprenen quan veuen ciència a televisió
i quins efectes produeix aquesta ciència televisada en les actituds i
en les eleccions del qui la mira?

Per elaborar l’estudi de la primera pregunta es fixa en els formats
següents: notícies, documentals, magazines, sèries dramàtiques, programes de
ciència d’entreteniment-educació i anuncis publicitaris. Les anàlisis que fa es
basen en la producció dels Estats Units i en valora tant l’aspecte formal com el
sociològic. Quant a la segona qüestió, explora la manera en què els recursos
tècnics ajuden a observar situacions des de diferents punts de vista i planteja la
qüestió de quin paper hi juguen els educadors, entre els quals també s’hauria
de considerar els pares, a l’hora de transformar el fet de veure la televisió,
entès com un simple acte d’obtenir informació o entreteniment, en una activitat
realment reflexiva (Dhingra 2006, 109).
Aquest autor conclou que la comunicació en ciència, tant a l’escola com
a d’altres àmbits, serà més efectiva si la comunicació deixa de ser un corrent
d’informació en una sola direcció i, en canvi, passa a recolzar una conversa
sobre els múltiples factors i perspectives que habitualment estan en joc en les
qüestions científiques. Per finalitzar l’article, argumenta que hi ha un seguit de
qüestions que mostren la necessitat que experts en ciència i professionals de la
televisió col·laborin amb els educadors, tots ells plegats per aconseguir
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l’objectiu col·lectiu de produir guions socialment rellevants relacionats amb la
ciència (Dhingra 2006, 119).
Quant a la televisió a Espanya, les reflexions sobre la dificultat de la
divulgació de la ciència a la televisió queden reflectides a l’article de Bienvenido
León (León, 2002), en què s’afirma que els avantatges de la divulgació per
televisió passen per fer-ne una àmplia difusió tot i que també és cert que hi ha
vegades que es presenta la dificultat de tenir una capacitat limitada per
transmetre informació detallada quan es tracta de qüestions de caire abstracte.
La manera diferent de treballar entre científics i professionals de la televisió així
com els diferents interessos i el llenguatge d’ambdós col·lectius fa que les
relacions siguin sovint difícils. Esmenta també, a partir d’un estudi de la BBC,
que un 74% dels participants en grups de discussió sobre programes de ciència
van preferir aquells que tenien estructura narrativa en front del 26% que es
mostrava partidari del anomenats “informes”. Conclou afirmant que per tal que
els programes responguin al doble requeriment d’eficàcia narrativa i rigor
científic és necessari aprofundir en el treball conjunt entre científics i
comunicadors. Respecte a l’evolució dels documentals científics a Europa es
pot llegir el seu article El Documental científic i les seves coordenades (León,
2008).
Ramon Breu, referint-se a la nova manera de mirar televisió en línia,
incideix especialment en el fet que cal adoptar també una mirada crítica cap a
aquests nous formats (Breu, 2009)
L’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya de gener-juny del
2008 (CAC, 2008) fa una descripció molt detallada de la programació científica
de les cadenes catalanes durant els segons trimestres dels anys 2006 i 2007,
amb la voluntat de comparar l’impacte de l’Any de la Ciència a les graelles
televisives. Amb tot, les àrees d’interès que destaca com a més abundants són
les de Naturalesa i Meteorologia. És un estudi més aviat estadístic que pot
servir per a comparar la presència i el tractament que es fa d’aquests temes a
la televisió catalana d’aquesta època. Quant als continguts de les telesèries
juvenils i infantils de la TVC, es pot consultar l’anàlisi d’Aula Media (Casero i
Estrada).
Durant aquest curs passat 2008-2009, la relació cada cop més propera
entre televisió i Internet ha fet que aquestes perspectives citades s’hagin de
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reescriure en funció de la nova forma de veure la televisió i els programes que
s’hi emeten, inclosos els audiovisuals de ciència.
Pel que fa a la programació televisiva dins del curs 2008-2009, la seva
utilitat com a recurs de suport per a l’assignatura de Física i Química es pot
analitzar a partir de la categorització de Dhingra, a partir de la qual ens trobem
amb les possibilitats següents:

2.8.1 Programes format magazine
Programes d’entreteniment que tenen seccions fixes de ciència o
d’entrevistes amb especialistes d’aquest àmbit. A TV3 es poden veure a Els
Matins en franja de matí i fins fa poc El club en franja de tarda. Tots dos ha
tingut seccions més o menys de caràcter fix relacionades amb aspectes de
ciència. El canvi radical d’ús d’aquests programes és la disponibilitat en línia
que des de novembre del 2008, tal i com ja he esmentat a l’ inici, hi ha a l’accés
de la programació en línia de www.tv3.cat secció 3alacarta, que disposa d’un
cercador per paraules.
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Cadena

Programa

Seccions
Presencia d’experts al programa, com Ramon
Folch, que parlen de temes d’actualitat.

Els matins

Secció de consells de reciclatge amb José Luis
Gallego.

TV3
Des de fa quatre anys ha tingut una secció fixa
El Club

de Ciència amb Dani Jiménez que presentava
experiments. Disposa de web El repte del
Dani
Conté una secció d’experiments realitzats per

Cuatro

El Hormiguero

Flipy. Es poden consultar a la web (va
canviant de format), els més recents.

La cadena Cuatro i el seu programa El hormiguero amb el personatge de
Flipy, en la línia del professor guillat, no té, a diferència de Beakman, la
voluntat didàctica ni l’explicació de les experiències. En aquest sentit
contribueix a la imatge estereotipada del científic excèntric allunyat de la
realitat.
Respecte a la part tècnica, els vídeos de TV3 permeten ser embedits o
enllaçats i els de Cuatro es veuen directament des de la seva web.

2.8.2 Programes Divulgatius

Serien els casos de programes de caire divulgatiu que competeixen amb
d’altres de tipologia diferent per captar audiència en una determinada franja
horària. En principi, no són materials pensats com a eina educativa. La seva
utilització com a tals, rau en la qualitat del temes tractats, el bon tractament del
fil argumental, la contextualització i, òbviament un altre cop, la facilitat d’accés
en web.
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Els més útils segons totes les característiques abans esmentades són:

Cadena Programa

Seccions
Dimecres vespre. Programa divulgatiu de
ciència d’un 25 minuts de duració; cada capítol
tracta un tema en concret des de diferents
aspectes. Ha anat variant el seu format al llarg

C33

Què qui
com

de les seves temporades d’emissió. Està
estructurat en blocs que tenen relació però que
es poden utilitzar independentment. En alguns
casos hi ha un guió no gaire extens escrit i,
amb el temps, s’ha incorporat un cercador per
paraules a la web que facilita trobar els
capítols. [Consulta 15 agost 2009]

Tots els dies. Es va iniciar el 1992 i ja ha
superat les 4000 emissions. És de curta
TV3

Medi
ambient

durada i tracta temes relacionats amb medi
ambient; disposa d’una web amb catàleg de
temes que facilita la cerca. A la web es poden
veure en línia els capítols i els que es troben a
l’edu3.cat poden ser embedits.

Tots els dies. Programa recent que tracta de
TV3

Espai Terra

temes de natura. Té web pròpia on es poden
veure els vídeos emesos en línia. No té un
cercador explícit de temes.
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Diumenge. Programa que es defineix com “de
preguntes” amb seccions que tracten sobre un
tema cada capítol. Té una secció sobre Cine i
Ciència-

Ficció

assessorat

pel

professor

Manuel Moreno de la UPC, així com una
secció de ciència i cuina. Té web pròpia
TV2

Tres14

renovada on es poden veure els capítols en
línia, així com un cercador per seccions. El seu
director Sebastian Grinschpun va presentar
una comunicació a la Jornada IDI de la
Universitat de Murcia on va explicar el propòsit
del programa. Es pot veure la seva intervenció
enregistrada en vídeo. (Grinschpun, 2009)

Diumenge.

Programa

d’entrevistes

sobre

temes de ciència amb personatges de relleu
TV2

Redes

internacional,
Es

poden

presentat per Eduard Punset.
veure

en

línia

a

la

web

http://www.smartplanet.es/redesblog/ on hi
ha un cercador i catàleg de programes
anteriors.

Dijous.

Programa

d’entrevistes
BTV

Einstein a
la Platja

i

divulgatiu

taula

rodona,

en
així

format
com

reportatges curts sobre temes de ciència. Es
pot veure en línia a la web de BTV a la carta
amb

la

particularitat

que

té

els

vídeos

temporitzats en lapses curts de temps la qual
cosa permet afinar el punt d’interès. Existeix
un Blog que fa les vegades de catàleg temàtic.
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2.8.3 Programes educatius

Són programes pensats per a un públic determinat amb voluntat
educadora. L’antic Ara en secundària presentava els temes del currículum des
d’una format clàssic explicatiu i servia de suport als temes escrits pensats per
majors d’edat que volien superar l’ESO i eren emesos per TV3 als matins. S’hi
podien trobar capítols com: Del Sol a la llar, Desenvolupament sostenible, Fet a
poc a poc - alimentació, Forces, Reaccions Químiques, Sistema Sola, Unitats,
Matèries Primeres, entre d’altres.
Ja en un altre àmbit es pot veure MeteoK, sèrie complerta de 50 capítols
sobre meteorologia que es va emetre 19 en la franja de tarda per l’audiència
adolescent al K3. Ara es poden recuperar tant a la web de TV3 a la carta, com
a la web www.edu3.cat, on es poden embedir i veure en línia. El cercador
permet afinar la recerca. Són petits clips de 3 minuts on es tracten aspectes
meteorològics amb aportacions d’experts. Aquesta mateixa fórmula es va
repetir amb un altre tema, l’energia, a la sèrie EnergiK, disponible també a totes
dues web.
Un altre programa clàssic i que agrada a l’alumnat és Nostranau, fruit
d’una col·laboració de Benecé Producció i Televisió de Catalunya. Tracta sobre
astronomia i investigació espacial. Es va emetre en franja de matinada i
després se’n va fer una acurada edició en DVD, amb participació del
Departament d’Ensenyament, el 2003, que va arribar als centres. Es podia
consultar en línia a http://www.edu365.cat/nostranau/ però darrerament
presenta problemes. Potser es troba en procés de transició per ubicar-se al
repositori edu3.cat
La franja dels matins als segons canals de moltes cadenes s’ofereix
programació que pot tenir caire educatiu. Fins ara per poder tenir accés als
continguts emesos s’havia de recórrer a la gravació. A partir de la
implementació de les webs, aquells programes que són de producció pròpia es
poden recuperar, si les cadenes els pengen, en els arxius de la pròpia cadena.
Dins d’aquests casos es troben els programes de TV2 dels matins La aventura
del saber que té assignats els dilluns a Natura i els dimecres a Ciència i

19

I Sembla que es reposarà a partir del 15 de setembre del 2009, als matins pel K3.
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Tecnologia. Els reportatges i entrevistes que s’hi emeten en format clàssic es
poden veure i seleccionar a la seva web.
Un altre dels programes interessants, en aquest cas en cap de setmana,
és El escarabajo verde, el qual ofereix programes de ciències d’uns 25 minuts
de durada, també de format clàssic i amb entrevistes. La programació dels
últims dos anys està penjada en línia a:
http://www.rtve.es/television/escarabajo/ [Consulta 5 setembre 2009].
Pel que fa al canal 33, durant molts anys el programa Horitzons ha
presentat una programació variada amb produccions de diferent procedència.
El fet de que alguns d’ells no siguin de producció pròpia fa que no estiguin
disponibles a la xarxa i que la seva visualització quedi sotmesa a la previsió de
la programació que es pot consultar amb 15 dies d’antelació a la web de TV3.
Val a dir que hi ha possibilitat de ser vistos més d’un cop ja que en ocasions
se’n torna a repetir l’emissió dins la graella.
Un gran percentatge del que es podria anomenar programació de
ciències està ocupat pels programes de Naturalesa: flora i fauna exòtica o
domèstica; hi ha, però, algunes produccions d’interès per a la Física i Química.
Cal no oblidar que als anys 80 i 90 hi va haver una sèrie precursora anglesa
Open University (Universitat Oberta) amb programes sobre aquestes matèria
que explicaven conceptes de certa dificultat. Tot i que el format ha quedat
antiquat algunes de les experiències que mostraven continuen essent
clarificadores. Es poden veure les seqüències que expliquen característiques
dels gasos nobles i dels metalls alcalins del capítol dedicat a explicar la Taula
Periòdica a:
http://www.youtube.com/watch?v=QLrofyj6a2s
http://www.youtube.com/watch?v=QSZ-3wScePM .
Alguna mostra de programació d’interès del canal 33 per a l’assignatura
són:
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Fets de les ciències naturals i de la tècnica
Història de la Ciència i

Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik

desenvolupament

(Alemanya)

d’avenços.

Font Wikipèdia: Sèrie de televisió educativa ARD. Va ser produïda, en els anys
noranta, pel Cinema GmbH, Munich, i a la dècada de 2000, per d’entre altres l'Inter
d'Acció GmbH,.

Producció Els programes tenen una durada d’aproximadament 15 minuts i presenten d'una forma
i Temàtica informativa i d'entreteniment dels èxits i les invencions de tots els camps de la ciència i
la tecnologia. L'enfocament de cada episodi són descobriments famosos, troballes de
la recerca i les invencions. Enriquit amb moltes anècdotes s'expliquen clarament
animacions tècniques i físiques amb els fons documental de materials històrics.

S’han pogut veure entre d’altres:
Babbage i Zuse i l'ordinador
Braun i el tub raigs catòdics
Coriolis i el moviment de les masses.
E Wiechert i el Sismògraf.
Ernst Ruska i el microscopi electrònic.
Franklin i el corrent del Golf.
Gauss i el magnetisme terrestre.
H Oberth i W von Braun i el Coet.

Capítols

Koroljow i el primer satèl·lit.

canal 33

Laplace i la Terra.
Nipkow Baird Zworykin i el televisor.
Otto Hanh Fissió nuclear.
Robert Watson Watt i el Radar.
Shockley Bardeen Brattain i el Transistor.
Thesserend Piccard i l'atmosfera terrestre.
Tomas Alba Edison i el fonògraf.
Townes Schawlow Maiman i la tècnica laser.
Wegener i la Tectònica de plaques.

Accés

A

web

http://www.youtube.com/watch?v=Yg1BWC_te5c&feature=PlayList&p=52C249366DA3017

Youtube

es

poden

trobar

uns

80

fragments

en

llengua

alemanya.

9&index=0
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Planeta Terra,

BBC Gran Bretanya

Escalfament
Global, Clima

BBC 2002. Quatre programes temàtics: El Fred, El Vent,

Temps
Indòmit
Wild
Weather

L’Aigua i La Calor, d’uns 50 minuts de durada cadascun. Es
poden veure fragmentadament; per exemple, en el Vent hi ha
una seqüència molt visual per explicar l’Escala de vent de
Beaufort. S’han programat en diferents ocasions i es van
poder comprar en format DVD en una promoció del diari El
País.

SCOUT Sundance Channel EEUU

Planeta

Terra,

Escalfament

Global, Ecologia

Sèrie produïda al 2007 que dedica capítols de 25 minuts a
explicitar suggeriments pràctics de reciclatge i estalvi
energètic des de diferents àmbits quotidians. Al canal 33
s’han pogut veure els monogràfics sobre idees per:

Big
Ideas for
a Small
Planet

Art, Ciutats, Combustible, Cotxes. Esports, Feina, Mobles,
Nens, Paper o Plàstic i Teixits.
Es poden consultar clips del episodis en anglès a: Canal de
Sundance Channel
http://www.sundancechannel.com/bigideas/video/?video=30955240001
Canal de Sundance Channel de Youtube:
http://www.youtube.com/profile?user=sundancechannel&view
=videos&query=big+ideas
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Planeta Terra,

CHARON Film. Dinamarca

Escalfament Global,
Ecologia

Decisions
i

Sèrie produïda al 2006 que dedica capítols de 50 minuts
a valorar posicions medioambientals. Al canal 33 s’han

conseqüències

pogut veure els monogràfics sobre idees per:

Choices and

Art, Ciutats,

Consequences

Mobles, Nens, Paper o Plàstic i Teixits.

Combustible,

Cotxes. Esports, Feina,

Física, Química,

SCHLESSINGER MEDIA

Astronomia, Ciències
Naturals

Col·lecció

de

productes

audiovisuals

pensats

per

a

complementar assignatures per a nivell de Secundària i
produïts per Schlessinger Media. Als Canals K3 i 33 s’han
programat diferents cops amb el títol de Ciències Físiques
en acció.
Hi ha altres col·leccions de ciència dedicades al Cos Humà

Physical

(Cos humà en acció), Astronomia (Ciències de l’Espai en

Science in

acció), Energia (Energia en Acció) i Química que també han

Action

estat programades ocasionalment per TV3.
Estan a la venda distribuïts per Library Video i disposen de
petites guies didàctiques en línia, així com fulls d’activitats en
anglès. Es pot consultar la col·lecció de productes a:
http://www.libraryvideo.com/product.asp?sku=V8865&mscssi
d=BJ6HWND2C2QC8GSXRPP91X2AELG36F14

[Consulta

10 setembre 2009]
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Història de la Ciència

Channel 4 Gran Bretanya

Descobriments

Channel 4 2002. Cinc programes biogràfics presentats de

Grans

manera àgil i entretinguda : Faraday, Darwin, Mendel,

Preguntes

Mendeleev, Hubble. S’han programat diferents cops al

de la Ciència

Canal 33.

