
There is a killer



Un grup de científics i científiques viatgen en una nau per a 

completar una missió espacial. 



Aquests són els i les tripulants de la nau....

Charles Darwin Russel Wallace Maurice Wilkins Rosalind Franklin

Jane Godall Emmanuelle CharpentierCaroline HerschelMarie Curie
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RIP



En aquesta nau hi ha hagut un assassinat. El vostre objectiu en les 

pròximes sessions serà treballar en grup per a descobrir qui és la 

persona culpable.



Per aconseguir-ho haureu de fer servir diferents coneixements que heu 

anat adquirint al llarg d’aquest trimestre.





Organització
● Per poder descobrir qui és la persona assassina haureu de treballar 

en grups de 2-3 persones. 

● Al llarg de les sessions haureu de completar 6 missions diferents 

que us permetran descartar persones sospitoses i fer una acusació 

final. 

● Cada grup té un ordre concret de les missions a realitzar.

● En cada missió haureu de completar una fitxa que heu de guardar.



Organització
● Quan acabeu una missió heu d’avisar a la docent per a revisar-la. Si 

l’heu completat amb èxit, podreu continuar amb la següent missió. 

● Al final de tot, a la missió 6, haureu d’escriure un informe d’acusació

a partir de la informació que heu recollit en les diferents missions. 

● Quan tots els grups hagueu escrit l’informe d’acusació, farem un 

MEETING D’EMERGÈNCIA per a decidir qui és la persona 

assassina. 



Podreu descobrir qui 

és la persona 

assassina?



● Realitzar una acusació d’assassinat basada en evidències científiques a 

partir d’un text escrit.

● Treballar en equip per aconseguir un objectiu comú. 

Objectius



Avaluació del treball en equip

Qui? Quan?
Instrument 

d’avaluació?

Docent Durant les 4 sessions
Graella d’observació del 

treball en grup

Alumnes A la sessió 4
Diana d’avaluació del 

treball en grup



Avaluació de les missions

Missió Qui? Quan? Com?

1,2,3,

4,5

Docent i 

alumnes

Durant les 4 

sessions

Conjuntament es farà una revisió de la 

missió abans de passar a la següent. Si la 

missió no es completa amb èxit haureu 

d’intentar identificar l’error i resoldre’l de 

forma autònoma. 

6 Docent
Al final de la 

sessió 5

Cada grup lliurarà l’informe d’acusació, que 

la docent corregirà amb una rúbrica que la 

docent us facilitarà



- Dia 1: presentació + compartir avaluació i 

objectius + completar 1-2 missions + 

avaluació del treball en grup.

- Dia 2: completar 2-3 missions.

- Dia 3: completar missió 5 i 6. 

- Dia 4: Meeting d’emergència + reflexió 

final + avaluació del treball en grup.

Temporització

Cada grup avança 

seguint el seu ordre 

de missions!
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