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INTRODUCCIÓ
Com en els dos quaderns anteriors, els materials que
trobareu a continuació representen la base pera una unitat de
tercer nivell de concreció adreçada als alumnes del primer
cicle de l'ensenyament Secundari Obligatori. Com ja vam
dir en els anteriors quaderns , cal tenir en compte que aquests
materials no poden configurar per si sols un crèdit, però són
part d'un que tingui com a eix el procediment (o activitat) de
la realització d'un treball monogràfic. Aquest material dóna
sentit a les activitats que ajudaran a preparar-lo i articular-lo
dins la perspectiva de l'aprenentatge dels alumnes.
Recordem que, com ja hem dit en les introduccions dels
anteriors quaderns, «la proposta està dissenyada dintre de
les línies explicitades al llibre «Les tècniques d'aprenentatge
i estudi publicat per aquesta editorial. És a dir, un material
per als professors i els alumnes que ajudi a treballar d'una
manera coordinada els diferents procediments (abans en
deien tècniques d'estudi) que cal emprar a totes les àrees del
currículum. Aquest material l'introdueix un dels professors
del nivell que l'utilitza com a model i l'aplica després a
textos de la seva àrea. Un cop s'ha fet aquest treball, és
compartit per la resta de professors, que treballaran la seva
matèria seguint aquesta proposta». És evident que aquesta
manera de treballar demana una bona coordinació entre els
professors del cicle, necessària, per altra banda, per crear
hàbits bàsics per l'aprenentatge dels alumnes.
El nucli fonamental d'aquest quadern és l'estratègia de
plantejar-se coma bàsica pera l'aprenentatge, la interrogació
davant de qualsevol realitat. L'alumne és qui aprèn, però cal
que li donem les eines que facilitin la interiorització d'allò
que ha de fer per assimilar els continguts que se li proposen
en les activitats escolars. Més en concret, en aquests dos
quaderns, el 3 i el 4, es plantegen les tècniques que tenen com
la finalitat la comunicació de la informació, tant en exposicions orals, recull de materials corn en exposicions escrites,
exàmens o treballs escrits.
El plantejament que es fa en aquests dos quaderns és
unitari perquè l'accent d'aqueste tècniques cal centrar-lo en
la seqüència que s'inicia en la definició dels ternes de què vol
tractar, segueix amb les relacionades amb la planificació de
la recerca i organització dels materials i informacions
recollides i s'acaba tractant els aspectes de presentació que
cal contemplar segons quin sigui el mitjà de comunicació o
el tipus de presentació escollits. D'aquesta manera es defuig
el plantejament excessivament formal que de vegades es
dóna a les tècniques relacionades amb els dossiers i els
treballs escrits. Com planificar la recerca és un dels
aprenentatges essencials per poder procedir a una bona
estructuració de qualsevol de les vies de comunicació de la
informació.
Cal posar l'accent en l'avaluació d'aquestes comunicacions. Sovint aquesta només es contempla com la nota que
es dóna a l'alumne, sense cap mena de matís que permeti
utilitzar-la com a eina d'aprenentatge. La pauta d'avaluació
de l'exposició oral és alhora eina per a la preparació d'una
exposició i instrument per a la reflexió sobre la pròpia
expressió o la dels altres. D'aquesta manera es dóna a

l'alumne un instrument per veure en què falla i com podrà
reflexionar-hi. Es poden elaborar pautes similars per a la
resta de les tècniques, la qual cosa ajudarà a una progressiva
conscienciació de la seva manera de fer (procés de control
del propi aprenentatge).
Aquest material aporta una proposta que cal tenir molt
present en moltes de les activitats docents de les diferents
àrees curriculars: cal donar als alumnes models de
comunicació, perquè les deficiències d'expressió dels
alumnes responen de vegades a una manca de contingut,
però també és molt freqüent la deficiència en la forma que
cal emprar per expressar-se. Si no ensenyem a contestar
preguntes, els alumnes amb més dificultats poden trobar-se
amb problemes malgrat tenir idees sobre el que cal respondre.
Finalment, s'apunten també algunes propostes per al
treball considerant els mitjans de comunicació com a
transmissors d'informació. La recerca d'informació, si contempla aquests mitjans, s'ha de plantejar que no es poden
aplicar automàticament les mateixes tècniques que amb les
altres fonts d'informació, sinó que cal fer-ne una adaptació
i aplicar altres estratègies de comprensió.
Objectius relacionats amb els procediments
1.