Science in

Per a més informació: BFI

Focus

http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/series/37905

Història de la Ciència

York Films Anglaterra

Premis Nobel

York Films 2001. Set programes relacionats amb la Física i
Química, interessants i ben documentats. S’han programat

Premis

diferents cops al Canal 33: Més enllà de l’àtom, Big- Bang,

Nobel

Comunicats. Solitaris, El Bo i el dolent, Baixes temperatures

Nobel Prize

,Quàntica.
Per a més informació:
http://www.yorkfilms.com/science.html

Vida quotidiana,

Canada Films. Canadà

ciència i aparells

Canada films 2005. Programes de 45 minuts que tracten
aspectes de ciència i tècnica a la vida quotidiana: Menjar,

Els secrets

dormir,

de les petites

programació en diferents ocasions pel canal 33.

coses
What’s that
about?

detergents,

transports,

begudes,

etc..

Per a més informació:
http://www.telefilm.gc.ca/data/production/prod_3644.asp?l
ang=en&cat=tv&g=doc&y=2005
Hi ha una web que conté materials senzills que poden
servir per comentar alguns dels capítols:
http://www.whatsthatabout.tv/
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NOVA. WGBH Educational Foundation

Teoria de Cordes, Física
Moderna,

Teoria

de

Partícules.

Una producció de NOVA de l’any 2003, basada en el llibre
del mateix títol publicat el 1999 amb última versió castellana:
Greene, Brian (2007) El Universo elegante, Barcelona,

L’Univers
Elegant
The Elegant
Universe

Drakontos.
Són tres programes d’ aproximadament una hora que porten
per títol: El Somni d’Einstein, Tot és a les Cordes, Benvinguts
a l’onzena dimensió. Van ser emesos per Canal 33.
Es pot trobar una detallada web amb vídeos en línia per
treballar aquets capítols fragmentadament, amb material per
al professor a:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/

[Consulta

30

agost 2009].

Àtom,

BBC

Física

Moderna,

Teoria de Partícules.

Una producció de la BBC de l’any 2008, presentada per Jim
Al-Khalili20 ( Universitat de ) que amb tres capítols fa una
ÀTOM
ATOM

presentació de l’àtom com a punt de partida per entendre
l’Univers. Ha estat programat pel canal 33.
Es poden veure els vídeos, en anglès, a:
http://video.google.com/videoplay?docid=5003968210604570515# [Consulta 2 setembre 2009]

20

Vegi’s també artícle a la bibliografía Al-Khalili, Jim. (2009)
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York Films Anglaterra

Espai, Astronomia

Col·lecció de 27 episodis de 10 minuts de durada, molt útils,
sense presentador i amb bones animacions i infografia. Són

Expedients
de l’Espai
Space Files

concisos i tracten l’espai en tres grans blocs. S’han
programat en diferents ocasions i durant el mes d’agost del
2009 s’han pogut veure en horari variable de matinada al
canal 33.
Més informació http://www.yorkfilms.com/spacefiles.html
[Consulta 2 setembre 2009]

Aquesta és una selecció dels programes educatius que es poden veure
a les franges educatives. El ventall és ampli i la tipologia diversa de manera
que molts d’ells serien una bona eina de consulta

2.8.4 Documentals de Televisió

La producció de documentals és molt àmplia i variada i es pot trobar als
canals temàtics i als generalistes, en obert i de pagament. Tal com indicaven
els alumnes, molts d’ells els veuen a canals com National Geographic i
Discovery Channel, que a més en són productors. Torna a succeir de tota
manera el que és habitual a la producció de documentals de ciències: tenen un
alt percentatge de produccions de fauna i flora. De tota manera, dins de les
televisions en obert es poden trobar documentals que són d’interès per a la
Física i Química.
Els programes que ofereixen més possibilitats i que fins ara han estat
permanentment en antena són per exemple 30 Minuts i 60 minuts a TVC i la
Noche Temàtica a TV2. D’altres cadenes també tenen franges de documentals
com La Sexta als matins del cap de setmana. Alguns documentals amb interès
per contextualitzar o aprofundir informació van ser aquest curs passat Cinc
idees per canviar el món (BBC, 30 Minuts), Plàstics (60 Minuts) o La Professora
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va al supermercat (BBC, 60 Minuts). Es van programar en horari nocturn entre
les 21’30 i les 23 h.
Vaig poder constatar la dificultat que tot i estar anunciats amb temps,
només van ser vistos (en el cas de Plàstics) per 4 persones d’un total de 50
d’un curs de Batxillerat. I és que és molt difícil competir amb el futbol i d’altres
sèries de ficció.
De fet, la millor opció és la possibilitat de visió en línia. En alguns casos
no es pot fer des de la web de TV3, on indica si hi ha o no drets de transmissió
per Internet i apareix l’any de producció i informació de complement. Són útils
també els continguts de la sèrie Conviure amb el risc de producció pròpia de
TV3 i que es poden consular en línia tant a l’edu3.cat com a TV3 a la carta. La
sèrie consta de 13 capítols i s’hi tracten temes com meteorits, química, llamps
etc.
Hi ha, però, un altre camp d’audiovisuals que l’alumnat també sembla
que veu: els programes, podríem dir “d’impacte”. Dins d’aquesta categoria
durant aquest curs s’han programat Cazadores de Mitos (Cuatro), Experimental
(canal 33) Què passaria si? (canal 33). En temporades anteriors, dins de la
mateixa classificació, es van poder veure Brainmaniac i el concurs fallit Clever.
Alguns d’ells es poden trobar en xarxa a Youtube.
2.8.5 Altres fonts d’audiovisuals televisius: notícies i anuncis
publicitaris.
Un cop més, la possibilitat d’utilitzar aquests recursos està supeditada,
encara més en el primer cas, a la possibilitat de ser vistos en línia.
Les notícies de les televisions poden ser utilitzades des de qualsevol
camp del currículum. En el cas de la física i química es poden prestar a ser
utilitzades com:
Informació de la divulgació de Ciències.
Contrast de la manera d’enfocar els temes per les diferents cadenes
(igual que es pot fer amb les notícies en premsa).
Comprovar la poca presència que aquestes notícies tenen en el gruix
de la informació total que es dóna. Per als anys 2006 i 2007 a les
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televisions catalanes es reveladora la Taula 1 de l’article de Revuelta
i Mazzonetto (Revuelta i Mazzonetto 2008, 73).
Visualitzar les animacions que de vegades acompanyen la notícia
Utilitzar els programes de previsió del temps per comparar l’ús de les
unitats de pressió, o per introduir un tema de Física de l’atmosfera.
Les entrevistes dels informatius als especialistes en temes
d’actualitat poden ser mol útils ja que han de ser curtes i sintètiques.
Per exemple:
BTV “Les Notícies de les 10”, 29 abril 2009. Entrevista amb Albert
Bosch, Catedràtic de Microbiologia UB sobre el virus de la grip H1N1. En
línia:
http://www.barcelonatv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=5508&c
ercaProgrames=215&fInici=29/04/2009&fFin=30/04/2009

[Consulta:

10 agost 2009]
3/24 “L’Entrevista, 3/24”, 9 setembre 2008. Entrevista amb Enrique
Fernández, director del Comitè de Política Científica del CERN.
Disponible en línia
http://www.tv3.cat/videos/652189/Els-misteris-de-lunivers-aldescobert [Consulta: 10 agost 2009]

Les televisions donen la possibilitat de tornar a veure els informatius que
emmagatzemen als seus arxius. Actualment, les més pràctiques són la de TV3,
pel seu bon cercador, i la de BTV. D’altres cadenes no tenen un accés tan
immediat encara que hem de suposar que aniran millorant ràpidament, com és
el cas de RTVE.
La publicitat ha estat també un recurs utilitzat a d’altres disciplines,
moltes vegades en la seva vessant gràfica. La Revista Mètode, va publicar un
monogràfic molt interessant la tardor del 2008 sobre Ciència, publicitat i
propaganda on fa un estudi de com la ciència ha estat utilitzada en publicitat
per validar o incentivar la compra de productes (Comprovat ,2008).
Quant a la publicitat en audiovisual, són molt interessants els programes
sobre aquest tema realitzats a TV3 sota el nom de La Rentadora. A la web
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d’Aula Mèdia es pot trobar una proposta didàctica de con treballar la publicitat a
l’aula (Breu).
Per a Física i Química els anuncis publicitaris de televisió per la seva
banda són també una bona font de exemples de poca durada per a utilitzar en
ciència. Òbviament, un altre cop, la possibilitat de trobar-los en línia i de ser
embedits dóna el joc necessari per plantejar preguntes. Algun exemples de
possible utilització:

Anunci

Lloc

Comentaris

Honda

http://www.youtube.com/watch?v=IccrXVULN28

Audi Quattro

http://www.youtube.com/watch?v=NS0T0TFB9aQ

1985
Audi Quattro
2005

http://www.youtube.com/watch?v=MQJA0BMTEdQ&NR=1

Conservació
energia
Energia i pla
inclinat
Energia i pla
inclinat

ISDIN

http://www.youtube.com/watch?v=iSyjKlgEQs0

UV

Energy Smart

http://www.youtube.com/watch?v=58P4hso65_Y

Electrostàtica

http://www.youtube.com/watch?v=6Eg_SEAnE-M

Densitat gasos

CocaCola

http://www.youtube.com/watch?v=LhjrIy50hoQ

Energies

Toyota Prius

http://www.youtube.com/watch?v=5b1-x3Gskx4

Fregament

Save Energy
Campaign

General
Elèctric

http://www.youtube.com/watch?v=SWJ7iVbKRj8

Núvols, canvi
d’estats

L’ús d’aquests clips pot anar des de la detecció d’idees prèvies per part
dels alumnes a l’hora de utilitzar-los fins a la introducció d’un tema i també fins
M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

50

a una activitat de cerca per part de l’alumne d’anuncis que ells considerin que
poden il·lustrar una activitat.

2.9 ALTRES DOCUMENTALS I PROGRAMES

Els audiovisuals en suport físic DVD i anteriorment en VHS també
ofereixen programes i alternatives per a utilitzar en Física i Química. Un
exemple de suport en VHS era la col·lecció Ull científic (Serveis de Cultura
Popular; Yorkshire Television), i que als catàlegs dels CRP dels anys 90
aportaven una guia didàctica que anava seguint les pauses programades a la
cinta. Un altre del recursos que es van distribuir als centres en cinta de vídeo
va ser Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ)
(Centre National de Documentation Pedagogique (París , 2000)), ara
incorporada al repositori de l’edu3.cat en format digital.
Hi ha col·leccions del National Geogràfic i de la BBC que es poden
trobar en suport físic i que amb el pas del temps es poden veure sovint en
algun canal de TV. He parlat en apartats anteriors de les seves
característiques.
La FECYT organitza des de fa uns anys per a la Setmana de la Ciència
del més de novembre una oferta de documentals científics que poden ser
demanats en préstec pels centres i que s’ofereixen acompanyats de guies
didàctiques.
Els enllaços dels diferents anys es poden trobar a:

Any
2008

Informació
http://www.semanadelaciencia.es/ES/multimedia.aspx?Pestana=CineC
http://www.ficyt.es/ciencia/docs/Tres14.pdf
http://www.semanadelaciencia2007.fecyt.es/descargas/Programa_Cine_Ci

2007

entifico_2007.pdf
http://www.semanadelaciencia2007.fecyt.es/destacados-cine.php

2006
2005
2004

http://www.fseneca.org/semanadelaciencia2006/Guia_Cine_Cientifico_06.pdf
http://www.setmanaciencia.org/setci05/media/Guia%20Cine%20cientifico%
2005_final.pdf
http://semanadelaciencia2004.fecyt.es/html/semana_iniciativas3_fecyt.asp
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[Consulta 2 setembre 2009]

També per a la Setmana de la Ciència, organismes com la Universitat de
Barcelona organitzen sessions on pot assistir l’alumnat per veure una selecció
de documentals a l’entorn d’una mateixa temàtica. Després de cada projecció
hi ha una taula rodona en què experts del tema debaten i responen preguntes
dels assistents.
Es pot trobar informació de les edicions anteriors a:
http://www.ub.edu/audiovisuals/setmanadelaciencia/2008/
En tots dos casos les activitats són en grup i cal reservar plaça o fer
inscripció prèvia.
Fruit de la col·laboració entre les universitats UB i Rovira i Virgili, es pot
trobar un projecte pensat per apropar la química a l’alumnat: Wolframio un tipo
con química dirigit per Laureano Jiménez Esteller. Amb un posada en escena
poc convencional i en la línia que es pot veure en programes juvenils de
televisió intenta explicar el perquè de les coses quotidianes que li succeeixen
al protagonista, un individu poc afortunat, inspirant-se, segons comenta, en el
llibre La truita cremada, del professor de la UB, Claudi Mans. Una de les
presentacions que s’han fet d’aquest producte es pot trobar al congrés INNED
abans esmentat.21 El DVD conté a més de les filmacions dels sis esquetxos
material per al professor i unitats didàctiques en format pdf i word.
En una línia semblant i en l’àmbit de les ciències naturals, també hi ha
una producció sobre cèl·lules produïda pel Ministerio de Educacion y Ciencia, el
Servei de Microscopia de la UAB i SmartPlanet que du per títol Sinfonia Celular
de la qual es pot veure un trailer a:
http://www.youtube.com/watch?v=K3MvjBfyeXg .
D’altres materials en suport DVD es poden trobar a les produccions
d’institucions de caire científic com ara el CERN, l’Instituto Astronómico de
Canaries (IAC) o l’Agència Espacial Europea (ESA). Cada cop més algunes
d’aquestes produccions són també ofertes en línia des de la mateixa web
institucional.
21

PDF de la presentació del director on informa del seu projecte a la comunicació al congrés
http://www.inned1.com/comunicacions/D_%20Jimenez_Wolframio.pdf
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Dins d’aquest ventall és molt interessant la producció de l’ESA sobre les
aplicacions d’experiències de Física i Biologia a l’Espai dins del Programa ISS
Education Programme. Hi ha tres DVD publicats amb els títols:

Project Zero Gravity: Mission 1 Newton in Space
Project Zero Gravity: Mission 2 Body Space
Project Zero Gravity: Mission 3 Space Matters
Estan disponibles en molts idiomes i se’n podia demanar un exemplar
des dels centres amb un aplicatiu que es troba a:
http://www.esa.int/esaHS/SEMZTFYO4HD_education_0.html

[Consulta:

2 setembre 2009]
Disposa també de guia que acompanya la filmació. Són molt útils i
apropiats per segon cicle i batxillerat. D’altra banda, l’ESA també ha elaborat un
llibre que recull de problemes de Física, Lift-On, basats en dades reals de
l’Estació Espacial Europea (Buisan, 2004) i que també es pot trobar en línia.
El CERN també produeix material educatiu audiovisual molt útil per a la
part de física de partícules i l’univers, més encara ara, que amb el canvi de
currículum de batxillerat hi és molt més present. Els reportatges Les Catedrals
de la Ciència (New Atlantis, 2004) i The Atlas Experiment expliquen amb
imatges i animacions el funcionament de l’accelerador de partícules i de la seva
classificació.
La universitat d’Alacant produeix uns DVD amb els títol El patio de la
Ciencia , activitat coordinada pel professor Rafael Garcia Molina de la
Universitat

de

Múrcia.

