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L' OLI DE LA VIDA. CIÈNCIA I CINEMA 
Descripció detallada 

 
Objectius  

• Identificar les diferents fases que se segueix en una malaltia des dels primers 
símptomes fins al seu tractament. 

• Conèixer la bioquímica de la malaltia. 
• Ser conscients de la importància de compartir els coneixements en la 

investigació científica per poder avançar. 
• Tenir una actitud crítica davant el paper dels qui envolten el malalt i la malaltia. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

Continguts: 

• Fases de la malaltia 

• Lípids.  

• Expressió genètica. Mutacions 

• Patró d'herència. Transmissió. 

• El mètode científic. 

• Ètica al voltant de la malaltia. I el sentit de la vida. 
Competències: 

• Aprendre a aprendre. 

• Comunicativa 

• Tractament de la informació i digital 

• Social i ciutadania 

• Coneixement i interacció amb el món 
 

Alumnat a qui va dirigida 

Alumnes de 1r de batxillerat de les assignatures de ciències per al món contemporani i 
Filosofia i ciutadania . aquesta proposta s’ha experimentat a l’INS S. Sobrequés 
(Girona) 
 
Recursos emprats 

Ordinadors i connexió a internet. 
 
Temporització 

Visionat pel·lícula: 3 sessions. 

Ciències per al món contemporani: 6 sessions 

Filosofia i ciutadania: 2 sessions 
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

Proposta de treball: 

a) Pel que fa a ciències per al món contemporani 

Presentació del treball i visionat de la pel·lícula. (3 sessions) 

Respondre les preguntes del dossier en grups de 2. (2 sessions) 

Després, formar un nou grup de 4 components i fer una posada en comú de les 
respostes.(1 sessió) 

Elaborar una presentació Ppt de la part que assignarà la professora.(1 sessió) 

Presentar-la davant la classe. (2 sessions) 

Fer l’autoavaluació. 

Avaluació per part del professor de l'exposició oral de Ppt 

b) Pel que fa a Filosofia i ciutadania 

- Grups (màxim de 5 persones) que poden triar 1 dels 4 primers apartats temàtics. 
Obligatòriament tots han de reflexionar sobre l’última qüestió, la cita inicial de la 
pel·lícula, perquè s’ha treballat sistemàticament a classe el tema del sentit de la vida 
en relació a la lectura de l’obra de A. Camus, L’estrany. 

-Cada grup explicarà a la resta què han pensat sobre un dels 4 temes i, al final de 
l’exposició del grup, s’obrirà un torn de paraules. 

-Per acabar, cadascun dels grups haurà d’exposar almenys una idea que els hagi 
suggerit la pel·lícula sobre el tema del sentit de la vida. Debat grupal. 

que són rellevants per a dur l’activitat a l’aula. 
 

Documents adjunts 

Ciències per al món contemporani :Qüestionari , Pautes per elaborar el Ppt, 
Autoavaluació, Avaluació, Solucionari del qüestionari  

Filosofia i ciutadania: Qüestionari  
 