Observar models ¡ posterior producció, amb preparació
prèvia, de textos orals expositius relacionats amb les
diferents matèries del currículum.
2. Memoritzar textos modèlics -definicions, per exempleque puguin servir de suport per a les exposicions orals.
3. Exposar oralment ternes relacionats amb la matèria,
havent preparat prèviament el contingut i la forma de
presentar-los.
4. Recerca d'informació relativa a un tema donat.
5. Utilitzar tècniques que ajudin a classificar i ordenar la
informació d'un terna donat i completar-la si cal.
6. Focalitzar l'atenció en la lectura segons quina sigui la
finalitat pretesa.
7. Formular preguntes que ajudin a la compresió d'un
terna.
8. Respondre adequadament, a preguntes sobre un terna
donat.
9. Saber corn cal afrontar els diferents tipus d'examen.
10. Saber planificar les activitats que ajuden a preparar
adequadament els exàmens.
11. Saber planificar les activitats que duen a la realització
adequada dels treballs escrits.
12. Saber projectar possibles guions que responguin a un
tema donat, que s'ha delimitat segons un punt de vista
concret.
13. Saber planificar els instruments necessaris per a la
recerca d'informació.
14. Utilitzar els mitjans de comunicació com a font
d'informació.
15. Utilitzar les tècniques del guió d'observació, l'enquesta
i l'entrevista com a instrument de recerca.

16. Presentar adequadament un treball escrit sobre un tema
donat.
Objectius relacionats amb els fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1. Reconèixer les parts i possibles estructures d'un text
oral expositiu i la seva relació amb la informació tot
emprant les preguntes clau.
2. Conèixer els diferents apartats que configuren un tema
treballat a la classe.
3. Reconèixer els diferents tipus d'exàmens i la forma de
plantejar-los.
4. Conèixer els diferents apartats d'un treball i les normes
que cal tenir presents en la seva presentació.
5. Adequació del registre d'ús en el redactat d'aquests
textos.

Objectius relacionats amb les actituds, valors i normes
1. Valorar positivament la bona expressió oral.
2. Valorar positivament l'actitud de formular-se preguntes
i de recerca d'informació a través de diferents fonts
d'informació.
3. Tenir una actitud activa i crítica davant de les
informacions escrites i dels diferents mitjans de
comunicació.
4. Interès per la recerca d'informació per tal que el treball
tingui les dades suficients i correcte.
5. Interès per utilitzar els instruments que ajuden a
interioritzar la informació.
6. Aplicar acuradament les normes de presentació dels
treballs escrits: enquadernació, paginació, estructura
del treball.

1. La introducció que apareix en aquest quadern serveix
alhora per als quaderns números 3 i 4 (aquest últim de
propera publicació el Juliol d'aquest any).

1. LES PREGUNTES A CLASSE
Per poder comprendre adequadament un tema, quan llegeixes o quan escoltes una explicació, és
i mportant que aprenguis a fer-te preguntes sobre ell. Per això, quan comencis un tema a l'escola, o bé hagis
de llegir un nou llibre, o bé et demanin que llegeixis un text, és convenient que pensis de què pot tractar i
que et formulis preguntes.

Per exemple, el mestre et dóna un text que du per títol: "El pes d'un cos".

Tu pots fer aquestes preguntes:
"Què vol dir el pes d'un cos? De que depèn el pes? Amb quins instruments podem mesurar el pes d'un cos? Quines
unitats el mesuren? Per què dintre de l'aigua podem aixecar pedres que fora no podem sostenir?"

1 Seguint aquest exemple, escriu tres o quatre preguntes sobre cada un dels temes següents:

Si algun company teu ha fet aquest mateix exercici, pots comparar les teves preguntes amb les seves;
us ajudarà a tots dos a veure quina mena de preguntes es poden fer.

