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Entrevista a Lynn Margulis: “ No somos importantes para la vida” 
Informació addicional pel professorat. 

 
 
Es tracta de fer una lectura cooperativa, Reciprocal Teaching, Palincsar i 
Brown (1984), la qual cosa significa que els estudiants recíprocament 
s’ensenyin. Cadascú (o cada grup) realitza una tasca diferent, però 
complementària per assolir una tasca comuna, i ensenya els altres a fer-la 
quan sigui el seu torn.  
Trobareu les bases d’aquest tipus de proposta en el web (grup de treball de la 
UAB): 
http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/index_archivos/Documen
ts%20i%20recursos/Ensenyamentreciproc.pdf
 

 
 
Fases d’aplicació de l’ensenyament recíproc:  
a.- selecció de la composició del grup (millor heterogenis, ..) 
b.- formació prèvia en relació a les funcions que cal dur a terme:  
• Resumir (ajudar els alumnes a sintetitzar, subratllar...),  
• Fer preguntes (ajudar els alumnes a formular interrogants en els 
         diferents nivells de comprensió...),  
• Respondre a les preguntes (ajudar a identificar una dada, realitzar una 
         experiència),  
• anticipar (com continuaria?, què faltaria saber?...) 
c.- avaluació (es realitza sobre la base d’una tasca, o un mapa conceptual 
conjunt...) 

Projecte Biologia en context  1/3 

http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/index_archivos/Documents%20i%20recursos/Ensenyamentreciproc.pdf
http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/index_archivos/Documents%20i%20recursos/Ensenyamentreciproc.pdf


 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

 
Tasques 
 

o Buscar la idea principal, el fil conductor de tota l’entrevista. Sobre 
què es vol parlar? Quin és el tema de fons? (GRUP A) 

Cal identificar que el tema principal és l’origen de la vida i la teoria 
endosimbiòtica 
 

o Buscar informació sobre la científica entrevistada. Quina és la seva 
contribució científica? On treballa? En què està especialitzada? (GRUP 
B) 

Molta informació que podeu facilitar als vostres alumnes està al web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
 

o Buscar les controvèrsies que es plantegen en l’entrevista. Buscar què 
pensa l’autora: en què està d’acord i en què està en desacord respecte 
a altres paradigmes importants de la biologia? (GRUP C) 

 
Informació sobre la Teoria sintètica i altres: com és que està en desacord amb 
els “neodarwinians?”  
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_evolutiva_moderna
informació sobre la teoria de la panspèrmia i altres teories: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
 

o Buscar les respostes que dona l’entrevistada i que generen noves 
preguntes a l’entrevistador. De què s’estranya el periodista? Què 
provoca un sotrac amb la seva manera de pensar? (GRUP D)   

Caldrà que es fixin en el significat de vaca com a sac de microbis, sobre el 
bichito catalàn, Gaia.... 

o Buscar noves preguntes que suggereix l’entrevista. Hi ha altres 
hipòtesis sobre el mateix tema? Què se’n pensa ara en el camp de la 
“ciència oficial”? Com podríeu continuar el text? (GRUP E) 

Aquí potser surten aspectes relacionats amb ciència-creences..... 
 
4.- FEINA COMUNA: Per tal de trobar el lligam entre tots els aspectes 
aportats, es pot fer UN MAPA CONCEPTUAL comú que relacioni i contempli 
tots aquells aspectes que heu treballat de l’entrevista 
 
Podria tenir aquest punt de partida 
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