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En aquesta activitat,
ens tornarem escriptores i escriptors
de ciència-ficció.
T'atreveixes? Obre el sobre 1!

SOBRE #1

Hi ha molts escriptors i moltes escriptores que,
al llarg de la història, s'han dedicat a escriure llibres
imaginant futurs possibles.
Aquest tipus de novel·la forma part d'un genero que es diu
ciència-ficció.
La ciència-ficció ens ajuda a pensar en els futurs que volem
i els que no, a imaginar-nos invents que encara no
existeixen o altres possibles maneres de viure i habitar el
planeta.
Vol ser el teu també una escriptora o un escriptor de
ciència-ficció?
Obre el sobre 2!

En aquest sobre trobaràs alguns
fragments d'històries que es van
començar a escriure però no es
van acabar.
Tria el que més et crida l'atenció i
acaba la història!
Un vegada la tingui guardala en el
sobre 3!

SOBRE #2

La teva ment en un USB
És l'any 2030. Després d'anys de recerca amb rates
i micos, ha arribat el moment de fer l'estudi amb
els humans. Aquest procés permet que quan una
persona es mor tota la seva memòria i records
quedin emmagatzemats i puguin ser descarregats
a un ordinador. L'experiment ha estat tot un èxit!
Davant tal descobriment, es decideix crear una
reunió mundial amb els líders i investigadors de
tots els països per a analitzar com i quan es pot
utilitzar la tecnologia. De sobte, el dia abans de la
reunió…

Llegir la ment

És l'any 2025, en un laboratori de neurociència de la
Universitat de Barcelona, un equip d'investigadors han
desxifrat com interpretar l'activitat del cervell. En
concret, han desenvolupat un dispositiu que quan una
persona se'l posa, les altres poden saber què està
pensant. És un descobriment tan important que ràpidament se'n fan ressò en tots els telenotícies i xarxes
socials!
Aviat es comença a utilitzar perquè la policia interrogui
als criminals per a saber si diuen la veritat o no. Però un
dia, sense que ningú se n'adonés, algú posa un virus en
el dispositiu. Llavors...

El calma-bebès

És l'any 2025, l'Esther i la seva parella tenen 37 anys i
acaben de tenir un fill. La seva vida és molt estressada,
tenen molta feina i poc temps per al bebè que és molt
ploraner. Seguint el consell d'una amiga, l'Esther
compra el SweetBaby un robot que s'encarrega de
calmar els bebès. Al principi Esther està molt contenta:
el robot va fenomenal, cada vegada que el bebè plora
el deixa al robot i el robot interpreta el plor del bebè i
aconsegueix calmar-lo. Però amb el cap del temps,
comencen adonar-se que el fill vol passar cada vegada
més temps amb el robot i menys amb ells...

Les tele-rates
A Barcelona l'any 2025, va haver-hi una infestació
molt greu de rates que va afectar moltes cases i
llocs públics. Per a solucionar el problema un grup
de científics va inventar un sistema que permetia
tele-comandar i controlar a distància el moviment
de les rates. Gràcies a aquest invent van aconseguir treure les rates de la ciutat i enviar-les als
boscos. De sobte un dia, un grup de malfactors
van robar el sistema controlador de rates per
utilitzar-lo per als seus interessos malvats...

SOBRE #3

Molt bé! Ja has creat una història
de ciència-ficció!
T'agrada el futur que t'has
imaginat? Què podem fer per a
anar cap a aquest futur o
evitar-lo?