Formular-se preguntes sobre un tema
A classe, després de treballar un aspecte concret, el professor acostuma a preguntar què has entès de
l a seva explicació, o de la lectura del material que t'ha proposat. De vegades, et demana que a casa repassis
l' explicació i l'endemà fa les preguntes sobre el tema.
Cal que t'entrenis a contestar aquestes preguntes, això també et serà útil quan hagis de contestar els
exàmens escrits.
Però abans de començar amb les respostes cal que aprenguis a fer-te preguntes sobre un text concret.
A continuació tens una sèrie de frases que són respostes a preguntes que cal que tu escriguis. Com a
exemple et pot servir l'exercici primer, que et donem resolt.

1

Quins van ser els focus de tensió més importants de la segona república ?

Els tres focus de tensió durant la segona república van ser: el problema militar, la reforma agrària i els
problemes d'ordre públic.

Formular-se preguntes sobre un text
Com has pogut comprovar deis textos es poden extreure preguntes. Per fer-les cal trobar l es idees
bàsiques i per això és interessant recordar alguns deis aspectes que es van treballar al quadern 1.

1 Llegeix cada un dels textos que tens a continuació. Escriu una pregunta perquè la resposta hagi de ser
necessàriament la frase principal o el resum de cada text. Fixa't bé en aquest exemple:

Hom denomina dilatació cúbica l a que experimenta un sòlid on no hi ha cap dimensió preferent. En aquesta mena de sòlids,
l' augment de temperatura origina un augment de volum.
Una forma de posar en evidència la dilatació cúbica ens l'ofereix l'experiència de la bola i l'anell. Si disposem d'una bola de metall
que passi exactament a través d'un anell i l'escalfem, veurem que és impossible de fer-la travessar de nou el cèrcol.
Pregunta: Què entenem per dilatació cúbica?
Text 1

El català té el seu origen en el llatí que parlaven els soldats i comerciants vinguts de Roma, els quals s'instal.laren a Catalunya en
l' època de l'Imperi Romà. Per això la majoria de paraules del català vénen de paraules llatines.
No podem dir exactament quan la llengua que parlaven els habitants de les nostres terres fa segles s'assemblava més al català que
parlem ara o bé al llatí. Les llengües van evolucionant a poc a poc.
(CAMPS, A.; CAMPS, M. i COLOMER, T.: Full. Llengua catalana. 6è Curs d'EGB. Barcelona: Teide, 1982.)

Pregunta:

?

Text 2

L'òrgan de l'oïda és un mecanisme molt complicat; darrera aquests dos trossos de pell i cartílag que tenim als dos costats del cap, el
pavellò auditiu, s'hi amaga un mecanisme precís i delicat que a continuació estudiarem.
Per poder-ho fer amb tota precisió, dividirem l'orella en tres parts: orella externa, orella mitjana i orella interna.
( BOIXADERAS, N. i altres: Krakatoa. Sisè curs de Naturals. Cicle superior d'EGB. Barcelona: Onda, 1987.)

?

Pregunta:
Text 3

Algunes zones de la Terra estan excessivament poblades en relació amb els béns de consum que produeixen. En aquestes
circumstàncies, els homes passen gana o estan insuficientment alimentats i no hi ha treball per a tots. Molts habitants d'aquests
i ndrets es traslladen a altres llocs on hi ha més facilitats de vida i de treball. És el que anomenem emigració. També hi ha altres
causes d'emigració, com ara les guerres o l'afany de conquesta i d'aventura.
(VALLVÉ, J. i altres: Món i pobles. Temes de geografia i història. 6è d'EGB. Barcelona: Teide, 1984.)

?

Pregunta:
Text 4

El sòl que trepitgem no sempre és tan ferm com sembla. Algunes vegades la gent ha notat amb esverament una sacsejada del
paviment que fa trontollar les coses o fa caure algun objecte poc estable, com si la terra tremolés. Això pot oscil.lar des de lleugeres
trepidacions imperceptibles fins a grans trencs de la terra que enderroquen les cases. Aquest fenomen, l'anomenem terratrèmol.
Hom creu que l'origen dels terratrèmols és un xoc brusc produït al si de la litosfera, per esfrondaments o moviments de les capes
profundes de la teva.