Consta

de

gravacions

d’activitats

xerrades

e

intervencions de divulgadors amb alumnat de secundària amb voluntat de
divulgar la ciència.
La distribució d’aquests productes en format físic cada cop es veurà més
limitada ja que guanya terreny el visionat en streaming. Moltes institucions de
les abans esmentades divulguen els seus productes en aquest sistema. L’últim
que es pot apuntar de la distribució d’aquesta tipologia és l’exemplar del
documental Una verdad incómoda que va arribar als centres i que és prou
conegut de tothom per la seva difusió mediàtica.
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2.10

INTERNET I CIÈNCIA AUDIOVISUAL

2.10.1 El món Youtube

La disponibilitat de visualització en obert d’audiovisuals ha estat la gran
revolució dels últims anys. Com apuntava a l’inici d’aquest treball, la
incorporació d’aquests recursos de manera habitual és cada cop més evident.
The Physics Teacher, que va iniciar la secció “The Youtube Physics” al mes de
maig del 2009, continua amb noves aportacions al setembre, després de la
pausa estival.
Aquesta nova incorporació de continguts continua creixent tant en les
web pròpies d’institucions com en la creació de canals propis dins dels quals,
ara per ara, l’aparador més consultat és Youtube.
I han estat les Universitats les que han trobat en aquest nou mitjà de
comunicació una porta oberta per exposar i divulgar les seves línees
d’investigació i educatives. Una de les funcions que sembla que ha tingut més
èxit a les universitats nord-americanes de Berkeley i Califòrnia ha estat oferir
les classes dels seus cursos en vídeo a Youtube22. De fet, aquest sistema
d’oferir les classes filmades ja té precedents a l’era prèvia a la difusió d’Internet
en el sentit que els estudiants universitaris podien revisar un altre cop les
classes que havien enregistrat prèviament en vídeo.
Microsoft ha recuperat fa poc temps les conferències de Feynman a la
Universitat de Cornell del 1964, les quals es poden veure a:
http://research.microsoft.com/apps/tools/tuva/index.html

[Consulta 4

setembre 2009]
Un dels precursors d’aquest forma de difondre ciència acadèmica en els
nous formats va ser el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
23

l’aportació que fa a OpenCourseWare (OCW)

amb

des del 2001. Aquí es poden

veure per pantalla cursos de moltes disciplines, entre els quals és especialment
recomanable el curs de Física Classical Mechanics del Professor Walter Levin
22

University Channels on YouTube Offer Educational Videos University of California at
Berkeley first to offer full courses:
http://www.america.gov/st/educenglish/2008/January/200801221815081CJsamohT0.1036035.html
23
Per a informació http://ocw.universia.net/es/
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de 1999 en què explica la Física amb una notable profusió de recursos
escènics.
Mica en mica, d’altres universitats nord-americanes han seguit els seus
passos i també ofereixen els seus cursos en línia. 24
Sota l’enllaç Youtube EDU s’apleguen els canals que les universitats
tenen oberts i es pot utilitzar un cercador comú per trobar-ne informació. Per
exemple, amb l’entrada “chemistry lab” apareixen més de 90 vídeos de
múltiples experiències de laboratori de diferents procedències.
No només universitats, també altres organitzacions educatives, centres
de recerca i institucions diverses, tots, a poc a poc van obrint els seus portals a
Youtube. El Ministerio de Educación va ser el primer organisme de
l’Administració amb presència a aquesta web25, la qual compta amb una llarga
llista d’afiliats que exposen els seus continguts d’informació, divulgació i
educació.
Dins del canvi constant que presenten les aportacions particulars al
vídeos de la web, l’ús d’aquets referents fa més fàcil la recerca de recursos.
Una selecció del canals que contenen recursos d’interès per a l’assignatura
són:

Organisme

Canal a Youtube

Ministerio de Educación

http://www.youtube.com/user/educacion2p0

CERN TV

http://www.youtube.com/user/CERNTV

Open University

http://www.youtube.com/user/TheOpenUniversity

24

http://www.america.gov/st/educenglish/2008/January/20080108101202attocnich0.4027674.html
25

http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Ministerio/Educacion/apunta/YouTube/elpeputec
/20080901elpepirtv_3/Tes
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Universitat de Berkeley

http://www.youtube.com/user/ucberkeley

Open2net (Open
University+BBC)

http://www.youtube.com/user/Open2net

NASA TV

http://www.youtube.com/user/nasatelevision?blend=1

National Geographic

http://www.youtube.com/user/NationalGeographic

NOVA Online

http://www.youtube.com/user/NOVAonline

PBS

http://www.youtube.com/user/pbs

Universitat Princeton

http://www.youtube.com/princeton

Reel NASA

http://www.youtube.com/reelnasa

Research Channel

http://www.youtube.com/user/ResearchChannel

Sundance Channel

http://www.youtube.com/sundancechannel?gl=ES&hl=es

The Nobel Prize
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Universitat Autònoma de

http://www.youtube.com/uabbarcelona?gl=ES&hl=es

Barcelona UAB

(també disposa d’un canal http://www.uab.cat/uabtube/ )

Universitat de Barcelona

http://www.youtube.com/ub?gl=ES&hl=es

UB

(també disposa de http://audiovisuals.ub.es/)

Universitat Politècnica
de Catalunya UPC

Duke University

MIT

NewScientist

Smart Planet

http://www.youtube.com/upc

http://www.youtube.com/dukeuniversitynews

http://www.youtube.com/mit
http://www.youtube.com/user/newscientistvideo?gl=GB
&hl=en-GB

http://www.youtube.com/user/smartplanet?PHPSESSID=
e7ffe6b0fbd190d195841e213dca76cc

Robert Krampf Science
Educator

http://www.youtube.com/user/RobertKrampf

TDA Training and
developement agency
for schools

http://www.youtube.com/tdacampaign?gl=GB&hl=en-GB

University California TV

http://www.youtube.com/uctv
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UNED

http://www.youtube.com/user/uned?gl=ES&hl=es

Universitat de València

http://www.youtube.com/user/UniversitatValencia

UOC

http://www.youtube.com/uoc

The Periodic Table of
videos Channel

Claudi Mans Química

Universitat de Stanford

NOAA

NCNAAPT

http://www.youtube.com/user/periodicvideos

http://www.youtube.com/results?search_type=&search_
query=claudimans&aq=f

http://www.youtube.com/user/stanforduniversity

http://www.youtube.com/user/NOAAVisualizations?gl=E
S&hl=es&hl=es

http://www.youtube.com/user/ncnaapt

Aquesta llista, que pot ser llargament ampliada, vol il·lustrar les
possibilitats d’informació que es pot trobar d’una manera més estructurada. Les
universitats catalanes presenten diferenciats els vídeos que proposen sobre
recerca i difusió científica i que serien perfectament utilitzables per l’alumnat de
Batxillerat que a més a més en poc temps en serà possiblement membre.
Quant a universitats nord-americanes, cal dir que ofereixen classes i
demostracions que permeten veure, com en el cas de Duke, una aplicació en
vídeo de la recerca que van fent sobre la teoria de la invisibilitat, que
anteriorment he esmentat.
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Hi ha més derivacions d’aquesta web; una d’elles és la de Teachers
Tube, que podríem dir que és un canal que es nodreix de les aportacions
individuals del professorat.
Les innovacions s’acceleren, així com també els complements que s’hi
van incorporant com ara la possibilitat de subtitular vídeos26. D’altra banda, fa
poques setmanes que s’ha produït el llançament de Youtube XL, que facilita
poder veure vídeos a través del televisor sempre que es tingui un connector a
Internet de la mateixa manera que ho podria una consola.
Les aplicacions educatives, més enllà del visionat del vídeo, comencen a
aparèixer de mans de professorat creatiu:

David Haase proposa una solució davant la impossibilitat de donar
físicament una classe per motius diversos. L’activitat consistiria en
presentar un tema de Física combinant la gravació de la part
magistral

del professor a classe amb experiències i resolució de

problemes tot inserit convenientment amb l’edició del vídeo i la
posterior publicació (Haase, 2009). Aquesta és una manera de
treballar

que

s’emmarca

dins

la

tradició

nord-americana

d’enregistrament de classes, com les que abans hem comentat a
propòsit del MIT.
Michael Ruiz utilitza els vídeos de Youtube per fer mesures i aplicarles a qüestions de cinemàtica. Busca vídeos en què es mostrin
curses de cotxes, corredors d’atletisme o imatges de rugby americà.
Aprofita la barra del temps del vídeo per la variable t i utilitza altres
opcions com buscar clips en què, si és una cursa de cotxes, es vegi
el quadre de comandaments per poder conèixer la velocitat. Presenta
altres alternatives com el període d’un pèndol de Focault. Els gràfics
són realitzats amb una full de càlcul (Ruiz, 2009).
Quant a la secció de Youtube Physics abans esmentada, les
aportacions no comporten una descripció pautada de l’activitat però
sí un vídeo i el que es vol explicar amb el seu ús. Com a exemple,
26

http://www.elpais.com/articulo/internet/YouTube/estrena/herramienta/subtitular/videos/elpepute
c/20080829elpepunet_4/Tes
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durant el mes de setembre de 2009 s’ha emès un anunci publicitari
molt imaginatiu en què amb els sons que emet un Honda Civic
damunt l’asfalt es poden explicar què són les vibracions (Youtube
Physics,

2009b).

http://www.youtube.com/watch?v=YR5Cejq2uyc

2.10.2 Altres webs amb audiovisuals.
Youtube és, ara per ara, l’aglutinador de vídeos en xarxa amb més fons
de producció; tot i així, les webs pròpies continuen essent també una font on
trobar materials i recursos.

CERN És un bon lloc on trobar materials sobre el LHC i la Física
de Partícules. Ofereixen materials didàctics i videoconferències
enregistrades. Com a informació addicional organitzen cursos per
a professorat de Secundèria (HST) de diferent durada que són
altament interessants.
Els materials es troben a la web:
http://education.web.cern.ch/education/
Cal destacar que no únicament es poden utilitzar vídeos elaborats
per educació sinó que les conferències que s’imparteixen al
programa HST(High School Teachers), que permet l’estada de
professorat de secundària al CERN per a divulgar les seves
recerques,

estan

enregistrades

conjuntament

amb

les

presentacions utilitzades. Tot plegat és un material de consulta
molt interessant i precís.
L’enllaç directe per a la galeria multimèdia és :
http://multimedia-gallery.web.cern.ch/multimediagallery/Videos.aspx
Dins d’aquest ventall de vídeos també es pot veure Elemental,
querido Albert, protagonitzat pel físic espanyol al CERN, Álvaro
de Rújula. I en clau d’humor, també es pot visionar el rap que va
triomfar sobre l’accelerador de partícules a Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM
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Va resultar ser una bona campanya publicitària .

FECYT Fundación Española de Ciencia y Tecnologia presenta els
vídeos de la Setmana de la Ciència ressenyats als apartats
anteriors i disposa, d’altra banda, de materials educatius
descarregables molt útils, com per exemple una unitat didàctica
de meteorologia.

IAC Instituto Astrofísco de Canarias. Disposa de materials
educatius i de productes multimèdia en xarxa. Són de destacar
els materials audiovisuals que disposen sobre Relativitat. També
proporcionen la possibilitat de subscriure’s a Caos y Ciencia,
una revista molt interessant de notícies sobre el tema. Un dels
apartats amb més informació és Cosmoeduca, on es poden
trobar activitats sobre relativitat, gravitació i univers.

NASA

L’agència espacial americana té un gran nombre de

recursos multimèdia en línia, molts d’ells pensats com a
recursos educatius.

Alguns d’ells són castellà. S’hi poden

trobar:
Missió Deep Impact : vídeos, animacions i material
classificat per nivells.
Earth Climate: Animacions de com afecten diferents
paràmetres al canvi de clima.
Jet Propulsion Laboratory: Activitats classificades per
nivells. Amb recursos multimèdia.
Ask an Astronomer: Sèrie de clips de 5 minuts de durada,
en anglès, dels quals n’hi ha disponible la transcripció, sobre
preguntes bàsiques de l’Univers i el Sistema Solar comentades
per astrònoms.
DAWN: Activitats i experiències al voltant del cercador
d’Asteroides Down.
Winds: Activitats sobre planetes, meteorologia i geologia.
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SDO: Observatori solar per mesurar les variacions de
l’activitat del Sol i radiacions,

ESA
Eduspace: Pàgina específica de la web de la ESA per a
estudiants i professorat de secundària que conté molts
recursos gràfics i visuals en un estadi inicial que permeten
ser utilitzats de manera diferent en funció del curs i
orientació que es vulgui donar a l’activitat.
Kit Educativo: Material específic per a ser utilitzat a l’aula
que va néixer segons aquesta voluntat educadora:
“El desarrollo del kit educativo se inició en 2001, cuando la
ESA organizó una conferencia para educadores europeos
denominada TEACH SPACE 2001. El objetivo central de la
ESA en dicha conferencia era informarse de las medidas
que se podrían tomar para respaldar a los educadores
europeos en su importante y difícil labor. Una de las
conclusiones de la conferencia fue que los educadores
necesitan material sencillo, práctico y modular que pueda
incorporarse a sus lecciones y que se base en los
programas

educativos

europeos

actuales”

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/es/html/guid
elines.html#d0e150 [Consulta 2 setembre 2009]

Està disponible en tots el idiomes i té una classificació per
temes. El relatiu a Ciència té diferents projectes per
treballar, des de la ISSE fins a les lleis de Newton.
ESA Multimèdia: Una aplicació que dels clips de vídeo
que ofereix la ESA es pot llegir a l’article de Heinz
Oberhummer Video-clip collectionof the European Space
Agency la revista Science in school (Oberhummer, 2006).
Analitza com utilitzar la col·lecció del telescopi Hubble i de
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la missió Deep Impact amb preguntes i informació de llocs
on trobar las respostes.

NOVA Canal de televisió que prepara material per als seus
documentals de la sèrie PBS. Alguns es poden veure en línia,
com és el cas de la sèrie L’Univers Elegant, amb guia de
professor i activitats de classe.
NANO El món del més petit pot ser “vist” també en recreacions
audiovisuals. Un del llocs on trobar informació i materials és la
web nanowiki27 a la secció nanoeducational.
També la nanotecnologia té uns materials preparats a la web de
Comissió Eruopea Nano: the nexte fimension, que està disponible
en DVD i en línia i estan produïts i pensats per a introduir els
estudiants en aquest món. Per a més informació (Nano the next..,
2006).
També la Comissió Europea disposa d’un servei de vídeos en
línia de temàtiques diferents que inclouen vídeos de ciències

TP La Taula Periòdica té a http://www.periodicvideos.com/ un
extremadament bon aliat per apropar els continguts dels elements
en un format visual. Està produït per la Universitat de Nottingham i
també té entrada pròpia a Youtube. El portal educatiu Educaplus
també disposa d’una secció de vídeos de la taula periòdica
d’abast més limitat.

Chemistry About, secció de química del portal All About del New
York Times. Poc a poc també ha anat incorporant vídeos
explicatius d’experiments de química adreçats a estudiants que
hagin de fer els seus projectes de ciència. D’altres empreses del
sector de premsa científica, com és Scientific American o

27

Aquesta web i els materials van ser presentats a les Jornades d’actualització científica del
Vallés a la UAB els dies 4 i 11 febrer de 2009.
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Science Daily, han incorporat també una secció de vídeos pròpia
a la seva web

Science on Stage

Un altre programa europeu pensat per a

professorat presenta un seguit de vídeos sobre experiències
educatives de diferents països així com també una secció de
Teaching Ideas que posa diferents documents a l’abast per poder
ser utilitzats a l’aula.

Fem Química i Aquest any Física són dos projectes que van
tenir uns mesos de durada. S’hi podien veure experiències de
laboratori i les diferents explicacions que enviaven els usuaris de
la web. Les intervencions que s’hi van fer es poden veure en un
bloc.
La web de la Comunidad de Madrid, Madri+d disposa també
d’una secció de vídeos amb cercador on es poden trobar
experiments fets per l’alumnat.
Recerca en Acció és un portal de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita al Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya. A la seva web s’hi presenten projectes dirigits per
equips de científics especialistes en el tema que pretenen apropar
la investigació a l’alumnat i a la població en general. El format és
atractiu i s’hi poden trobar vídeos d’experiments, enigmes i
propostes.
L’ACESIC28 és una altra organització que promou el documental
científic com a reflex del treball dels investigadors i equips de
científics.

28

Per veure les seves bases consultar
http://www.asecic.org/usrImg/admin/Mediat_CSICv07_06.pdf
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2.10.3 Nous formats Podcast, RSS i Jocs.

Els nous telèfons mòbils i els aparells reproductors de música cada cop
més presenten capacitats més àmplies per reproduir vídeos i connectivitat a
Internet. Encara que no massa conegut per l’alumnat el nou format Podcast
29

(de vegades s’anomena Vodcast si es tracta de vídeo) cada cop abasta més

camps.
Els Podcast inicialment d’àudio s’estan estenent a tots els mitjans. Se’n
poden trobar del món editorial, televisions, centres d’investigació, agències
espacials, cadenes de ràdio, etc. Les subscripcions habitualment són gratuïtes i
el format passa per la descàrrega a l’ordinador, des del lloc del creador del
Podcast, de l’arxiu que interessa amb un programa com pot ser Itunes o
d’altres. Aquests clips de vídeo i àudio tenen normalment una durada curta i
poden ser reproduïts tant a l’ordinador com ser transferits als reproductors
portàtils per ser vistos en qualsevol moment.
El ventall de noves incorporacions al món del Podcast creix cada dia i
són destacables pel que fa a l’assignatura:

29

De wikipèdia “El tema podcàsting apareix com l'acrònim de les paraules pod i broadcast. Va
ser usat per primera vegada per Ben Hammersley a The Guardian el 12 de febrer de 2004 per
descriure la possibilitat d’escoltar àudio en reproductors portàtils.”
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Proveïdor

Exemples de Podcast
The Last Mission to Hubble

NASA

Earth Video Podcasts

Aquests Podcast tenen
comentaris escrits en
relació a les imatges en

Solar System Video Podcasts
Universe Video Podcasts

un document annex

ESA Science: past and future
ESA

Food and satellites: Keeping an eye on food
production
Briny Breath of Enceladus

JPL

Kepler: Are There Other Earths Out There?

Els vídeos tenen la
transcripció i poden

(Àudio)
Hubble's Eye on the Universe

ser embedits

NASA. És una col·lecció de vídeos que també es poden baixar en

Ask An

format Podcast i que pretén respondre preguntes clàssiques sobre
astronomia. Disposen de transcripció en anglès.

Astronomer

"Where Is the Center of the Universe?"
"Why Aren't There Any Green Stars?"
NASA, una altra secció que ofereix Podcast, en aquest

PLANETQUEST

cas de la recerca d’exoplanetes. Els arxius són d’àudio i
disposen de transcripció en anglès.
NASA, selecció de notícies mensuals de fets i efemèrides de

What's Up?

l’Any de l’Astronomia.

Video Podcasts

What's Up for August? Meteors!
What’s up for September?

