
2. Resiliència 
 
Botó ACTIVITAT A L'AULA:  
 
Aquesta és la proposta d'activitat per treballar la resiliència a l'aula. Totes quatre propostes 
segueixen una estructura similar i es basen en les següents premisses: 
 

 Estan pensades per dur-les a terme a l'aula de forma autònoma. Recomanem que el 
professorat les llegeixi atentament abans de dur-les a terme (el temps estimat de lectura per 
a cada activitat és d'aproximadament 10 minuts). 
 

 Cada activitat dura una mica menys d'una hora (tot i que els debats es poden allargar i poden 
generar treballs posteriors, individuals o per grups). 
 

 Estan dissenyades per a alumnes de 1r i 2n d'ESO, tot i que són fàcilment adaptables a algun 
curs per sobre i per sota. Confiem en el coneixement que teniu de les especificitats del vostre 
grup per incorporar les adaptacions que creieu necessàries. 
 

 Per aquesta activitat necessitareu cronometrar les proves. A part d'això, no necessiteu cap 
altre material específic, tot i que suggerim recollir els possibles resultats en format paper o  
mural-exposició, o material en línia si el centre disposa de blog. 
 

 A cada activitat li hem assignat un temps inicial d'uns 5-10 minuts que cal que el professorat 
dediqui a emmarcar i contextualitzar l'activitat amb els següents objectius:  
 

◦ posar en valor la feina que anem a fer encara que no sigui estrictament "acadèmica":  
aprendre implica molt més que memoritzar,  

◦ posar en valor i prendre consciència de la diversitat de processos d'aprenentatge:  
cadascú aprèn i integra la informació usant canals d'aprenentatge diversos, i d'entre els 
diferents canals d'aprenentatge la vivencialitat s'ha demostrat com un dels més eficients,   

◦ i prendre consciència que l'aprenentatge de cadascú és parcialment esbiaixat i per tant 
pren un sentit nou quan el passem al col·lectiu: en tant que estem parlant de termes 
complexos, hi haurà un procés d'aprenentatge individual -parcial i esbiaixat-  que cal 
resignificar amb l'aprenentatge "col·lectivitzat" -amb dinàmiques tipus plenari-, de 
manera que l'aprenentatge del grup classe esdevé molt més que la suma dels 
aprenentatges individuals.  
 

 Per últim, cada activitat comença amb una petita introducció teòrica basada en la càpsula 
audiovisual o els continguts que trobareu al mateix web (link vídeo i link dossier). Altres 
suggeriments per contextualitzar l'activitat:  
◦ Mirar el pòster Biodiversitat de l'Ocean Night (link). 
◦ Fer Enquesta Biodiversitat (link).  

 
  



 
NOM ACTIVITAT "La Nau Resilient" 

OBJECTIU GENERAL Entendre el terme Resiliència i la seva relació amb la diversitat d'un sistema davant 
pertorbacions i canvis. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  Presentar el terme Resiliència i entendre la importància del seu significat.  
 Explicar els  diferents àmbits en què ens és útil entendre la Resiliència.  
 Relacionar la Resiliència amb la diversitat.  
 Entendre la Biodiversitat en relació a la capacitat que té un ecosistema de 

sobreviure a pertorbacions ambientals.  
 Viure la capacitat d'un sistema d'incorporar la informació dels diferents 

elements que el constitueixen.  

CONTINGUTS I 
DESENVOLUPAMENT 

Portant a la llum coneixements previs 
 
Introducció 5-10 min: contextualitzar el tema i la metodologia.  
Inici (15 min): el/la professor/a acompanya l'activitat i defineix el concepte sobre el 
que anem a treballar.  
 
La resiliència és la capacitat que té un material, un organisme, un sistema, a tornar 
a les seves característiques inicials després d'haver patit una pertorbació.  
 

 Presentació de l'activitat (és possible que les respostes siguin molt minses, 
cal ajudar-los/les a anar creant una idea de què és la Resiliència a no ser 
que ho hagin pogut treballar prèviament):  
◦ Avui farem una activitat al voltant del terme Resiliència;  
◦ Abans de començar fem ronda:  

▪ Sabeu què és la Resiliència?  
▪ D'on surt el terme? 
▪ Quina relació té amb els sistemes naturals o la seva conservació? 

