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Gondwana Tales (Històries de Gondwana) 

 

Objectius 

Usar evidències per a construir una explicació científica. 
Interpretar dades segons el model científic de la tectònica de plaques i la deriva continental. 
Comunicar científicament en formats informals i formals. 
Fer prediccions a partir d'un model científic. 
Exercitar els conceptes bàsics de la tectònica de plaques, la deriva continental i els períodes geològics. 

Descripció de la proposta 

L'activitat parteix d'evidències de diversos tipus (fòssils, dades paleomagnètiques, etc...) corresponents a 
roques situades en diversos indrets d'un planeta imaginari, per  a descobrir-ne la història geològica, seguint 
estratègies similars a les usades per Alfred Wegener quan va elaborar la teoria de l'expansió dels fons 
oceànics i la tectònica de plaques. 
Els alumnes han de deduir quina era la posició dels diversos continents en el passat i on són situats i de quin 
tipus són els diversos límits de placa. 
L'activitat forma part del projecte C3 de Creació del Coneixement Científic i inclou activitats de comunicació 
científica, elaboració d'hipòtesis i construcció de models científics. 

Aspectes didàctics i metodològics 

L'activitat està dissenyada per a seguir el plantejament Taller-Projecte-Portfolio. 
Els alumnes han de resoldre un repte (Projecte) i periòdicament reben informació teòrica relacionada amb 
el repte (Tallers) i tenen moments per a reflexionar sobre l'aprenentatge (Portfolio). Es promou el debat i la 
discussió científica. La major part de l'activitat, els alumnes treballen repartits en equips de tres, que poden 
canviar al llarg de l'activitat.  
Trobareu més indicacions sobre com aplicar l’activitat consultant l’article: “Una secuencia didáctica de 
modelización, indagación y creación del conocimiento científico en torno a la deriva continental y la 
tectónica de placas” http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/662/pdf_261. 

Recursos emprats 

Tots els materials necessaris són disponibles a la web de l'activitat 
(https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanatales/home), que es pot fer sense necessitat d'ordinadors a 
l'aula. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

L'activitat forma part del projecte C3, que té per objectiu que l'alumnat entengui la naturalesa del 
coneixement científic fent que participi en primera persona en activitats d'indagació i comunicació científica 
(ECBI). 

http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/662/pdf_261
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanatales/home
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

La proposta s'adreça a alumnat de 4 ESO i Batxillerat.   

Autoria 

 
Jordi Domènech Casal. Aquesta activitat s’ha realitzat el curs 2013-14 amb alumnat de l’INS Vilanova del 

Vallès. 