Spitzer

Space

Telescope

en

NASA Podcast en castellà sobre “El Universo
Escondido del Telescopio Espacial Spitzer de la

Castellà

NASA”

Science in

BBC Podcast d’àudio setmanal d’uns 25 minuts

Action
60 second

Vídeo Podcast de Scientific American

science
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També es pot trobar en aquest format les abans comentades lliçons en
obert del MIT, Opencourseware, el curs complert de Física de Walter Lewin o
el d’Electromagnetisme, entre d’altres; és a dir, es pot seguir una lliçó en vídeo,
sobre mecànica amb un reproductor mp4 a qualsevol lloc.
La llista de possibles Podcast no para de créixer com és cas de TV3 qui
també serveix els seus programes en aquest format. De moment afecta
sobretot els més mediàtics, com per exemple les entrevistes o l’APM.
Tot aquest allau de nous materials ha de ser mínimament canalitzat per
poder conèixer les novetats que es van succeint. La manera de rebre les
actualitzacions d’aquells Podcast que són d’interès passa, ara per ara, per
estar subscrits a les RSS30 d’aquesta font. Aquestes RSS poden estar dins les
fonts de favorits o en altres programes com iGoogle i formar part d’una
pestanya que condueix a una plana visual de fàcil consulta. Els mateixos
proveïdors de RSS permeten fer l’elecció d’entre les diferents opcions
disponibles. Amb aquesta solució cada cop que hi ha un contingut nou a un
Podcast, per exemple un vídeo de nova incorporació a Ask an Astronomer,
només cal consultar aquest RSS sense necessitat d’anar contínuament a les
webs d’origen. Una selecció de Podcast de ciència recomanada per la revista
Science in school es troba a l’article Science Podcast (Science podcasts
,2006).
Sobre els beneficis dels estudiants que utilitzen aquest nou recurs en un
cas concret, es pot llegir l’article de James McDonald de la Universitat de
Hartford, Podcasting a Physics Lecture (McDonald, 2008). La seva experiència
de realitzar Podcast de les seves classes estava orientada a fer canviar la
manera d’agafar apunts per part dels seus estudiants. Mostra les estadístiques
i afirma mostrar-se satisfet d’haver aconseguit els seus propòsits.

30

De wikipèdia:” RSS és un una família de formats de canals web XML utilitzat per a publicar
continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà
de la qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en
essència una sindicació de continguts. El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que
es fa innecessari haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web,
descarregant-ne només els titulars.També facilita el fet de poder ajuntar el contingut de molts
llocs web en un sol espai. “ http://ca.wikipedia.org/wiki/RSS [Consulta de 15 de setembre
2009]
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Quant a les possibles formes d’utilitzar els Podcast dins de l’educació
Dave Jobbings, en fa un llistat:

Broadly, the advent of podcasting provides teachers with the
potential to employ alternative approaches to teaching and
learning by:
building and extending existing audio methodologies (tapes, CD,
on-line).
providing bespoke content linked directly to class topics and
curricular activities.
creating additional materials to extend the "gifted and talented"
and supporting those with specific learning needs.
supplying instructional content to reinforce particular curriculum
tasks or activities.
presenting additional materials to support independent learning
for revision and homework. (Jobbings, 2005, apt 3b)

És una eina a explorar que encara no està gaire present dins dels usos
audiovisuals educatius.
Un altre camp audiovisual no pensat inicialment per a educar és el món
dels videojocs. Són pocs els materials produïts específicament per a una
temàtica científica. Fa un anys va aparèixer al mercat Fisicus (Fisicus, 2002),
que formava part d’una col·lecció de videojocs que promovien la reflexió i
l’estratègia i que en el marc d’una aventura gràfica per ordinador cercaven
salvar el planeta utilitzant coneixements d’acústica, electricitat, mecànica, calor
i òptica.
D’altra banda, s’han descrit experiències de professorat creatiu que ha
utilitzat videojocs d’entreteniment per a millorar el vessant educatiu. A l’Institut
Manuel de Falla de Coslada van iniciar una activitat d’aquest estil amb jocs ben
allunyats dels estàndards reglats com Lara Croft. 31

31

http://www.elpais.com/articulo/educacion/Pizarra/cuaderno/consola/elpepusocedu/20090
112elpepiedu_2/Tes
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Una experiència més quantitativa es pot trobar a l’article d’Allain i
Williams An analysis of a video game. (Allain & Williams, 2009). En aquest
cas, el videojoc utilitzat és Line Rider, un joc en línia en Flash. Aquí descriuen
com amb eines per la captura de pantalles com CamStudio i el programa
d’anàlisi de vídeo Tracker Video Analysis, van poder conèixer la posició i temps
del moviment del joc. Amb aquestes eines van poder calcular fregament i
resistència

de

l’aire.

Per

a

més

informació

i

detalls

cita

la

web

http://www.dotphys.net/lineriderphysics .
Per acabar amb un altre exemple de nous materials existeixen
aplicacions per a telèfons tàctils que incorporen principis de Física. Per
exemple el Joc Crayon Physics (http://www.crayonphysics.com/ ), amb uns
gràfics gairebé de traç infantil, té com a objectiu “Resoldre puzzles amb visió
artística i creatius ús de la Física” i per fer-se una bona idea de com funciona
és útil veure un vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=avkacGQKWec .
Amb una estètica molt similar també es pot trobar Numpty Physics :
http://www.youtube.com/watch?v=g9A6ScXqQvE .
En línia es pot trobar a més tot un seguit de jocs basats en conceptes
físics a http://www.physicsgames.net/ .
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3. EXPERIÈNCIES A L’AULA.
Per tal de contrastar quina era l’acceptació i receptivitat per part de
l’alumnat de diferents nivells d’un Institut vaig plantejar unes activitats que amb
la col·laboració del professorat dels diferents cursos es va dur a terme.

3.1 ENQUESTA DE PUNT DE PARTIDA
Els interessos i aficions de l’alumnat en el món audiovisual i els
coneixements que en tenien comparats amb d’altres àmbits de comunicació
com són els llibres i la premsa escrita es va copsar amb una enquesta prèvia a
la realització de les activitats de classe dirigides a l’àrea de Ciències i de
Física i Química.
Figuren

als annexos com a A3a, A3b i A3c:

l’enquesta que es va

utilitzar, el buidat i càlculs en Excel i els gràfics resultants.
La mostra de l’enquesta coincidia amb tot l’alumnat del centre ja que es
va passar a tothom en hores de Tutoria. Van ser enquestats 424 alumnes.
Les respostes organitzades per blocs de continguts van indicar que un
98% de l’alumnat disposava d’ordinador a casa i que un 94 % hi podia
consultar Internet. Només un 2% indicava que no podia fer-ho a enlloc.
Quant a disposar de reproductor mp3 o mp4 un 94 % va respondre
afirmativament.
Amb aquestes xifres era clar que es podia proposar a l’alumnat un seguit
d’activitats que incorporessin aquests medis.
El coneixement que tenia l’alumnat dels programes divulgatius

de

ciència per Televisió va ser clarament més reduït. Només un 43 % va afirmar
conèixer algun i les seves opcions van ser diverses. Els més citats són de
manera genèrica TV3 i C33 i quant a programa concret El Hormiguero, seguit
de National Geographic.
El suport amb el que l’alumnat veu pel·lícules i vídeo, només hi 5
persones que manifesten no veure’n de cap de les dues maneres, mentre que
la resta molts cops ho simultanieja. Hi ha una lleugera diferència en favor del
DVD potser per la comoditat de les pantalles més grans. De tota manera a la
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vista dels resultats es pot concloure que l’ús de la pantalla de l’ordinador per
veure audiovisuals és ja una opció clara.
El portal subministrador de vídeos més conegut és Youtube amb
diferència, 66%, mentre que el portal educatiu edu3.cat és conegut per un 11%
de l’alumnat.
Els Podcast i RSS per contra són perfectes desconeguts, només 20
persones de 424 manifesten saber que són.
Les preferències de temes de lectura d’entre els que manifesten llegir
són clarament de aventura, acció, por i misteri. La temàtica de Ciència/Història
no surt gaire ben parada. Els còmics, però, encara són menys mencionats,
només 11 persones els citen, potser degut a que era una pegunta oberta i algú
els podia considerar dins d’altres generes.
Preguntats explícitament si els agradaven els llibres de divulgació de
ciència, va ser molt clara la resposta, un 73 % va dir que no. Mentre que d’altra
banda un 83% diu que li agraden les pel·lícules de Ciència-ficció.
Per acabar es va preguntar sobre la dificultat en llegir o veure filmacions
en altres llengües. Aproximadament la meitat va dir que no en tenia pel que fa a
l’anglès i la gran majoria va dir que si li era dificultós fer-ho en francès.

3.2

ACTIVITATS 1r ESO. SISTEMA SOLAR.

3.2.1

Descripció de les activitats

El Sistema Solar s’inclou dins dels continguts de la matèria de Ciències
de la Naturalesa de l’alumnat de 1r d’ESO . Per tal de complementar el seu
aprenentatge vaig plantejar tres activitats amb la col·laboració dels Seminaris
de Ciències, Matemàtiques i Anglès. Aquest bloc d’activitats es va provar amb
dos grups de 1r.
L’alumnat del dos grups ja havia iniciat amb la seva professora el tema a
classe i havien realitzat uns Murals sobre els planetes del Sistema Solar.

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

71

Per tal de visualitzar amb imatges els Sistema Solar es va utilitzar el
programa de simulació Celestia32 amb la seva versió Educational.
El simulador permet múltiples recreacions de moviment, aproximació als
planetes,

visions zenitals i equatorials, canviar l’escala temporal,

eclipsis, i moltes d’altres, fins i tot tripular una nau (Star Trek o Star
Wars..) per fer el viatge interplanetari
La presentació i discussió es va fer a les hores de desdoblament de
l’assignatura amb canó de projecció. L’activitat es va plantejar com un
diàleg amb fil conductor amb aportacions per part de l’alumnat.
L’alumnat disposava d’un qüestionari (annex AC1) que anava omplint a
quan s’analitzava es discutia sobre cadascun dels planetes a mesura
que anàvem avançant. En alguns casos s’havien de fer càlculs a partir
de les dades de l’animació, com és el cas del període de rotació del Sol
agafant de referència taques solars. D’altres informacions que
demanava les vàrem deixar per a que les cerquessin al seu llibre o
enciclopèdies abans de lliurar el qüestionari.
La durada de l’activitat va ser de dues sessions d’1 hora.

La següent activitat va ser representar sobre una cinta de caixa
registradora un sistema solar a escala, agafant com a referència
l’activitat Pocket Solar System descrita per Cliff. Swartz,, a The Physcis
Teacher (Swartz, 2005). L’activitat es va plantejar i iniciar en una hora
de desdoblament i la correcció es va posar en comú en una hora de grup
complert.
Per aquesta activitat es va demanar a la professora de matemàtiques
que a la seva classe preparessin una taula de distàncies proporcional a
partir de les dades reals de les òrbites dels planetes al voltant del Sol.
D’aquesta manera es va evitar la dispersió de escales diferents encara
que fossin correctes.
Es va proporcionar a l’alumnat repartit en grups de 4, 22,5 m de cinta de
paper de 6 cm d’ample. Un cop fets els càlculs van haver de marcar
sobre la cinta les distàncies respectives. L’activitat es va realitzar al pati
32

Versió i informació en castellà http://celestia.albacete.org/.
Pàgina original : http://www.shatters.net/celestia/

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

72

per poder disposar d’un espai suficientment gran que permetés tenir tota
la cinta desplegada. La correcció es va fer a partir d’una cinta patró que
jo havia realitzat prèviament a partir de la mateixa escala que l’alumnat.
Els resultats van ser prou bons i només Urà i Neptú van quedar en
alguns casos descol·locats. Va quedar molt clar quina era la gran
diferència de distàncies al Sol entre els blocs dels planetes interiors i els
exteriors.

La tercera activitat va requerir de la col·laboració de les professores
d’anglès. A partir del vídeo Why isn’t Pluto a Planet anymore? del portal
de la NASA abans mencionat, Ask an Astronomer, que tant es pot
visualitzar en línia com ser baixat en format Podcast, vaig organitzar una
activitat que es podia veure en línia des del Moodle. (Veure activitat a :
http://phobos.xtec.cat/mricol

).

L’activitat la vaig presentar conjuntament amb les professores de
l’assignatura, es va realitzar en anglès, a les classes de desdoblament
del grup amb la voluntat de que poguessin completar-la a casa si calia
visitant el Moodle. Consta del vídeo abans citat embedit, la transcripció
del vídeo en anglès subministrada per la pròpia web, i un vocabulari de
les paraules específiques del text.
El propòsit era entendre les raons de per què Plutó va ser deposat de la
categoria de planeta l’any 2006. L’explicació de l’astrònom en anglès era
prou clara i anava acompanyada d’animacions apropiades per al 1 r cicle
de l’ESO. Per facilitar la comprensió del text vàrem elaborar un
vocabulari de les paraules menys habituals i es va treballar a classe.
Com a treball l’alumnat havia de respondre un qüestionari que es va
treballar a classe.
Els documents figuren als annexos com AC2a, AC2b, AC2c.
He d’afegir que el bloc d’activitats es va passar a dos grups de 1r, però
que l’activitat en anglès va ser també feta als altres dos grups del nivell per part
de les professores d’anglès que la van considerar adequada.
També cal ressenyar que una part de l’alumnat del grup del bloc complert
forma part del pla d’anglès i rebien una assignatura optativa en anglès.
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3.2.2

Valoració dels resultats.

Un cop realitzat el conjunt d’activitats es va passar a l’alumnat una
enquesta per valorar la seva utilitat.
Figuren

als annexos com a A4a, A4b i A4c:

l’enquesta que es va

utilitzar, el buidat i càlculs en Excel i els gràfics resultants.
A la pregunta de com els havien semblat les 4 activitats del tema el
Sistema Solar (inclosa la que havien realitzat prèviament d’elaboració de
murals) la que va ser ben valorada l’activitat amb Celestia, i la que menys la del
vídeo en anglès. Les altres dues, més manuals, reben una qualificació
semblant amb avantatge per als murals.
Del programa Celestia el que van valorar més va ser la interactivitat i
poder veure fenòmens com eclipsis, i el que menys poder fer càlculs amb
dades reals.
La pregunta sobre quin tipus de recurs els semblava més útil per
entendre les classes de ciències van primar els de caire audiovisual als de
lectura.
Quant a la durada òptima d’un vídeo a classe només un terç va opinar
que més de 15 minuts. I la majoria va considerar útil o molt útil poder tornar a
veure’ls a casa. També va ser majoritària l’opinió sobre la utilitat de combinar
experiències pràctiques amb activitats audiovisuals.
3.2.3

Comentaris i variacions.

Les activitats audiovisuals que es van proposar podrien haver estar
millorades si s’haguessin pogut realitzar com:

Celestia La manera òptima seria haver pogut disposar del programa
instal·lat als ordinadors d l’aula d’informàtica i simultaniejar la visió
general amb el canó amb la realització d’activitats personals. Les
possibilitats del programa són molt amplies i val la pena dedicar-hi
temps.
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Ask an Astronomer. L’alumnat de 1r ESO era el primer cop que feia
servir un Moodle . Tot i que se’ls va explicar acuradament com
funcionava i l’entrada es podia fer com a visitant els va resultar una mica
difícil. Si cadascun hagués pogut accedir des d’un ordinador amb
auriculars després del primer visionat hagués estat més aprofitat. També
s’hagués pogut omplir el glossari que estava pensat per a complimentar
en línia prèviament i facilitar-ne la comprensió.
La possibilitat d’usar aquesta activitat amb un Podcast no s’ha descartar,
però per l’alumnat de 1er d’ESO, i comprovat el desconeixement que
tenien d’aquest format vaig desestimar fer-ho en aquesta ocasió.
3.3

ACTIVITAT 2n ESO. PRESSIÓ ATMOSFÈRICA

3.3.1

Descripció de l’activitat.

El tema de la Pressió Atmosfèrica forma part dels continguts de de
l’assignatura Ciències de la Naturalesa de primer cicle de l’ESO.
Es va passar l’activitat a l’hora de desdoblament de l’assignatura a tres
grups de 2n d’ESO. El plantejament de l’activitat figura a l’annex com AC3.
El plantejament va ser d’una sessió única i amb la voluntat de que la
majoria de l’alumnat lliurés els seu informe per correu electrònic.
L’activitat

estava

disponible

http://phobos.xtec.cat/mricol

al

Moodle.

(Veurea

:

).

Es pretenia complementar els coneixements vistos a l’aula. La seqüència
va ser la següent:

a. Introducció al tema amb el visionat de 3 minuts de la pel·lícula
Star Wars Episodi V L’Imperi contaraataca , minuts 37 a 39.
a seqüència es pot utilitzar per parlar del so en absència
d’atmosfera, de les maniobres de vol impensables sense
resistència de l’aire i dels asteroides. Amb totes aquestes
premisses es va generar un diàleg que va permetre parlar de
l’atmosfera i els seus efectes.
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b. Tot seguit es va realitzar l’experiència amb un recipient on es
podia fer el buit, i es va observar que li passava a un
llaminadura tipus núvol quan s’extreia l’aire del pot. Es va
repetir l’experiència amb un globus tancat i poc inflat i un
altímetre. Calia que després expliquessin, amb l’ajut visual
trobat al Moodle, quin era el motiu del canvi observat.
c. Es va realitzar també l’experiència de fer introduir un ou dur
pelat pel broc d’un Erlenmeyer on prèviament s’havia fet
escalfar una mica d’aigua. Mica a mica es va anar introduint i
la pregunta a respondre altre cop era explicar el mecanisme
pel què havia succeït. Aquest al Moodle només tenien l’ajut
visual de la mateixa experiència amb una petita variació.
d. Utilitzant dos vídeos del programa “El Club” de la secció de
Dani Ramirez se’ls va demanar que comentessin una de les
experiències mostrades a la vista dels efectes de la Pressió
Atmosfèrica.
e. Per ubicar la pressió atmosfèrica dins del seu context històric
vàrem veure plegats al laboratori el clip de vídeo, de 3 minuts,
que explica l’experiment de Torricelli a la web del Museu
d’Història de la Ciència de Florència. I es va posar com a
tasca que veiessin al mateix lloc l’experiència de Pascal per
tal de veure que és el que s’observava en variar l’altitud.
f. Per acabar vàrem veure un anunci publicitari de televisió de la
marca Scottex en el que un globus ascendeix fins l’alçada
d’un avió comercial. Només el vàrem veure, i calia que
descrivissin quin era l’error físic que s’hi podia detectar.
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3.3.2

Valoració dels resultats

Un cop realitzat el conjunt d’activitats es va passar a l’alumnat una
enquesta per valorar la seva utilitat.
Figuren

als annexos com a A5a, A5b i A5c:

l’enquesta que es va

utilitzar, el buidat i càlculs en Excel i els gràfics resultants.
Respecte a la valoració de l’activitat es repeteix com a 1r d’ESO la bona
acceptació de combinar la part pràctica amb els recursos audiovisuals. La
possibilitat de tornar a veure els vídeos a cas els va semblar força útil i el
format que més els va agradar, tot i tenir poca presència, va ser Youtube.
Respecte als idiomes dels vídeos no deixa de sorprendre la seva
resposta on manifesten clarament més dificultat d’entendre l’italià que l’anglès,
quan al laboratori, al visualitzar els clips de vídeo del Museu de Florència,
clarament van optar per la versió italiana front a l’anglesa.
Les preferències de la tipologia del vídeo s’anivellen pel que fa ales
notícies de TV i els documentals, quedant enrere els anuncis de TV i prou
acceptades les pel·lícules de Ciència Ficció. La durada del clip que consideren
més apropiada se situa per la zona mitja de 5 a 15 minuts. Quant a la
consideració de si un vídeo els ha ajudat més que altres fonts escrites, un 47 %
considera que més, un 41% que igual i només un 12 % que menys.
3.3.3

Comentaris i variacions.