 Activitat inicial d'intel·ligència col·lectiva (en 5 grups):  
 escriviu en un post-it tres paraules clau per descriure el què creieu que 

és la resiliència,  
 enganxeu-ho a la pissarra (aquesta part de l'activitat es pot fer el dia 

abans de fer el joc, en funció de l'agilitat que tingui el grup per treballar 
en equips).  

 quan acabem l'activitat hi tornarem (no en parlem ni toquem res fins 
després). 

 
Incorporant coneixements (30 min) 
Moure les taules en la mesura del possible per deixar un espai diàfan al mig de l'aula. 
 

 Benvinguts i benvingudes a la nau "Peaceful Future" que transporta 
diplomàtics/ques de diferents galàxies a la XXXIV trobada per la Pau 
Interestel·lar.  

 Sou diplomàtics/ques representants de quatre galàxies llunyanes amb 
característiques físiques i de personalitat molt diferents... això fa que hi hagi 
coses que les feu molt bé... i altres no tant!  

 A mig viatge, patiu un gran DESASTRE!  
◦ El comandant pateix un atac de cor i aneu a la deriva! 
◦ Heu perdut la vostra característica "nau comandada",  
◦ Com podeu seguir el viatge? 

Comentado [G1]: Ojo, aquí hi ha punts al final de cada 
objectiu a les altre fitxes hi ha comes, homogenitzar-ho a 
punts.  

Comentado [G2]: idem 



◦ Teniu 20 minuts per resoldre-ho, és a dir per trobar una manera de 
comandar la nau de la forma més segura possible... Sort! 

◦ Ah... el Comandant era d'una galàxia que ha desaparegut... :-( 
 Com ho farem? Recordeu que Peaceful Future és un sistema divers: cada 

diplomàtic/a de cada galàxia té unes característiques físiques i de 
personalitat, i se'ls atribueixen unes funcions determinades a la nau... 

 Fem 4 grups (valorar si el grup classe permet tanta diversitat) i repartim les 
targetes/fitxes amb les característiques de cada galàxia/grup.  

 Són característiques basades en la idea dels diferents tipus de privilegis 
◦ diversitat social: on he nascut, qui són els meus pares, època que visc, 

rol que ocupo en el meu grup de forma consensuada, etc.  
◦ diversitat personal: quines característiques físiques, psicològiquestinc 

que quadren amb la societat en la que visc. 
 Compartiu i identifiqueu-vos amb les característiques atorgades i penseu si 

seríeu un/a bon/a comandant/a, i perquè? Quines característiques us 
falten? Apunteu-ho a la pissarra.  

 Com que el comandant era l'únic de la seva galàxia a la nau, haurem de 
comandar en equip.  

 Per escollir l'equip, heu de superar quatre proves (un/a representant de les 
galàxies idònies) en el mínim temps possible.  
◦ Prova 1: Geroglífic (galàxies idònies: 1 i 3) 
◦ Prova 2: Serendipia (amagar un objecte a l'aula) (només poden els 4 i 3) 
◦ Prova 3:  Sudoku (només 2 i 4) 
◦ Prova 4:  Visual-test (només 2 i 1) 

 Modificacions que pot anar aportant el/la professor/a:  
◦ A meitat d'alguna prova, el/la professor/a convida a les altres galàxies a 

participar (primer només una persona... després dues...).  
◦ Quines proves s'han resolt abans? Perquè creieu? 
◦ Què passa quan:  

▪ Permetem entrar persones d'altres galàxies?  
Augmentem la diversitat d'eines i augmentem les possibilitats de 
resoldre un problema. Per tant: la resiliència d'un sistema és 
directament proporcional a la seva diversitat.  

◦ Augmentem el temps per resoldre la prova?  
El temps fa aflorar característiques o qualitats menys visibles del 
sistema.  

◦ I si després apareix una pertorbació nova? (per exemple pluja de 
meteorits que danya la nau).  
Els sistemes resilients (que han patit pertorbacions amb anterioritat i 
han pogut tornar a les seves característiques anteriors) tenen més 
probabilitat d'adaptar-se a noves pertorbacions.  

