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Entrevista a Lynn Margulis: “ No somos importantes para la vida” 
 
Objectius  

o Analitzar el contingut d’una lectura a través dels principals 
procediments: entendre el que diu el text; quina és la intenció de 
l’autor; quines idees vol remarcar 

o Activar les pròpies idees i la formulació de noves preguntes per part de 
l’alumnat  

o Aproximar l’alumnat a l’origen de la vida a partir de la consideració 
d’hipòtesis científiques 

o Conèixer la teoria endosimbiòtica de la veu de la pròpia autora 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Es tracta de fer una lectura cooperativa d’un text amb contingut científic, a 
través del qual es vol posar en marxa la complexitat del procés lector. 
Aquesta complexitat que implica: entendre el que diu el text; quina és la 
intenció de l’autor; quines idees vol remarcar 
Recerca d’informació i construcció d’un text explicatiu. 
Construcció d’un mapa conceptual. 
Debat final de tot el grup classe 
 
Alumnat a qui va dirigida 
És una proposta adequada per treballar amb alumnes de Batxillerat  
 
Temporització 
Les dues sessions es dedicaran per fer el treball cooperatiu i en la tercera és 
farà la posada en comú, el mapa conceptual i el debat final. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Es suggereix treballar l’activitat en petit grup. El professorat ha d’explicar la 
tasca que realitzarà cadascun/a dels membres per tal de dur a terme una 
lectura cooperativa1  

Es interessant  la lliçó magistral a càrrec de la Dra. Lynn Margulis inclosa dins 
de l’acte de la seva investidura com a doctora honoris causa de UAB. 
http://www.youtube.com/watch?v=YXWN2qA31TU

 
Documents adjunts 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions:  ExeLearnig (IMS) 
i PDF, de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple. 
 

                                                 
1 Per més información: 
 
http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/index_archivos/Documents%20i%20recurs
os/Ensenyamentreciproc.pdf
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Material per a l’alumnat: 
Act. 10.pdf 
Activitat 10 (IMS).zip 
 
Material pel professorat: 
Lynn_margulis_guia.pdf 
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