(MIR, M.; PARIS, M.A. i VILLALBI, R.M.: Matèria i vida. Temes de ciències naturals i químiques. 8è d'EGB. Barcelona: Teide, 1984.)

?

Pregunta:

Ara que ja has escrit les preguntes subratlla en el text la frase que en seria la resposta adequada i
comprova que és el resum de tot el fragment.

Resposta a preguntes concretes
De vegades, és útil recórrer a les preguntes que ajuden a redactar les notícies i que poden ser aplicades
a altres menes de textos: què?, qui?, quan?, on?, com? i per què?
A continuació tens un text i algunes preguntes que es poden fer:

Fer servir el vapor d'aigua com a font d'energia ha estat una preocupació constant en la història de la ciència. Un segle
abans de Jesucrist, el matemàtic grec Heró d'Alexandria va aprofitar l'expansió del vapor per fer girar la seva primitiva
eolípila. L'eolípila era una turbina que per mitjà del vapor d'aigua feia girar una esfera buida.
( MAI, Jacob: "Quan els vaixells anaven amb rodes," a Cavall fort, núm. 491, gener 1983.)

Preguntes: ( Qué?) De quin fenomen parla aquest text?, (Qui?) Qui va fer servir el vapor d'aigua? (Per què?) Qué feia
el vapor?

Llegeix atentament el text següent i procura entendre el que s'hi explica.
OSAKA. - Una firma japonesa ha presentat aquesta setmana el primer producte substitutiu dels gasos CFC, que
destrueixen l'ozó, per a la neteja dels sistemes electrònics. Els CFC, a més d'utilitzar-se als esprais i les neveres, són
molt útils per treure els residus de reïnes i pols ais circuits microelectrónics. Fins ara no hi havia cap producte que
pogués substituir els CFC i així reduir el perill que suposen per a la capa d'ozó de l'estratosfera.
(Diari de Barcelona, diumenge 14 de maig de 1989)

Ara, fixant-te en l'exemple anterior, escriu aquí les preguntes concretes que se centren en els punts
fonamentals de la notícia.

I magina't que ets un personatge convidat a una emissora de televisió per parlar d'aquesta notícia i que
('entrevistador et fa les preguntes que tu has redactat. Contesta una per una cada pregunta.
Per contestar les preguntes has de tenir en compte que:

Ara tot sol, o amb un company, pots contestar aquestes preguntes. Si ho fas tot sol, et col •l ocaràs davant
d'un mirall -per comprovar si mires a qui et pregunta- i faràs servir un magnetòfon, després analitzaràs com
has dit les respostes. Si ho fas amb un company, ell haurà de comprovar si segueixes els nostres consells.

2 A continuació et proposem un exercici final sobre les preguntes i respostes. Et donarem un text d'una
lliçó i caldrà que et preparis per poder contestar les preguntes que et faci el mestre.
Primer hauràs de fer les preguntes que puguin ser-ne el resum -si has treballat el quadern núm. 1 et serà
més senzill, ja que fent primer el resum et serà molt fàcil preparar les preguntes i les respostes del text.
Recorda que per preparar les respostes cal, en primer lloc, tenir clares les possibles preguntes i, en segon
lloc, respondre-les tenint en compte les paraules concretes del text de la lliçó.