 
Consolidar aprenentatge 
Part de l'activitat en format plenari que el professorat dinamitza/facilita.  
Possible recollida de resultats en format post its de colors o gravació.   
 

 Seiem en cercle i valorem la dinàmica:  
 Què ha passat? Hem trobat el/la millor equip comandant? Perquè? 

◦ el/la comandant com analogia d'espècie clau,  
◦ és el mateix que mori el/la comandant que el/la mecànic? (pex quan la 

pertorbació és que s'espatlla el radar, el mecànic que sap de més coses 
diferents, és espècie clau),  

◦ altres idees? 



 Ara pensem en un ecosistema i en una pertorbació que el modifiqui molt 
(pateix canvis que el posen en perill), quins se us acuden? Uns exemples: 
huracans, increment de temperatura, pujada nivell del mar, incendi, canvi 
d'ús del sòl (ex, deixem de conrear per construir un polígon), etc. 
◦ És el mateix parlar de pertorbacions naturals que de pertorbacions 

antropogèniques? 
Un canvi (pertorbació) natural -pex un incendi forestal- inclou 
informació del propi sistema natural i per tant s'hi pot adaptar i 
conviure-hi;  
Un canvi antropogènic -pex vessament de cru al mar o incendis forestals 
provocats o increment temperatura per efecte hivernacle...-, els 
sistemes naturals poden no tenir la informació necessària per 
sobreviure'l (d'una manera o altra s'hi adaptaran però potser perden 
les seves característiques anteriors). 

◦ Què li passa a un ecosistema amb alta resiliència? 
◦ I amb baixa resiliència? 

Relacionar-ho amb el què ha passat a l'activitat. 
▪ la resiliència i la diversitat 
▪ la importància de la variable temps en la recuperació d'un 

ecosistema 
▪ les pertorbacions recurrents. 

 
Quina relació creieu que té aquesta activitat amb la conservació dels ecosistemes? 
 
Una reflexió final:  
 
La resisliència és aplicable a tots els nivells d'organització imaginable: una molècula, 
una aula, un equip de treball, una espècie, una persona, un estat. Què deu ser una 
persona resilient? Vosaltres sou resilients? 
 

 
 
 
  



 

 COL·LECTIU / 
CULTURAL 
Com són 
col·lectivament? 

INDIVIDUAL  
Caràcters predominants?  
Potencialitats i riscos 

GALÀXIA 1 Racionalitat 
Anàlisi 
Memòria 
Element: Aigua  
Símbol: Àliga 
 

Ofici: militars 

Lideratge  
Exigència 
Perfeccionisme 
Visió global 
 

Autoritarisme 
Intransigència 
Fredor 
 

 
 

 COL·LECTIU / 
CULTURAL 
Com són 
col·lectivament? 

INDIVIDUAL  
Caràcters predominants?  
Potencialitats i riscos 

GALÀXIA 2 Emoció 
Intuïció 
Rapidesa 
Adrenalina 
Element: Foc  
Símbol: Lleó  
 

Ofici: pilots 

Destresa 
Contundència 
Joc 
Valentia 
Visió enfocada 

 
Mal geni 
Aferrament emocional 
Temeritat 
Sequedat 

 

 COL·LECTIU / 
CULTURAL 
Com són 
col·lectivament? 

INDIVIDUAL  
Caràcters predominants?  
Potencialitats i riscos 

GALÀXIA 3 Vincle 
Predicció i previsió 
Proactivitat 
Element: Terra  
Símbol: Gos 
 

Ofici: Metge/ssa i 
mecànics/ques 

 
Amabilitat 
Calidesa 
Integració 
Coneixement 
 

 

Falta de claredat 
Complexitat 
Inseguretat 
Caos 
 



 

 COL·LECTIU / 
CULTURAL 
Com són 
col·lectivament? 

INDIVIDUAL  
Caràcters predominants?  
Potencialitats i riscos 

GALÀXIA 4 Màgia 
Somni 
Art 
Bellesa 
Comunitat 
Element: Aire  
Símbol: Colibrí 
 

Ofici: Home o dona 
sagrat/da 
(sacerdot/issa) 

Lideratge 
Connexió 
Saviesa 
Somnis 
 

Fora del temps 
Lentitud 
Desarrelament del resultat 
final 
Llenguatge complex 

 


