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Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana.

La proposta que es presenta analitza el salt des de l'estratosfera que el paracaigudista austríac
Felix Baumgartner va realitzar el 14 d'octubre de 2012, partint d'un vídeo del salt i de la lectura
d'un article periodístic relacionat. 
Aquesta anàlisi inclou l'estudi de l'atmosfera i les seves capes (C2). La divisió de l’atmosfera en
capes es planteja a partir de la variació de la temperatura amb l’altitud, per després passar a
analitzar la composició de l’aire i la relació amb la pressió atmosfèrica. (C1) 
La proposta també planteja als alumnes l’estudi experimental de la pressió atmosfèrica a partir de
diverses activitats mitjançant l’ús de material i equipament senzill, així com la seva explicació i
transferència a situacions més complexes (C4) (C5)

Objectes i processos tecnològics de la vida quotidiana.

Un  dels  aspectes  que  també  es  treballa  en  la  proposta  és  l'estudi  de  com  les  condicions
extremes del salt van condicionar el disseny de l'equipament del saltador, a partir de variables
com la pressió, la temperatura, l’exposició a la radiació ultraviolada ... (C7)
També s’analitza en un dels apartats la influència de l’aviació comercial en el medi ambient, i com
el tràfic aeri incideix en el forat de la capa d’ozó (C8)

Medi ambient

Com ja s’ha comentat anteriorment, tant el disseny de l’equipament del saltador com l’impacte
ambiental de l’aviació comercial són aspectes que es treballen des d’un punt de vista d’informació
i reflexió per part de l’alumnat. (C10) (C11) 

Salut

El disseny del vestit del paracaigudista estava dirigit  principalment a preservar la seva integritat
en el salt, i minimitzar-ne els riscos derivats d'una exposició a baixes pressions i temperatures
extremes. Aquesta proposta mostra quins són els efectes d'aquestes condicions, i els trasllada a
situacions més properes als alumnes. (C12). 
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Continguts clau

• Model cineticomolecular
− composició de l'aire

• Model d'interacció física. Concepte i representació de les forces i del moviment.
− Pressió atmosfèrica

• Model material geològic
− Composició de l'atmosfera

• Investigació de problemes i disseny experimental.
• Problemes quotidians relacionats amb el raonament científic.
• Construcció del coneixement científic. Per transferir el nou coneixement a la interpretació 

d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable.
• Objectes tecnològics de la vida quotidiana.
• Sistemes tecnològics industrials. Màquines complexes.
• Atmosfera, hidrosfera i geosfera.
• Impactes mediambientals de l’activitat humana.
• Les respostes del cos.
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Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic

Dimensions Competències

Indagació de
fenòmens

naturals i de
la vida

quotidiana

C1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels
models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals

C2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva
dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals

C3: Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del
passat

C4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit
escolar,  que  impliquin  el  disseny,  la  realització  i  la  comunicació  d’investigacions
experimentals

C5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic

C6:  Reconèixer  i  aplicar  els  processos  implicats  en  l’elaboració  i  validació  del
coneixement científic

Objectes i
sistemes

tecnològics
de la vida
quotidiana

C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del
seu  funcionament,  manteniment  i  accions  a  fer  per  a  minimitzar  els  riscos  en  la
manipulació i en l’impacte mediambiental

C8:  Analitzar  sistemes  tecnològics  d’abast  industrial,  avaluar-ne  els  avantatges
personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient

C9:  Dissenyar  i  construir  objectes tecnològics senzills  que resolguin  un problema i
avaluar la idoneïtat del resultat

Medi Ambient

C10:  Prendre  decisions  amb  criteris  científics  que  permetin  preveure,  evitar  o
minimitzar l’exposició als riscos naturals

C11:  Adoptar  mesures  amb  criteris  científics  que  evitin  o  minimitzin  els  impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana

Salut

C12:  Adoptar  mesures  de prevenció  i  hàbits  saludables a  nivell  individual  i  social,
fonamentades en el  coneixement de les estratègies de detecció i  resposta del  cos
humà
C13:  Aplicar  les  mesures  preventives  adients,  utilitzant  el  coneixement  científic  en
relació  a  les  conductes  de  risc  i  malalties  associades  al  consum  de  substàncies
addictives

C14: Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin
conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades

C15: Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, en base
al coneixement científic, valorant les conseqüències d’una conducta de risc

Taula extreta del document  Competències bàsiques de l’àmbit  cientificotecnològic. Identificació i desplegament a
l’educació secundària obligatòria 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_cientificotecnologic_secundaria.pdf
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