La pràctica es va realitzar amb suport Moodle i uns quants alumnes van
lliurar-la per correu electrònic. No es va donar l’opció de fer-ho via Moodle ja
que el curs reglat no l’utilitzava i l’alumnat va visitar la web com a visitant.
Es pot introduir la variació, quan es fan aquestes activitats amb el propi
curs, d’invertir la seqüència i proposar com a tasca prèvia el visionat dels
vídeos i aprofitar aquesta activitat per discutir els resultats al laboratori amb el
suport de les experiències pràctiques.
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3.4

ACTIVITATS 3r ESO.

3.4.1

Descripció de les activitats

El curs de 3er d’ESO de Física i Química

no va tenir una activitat

concreta a avaluar sinó que es va valorar el plantejament d’anar simultaniejant
la introducció de clips de vídeo curts i animacions o al llarg del curs. L’enquesta
es va realitzar a tres grups d’ESO. Les filmacions que es van considerar van
ser del tipus:
Gravacions pròpies d’algunes experiències de laboratori.
Documentals a partir dels quals es feien preguntes quantitatives
respecte de dades donades dins del propi vídeo.
Fragments del programa Què qui com, com per exemple el
Sistema Mètric .
Programa Dígits Potències de 10.
Visualització de molècules amb Visors com JMol.
Applet d’animacions de reaccions de molècules
Clips de la sèrie Meto-k com els capítols referents a Llamps i
tempestes.
Enllaços a Webs que ofereixen animacions com l’explicació del
funcionament d’un parallamps, al Museu d’Història d ela Ciència
de Florència.
3.4.2

Valoració dels resultats

Figuren als annexos com a A6a, A6b i A6c: l’enquesta que es va utilitzar,
el buidat i càlculs en Excel i els gràfics resultants
L’assignatura de Física i Química els ha resultat bastant interessant però
no tan fàcil de seguir. La valoració torna a ser molt bona per a la combinació
d’experiències pràctiques i audiovisuals. D’aquest els documentals són els més
valorats i els anuncis de televisió no surten ben parats. Les pel·lícules de
Ciència Ficció i les notícies de televisió es mantenen un terme mig.
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Quant als idiomes manifesten tenir molta dificultat en francès i italià.
L’anglès els resulta una mica més entenedor per a uns quants, amb una
desviació més alta.
La durada del vídeo torna a estar valorada com a òptima entre 5 i 15
minuts per dos terços de l’alumnat. I quant a la valoració del vídeo front a altres
recursos escrits, només un 5 % considera que han estat menys útils, en una
proporció similar als altres cursos.
3.4.3

Comentaris

En aquest cas la valoració no era considerar un fet puntual sinó
entreveure la normalització de l’ús dels audiovisuals com a recurs habitual,
sense cap caire substitutori.
L’ús dels recursos audiovisuals s’ha de considerar com a una eina més,
que es pot integrar en el context d’activitats i que ha de tenir el mateix
tractament d’ús didàctic que la resta. La qüestió rau en saber trobar les
preguntes adequades i el moment més indicat per al seu ús i descartar-los com
activitat alternativa buida de contingut.

3.5

ACTIVITAT 1r BTX. SPOT PUBLICITARI.

3.5.1

Descripció de l’activitat.

L’assignatura comuna de 1r de Batxillerat Ciències per al Món
Contemporani, té com un dels seus objectius incentivar la participació de
l’alumnat en activitats on valorar, decidir i seleccionar evidències per
argumentar a favor o en contra de determinades hipòtesis, i reconèixer les
idees principals d'una explicació científica i diferenciar-la de la que no ho és.
(Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183, pag 5-6).
Per assolir aquest objectiu un camí es organitzar debats amb rols
establerts. Cam a via alternativa d’aconseguir aquest propòsit amb mitjans
audiovisuals vaig articular l’activitat de realitzar un Espot publicitari, en format
vídeo, en defensa d’una proposta plausible de millora del medi ambient.
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L’Activitat es va passar a quatre grups de Batxillerat tres d’un Centre i un d’un
altre, de poblacions diferents.
El Plantejament de l’activitat es troba a l’annex com AC4a.
Per tal de proporcionar idees i recursos, vaig organitzar l’activitat a un
curs de Moodle (Veure http://phobos.xtec.cat/mricol ). En ell es poden trobar
classificats per àmbits exemples e vídeos publicitaris, recursos i eines de càlcul
, molts vídeos relacionats amb els temes habituals de medi ambient i d’altres
del món de la publicitat.
3.5.2

Valoració del resultats

Un cop acabada l’activitat es va passar una enquesta a l’alumnat. Figuren
als annexos com a A7a, A7b i A7c: l’enquesta que es va utilitzar, el buidat i
càlculs en Excel i els gràfics resultants.
Assignatura i audiovisuals : L’assignatura els va semblar a una
gran part interessant i no del tot difícil de seguir.
Els vídeos per a l’assignatura els semblen útils, els ajuden a
entendre els conceptes però una gran part no agafen anotacions
quan els veuen. Quant a tornar-los a veure l’opció preferida seria a
casa.
Els documentals són de llarg el tipus d’audiovisual més valorat,
seguit de les notícies de televisió, pel·lícules de CF, anuncis de TV
i entrevistes filmades queden més relegats. Quant a la durada del
vídeo només un 15% el prefereix de més de 15 minuts. La tònica
de la dificultat de l’ idioma es manté, francès i italià molt difícils de
seguir i l’anglès, millor posicionat, però encara amb forces
dificultats.
Respecte a l’ús dels audiovisuals front a d’altres recursos només
un 2 % va declara que eren menys efectius.
Activitat filmació Espot: Quant a la realització de l’Espot va els
va resultar ser interessant i de plantejament entenedor.
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La part que els va resultar més difícil va ser la realització de
càlculs per contra de la facilitat relativa que van tenir en fer la
filmació i el muntatge del vídeo.
Clarament els vídeos com a eina de consulta els van semblar molt
útils,

i majoritàriament interessant, lliurar tasques en format

audiovisual.
El temps invertit en fer l’activitat va ser en un 60% d’ entre 1 a 5
hores, i un 45 % va manifestar haver dedicat més temps a aquesta
activitat que a d’altres d ela mateixa assignatura.

3.5.3

Comentaris i variacions
L’activitat es va plantejar dins del bloc temàtic de canvi climàtic,

com a resum final del tema. Feta la valoració posterior i com
l’assignatura només té dues sessions setmanals, seria convenient
plantejar-la al principi per a que no quedi fora de context.
Pel que fa al format de lliurament del vídeo no s’hauria de deixar
tan en obert, i seria convenient que el lliuressin en format físic, en un
llapis de memòria o en CD, degut als problemes de mida de l’arxiu.
Va ser revelador que la majoria de l’alumnat no tingués cap
problema en la part tècnica (no havien tingut formació de medis
audiovisuals) i continuaven amb problemes conceptuals, com els càlculs.
Molts van utilitzar el programa de Windows Movie Maker i la
temàtica va ser majoritàriament de reciclatge i borses de plàstic. Amb tot
van despuntar alguns vídeos molt creatius i ben fets.
L’avaluació la vàrem fer a partir dels aspectes a valorar que
figuren a la graella que consta com annex AC4b.
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4. CONCLUSIONS
La varietat de recursos audiovisuals per Física i Química, com a d’altres
disciplines, creix tant com es diversifiquen els seus origen, tipologia, format o
suport, des de la ja clàssica Ciència-ficció als nous Podcast, sense entrar en
els nous fenòmens de xarxes socials a Internet.
He indicat que en alguns casos aquests recursos són presentats com a
eina engrescadora i de captació d’alumnat de les promocions d’estudiants de
Ciències, cada vegada més minces. Aquest va ser l’argument que va dur a
alguns dels creadors de recursos de Física i Ciència Ficció a introduir-se en
aquest tema i que encara avui és fa palès al cas espanyol als articles de Sergio
L Palacios i Francisco Garcia Borras, mencionats en el lloc oportú d’aquesta
Memòria.
L’altra gran motivació que fa explícita la majoria d’usuaris del medis
audiovisuals és la seva presència universal entre els adolescents i la voluntat
del professorat de revertir aquest “encant” també en la captació d’alumnat de
Ciències.
Al costat de tot aquest gran ventall de possibilitats, no falten els
problemes per obtenir-ne un ús plenament racional, com ara la mutabilitat, la
dispersió i la falta d’activitats associades.
És cert que vivim en una societat de canvi continu, en què la informació,
l’accés a la cultura i les notícies han canviat radicalment. I és molt útil poder
utilitzar amb immediatesa tot el que envolta a la Ciència per contextualitzar els
continguts de les nostres assignatures de Física i Química. El poder d’una
notícia impactant permet utilitzar-la en un moment donat, com una falca
enriquidora, i incorporar-la a la classe, per exemple el problema de l’any passat
amb el transport de gas de Rússia, el consum energètic o la grip A, que van ser
utilitzats a l’assignatura de Ciències per al Món Contemporani.
La facilitat de trobar entrevistes i notícies en línia fa que hi hagi molts
materials a l’abast, que poden ser utilitzats com a eines immediates. Això, però
requereix, com a contrapartida, disponibilitat i rapidesa per part del professorat
per a poder incorporar-les. En aquests moments sembla clar que la facilitat de
recuperar un programa o un documental en xarxa, per exemple un programa
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emès per televisió, és la manera òptima d’indicar a l’alumnat que l’ha de veure.
I és que l’experiència demostra que és pràcticament impossible que un grup
d’alumnes vegi un determinat programa, a una hora fixa i en una cadena en
concret.
D’altra banda, hi ha recursos que es poden utilitzar de manera més
programada, bons audiovisuals que hauria de ser possible tenir a l’abast o
recuperar en el moment adequat. La facilitat de la consulta en línia té en molts
casos el perill de la desaparició sobtada de l’arxiu esperat.
L’altre problema de la visualització en línia és l’etern conflicte amb
Internet. Les opinions del professorat són unànimes en aquest sentit: mai no es
pot tenir la certesa que l’activitat llargament programada i pensada funcioni per
motius de la xarxa. I no únicament això, encara que es pugui descarregar
l’arxiu per veure’l fora línia, també hi ha una alta probabilitat o de què falli el so,
o de què el plugin adient no estigui instal·lat, o que sorgexi qualsevol altre
impediment imprevist, per molt que hagi estat provat, curosament, el dia abans.
Els projectors de canó han facilitat molt la possibilitat de l’ús col·lectiu
dels recursos audiovisuals. Malauradament, però, les aules d’informàtica, en
les quals s’haurien de dur a terme les activitats que requereixen que l’alumne
gestioni la seva feina individualment, difícilment estan disponibles. Ara per ara,
doncs, és un objectiu difícil d’aconseguir. Aquesta situació es pot compensar
amb el treball a casa amb una determinada activitat, però llavors es perd la
preparació conjunta treball.
Un altra de les vessants a considerar és la idiomàtica. Una gran part de
bons recursos audiovisuals són en anglès i l’alumnat que afirma entendre les
filmacions amb facilitat no supera el 50 %.
El gènere Documental és el més apreciat entre l’alumnat, mentre que el
professorat és decanta per filmacions ajustades als temes curriculars. Per
contra, Youtube és el portal més utilitzat pels alumnes, mentre que el
professorat valora altres tipus de gravacions. A la vista de les opinions
recollides de l’alumnat sobre la dificultat de fer càlculs, ja siguin previs a la
realització del seu Espot o extrets de les dades del Celestia (en això
coincideixen els alumnes de 1r d’ESO i 1r de Batxillerat), una possible
interpretació seria que l’habitual discurs narratiu dels documentals no obliga
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l’alumne a l’esforç d’extreure’n conclusions per si mateixos. Aquest és un risc
que cal evitar del tot.
Està clar que un audiovisual, igual que un text, ha de tenir un objectiu
darrera de la seva elecció com a eina educativa. En aquest aspecte el
professorat també hi està d’acord, ja què considera absolutament necessari
que darrera d’aquesta eina hi hagi un propòsit pautat.
La durada dels vídeos fa que hi hagi una coincidència entre el que opina
el professorat i l’alumnat, sembla que per a tothom 15 minuts és el màxim de
durada per a un audiovisual a classe de Física i Química. On no hi ha tant
acord és en la percepció de la utilitat de poder tornar a veure’ls a casa.
L’alumnat ho considera un bon mètode i el professorat no li dóna tanta
rellevància.
Tot i que les activitats s’han fet en entorn Moodle, la meva valoració
personal és que aquesta plataforma, ara per ara, no és la més còmoda,
visualment parlant, per treballar amb vídeo.
Ha quedat clar que les activitats amb audiovisuals haurien d’estar
pautades, però elaborar unitats didàctiques d’un tipus o d’un altre no és una
tasca tan senzilla, més i tot en un món tant canviant i accelerat com el de les
filmacions. D’altra banda, la feina diària del professorat no facilita la producció
d’unitats complementaries d’aquest estil que, de ben segur, si estéssin al seu
abast, les utilitzaria.
Seria òptim poder comptar amb un repositori de filmacions amb guies
didàctiques d’ús per a l’assignatura, i amb un portal que les pogués aglutinar
per evitar la inoperant dispersió.
Diversos tipus d’eines ja ha estat comentats anteriorment i no està de
més recordar-les :
CISCI en línia, un recull d’activitats pautades a desenvolupar amb
les pel·lícules de Ciència Ficció, promogut per la Unió Europea,
això si, en anglès.
The Elegant Universe, Web de la productora del documental que
proporciona guia pel professorat i trams curts dels episodis en
línia.
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Numb3rs, sèrie de ficció amb rerefons matemàtic, que té el suport
de Texas Instruments, i activitats supervisades per l’Associació de
Professorat de Matemàtiques.
No ha estat citada anteriorment, però cal també esmentar la sèrie
matemàtica Alia, emesa al K3, que es pot recuperar a l’edu3.cat.
Per cada capítol disposa d’un text de suport en pdf que es pot
trobar a:
http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php?option=com
_content&task=blogcategory&id=44&Itemid=72 [Consulta: 10
setembre 2009]. Val a dir que el capítol 10 de la sèrie es pot
utilitzar perfectament per aplicar-ho a la llum i al so a Física i
Química.
D’altra banda, els clips de vídeo no han de ser massa llargs o bé, com
passa sovint, utilitzar només el tram que sigui d’utilitat. Això implicaria que el
repositori que aquí propugno tingués les filmacions en trams, tal com les té BTV
o L’univers elegant, o que, si més no, es pogués marcar, prèviament a la
visualització, la zona preferida.
La sèrie de TV3 Què Qui Com seria una candidata perfecta per a ser
usada a trams i amb guia didàctica. Tracta temes d’actualitat i

els seus

episodis estan presentats de forma molt entenedora. I és d’agrair que, amb el
temps, la seva web hagi anat incorporant cercadors més útils i complerts.
Per solucionar la comprensió dels vídeos emesos en altres idiomes
caldria veure’ls subtitulats o bé facilitar-ne les transcripcions, com fa el portal
Ask an Astronomer. De fet, Youtube, tal com he comentat anteriorment, té
activada en alguns casos aquesta opció.
El gran pas que ha suposat l’Edu3.cat per a l’ús i disponibilitat
d’audiovisuals, en haver aglutinat moltes produccions, s’hauria d’aprofitar per
resoldre aquestes altres necessitats. És molt d’agrair la iniciativa de posar a
l’abast de la comunitat educativa tot aquest fons audiovisual. Per això mateix
seria una altra bona notícia que es pogui anar ampliant i oferixi noves opcions
versàtils d’utilització.
Iniciatives de professorat a títol personal poden passar desapercebudes.
És, doncs, recomenble que es poguin incloure en algun apartat d’aquest
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repositori. Per exemple: fa uns anys un Treball de Recerca de Batxillerat de
l’IES Emperador Carles, realitzat per Guillermo Ruiz Fernández i dirigit per
Miquel Gisbert Briansó, va ser enregistrat en vídeo i ara es pot trobar a:
http://www.xtec.net/iesemperadorcarles/gruiz/index.htm
Aquesta tendència a enregistrar experiències i penjar-les a Internet va en
augment i es poden trobar des de les que realitza un professor nord-americà
com complement de les seves classes de Física
http://www.youtube.com/user/yerrahyouknow
als blogs que van creixent poc a poc amb experiències de Física i Quimica:
http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/
Es poden trobar experiències d’aquest tipus a l’aula descrites a (Santfeliu,
2008) i (Torres, 2009).
Així doncs, independentment de la creativitat i disponibilitat personal,
seria força útil disposar d’un espai fiable de vídeos, de qualitat contrastada,
amb possibilitats de ser vistos en l idioma original subtitulat, amb divisió de
trams fàcil. Caldria també que els vídeos tinguessin unitats didàctiques
pautades però alhora suficientment obertes per a ser utilitzades en diferents
contextos i que produccions personals poguessin ser-hi incorporades,
degudament supervisades.