Els climes de la superfície de la Terra són molt diferents

Els elements del clima que hem estudiat al capítol anterior es combinen diferentment segons les regions de la Terra i originen
climes molt diversos que depenen de la latitud, de la situació respecte al mar i de l' alçària.
Ara estudiarem quins són aquests climes. En depenen estretament la vegetació i l a fauna. Cada clima concret afavoreix uns
determinats conjunts de plantes i animals que singularitzen el paisatge.
La zona equatorial. Un clima càlid 1 humit sense estacions

Ala zona equatorial, els raigs del sol arriben gairebé perpendiculars durant tot l'any. Hi fa sempre molta calor, i les temperatures
són constantment altes i oscil •l en poc.
El sol ja és molt viu al matí, escalfa molt i provoca una forta evaporació. L'aire, calent i carregat d'humitat, s'enlaira ja des de les
primeres hores. Es formen grans núvols que descarreguen fortes plogudes. Quasi cada dia plou torrencialment.
Els rius es nodreixen constantment de l'aigua de les pluges i són, doncs, cabalosos i de règim molt regular. Observa en un atlas
que els rius més cabalosos del món, ('Amazones i el Congo, tenen llur conca en aquesta zona.
La calor i la humitat constants fan que aquesta sigui la zona de la selva verge. Hi ha arbres gegantins d'una alçada que pot arribar
als 50 m, amb branques grans i fulles amples, que impossibiliten l'arribada dels raigs del sol a terra, on regnen el silenci i la fosca
i on amb prou feines creixen herbes i matolls.
Una zona tropical amb hiverns eixuts i estius plujosos

Si ens allunyem de l'Equador, cap al nord o cap al sud, arribem a les zones tropicals: la tropical nord i la tropical sud.
La calor és encara molt forta. Però la influència de l'aire equatorial es va afeblint amb la latitud. Les pluges disminueixen i, de mica
en mica, com més ens endinsem cap al nord o cap al sud, l'estació eixuta es va fent més llarga.
Aquí observem, doncs, dues estacions: una estació eixuta, que correspon als mesos d'hivern, i una estació humida, que
correspon als mesos d'estiu. Durant l'estació eixuta la calor és aclaparadora, i els rius arriben al nivell més baix de les aigües. Durant
l'estació humida, en canvi, les temperaturres afluixen una mica i fa més fresca. Per això, en aquestes zones oscil •len més les
temperatures al llarg de l'any que a l'Equador, i és a l'estiu quan es registren les temperatures baixes.
Ja no hi ha selva verge. A mesura que ens allunyem de les regions equatorials, la vegetació es fa menys densa i les fulles més
petites per tal de conservar millor la humitat. Al capdavall el bosc es redueix a enormes arbres esparsos (els baobabs) i a
agrupacions esponeroses al llarg dels rius, els boscos-galeria. Ocupa la resta del territori la sabana, on, quan plou, creixen unes
herbes altes que s'agosten quan arriba l'estació eixuta.
Una zona tropical desèrtica

Més cap al nord i més cap al sud augmenta la secada; la vegetació és més escassa i constitueix l'estepa. Es tracta d'unes zones
on no arriba ('aire humit de l'Equador, i estan sotmeses constantment a altes pressions. Hi ha grans regions rocoses i sorrenques
calcinades pel sol i amb molt poca vegetació. Són els deserts tropicals.
Als deserts ('aire és càlid i extraordinàriament sec. Les temperatures són altes de dia, però baixes de nit, ja que l'aire sec es refreda
més de pressa que l'aire humit. Al Sàhara la temperatura pot arrribar a oscil •l ar 30° en un dia.
Les pluges hi són rares i, si cauen, ho fan a l'estiu, en forma de breus ruixats torrencials.
Amb prou feines hi ha rius. Només alguns, com el Nil, provinents de regions equatorials, són prou cabalosos i poden resistir la
forta evaporació. A la resta de la zona hi ha només uns torrents que durant les pluges torrencials envaeixen els indrets més baixos
i formen petits llacs que, en evaporar-se, deixen una gran extensió salada.
En aquestes condicions la vida és precària. Només algunes plantes, amb fulles reduïdes a espines i tiges sucoses, resisteixen
l es dures secades. Però així i tot, quan s'escauen les breus plogudes, creixen gran quantitat de plantes que floreixen i maduren en
pocs dies i que deixen llurs llavors a l'espera d'un nou ruixat; per pocs dies el desert s'ha convertit en un jardí. També fan la impressió
de jardins enmig de l'aridesa desértica els oasis, on ixen aigües subterrànies que permeten una vegetació verda i espessa.
( VALLVÉ, J. i altres: Món i pobles. Temes de geografia i història. Barcelona: Teide, 1984.)

