
 

 

Felix Baumgartner, el primer home en trencar la 
barrera del so 

 

 
Font de la imatge: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/10/121014_felix_baumgartner_salto_barrera_sonido_en.
shtml
 

Objectius 

• Descriure la composició i estructura (capes) de l’atmosfera 
• Relacionar les característiques de les diferents capes amb els riscos per a la salut d’en 

Baumgartner i la necessitat del seu equipament  
• Utilitzar el model cinèticomolecular (partícules) de la matèria per interpretar  diferents fets i 

fenòmens 
• Analitzar evidències experimentals 

 

Descripció de la proposta 

El paracaigudista austríac Felix Baumgartner s'ha convertit en el primer home en trencar la barrera 
del so sense assistència mecànica. També ha batut el rècord del salt de més alçada amb 
paracaigudes i el rècord de pujar amb globus al punt més allunyat del planeta. A partir d’aquest 
context i mitjançant una consulta guiada a diferents llocs web i l’anàlisi d’animacions, l’alumnat 
treballa les característiques de les diferents capes de l’atmosfera, la pressió atmosfèrica i el model 
cinèticomolecular de la matèria. També es proposen alguns experiments senzills que permetran 
fer importants reflexions al voltant de conceptes científics. 

Aspectes didàctics i metodològics 

La proposta pretén contribuir a un aprenentatge basat en la indagació; parteix de la formulació de 
preguntes, dirigeix l’alumnat a consultar diferents fonts, a analitzar diferents animacions, 
reflexionar sobre les evidències proporcionades per experiments senzills. 
Al final, també es plantegen nous contextos sobre els que aplicar el coneixement aprés. 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2

     
 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/10/121014_felix_baumgartner_salto_barrera_sonido_en.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/10/121014_felix_baumgartner_salto_barrera_sonido_en.shtml


 

Al llarg de la unitat es treballa en diferents tipus d’agrupament:  
• Gran grup, per les explicacions generals com la introducció, les posades en comú orals... 
• Per parelles, resoldre les activitats que es van proposant al llarg de la unitat i pràctiques al 

laboratori. 
• Individual, activitats puntuals de la unitat. 

 
 
Unes 10 sessions. 
 

Recursos emprats 

Es necessita connexió a internet 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

La proposta s’ha experimentat amb alumnat de 1r d’ESO. 

Documents adjunts 

 
• Material per l’alumnat: Full de treball   

 

Autoria 

Fina Vert Ros. 
Revisat per: Tavi Casellas 
Aquest material s’ha experimentat durant el curs 2012-13 a INS de Celrà (Girona). 
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