És indiscutible el poder que ténen les imatges i animacions en Ciència i
per aquest motiu cal facilitar-ne l’ús a l’aula amb filmacions d’eficàcia
contrastada.

L’ús

d’aquestes eines

s’ha de

convertir

en

un

recurs

contextualitzat i habitual, que ocuparà el seu espai conjuntament amb d’altres
activitats imprescindibles per l’assignatura, com són les sempre necessàries
experiències de laboratori i lectura de textos.
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Guies didàctiques / informacions d’interès
http://www.aulamedia.org/cine1.htm
Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A.(2007c ).

2001 Odissea de

Cinema, fermi problems, & General education .

l’espai

Physics Education 42(3) (2007) 253. En Línia
arXiv:physics/0608058v2 [physics.ed-ph] [consulta:
15 agost 2009]

Efthimiou,Costas J.& Gandhi, S. (2007a) Cinema
Fiction vs Physics Reality. Ghosts, Vampires and
28 Days Later

Zombies. Skeptical Inquirer 31 (4) 2007, p. 27 En
línia arXiv:physics/0608059v2 [physics.soc-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
Aeonflux

Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socph] [Consulta: 15 agost 2009]

An inconvenient

http://www.cinescola.info/0607/cine32.html

truth
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http://www.xtec.net/audiovisuals/guiespdfs/apolo13.p
Apol·lo XIII

df
http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/saip04/sessio3/a
ctivitats/ses3act3.htm

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2006a).
Avatars of Hollywood in Physical Science . The
Physics Teacher. Vol. 44. January 2006, 28-33.
Dark, Marta L. (2005) Using Science Fiction Movies
in Introductory Physics. The Physics Teacher . Vol.
43, October 2005, 463-465.
Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2004).
Cinema as a tool for science literacy. Selected
Papers from the 15th International Conference on
Teaching and Learning, J.A. Chambers, ed., 2004 .
Armageddon

En línia arXiv:physics/0404078v1 [physics.pop-ph]
[Consulta: 15 agost 2009].
Perkowitz, Sidney. (2006). Hollywood Physics. Physicsworld. 5 juliol
2006. En Línia <

http://physicsworld.com/cws/article/print/25251>
[Consulta: 10 agost 2009]

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090104/ar
mageddon-meteoritos/462343.shtml [Consulta 5
setembre 2009]
http://www.elpais.com/articulo/futuro/planes/hace
r/frente/asteroides/elpepusocfut/20030507elpepif
ut_2/Tes
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Efthimiou,Costas J.& Gandhi, S. (2007a) Cinema
Fiction vs Physics Reality. Ghosts, Vampires and
Blade

Zombies. Skeptical Inquirer 31 (4) 2007, p. 27 En
línia arXiv:physics/0608059v2 [physics.soc-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]

Blade Runner

Blanca neus i els
7 nanets de
Disney

http://www.aulamedia.org/cine2.htm

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Back to the

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The

Future I i III

Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Guerra Retamosa, Carmen (2004). Laboratorios y
batas blancas en el cine. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2004),
Creadores de
sombras

1(1) , pp. 52-63 . Disponible en línia <
http://www.apaceureka.org/revista/Volumen1/Numero_1_1/Labora
torios_y_batas_blancas.pdf > [Consulta: 28 maig
2009].
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Efthimiou,Costas J.& Gandhi, S. (2007a) Cinema
Fiction vs Physics Reality. Ghosts, Vampires and
Dawn of the dead

Zombies. Skeptical Inquirer 31 (4) 2007, p. 27 En
línia arXiv:physics/0608059v2 [physics.soc-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]

http://www.cisci.net/film.php?lang=1&display=5&t
opic=Astronomy and
Astrophysics&film=8&seq_id=1
Jordi, Carme (2005 ). Gravetat i col·lisions: quins
cossos poden xocar amb nosaltres? Dins de
L’univers de la gravetat III Cicle Francesc Salvà i
Campillo. P 101-111. Sabadell. Fundació Caixa de
Sabadell. Disponible en línia : <
http://www.obrasocialcaixasabadell.org/HTML200
Deep Impact

7/pdfs/22%20L%2027univers%20de%20la%20gra
vetat.pdf > [Consulta: 28 juliol 2009].
Oberhummer, Heinz & Behacker, Markus (2006).
Deep Impact. Science in School. Spring 2006 (1),
78-80. En línia <
http://www.scienceinschool.org/repository/docs/i
ssue1_deepimpact.pdf >. [Consulta: 28 juliol 2009]
Perkowitz, Sidney. (2006). Hollywood Physics.
Physicsworld. 5 juliol 2006. En Línia <
http://physicsworld.com/cws/article/print/25251>
[Consulta: 10 agost 2009]
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http://www.rsc.org/images/InfoChemJuly09web_t
Die Hard

cm18-154911.pdf

http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layou
t?p_l_id=2288.130
El dia de demà

http://www.cisci.net/film.php?lang=1&display=5&t
opic=Climate&film=204&seq_id=1

El món perdut

http://www.xtec.net/audiovisuals/guiespdfs/elmon
perdut.pdf

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2004).
Cinema as a tool for science literacy. Selected
Papers from the 15th International Conference on
El sexto sentido

Teaching and Learning, J.A. Chambers, ed., 2004 .
En línia arXiv:physics/0404078v1 [physics.pop-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]

Guerra Retamosa, Carmen (2004). Laboratorios y
batas blancas en el cine. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2004),
En el filo de la
duda

1(1) , pp. 52-63 . Disponible en línia <
http://www.apaceureka.org/revista/Volumen1/Numero_1_1/Labora
torios_y_batas_blancas.pdf > [Consulta: 28 maig
2009].
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Stevens, Jenna. (2007). Erin Brockovich. Science in
School.Spring 2007 (4). 67-69. Disponible en línia <
Erin Brockovich

http://www.scienceinschool.org/repository/docs/i
ssue4_erinbrockovich.pdf > [Consulta 17 juny
2009].

Dennis, Chandler (2006) “…Run, Forrest! Run!”: A
Forrest Gump

Powerful “Hollywood Physics” Activity . The Physics
Teacher Vol. 44, May 2006, 290-292

Galileu

http://www.aulamedia.org/cine9.htm

http://www.auladecine.com/recursos/gattaca.pdf
Gattaca

http://grupiref.org/documents/etica4.pdf
http://www.scribd.com/doc/3451922/prometeoyfra
nkenstein

Efthimiou,Costas J.& Gandhi, S. (2007a) Cinema
Fiction vs Physics Reality. Ghosts, Vampires and
Ghost

Zombies. Skeptical Inquirer 31 (4) 2007, p. 27 En
línia arXiv:physics/0608059v2 [physics.soc-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]
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Tretter, Thomas R. (2005) Godzilla Versus Scaling
Laws of Physics . The Physics Teacher .Vol. 43.
November 2005, 530-532.
Barnes, George (1989) Physic in the biological
systems. The Physics Teacher. (27). Abril 1989. 234Godzilla

253.
Sheets, H. David & Lauffenburger, James C.(1999)
Looking for Scaling Laws, or Physics with Nuts and
Shells. The Physics Teacher (37) Setembre 1999.
376-378.
El Món d’en Beakman cap 5 cuarta temporada “La
boca, Beakmania, Mides i Escales”.

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A.(2007c ).
Independence
Day

Cinema, fermi problems, & General education .
Physics Education 42(3) (2007) 253. En Línia
arXiv:physics/0608058v2 [physics.ed-ph] [consulta:
15 agost 2009]

Jo robot

http://www.cinescola.info/0708/cine44.html

King Kong

http://www.cinescola.info/0607/cine28.html

La invasió dels

http://www.aulamedia.org/cine3.htm

ultra cossos
La màquina del
temps
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Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
Les Cròniques de
Riddick

Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socph] [Consulta: 15 agost 2009]

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Matilda

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Men in Black

Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Perkowitz, Sidney. (2006). Hollywood Physics. Physicsworld. 5 juliol
2006. En Línia <

Meteor

http://physicsworld.com/cws/article/print/25251>
[Consulta: 10 agost 2009]

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Once upon a time
in America

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Dubeck, L W, & Bruce, MH & Schumckler JS &
Moshier,SE & Boss JE (1990). Science Fiction aids
Planeta prohibit

science teaching, ThePhysics Teacher. May 1990,
316-318.

Planeta Rojo
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Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A.(2007c ).
Cinema, fermi problems, & General education .
Physics Education 42(3) (2007)

253. En Línia

arXiv:physics/0608058v2 [physics.ed-ph] [consulta:
15 agost 2009]

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Seis dias, siete
noches

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socSpeed

ph] [Consulta: 15 agost 2009]
Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Speed 2

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424
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Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socph] [Consulta: 15 agost 2009]
Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2004).
Spiderman I

Cinema as a tool for science literacy. Selected
Papers from the 15th International Conference on
Teaching and Learning, J.A. Chambers, ed., 2004 .
En línia arXiv:physics/0404078v1 [physics.pop-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]

Star Trek

Krauss, Lawrence. (1995) The Physics of Star Trek.
Nova York. Harper Collins.

García Borrás, Francisco José (2005a). Star trek: un
viaje a las leyes de la dinámica. Revista Eureka
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias
Star Trek: La
pel·lícula

(2005), 2 (1) pp. 79-90 . Disponible en línia :<
http://www.apaceureka.org/revista/Volumen2/Numero_2_1/Garc%
EDa_Borr%E1s_2005.pdf > [Consulta: 28 maig
2009].

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Star Treck : First
contact

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
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Cavelos, Jeanne. (1999).The Science of Star Wars:
An Astrophysicist's Independent Examination of
Star Wars

Space Travel, Aliens, Planets, and Robots as
Portrayed in the Star Wars Films and Books . Nova
York. St. Martin's Press

García Borrás, Francisco José (2006) , Cuando Los
Mundos Chocan, Revista Eureka sobre Enseñanza
Star Wars III, la
venganza de los
Sith

y Divulgación de las ciencias, 3(2), 2006 ,pp. 268286. Disponible en línia a : http://www.apaceureka.org/revista/Volumen3/Numero_3_2/Garc%
EDa_Borr%E1s_2006.pdf [Consulta: 28 maig
2009].

Doherty, Ryan & Rembert,James “Alex” &
Boice,Nathan & Laws,Priscilla. (1998) Star Wars and
Star Wars, trilogy
(IV,V,VI)

Gravitational Constants The Physics Teacher . Maig
1998 (36), Pàg. 270-273

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
Superman. La
pel·lícula

Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socph] [Consulta: 15 agost 2009]
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http://www.cisci.net/film.php?lang=1&display=5&t
opic=Astronomy and
Astrophysics&film=12&seq_id=1
Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socph] [Consulta: 15 agost 2009]

The Core

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A.(2007c ).
Cinema, fermi problems, & General education .
Physics Education 42(3) (2007) 253. En Línia
arXiv:physics/0608058v2 [physics.ed-ph] [consulta:
15 agost 2009]
Perkowitz, Sidney. (2006). Hollywood Physics. Physicsworld. 5 juliol
2006. En Línia <

http://physicsworld.com/cws/article/print/25251 >
[Consulta: 10 agost 2009]

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
The Fugitive

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Toy Story 1

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

99

A1

Annex

Efthimiou,Costas J.& Gandhi, S. (2007a) Cinema
Fiction vs Physics Reality. Ghosts, Vampires and
Vampires

Zombies. Skeptical Inquirer 31 (4) 2007, p. 27 En
línia arXiv:physics/0608059v2 [physics.soc-ph]
[Consulta: 15 agost 2009]

http://phobos.xtec.net/audiovisuals/cinema/wpViatge a la lluna
(Meliès)

content/uploads/2007/11/viatge-a-la-lluna.pdf
http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/saip04/sessi
o3/activitats/ses3act3.htm

Perkowitz, Sidney. (2006). Hollywood Physics.
Physicsworld. 5 juliol 2006. En Línia <
Volcano

http://physicsworld.com/cws/article/print/25251>
[Consulta: 10 agost 2009]

Dennis, Chandler M. Jr. (2002). Start Using
Waterwold

“Hollywood Physics” in Your Classroom!. The
Physics Teacher. Vol 40. October 2002, 420-424.

Perkowitz, Sidney. (2006). Hollywood Physics.
Physicsworld. 5 juliol 2006. En Línia <
What the Bleep
do we know?

http://physicsworld.com/cws/article/print/25251>
[Consulta: 10 agost 2009]
http://www.youtube.com/watch?v=m7dhztBnpxg
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http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layou
X-Men I

t?p_l_id=2288.130

Efthimiou,Costas J.& Llewellyn, Ralph A. (2007b).
X-Men The last
Stand

Hollywood Blockbusters: Unlimited Fun but Limited
Science Literacy. arXiv:0707.1167v1 [physics.socph] [Consulta: 15 agost 2009]
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GUIA DE RECULLS DE RECURSOS DE CIÈNCIA I CIÈNCIA FICCIÓ

TIPUS
INFORMACIÓ

Relació de films
i les seves
característiques

RECURSOS

Moreno Lupiáñez, Manuel (2003b). Cine y Ciencia.
Quark. En Línia < http://www.prbb.org/quark/2829/028102.htm> [ Consulta 12 juny 2009]

Palacios, Sergio L. El cine y la literatura de ciencia
ficción como herramientas didácticas en la
Relació de films
i les seves
característiques

enseñanza de la física una experiencia en el aula.
Revista Eureka. Enseñ. Divul. Cien., 2007, 4(1),
106-122. Disponible en línia < http://www.apaceureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Palacios_
2006.pdf > [ Consulta 12 juny 2009]

Activitats per
escenes de
pel·lícules
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CISCI (2006). Cinema and Science. En Línia:
http://www.cisci.net/downloads/CISC_Backgroun
d_2006.pdf [Consulta: 2 agost 2009].
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Annexo 4 en García Borrás, Francisco José
(2005a). Star trek: un viaje a las leyes de la
dinámica. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias (2005), 2 (1) pp. 79-90 .
Star Trek

Disponible en línia :< http://www.apaceureka.org/revista/Volumen2/Numero_2_1/Garc%
EDa_Borr%E1s_2005.pdf > [Consulta: 28 maig
2009].

Astronomia

Relació de films
i les seves
característiques

Enllaç a
suplement
Infochem
(On the Screen)

http://www.astrosociety.org/education/resources/
scifi.html

http://www.popsci.com/entertainmentgaming/gallery/2007-09/hollywood-physics

http://www.rsc.org/Education/EiC/InfoChemarchiv
e/InfoChemarchive.asp

Kakalios, James (2006), La Física de los
superhéroes, Barcelona . Robinbook.
Super herois

Gresh Lois & Weinberg Robert (2002) The Science
of Superheroes. Hoboken. John Wiley &Sons
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Gresh, Lois H. (2005). The Science of Supervillains .
Super vilans

Hoboken. John Wiley &Sons

Rogers,Tom. (2007). Insultingly stupid movie
physics. Naperville. Sourcebooks Hysteria.
Insultingly
stupid movies
physics

Rogers, Tom. Web Insultingly stupid movie physics :
<http://www.intuitor.com/moviephysics/ >
[Consulta 17 juny 2009].

Weiner , Adam. (2007). Don’t try this at home. The
physics of Hollywood movies. New York. Kaplan.

Dubeck, L W, & Moshier,SE & Boss JE (2004).
Amb problemes
numèrics

Fantastic Voyages: Learning Science Through
Science Fiction Films. 2na edició. Nova York.
Springer-Verlag
José Pont, J. Moreno Lupiáñez ,M. (1994,1996).
Física i ciència ficció. Barcelona. Ed. UPC

http://www.badastronomy.com/bad/movies/index.
Bad Astronomy

html

Palacios, Sergio L. Física en la Ciencia Ficción . Blog
dedicado a la difusión y divulgación de la Física
utilizando la Ciencia Ficción como disculpa
Relació de films
i les seves
característiques

Disponible en línia <http://fisicacf.blogspot.com/>
[Consulta: 10 agost 2009]
Palacios, Sergio L. (2008). La Guerra de los mundos.
Barcelona. Robinbook.
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TV2 programa
Tres14

Relació de films
i les seves
característiques

A2

http://www.rtve.es/television/tres14/

http://www.nicholls.edu/phsc/movies/

Amengual Colom, Antoni (2005) .Hablando de física
Relació de films
i les seves
característiques

a la salida del cine. Licencias cinematógráficas.
Palma de Mallorca. Edicions UIB. Universitat de les
Illes Balears

2.001 odissees per l'espai-temps: (incons)ciència al
cinema?
Jordi José Pont

http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemero
teca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&
MzI%3D

Web Biblioteca
de Ciències
Zaragoza

BLOG Ciencia
vs Ciencia
ficción

BLOG
Malaciencia

Llista de films
CF
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http://cienciayficcion.wordpress.com/category/ci
ne/

http://cienciavsficcion.blogspot.com/

http://www.malaciencia.info/

http://drscavanaugh.org/sci/scifi/videos.htm
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Weiner, Adam.(2008) “Hollywood under the
microscope” [en línia] . The independent.
Relació de films
i les seves
característiques

Independent.ie. Wednesday January 30, 2008.
<http://www.independent.ie/entertainment/filmcinema/hollywood-under-the-microscope1277646.html > [Consulta 28 maig 2009] .