Com fer una exposició oral
A l'escola sovint et demanen que facis una exposició del que saps o has après d'un tema concret. Aquesta
exposició consisteix simplement a donar resposta a les preguntes que es poden formular. Aquesta resposta
cal que sigui organitzada i coherent.
Amb els exercicis següents aprendràs a realitzar les teves exposicions orals.
El primer que has de fer és delimitar els aspectes que explicaràs. Això vol dir que t'has de formular una
sèrie de preguntes sobre el tema de l'exposició. Per exemple:
La bicicleta:
A l'entorn de la bicicleta podem formular diverses preguntes: Quins accessoris pot portar?; quina aparença té ?; quines
marques de bicicletes hi ha?; amb quins altres vehicles té relació?; per a què serveix?; classes de bicicletes que hi
ha?; quan es va i nventar?; què és?; on es fa servir més?; quins colors pot tenir?; logotips que poden dur l es bicicletas?;
quina vestimenta cal dur per anar amb bicicleta?; com funciona?; quins ciclistes i equips més famosos hi ha?; com
van evolucionar?; quins són els récords en el món del ciclisme?
És ben evident que aquestes preguntes estan desordenades; si vols fer una bona exposició oral cal que
l es organitzis segons la seva importància. Nosaltres hem iniciat la feina, continua-la tu:

1

L'exposició oral és una activitat diferent de la lectura en veu alta; per tant, no es tracta de redactar tot el
que vols dir, sinó que has de tenir un esquema o guió, ben ordenat i concís, de les idees que vols explicar.
Per fer aquest guió t'has de basar en les preguntes que puguis fer sobre el tema. Si és un tema nou, que
no has treballat prèviament, és necessari que completis l a informació que tens si vols assegurar que la teva
exposició tingui una mínima qualitat.
3 Anem a confeccionar ara un guió d'exposició. Torna a mirar el tema de la bicicleta i les preguntes que

hasfet i ordenat. Si les contestes amb frases molt breus o esquemes, en tindràs el guió.
Preguntes d'aspectes fonamentals:

Els espais emmarcats són el guió que hauràs de seguir quan facis l'exposició. Si ho escrius en un full,
quan facis l'exposició et servirà de recordatori.
Ara pots fer el guió dels altres dos temes que t'hem proposat abans: el llibre i el petroli. Fes-ho en un
full a part tot seguint el mateix procés anterior.

4

Ja tens l'esquema, ara cal que et preparis per a l'exposició del tema. És interessant que t'ho prenguis
com un entrenament. Ho pots assajar a casa o a l'escola amb altres companys.
Si t'ho prepares a casa, és convenient que facis servir un magnetòfon per gravar la teva veu, o que
demanis a algú que t'escolti.
Si ho fas a l'escola, pots repartir les diferents parts del tema entre tres o quatre companys i cadascú
explicarà la seva als altres. Durant aquesta exposició, heu d'observar si es realitza d'acord amb les pautes
que cal tenir presents quan es parla en públic. Són les següents:

Ara ja saps com has de preparar les teves exposicions orals. Quan el mestre et demani de fer-ne una,
repassar aquests punts et facilitarà l'exercici.
La pauta que tens a continuació et pot ajudar a reflexionar sobre la manera de fer l'exposició i t'ajudarà
a autoavaluar-te o a avaluar el teus companys a la classe.

ELS DOSSIERS DE TREBALL
Normalment, a l'escola cada matèria es treballa d'una manera diferent. Cal tenir, doncs, molta cura dels
materials.

De tant en tant el mestre et dóna materials per treballar els temes. Si vols tenir tota la informació a mà,
cal que en facis un bon recull.

D'aquesta mena de treballs que són el recull de materials d'escola en direm dossiers de treball. El més
complicat és ordenar-los. De vegades, el mestre dirà com ho has de fer. Però, quan et digui que tu mateix
els ordenis, et posarà un bon problema.

