
GIMCANA  «2073: LA SOCIETAT DEL FUTUR» 
Adreçat a:  
1 r-2n-3r-4t ESO
1 r-2n Batxillerat
Cicles formatius

Objectius del taller:  descobrir tecnologies  i formes d'organitzar-se responsables amb 
el medi ambient i compromeses amb l'evolució de l'ésser humà.

Descripció del taller:  

1 .  Presentació on es planteja una situació imaginària, o no, on cada ésser humà ha
d'incorporar-se minimitzant la seva empremta en els cicles naturals i l'ecosistema:
Es presenta el cicle natural de l'aigua i el cicle natural orgànic a través del mural del 
camió. Es proposa un un possible escenari futurístic (any 2073 ) on l'aigua i el petroli són 
escassos, i hem d'aprendre a relacionar-nos amb altres éssers humans sense diners.

2 .  Descobriment de tecnologies per a la sostenibilitat:

La classe es divideix en grups de 4  a 5  persones amb una missió a complir relacionada 
amb l'aprofitament de recursos naturals de l'entorn. Per a això tindran un full amb 
preguntes i activitats que hauran d'anar emplenant amb l'ajuda de diferents panells 
informatius ubicats a la mateixa caravana o a l'espai exterior.

Grup 1 : L'espirulina i les begudes medicinals
Aquest grup té l'objectiu de descobrir la microalga espirulina. Per a això haurà de trobar el 
cultiu al camió i respondre algunes preguntes referents a la microalga. Les respostes a les
preguntes les trobaran pel camió. D'entre les proves a fer hi ha fer un dibuix de l'espirulina 
observar-la al microscopi i tastar-la.
Els alumnes també hauran d'elaborar una beguda medicinal a base d'aigua de mar i 
estèvia com a endolçant.

Grup 2 :  L'efecte hivernacle
Aquest grup té com a objectiu conèixer el funcionament de l'efecte hivernacle. Per a això 
haurà de fer funcionar un forn solar on es comprovaran les temperatures. Posteriorment 
es farà servir un plàstic que simularà l'efecte de la capa d'ozó i s'observarà el canvi de 
temperatura del forn. 
Per comprovar la potència de l'energia solar els i les alumnes hauran d'elaborar un pa 
amb l'ajuda d'un molinet de gra i una llista d'ingredients necessaris que se'ls hi facilitarà.

Grup 3: La farmaciola casolana
Aquest grup té com a objectiu escollir les plantes medicinals adequades per a la 
farmaciola casolana. Per a això observarà les plantes que hi ha al camió i escollirà 4 



plantes: una per al mal de cap, una per al mal de panxa i una altra per a la grip. També 
haurà d'elaborar un macerat curatiu. 
Seguit hi ha la prova «autogestió de la salut», on les/els alumnes han de parar-se a 
pensar quina ha estat l'última malaltia que han tingut i com l'haguessin pogut solucionar 
de forma natural.

Grup 5: Transport
Aquest grup té com a objectiu descobrir la viabilitat de l'ús de l'oli com a combustible. Per 
a això observarà l'estació de filtrat d'oli i haurà de respondre un test sobre això. 
Posteriorment haurà de buscar altres formes de transportar sense vehicle. Els alumnes 
han de transportar els uns als altres sense tocar a terra.
Han de descobrir què és la  tecnologia HHO, amb el procés d'hidròlisi i també calcular 
quant combustible gasta un cotxe.

Grup 6: El cicle solar
Aquest grup té com a objectiu descobrir el cicle del Sol i valorar la seva energia. Per a això 
haurà de determinar on està el nord i el sud, i per on surt i es posa el Sol amb l'ajuda d'una
brúixola que construiran amb les instruccions que trobaran després d'haver il·luminat una 
part del camió amb una placa solar connectada directament a una bombeta.
Els alumnes a més a més, hauran de fer càlculs per a l'estalvi d'energia i buscar 
substituts als aparells elèctrics per tal de consumir menys.

Grup 7: El cicle de l'aigua i orgànic
Aquest grup té com a objectiu esbrinar de quines formes es pot reciclar l'aigua i quins són 
els seus usos. Per a això hauran de calcular la pluviometria de la zona i ballar la dansa de 
la pluja amb la finalitat de trasplantar una planta. 
A partir de Batxillerat se li suma la prova «microorganismes efectius», un combinat 
experiencial on l'alumnat ha d'elaborar els microorganismes i respondre diverses 
preguntes sobre els sus usos a la terra.

Grup 8: El cicle menstrual 
El grup ha de descobrir les 4 fases del cicle menstrual i trobar els canvis físics que es 
produeixen en el cos. Després, buscant quins són els canvis hormonals i emocionals que 
també es produeixen haurà de planificar el millor moment per estudiar, el millor moment 
per a fer un treball creatiu i el millor moment per a deixar de fer.

3 .  Posada en comú:  cada grup explica als seus companys què ha descobert i com s'ho 
ha fet per a adaptar-se a les noves condicions de vida.

4 .  Construcció d'una frase:  amb paraules que s'hauran anat trobant en diferents 
indrets del camió hauran de construir una frase.



Durada del taller:   1  hora
5  ' arribada al camió i posada a punt
15  ' presentació
20  ' gimcana
15  ' compartir experiències dels grups
5  ' construcció de la frase

La dificultat en les preguntes va augmentant en funció del curs. Les temàtiques poden ser 
totes o les que l'institut esculli, en funció del número d'alumnes i de les preferències.

La gimcana es pot fer:
a) Amb tota la classe a la mateixa vegada (això inclou uns/es 25  alumnes amb un 
professor/a més els talleristes. Cada grup fa només una temàtica i després la 
comparteixen.
b) Tots els grups passen per totes les temàtiques. En aquest cas la durada del taller pot 
variar fins a 6 hores i per tant, necessita d'una dedicació d'un dia sencer.