Vila Rosas, Jaume (2005). SOS: los tsunamis en el
cine de catástrofes. Making of: cuadernos de cine y
Jaume Vila
Rosas

educación, núm 32, 2005, p. 28-3. Disponible en
línea: http://www.scribd.com/doc/12790785/Lostsunamis-en-el-cine-de-catastrofes [Consulta: 10
agost 2009].
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Enquesta que es realitza per valorar els hàbits d’ús i els recursos TAC (Tecnologies
Aprenentatge i Coneixement) utilitzats pels alumnes del Centre.

NIVELL

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

1 BTX

Noi

2 BTX

Noia

1. MAQUINARI

Sí

No

1.1 Disposes d’ordinador a casa teva?
1.2 Pots utilitzar-lo diàriament?
1.3 Disposes de connexió d’Internet a casa teva?
1.3.1 Si no en tens, t’hi pots connectar fàcilment a un altre lloc
per fer els deures?
1.4 Disposes de dispositiu reproductor mp3 o mp4?
2. FONTS MULTIMÈDIA

Sí

No

2.1 Coneixes programes de divulgació de ciència a la TV?
2.1.1 Si és que sí, cita’ls:

2.2 Escoltes programes de ràdio que no siguin d’emissió
de música?
2.2.1 Si és que sí, cita’ls:

2.3 Veus pel·lícules en DVD ?
2.4 Saps què és un Podcast?
2.4.1 Sí has dit que sí, cita’n algun o un canal
subministrador:

2.5 Veus audiovisuals (pel·lícules, vídeos...) per Internet?
2.5.1 Sí és que sí, quins portals coneixes?
Altres? Quins?

Youtube Google Edu3.cat
vídeos

2.6 Saps què és un RSS?
2.6.1 Si és que sí, n’estàs subscrit a algun? Quin?
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3. RECURSOS

Sí
3.1 Utilitzes l’ordinador habitualment per fer els deures?
3.2 Uses Internet per fer consultes d’estudi (diccionari,
enciclopèdia..)?
3.3 Saps usar un processador de text (Word, OpenOffice..)?
3.4 Saps usar un programa de presentacions (Powerpoint,
OpenOffice?
3.5 Saps usar un programa de full de càlcul (excel, open office)?
3.6 Uses llibres de consulta, a part dels de text, per als teus
deures?
3.7 Has utilitzat el Moodle en alguna assignatura algun cop?
3.8 Si és que sí, com t’ha semblat d’útil?

No

Molt Normal Gens

4. LECTURA I CINEMA
4.1 Durant l’últim mes, quants cops has anat a la biblioteca a estudiar?
4.2 Quin gènere de lectura t’agrada més?

Sí

No

4.3 Llegeixes altres llibres de lectura a més dels obligats durant el curs?
4.4 T’agraden els llibres de divulgació científica?
4.5 Llegeixes publicacions periòdiques ?
4.5.1 Sí és que sí, cita-les::

4.6
4.7
4.8
4.9

Pots llegir o veure filmacions en anglès amb facilitat?
Pots llegir o veure filmacions en francès amb facilitat?
T’agraden les pel·lícules de ciència-ficció?
Quantes pel·lícules veus en una setmana?
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ENQUESTA HÀBITS I RECURSOS TAC
Mostra alumnat: 424 (es va passar a tota la població del Centre)

P 1.1 Tens ordinador a Casa?

Disposa d’ordinador a Casa

Si

417

No

7

P 1.3 i P 1.3.1 Accés a Internet

P 1.4 Disposes de MP3 o MP4
Disposa de MP3 o MP4

Si

398

No

24
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P 2.1 Programes divulgatius de Ciència a TV.

Coneixes programes
de divulgació de
Ciència a TV?

Si

177

No

235

P 2.1.1 Quin programes de divulgació de Ciència coneixes a TV ?
(Pregunta oberta). Respostes dels 177 alumnes que van
respondre SI a l’anterior.
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P 2.3 i P 2.5 Pel·lícules i audiovisuals

Suport de visionat de
Pel·lícules i
audiovisuals

DVD

410

Internet

393

(No són excloents, hi alumnat
que utilitza totes dues vies)

P 2.5.1 Portals d’Internet que coneix l’alumnat

Portals Internet amb
vídeos

Youtube
Google
Vídeo

378
131

Edu3.cat

65

(Hi ha alumnes que
En coneixen més d’un)
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P 2.4 i P 2.6 Coneixes el que és un Podcast i un RSS?

Podcast
RSS

Si
20
22

No
392
394

P 4.2 Quin gènere de lectura t’agrada més (Pregunta oberta)

P 4.4 T’agraden els llibres de divulgació científica?

T’agraden els llibres de
Divulgació de Ciència
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P 4.6 i P4.7 Pots llegir o veure filmacions en anglès i francès amb
facilitat?

Anglès
Francès

Si
210
50

No
201
366

P 4.8 T’agraden les pel·lícules de Ciència Ficció?

T’agraden les
pel·lícules de CF?

Si

346

No

71
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Enquesta que es realitza a l’alumnat per valorar l’ús dels recursos TAC a l’assignatura de
Ciències de la Naturalesa de 1r ESO . Activitats Sistema Solar.

1.

L’assignatura de Ciències de la Naturalesa t’ha
semblat interessant?

2.

L’assignatura t’ha resultat fàcil de seguir?

3.

Et va semblar entenedor el plantejament de les
activitats que es van proposar?

Gens

Poc

Bastant

Molt

Gens

Poc

Bastant

Molt

Les activitats que vas fer sobre el Sistema Solar, et van
semblar interessants?
4.

Programa de simulació “Celestia”

5.

Activitat “Sistema solar a escala”

6.

Realització de murals

7.

Activitat NASA en anglès “Why isn’t Pluto a
planet anymore?”

8.

El fet que les activitats s’hagin coordinat des de
diferents Departaments (Ciències, Matemàtiques,
Anglès) t’ha semblat interessant?

9.

Et sembla útil combinar experiències pràctiques i
clips de vídeo/animació per plantejar els Temes?
Simulador Celestia

Del programa Celestia et va agradar
10.

Les imatges?

11.

Que fos interactiu (es pogués apropar, baixar al
planeta...)?

12.

Que permetés fer càlculs (període de rotació del
Sol)?

13.

Simulació de posicions relatives dels cossos del
sistema solar (eclipsis)?

14.

Vols fer algun comentari?

meny
s
15.

16.

Igual

superio
r

Respecte a d’altres recursos (dibuixos, textos
complementaris,..), creus que els vídeos i
animacions t’han ajudat?
A quines altres matèries has utilitzat recursos
audiovisuals?
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Activitat NASA “Ask an astronomer”

Gens

Poc

A4a

Bastant

Molt

10 a 15
min

Més de
15 min

Why isn’t Pluto a planet anymore?
Per ajudar a entendre un tema de ciències com et semblen
d’útils:
17.

Vídeo

18.

Animació

19.

Text

20.

Notícia premsa

21.

Imatges, dibuixos o gràfics

22.

Consideres una eina útil el fet que puguis veure
a casa els mateixos vídeos que has vist a la
classe?

23.

La plataforma Moodle t’ha semblat en general
fàcil d’usar?

24.

Has tingut algun problema tècnic per accedir –hi?

25.

Has pogut veure correctament el vídeo que
estava embedit (col·locat)?

26.

Has entès el que s’hi s’explicava?

27.

Creus que és útil la transcripció en anglès del
contingut del vídeo?

28.

Et va semblar entenedora l’explicació sobre
Plutó?

29.

Les imatges i animacions que s’utilitzaven al
vídeo, et van semblar correctes?

30.

Et va semblar útil la possibilitat de descarregar el
full de l’activitat?

31.

Et va semblar útil la possibilitat de lliurar l’activitat
per correu electrònic?

32.

Hi ha més vídeos d’aquesta col·lecció
d’astronomia de la NASA; t’interessaria treballarne algun més?

33.

T’ha semblat interessant treballar un vídeo i un
text de Ciències com una activitat de
l’assignatura d’Anglès?

0a5
min
34.

6 a 10
min

Quina consideres que és la durada òptima per a
un clip de vídeo d’aquesta assignatura?
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ENQUESTA ACTIVITAT SISTEMA SOLAR.
Alumnat de 1r d’ESO

Codis respostes

Gens

0

Poc

1

Bastant

2

Molt

3

P1 i P2

Preguntes: P4 P5 P6 i P7. Comparació entre les 4 parts de l’activitat sobre el
Sistema Solar. El bloc complert es va passar a dues classes de 1r d’ESO, la
mostra coincidia amb tota la població d’aquest dos grups, total d’alumnat: 48
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P10 P11 P12 P13 Activitats Simulador Celestia

Imatges

Interactivitat

Càlculs

Fenòmens (eclipisis..)

Mitjana

2,42

2,70

2,00

2,60

Desviació

0,61

0,55

0,88

0,54

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

117

A4c

Annex
P 17 P18 P19 P20 P21. Valoració de la utilitat dels recursos següents per

entendre un tema de ciències. (Aquest apartat la va fer tot l’alumnat de 1r ESO,
població 92 enquestats)

Vídeo

Animació

Text

Premsa

Gràfics i dibuixos

Mitjana

2,13

1,93

1,78

1,62

2,28

Desviació

0,67

0,79

0,79

0,95

0,74

P34. Durada òptima d’un vídeo a l’assignatura de Ciències de 1r ESO
(Aquest apartat la va fer tot l’alumnat de 1r ESO, població 92 enquestats).
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P22. Consideres útil la disponibilitat de tornar a veure el vídeo a casa
(Aquest apartat la va fer tot l’alumnat de 1r ESO, població 92 enquestats)

P9.Et sembla útil combinar experiències pràctiques amb clips de vídeo?
Enquesta passada a dos grups d’ESO, total d’alumnat: 48
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P8. El fet que les activitats s’hagin coordinat des de diferents Departaments
t’ha semblat interssant. Enquesta passada a dos grups d’ESO, total
d’alumnat: 48

P 33. T’ha semblat interessant utilitzar un vídeo i un text de ciències a la
classe d’anglès?. (Aquest apartat la va fer tot l’alumnat de 1r ESO, població
92 enquestats)
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Enquesta que es realitza a l’alumnat per valorar l’ús dels recursos TAC a l’assignatura de Física
i Química de 2n ESO . Activitat Pressió atmosfèrica.
Gens
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Poc

Bastant

Molt

L’assignatura de Física i Química t’ha semblat
interessant?
L’assignatura t’ha resultat fàcil de seguir?
Et va semblar entenedor el plantejament de la
pràctica?
Els vídeos que has vist al laboratori han estat
aclaridors?
Com valores la utilitat de combinar experiències
pràctiques i clips de vídeo per plantejar els
temes?
Consideres una eina útil el fet que puguis veure
a casa els mateixos vídeos que has vist a la
classe?

7.

La plataforma Moodle t’ha semblat en general
fàcil d’usar?

8.

Has tingut algun problema tècnic per accedir –hi?

9.

Has pogut veure correctament els vídeos que
estaven embedits (col·locats)?

10.

Has entès el que en ells s’explicava?

Com t’han semblat d’atractius els formats de vídeo que has vist?
11.

TV3 a la carta

12.

Meteo K

13.

Youtube

14.

Museu d’Història de la Ciència de Florència

15.

Has entès el que s’hi explicava?

16.

T’han estat d’utilitat per entendre els conceptes?

17.

T’ha resultat fàcil extreure les informacions del
vídeo per resoldre les preguntes que es
plantejaven?
Agafes anotacions de les informacions que et
dóna la filmació a mesura que la vas mirant?

18.
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T’ha suposat un problema que els vídeos fossin en:
19.
20.
21.

Anglès
Francès
Italià

22.

En general quan busques la informació que et
proporciona un vídeo, esperes que arribi el punt
en concret, mirant tota la filmació o vas moventte amb el cursor per anar a trobar-la?

23.

A l’ hora de buscar informació per fer un treball,
has utilitzat un portal de vídeos?

Gens

Poc

Bastant

Molt

0a5
min

6 a 10
min

10 a 15
min

Més de
15 min

L’ús de filmacions et semblen bons recursos per acompanyar les
lliçons de Física i de Química?
24.
Documental
25.
Anuncis
26.
Pel·lícula Ciència Ficció
27.
Notícia de televisió

28.

Quina consideres que és la durada òptima per a
un clip de vídeo d’aquesta assignatura?
menys

29.

Igual

superior

Respecte a d’altres recursos (dibuixos, textos
complementaris,..) creus que els vídeos i
animacions t’han ajudat?
Respecte a d’altres assignatures, l’ús dels
audiovisuals ha estat

30.
.
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ENQUESTA ACTIVITAT PRESSIÓ ATMOSFÈRICA.
ALUMNAT DE 2n D’ ESO
Gens

Codis respostes

0

Poc

1

Bastant

2

Molt

3

Enquesta passada als tres grups de 2n ESO que van fer l’activitat,
població d’alumnat : 74 enquestes.

P1 i P2

Mitjana
Desviació

1,45

1,52

0,8133

0,91

P4 P5 P6

Mitjana
Desviació
M. Pilar Ricol Escandón
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P11 P12 P13 P14

Mitjana
Desviació

1,43
0,95

1,37
2,23
0,9206 0,854

0,99
0,9

1,74
1

1,72
1,08

P24 P25 P26 P27

Mitjana
Desviació
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P28 Preferència de durada Clip de vídeo per a FiQ

P19 P20 P21 Idiomes

Mitjana
Desviació

1,15
1,06

P 29 Sobre tres codis

1,71
1,187

1,64
1,211

Menys

0

Igual

1

Més

2

Mitjana
Desviació
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Enquesta que es realitza a l’alumnat per valorar l’ús dels recursos TAC a les unitats
didàctiques de l’assignatura de Física i Química de 3r ESO .
Gens

Poc

Bastant

Molt

0a5
min

6 a 10
min

10 a 15
min

Més de
15 min

1.

L’assignatura de Física i Química t’ha semblat
interessant?
2.
L’assignatura t’ha resultat fàcil de seguir?
3.
Com valores la utilitat de combinar experiències
pràctiques i clips de vídeo per plantejar els
temes?
T’han semblat útils la selecció dels
4.
Vídeos
5.
Animacions
6.
Has entès el que en ells s’explicava?
7.
T’han estat d’utilitat per entendre els conceptes?
8.
T’ha resultat fàcil extreure les dades del vídeo
per resoldre els problemes que es plantejaven?
9.
Agafes anotacions de les informacions que et
dóna la filmació a mesura que la vas mirant?
10.
Creus que et seria útil veure’l més d’un cop?
11.
Consideraries una eina útil el fet que es
poguessin veure a casa els mateixos vídeos que
has vist a la classe?
Et suposaria algun problema que els vídeos fossin en:
12.
Anglès
13.
Francès
14.
Italià
15.
A l’ hora de buscar informació per fer un treball
has utilitzat un portal de vídeos?
L’ús de filmacions et semblen bons recursos per acompanyar les
lliçons de Física i de Química?
16.
Documental
17.
Anuncis
18.
Pel·lícula Ciència Ficció
19.
Notícia de televisió

20.

Quina consideres que és durada òptima per a un
clip de vídeo d’aquesta assignatura
menys

21.

22.

Igual

superior

Respecte a d’altres recursos (dibuixos, textos
complementaris,..) creus que els vídeos i
animacions t’han ajudat
Respecte a d’altres assignatures, l’ús dels
audiovisuals ha estat
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ENQUESTA ACTIVITATS AUDIOVISUALS AL LLARG DEL CURS
ASSIGNATURA DE FÍSICA I QUÍMICA ALUMNAT DE 3r D’ ESO
Enquesta passada a tres grups de 3r ESO, població d’alumnat :
Gens

63 enquestes.
Codis respostes

0

Poc

1

Bastant

2

Molt

3

P1 i P2

Mitjana

1,82

1,26

Desviació

0,61

0,81

P3 P4 P5 P6 P7

Mitjana

2,6

2,33

2,28

2,08

2,07

Desviació

0,59

0,60

0,67

0,67

0,78
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P16 P17 P18 P19

Mitjana

2,242

1,35

1,6

1,58

Desviació

0,72

0,81

1,03

0,84

P20 Preferència de durada Clip de vídeo per a FiQ
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P12 P13 P14 Idiomes

Mitjana 1,839 2,64 2,52
Desviació 1,07 0,66 0,84

P 21 Sobre tres codis
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Enquesta que es realitza a l’alumnat per valorar l’ús dels recursos TAC a les unitats didàctiques de
l’assignatura de Ciències per al Món Contemporani de 1r de BTX (curs 2008/09).

1.
2.
3.
4.

Com valores la utilitat de l’ús de clips de vídeo per
plantejar els temes?
Has entès el que s’hi explicava?

5.

T’han estat d’utilitat per entendre els conceptes?

6.

Agafes anotacions de les informacions que et dóna la
filmació a mesura que la vas mirant?
Creus que et seria útil veure-la més d’un cop?

7.
8.