Notes a classe
Una de les maneres d'informar-te sobre un tema són les explicacions dels teus professors.

1 Agafa les notes i apunts de les darreres classes d'una de les matèries del curs i revisa els aspectes
següents:

Compara les mateixes notes amb dos o tres companys més. Completa-les amb allò que sigui necessari
i que hagis oblidat.

Notes de lectura
A l'escola els professors sovint et demanen que llegeixis un text, i després en feu un resum a classe. Cal
que aquests resums els ordenis amb la resta dels materials de la classe.
Però, de vegades, trobes en una lectura una idea que pots aprofitar per completar les notes que tens.
A continuació ve un exercici que t'ajudarà a realitzar aquesta mena d'activitats.

1

A classe de física treballes el tema del pes dels cossos amb aquest programa:
El pes dels cossos:
La gravitació.
El pes dels cossos es deu a Ia gravetat.
La intensitat de la força del pes.
La direcció del pes d'un cos.
El sentit dei pes d'un cos.
El centre de gravetat.
Variació del pes amb la distància.
El pes específic.
Tot llegint un llibre de socials has trobat aquest text:

La Iluna, en realitat, era un lloc i un ambient en els quals resultava agradable treballar. Tenien molts dels avantatges
de la gravetat zero, però en un cert sentit eren menys "solitaris" que G-zero, on un sempre ha d'estar pensant en punts
de subjecció que serveixin, en certa manera, d'ancoratge. A un sisè de G, és a dir, sota l'acció de la gravetat lunar, un
té la sensació de trobar-se en "algun lloc" i es mantenen uns sentits de força i de direcció definits, encara que, en alguns
moments, només "vagament" definits.
Una cosa curiosa és que la referència horitzontal a la Lluna no està ben definida. Costa de saber si s'està vinclat
cap endavant o cap enrera i en quin angle. Aquest fet, afegit al petit límit de visió que deixen els nostres cascos, produeix
la impressió que els accidents del terreny de la Lluna canvien d'inclinació, segons la manera com te'ls miris o la postura
en què estiguis. El pes de les motxilles tendia a tirar-te cap enrera i, conscientment, calia fer un esforç per tirar cap
endavant, encara que fos poc, per tal de compensar-lo. Crec que algú ha definit aquesta postura com la d'una "mona
cansada", quasi erecta, però vinclada endavant. També costava, de vegades, saber si estaves erecte o no. Se sentia
alguna cosa així com si et poguessis vinclaren totes les direccions, bastant, sense perdre l'equilibri, que és el que passa
a la Terra. La manera clarament més fàcil de moure's a Ia superfície de la Lluna era posant un peu davant de l'altre.
El "pas dei cangur" servia també, però deixava una certa inestabilitat; no tenies gaire control si et movies en cercle.
Quan vam desplegar els nostres instruments d'experimentació a la superfície lunar, vam haver de deixar anar els
objectes i molts semblaven rebutjats. Les coses seguien la seva trajectòria amb un moviment lent i peresós. Si algú
hagués volgut tornar una pilota de beisbol en aquest ambient, hauria hagut, primer, d'acostumar-se al lent moviment
de la pilota en la seva trajectòria. Tanmateix, crec que l'adaptació hauria estat relativament senzilla..
Neil Armstrong
(FERNANDEZ, M.: Etnos. Ciències Socials 8è EGB. Barcelona: Barcanova, 1986.)

A la fitxa següent, escriu amb poques paraules aspectes tractats en aquesta lectura i que tinguin relació
amb algun dels apartats, del tema de la classe de física esmentats abans. Indica l'apartat en qüestió, tal i
com ho has de fer en les notes que prens a classe.

Recorda que en el primer quadern ja has treballat aquesta mena de fitxes de recull d'informació de les
l ectures. També pots utilitzar un full, una plana sencera, per anotar aquesta informació i després incloure'l
dins del dossier del tema que estàs tractant.
Un cop s'ha acabat el treball, i has recollit tot el material, convé que tinguis un sistema de presentació
i d'arxiu del dossier perquè et sigui útil per tornar-lo a utilitzar:

