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Títol:  Hi ha vida fora la Terra? 

 

Font: https://www.elblogdelasalud.info/ 

Objectius  

Capacitar a l’alumnat de 1r de l’ESO per planificar una investigació per resoldre un problema 

plantejat (hi ha vida fora la Terra) i relacionar-ho amb el model d’ésser viu, reconèixer que un 

organisme és un ésser viu perquè realitza les funcions vitals (resposta a estímuls, nutrició i 

reproducció) i diferenciar i identificar els diferents tipus cel·lulars (eucariotes i procariotes, animal 

i vegetal o unicel·lular i pluricel·lular). 

 

Descripció de la proposta  

Aquesta seqüència didàctica té com a finalitat investigar si l’organisme trobat a la superfície de 

Mart correspon a un ésser viu. Per fer-ho, el grup classe s’haurà de ficar a la pell d’un astrobiòleg 

o astrobiòloga que treballa per a l’ESA (Agència Espacial Europea), dedicats a la recerca de vida 

extraterrestre. Així doncs, hauran d’aplicar tots els coneixements que tenen sobre els éssers vius 

i dur a terme un seguit d’experiments, cosa que els permetrà elaborar un article amb les 

conclusions extretes. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Abans de començar aquesta proposta didàctica, l’alumnat ha d’haver treballat els continguts i el 

lèxic sobre tipus cel·lulars, reproducció, nutrició i respostes i adaptacions a l’entorn. Primer de 

tot, es començarà mostrant la presentació “Hi ha vida fora la Terra”, la qual conté un recull de 

notícies dels mitjans de comunicació i de revistes científiques que parlen sobre la recerca de vida 

extraterrestre, atès que és un tema de l’actualitat científica. A continuació, i per presentar el 

context de la unitat, es visualitzarà un breu fragment de la pel·lícula Life (2017). A partir d’aquí, 

se’ls explicarà que són astrobiòlegs i astrobiòlogues que treballen per l’ESA i tenen l’objectiu 

d’investigar si l’organisme trobat a la superfície de Mart correspon o no a un ésser viu. 

Seguidament, se’ls hi preguntarà de quina manera podem investigar si aquest “organisme” és o 

no un ésser viu. Aquesta pregunta té com a objectiu extreure les idees prèvies dels alumnes 

sobre el model ésser viu. Un cop extretes les característiques principals que comparteixen tots 

els éssers vius, la professora els agruparà en grups heterogenis de 4 persones i a cada alumne 

se li assignarà una característica a investigar sobre aquest “organisme” (reproducció, nutrició, 
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relació i tipus cel·lular), així com cada grup tindrà el document “Hi ha vida fora la Terra” per anar 

omplint. Les diverses característiques a investigar tenen nivells de dificultat diferents, sent la més 

difícil l’estudi de la reproducció i la més senzilla la relació. Però abans de començar a investigar, 

hauran de buscar les característiques del planeta Mart per dissenyar el seu laboratori. Al final de 

cada sessió, els experts de cada tema (per exemple, tots els que treballen la reproducció) 

s’agruparan per posar en comú les idees o conclusions extretes. Finalment i de manera 

individual, hauran d’elaborar un article, utilitzant la plantilla proporcionada. 

Recursos emprats  

Per a dur a terme aquest projecte es requereixen els següents materials: 

● Presentació “Hi ha vida fora la Terra” en format PDF 

● Document “Hi ha vida fora la Terra” 

● Document “Elaboració d’un article científic” 

● Una preparació pel microscopi d’un parameci 

● Un microscopi. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat desenvolupi les competències 2 i 4 de l’àmbit 

cientificotecnològic, la 4 de l’àmbit personal i social i la 4 de l’àmbit digital. De la mateixa manera, 

els continguts claus que es treballaran per fer possible l’assoliment de les competències són: el 

CC9, el CC10 i el CC15. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

L’activitat presentada a continuació està pensada per portar-la a terme amb tot l’alumnat de 1r 

d’ESO. Malgrat això, i per poder fer front a les necessitats de l’aula, s’han dissenyat tasques o 

rols amb nivells de dificultat creixent: l’apartat de reproducció és el més difícil i el de relació el 

més senzill. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

X 

Documents adjunts 

Els documents que s’han d’utilitzar per portar a terme l’activitat són: 

● Presentació “Hi ha vida fora la Terra” en format PDF 

● Document “Hi ha vida fora la Terra” que haurà d’omplir i entregar cada grup 

● Document “Elaboració d’un article científic” que haurà d’omplir i entregar cada alumne. 

● Document “Guia didàctica pel docent: Hi ha vida fora la Terra” 

 

Autoria 

Lidia Iglesias Gómez. Escola Josep Tous. 
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