Gens

Poc

Bastant

Molt

0a5
min

6 a 10
min

10 a 15
min

Més de
15 min

T’ha semblat interessant l’assignatura de Ciències per
al Món Contemporani?
T’ha resultat fàcil de seguir al llarg del curs?

Consideraries una eina útil el fet que es poguessin
veure a casa els mateixos vídeos que has vist a
classe?

Et suposa algun problema que els vídeos siguin en:
9.
Anglès
10.
Francès
11.
Italià
12.
A l’ hora de buscar informació per fer un treball,
has utilitzat un portal de vídeos?
Com valoraries l’ús de filmacions dels tipus següents com a recursos
per acompanyar les lliçons de l’assignatura?
13.
Documentals
14.
Anuncis publicitaris
15.
Pel·lícula Ciència Ficció
16.
Notícia de televisió
17.
Entrevista filmada

18.

Quina consideres que és la durada òptima per a un
clip de vídeo d’aquesta assignatura?

19.

Respecte a d’altres recursos (dibuixos, textos
complementaris,...), creus que els vídeos i animacions
t’han ajudat?
Respecte a d’altres assignatures, l’ús dels audiovisuals
ha estat:

Menys

20.
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ACTIVITAT VÍDEO PUBLICITARI ACCIÓ CANVI CLIMÀTIC

21.

L’activitat de filmar un espot publicitari en vídeo, t’ha
semblat interessant?

22.

Et va semblar entenedor el plantejament de
l’activitat?

Gens

Poc

Bastant

Menys de 1
hora

De 1 a 5
hores

Molt

Quin ha estat el grau de dificultat per a realitzar:
23.
La concepció de la idea
24.
El guió
25.
Els càlculs
26.
La filmació
27.
El muntatge del vídeo
28.
La plataforma Moodle, t’ha semblat en general fàcil
d’usar?
29.

Has tingut algun problema tècnic per accedir –hi?

30.

Has pogut veure correctament els vídeos que estaven
embedits (col·locats)?

31.

Has consultat les referències d’eines i recursos?

32.

Els vídeos, com a eina de consulta, et semblen un
recurs útil?

33.

T’han proporcionat recursos o idees per fer l’activitat?

34.

Creus interessant realitzar tasques que es lliuren en
format audiovisual?

35.

Més de 10
hores

Quant temps has dedicat a realitzar el total de
l’activitat?

Menor
36.

De 5 a 10
hores

Igual

Superior

Respecte a les diferents tasques que has hagut de
realitzar durant el curs, la dedicació per a aquesta
activitat ha estat
COMENTARIS
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Enquesta activitats audiovisuals CMC
Assignatura de Ciències Món Contemporani alumnat de 1r btx
Codis respostes

Enquesta passada a tres grups de 1r BTX

Gens

Població d’alumnat : 55 enquestats.

0

Poc

1

Bastant

2

Molt

3

P1 i P2

Mitjana

1,9636

1,81

Desviació

0,7926

0,78

P3 P4 P5 P6 P7 P8

Mitjana

2,16

2,2

2,15

1,13 1,62

2,06

Desviació

0,79

0,68

0,59

0,92 0,84

0,76
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P13 P14 P15 P16 P17

Mitjana

2,4

1,9

1,71

1,96

1,73

Desviació

0,7

0,9

0,88

0,86

0,89

P20 Preferència de durada Clip de vídeo per a CMC

P9 P10 P11 Idiomes
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P 19 Sobre tres codis

Menys

0

Igual

1

Més

2

Mitjana 1,55
Desviació 0,54

Activitat vídeos publicitaris fets per l’alumnat
La mostra d’alumnat va ser de 71 alumnes aquesta part e va passar també a
un grup d’un altre Institut
P21 P22

Codis respostes
Gens

0

Poc

1

Bastant

2

Molt

3

Mitjana 2,299 2,179
Desviació 0,739 0,673

P23 P24 P25 P26 P27
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P 31 P 32 P33 P 34

Mitjana
Desviació

1,56
0,80

2,15
0,76

1,70
0,89

2,39
0,82

P35 P36
Menor
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Enquesta que es realitza al professorat relacionat amb les activitats proposades
a 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de BTX per valorar l’ús dels recursos TAC a les
unitats didàctiques de les assignatures de Ciències Experimentals (Física i
Química, Ciències Naturals, Anglès i Matemàtiques)

Mai

1-2 cops

3-4
cops

5o
més

1. Durant un mes, amb quina freqüència
utilitzes els recursos audiovisuals a les
teves classes
Edu3.cat

Materials
d’Institucions
en web

Youtube

Canals
de TV

Gravacions
pròpies

Altres
gravacions

2. Si n’utilitzes indica de quin tipus
són

Gens

Poc

Bastant

Molt

3. Creus que són una eina útil per la teva
assignatura?
4. L’alumnat ha agafat anotacions de les
informacions que dóna la filmació a
mesura que la van mirant?

Introducció

Durant el
decurs del
Tema

Com a
síntesi

Com a
reforç

0a5
min

6 a 10
min

10 a
15 min

Més
de 15
min

Gens

Poc

Bastant

Molt

5. En quin moment del desenvolupament
d’un tema consideres útil la utilització de
recursos audiovisuals?

6. Quina consideres que és la durada
òptima per a un clip de vídeo a la teva
assignatura?

7. Creus que pot ser un inconvenient
que les filmacions siguin en:
Anglès
Francès
Italià
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8. Com valoraries l’ús de filmacions dels
tipus següents com a recursos per
acompanyar les lliçons de
l’assignatura?

Gens

A8a

Poc

Bastant

Molt

Poc

Bastant

Molt

( cap
interès....)

Documentals divulgatius
Filmació específica per a un tema del
currículum
Anuncis publicitaris
Pel·lícula Ciència Ficció
Notícia de televisió
Entrevista filmada
Filmació pròpia, com ara una pràctica

9. En pots proposar algun
altre tipus ?

Gens

10. El fet que l’alumnat ara pugui veure els
vídeos en línia a casa, ha fet que
consideris aquest recurs des d’una altra
perspectiva?

11. Com consideres que són d’útils els
recursos audiovisuals front d’altres
recursos :
Gràfics
Esquemes
Textos complementaris
Premsa escrita
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12. Quina valoració fas de l’activitat que es va passar al teu curs ?

13. Com creus que valora l’alumnat les activitats amb audiovisuals?

14. Quines són les dificultats que has trobat en l’ús d’audiovisuals?

15. Quines pautes d’utilització dels audiovisuals a l’aula creus que són les més
apropiades segons la teva experiència?

16. Com valores les activitats amb audiovisuals que l’alumnat ha realitzat
individualment a casa seva amb la plataforma Moodle ?

17. Quins aspectes dels recursos audiovisuals destacaries com a eina per a
l’assignatura?

ALTRES COMENTARIS I/O CONSIDERACIONS
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El Sol i el sistema solar

1.

Cita sis classes d’objectes espacials que formen el Sistema Solar:
Estrella central +

2. Quina edat té el Sol i la seva família de planetes
3. On es troba el nostre Sistema Solar
4. Quines són les tres característiques que ha de tenir un cos especial per a ser
considerat planeta:
5. Fes la llista dels 8 planetes del nostre Sistema Solar en ordre del Sol cap en fora:
6. Com s’anomena la superfície del Sol?
7. Calcula el període de rotació del Sol.

Mercuri

8. Defineix què és una Unitat Astronòmica (au)
9. A quants kilòmetres equival?
10. Quina és l’edat de Mercuri?
11. Cita una característica de Mercuri que no sigui habitual?
12. Com és que els cràters de Mercuri encara es veuen després de milions d’anys?
13. Quina temperatura té la cara que dóna la Sol de Mercuri?
14. Com és que Mercuri té temperatures tan baixes a la seva cara fosca?

Venus

15. Quina temperatura té Venus?
16. Quines són les dues raons per les que Venus té una temperatura tant alta?
17. Quin és el principal gas de l’atmosfera de Venus?
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La Terra
18. Quan temps fa que es va formar la Terra?
19. Quina substància va fer que prosperés la vida a la Terra?
20. Quina és la temperatura de l’espai a prop de la Terra?
21. Que fa que l’interior de la Terra estigui tan calent?

La Lluna
22. Com es creu que es va formar la Lluna?
23. Com es van formar els cràters?
24. Per què la Terra no té tants cràters com la Lluna?
25. Com es deia la primera nau que es va posar a la Lluna?

Mart

26. Quina és l’edat de Mart ?
27. Quin és el gas més abundant de la seva atmosfera?
28. Dóna dues raons per les que Mart és tan fred.
29. Com s’anomenen les dues llunes de Mart?

Cinturó d’asteroides

30. Com es van formar els asteroides?
31. On està situat el cinturó d’asteroides?
32. Què és un meteorit?
33. Quan un meteorit Toca el terra s’anomena?
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Júpiter

34. Quin és el gas majoritari que forma Júpiter i els grans planetes?
35. Quantes llunes té Júpiter?
36. Què és la gran taca vermella de Júpiter?

Saturn
37. Què és el que fa que Saturn tingui un color diferent a Júpiter?
38. De què estan fets els anells de Saturn?
39. Com es van formar?
40. Com es diu la missió espacial que ara estudia l’orbita de Saturn?
41. Què té d’especial Titan?

Urà

42. Què li dóna a Urà el seu color blau?
43. En què es diferència la rotació d’Urà de la dels altres planetes?
44. Quina és la lluna més gran d’Urà?

Neptú

45. De què està fet Neptú?
46. Què li dóna a Neptú el seu color blau intens?
47. Quines són les dues característiques poc freqüents de la lluna Tritó?
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WHY ISN’T PLUTO A PLANET ANYMORE?
QUESTIONNAIRE

1. Which are the planets that were well known since old times?

2. When were the two missing huge planets discovered?

PLANET

YEAR

3. Where is Ceres located?
Between ....

4. Can you name two bodies similar to Ceres?

5. Which was the word used to name this bodies?

6. When was Pluto discovered?

7. Astronomers found 3 reasons to revise Pluto’s planet condition, which
were these reasons?
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a)

b)

c)

8. Which is the new definition of planet according IAU’s meeting in 2006?
(search at: http://en.wikipedia.org/wiki/2006_definition_of_planet )
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WHY ISN’T PLUTO A PLANET ANYMORE?
QUESTIONNAIRE

9. Which are the planets that were well known since old times?
Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn
10. When were the two missing huge planets discovered?

PLANET
Uranus

YEAR
1781
1846

Neptune
11. Where is Ceres located?
Orbiting between Mars and Jupiter

12. Can you name two bodies similar to Ceres?

Pallas was discovered, and two years after that, another named Juno
13. Which was the word used to name this bodies?

Asteroids

14. When was Pluto discovered?

in 1930
15. Astronomers found 3 reasons to revise Pluto’s planet condition, which
were these reasons?
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d) Pluto's orbit is strange, even intersecting the orbit of Neptune

e) it turns out that Pluto isn't bigger than the Earth as
Tombaugh

f) And, just like with Ceres, astronomers discovered that Pluto
isn't alone

16. Which is the new definition of planet according IAU’s meeting in 2006?
(Search at: http://en.wikipedia.org/wiki/2006_definition_of_planet )

The definition of "planet" set in 2006 by the International Astronomical Union
(IAU) states that in the Solar System a planet is a celestial body that:
1. is in orbit around the Sun,
2. has sufficient mass to assume hydrostatic equilibrium (a nearly round
shape), and
3. Has "cleared the neighborhood" around its orbit.
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GLOSSARY

Almost
Asteroid
Be called into
Be upset
Bodies
Buddies
Definition
Dwarf
Even
Eventually
Full-fledged
However
Huge
Instead
Intersecting
Nearby
Orbit
Planet
Pretty
Sense
Since
Status
Straight
Strange
Stumble across
Thousands
Through
Too
Turn out
Wanderer
Wildly
Wonder
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1. INTRODUCCIÓ

Per tal de recordar que és i quin són els efectes de la pressió atmosfèrica has
de buscar respostes i interpretacions a les preguntes que se’t proposen tot seguit.
Les eines audiovisuals a les que es fa referència les trobaràs al Moodle.

2. ACTIVITAT
Per introduir el tema es veu un clip de la pel·lícula Star Wars V

L’Imperi

Contraataca minuts 37 a 39.

2.1 Què és la pressió atmosfèrica?

A partir de la discussió i comentaris que han sorgit de veure el clip anterior,
explica que és i que provoca la pressió atmosfèrica.
2.2 Perquè s’infla el núvol?
Has vist al laboratori l’experiència de com s’infla un núvol de llaminadura quan
l’introduïm dins d’un envàs de fer el buit i bombegem l’aire cap a l’exterior. També has
vist que aquest mateix efecte es produeix quan enlloc del núvol hi posem un globus
poc inflat i tancat. També has pogut observar els canvis que s’observen a les
indicacions de l’altímetre.
Pots veure el vídeo que reprodueix el mateix experiment que has vist i també
orientacions per respondre a l’adreça que tens al Moodle.
Explica quina és la raó per la que això succeeix.
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2.3 Que fa que l’ou s’introdueixi dins del flascó?
Has vist com un ou dur pelat s’introduïa dins d’un Erlenmeyer on prèviament
havíem escalfat una mica d’aigua sense, aparentment, cap ajut exterior.
Tens al Moodle un vídeo del mateix experiment realitzat amb una petita
variació. Aquest cop no hi trobaràs descrites les raons però el pots tornar a mirar.
Dóna l’explicació per la que creus que s’ha introduït dins del flascó.

2.4 Mira els dos vídeos del Club que tens al Moodle i explica quines són
les experiències que descriuen.

2.5 Que va passar quan Pascal va repetir l’experiment de Torricelli al
capdamunt d’una muntanya?
2.6 Que hi ha d’incorrecte a l’anunci de Scottex?
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1. INTRODUCCIÓ.
Per contribuir a millorar l’entorn les diferents organitzacions en defensa del
planeta consideren que les aportacions personals són la primera opció per prendre
consciència del problema ambiental.
Cal, doncs, promoure diferents iniciatives que puguin ser afavoridores dels
bons usos de l’entorn.
La feina que heu de fer serà la de mostrar una d’aquestes accions de manera
que quedi clara la seva contribució a la millora ambiental.
L’eina triada és un anunci, en format vídeo.
2. ACTIVITAT
2.1 Què s’ha de fer?
Pensar una iniciativa quotidiana, factible, que la seva pràctica faci:
Millorar la qualitat de l’entorn.
Disminuir les emissions de CO2.
Disminuir la despesa energètica.
......
I que se’n pugui avaluar el seu benefici.
Plasmar-la en un vídeo (spot) publicitari que mostri, expliqui i difongui la vostra
iniciativa.
2.2 Com s’ha de fer?
Aquesta activitat té dues parts:
a. Abans de filmar cal tenir un petit guió de treball 33 del que es vol realitzar. Pot
contenir els punts següents:
Temes d’interès.
De quin d’ells es pot extreure més informació i triar-lo.
Decidir a quin tipus de públic va adreçat.
Escriure un petit guió. Pot ser de text o gràfic. Els professionals fan
el desenvolupament amb un storyboard , vinyetes dibuixades amb
anotacions d’allò que es vol filmar.
Un esquema clàssic per a una història, encara que sigui curta, és el
que conté un plantejament, un nus i un desenllaç.
Cal que tinguis present que s’ha de comprovar
“quantitativament” la fiabilitat del producte que anuncies i que
s’haurà de justificar amb les operacions pertinents.

33

Adaptat de Videofoto creació, “Per on comencem”. Edu36.cat

(http://www.edu365.cat/videofoto/creacio/creacio3.htm )
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b. Filmació del “spot”: un cop ja tinguis l’esquema decidit es passa a la filmació:
La durada pot anar entre 20 i 60 segons (un anunci de TV
estàndard té 20s)
Pot ser en color o BN
Pot portar so o no.
Poden ser imatges estàtiques lligades amb transicions.
No és necessari que hi apareguin persones.
Pot ser una animació 2D (dibuixos enllaçats).
Pot ser un animació 3D (figures en difernets posicions enllaçades).
No són permesos imatges o continguts inadequats.
Al final ha de portar un text que expliciti el resultat
quantitatiu de l’acció. Per exemple:
300 kW o 20 euros d’ estalvi, 12 g de CO2 menys...

2.3 Què s’ha de lliurar?
Un cop acabada l’activitat hauràs de lliurar:
a. El guió que vas elaborar per fer la filmació
b. Els càlculs, tot indicant les fonts en què t’has basat, per a obtenir els teus
resultats d’eficiència energètica o econòmica.
c. La filmació. La pots lliurar en línia o en suport. El format caldrà que es
pugui reproduir fàcilment.

2.4 Què s’avaluarà?
Es tindrà en compte per a l’avaluació:
a.
b.
c.
d.
e.

La idea creativa de l’espot.
El guió.
La part tècnica de la realització.
La presentació.
La fiabilitat del que s’anuncia com a bona pràctica. És a dir, que l’acció que
heu proposat i quantificat, “passi el control de quantitat”.

M. Pilar Ricol Escandón

Memòria Llicència d’Estudis

Curs 2008-2009

150

AC4b
Graella d’avaluació de l’activitat de vídeo CMC 1r BTX.
GUIÓ

CÀLCULS FILMACIÓ IDENTIFICACIÓ

Documents lliurats

Guió
Estructura
Ortografia
Redacció
Contingut
Il·lustracions
Altres

Càlculs
Cita Font Consultada
Procediment
Valor Obtingut
Altres

Filmació
Filmat
Imatges
Encadenades
Transicions
Estructura
So

Origen

Veu

Música

Text Sobreescrit
Originalitat
Dificultat
Tramesa
Suport
Format Llegible

COMENTARIS
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