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Hipòtesi de partida o idea inicial:

El procés d'elaboració:

Conclusions, resultats de la recerca:

La idea inicial d’aquest treball era la d’ampliar els coneixements sobre l’existència de vida més enllà del nostre
planeta, tractar el tema amb rigor i, al mateix temps, clarificar alguns dels interrogants que es produeixen al seu
voltant. L’objectiu era aproximar-se a aquest món i conèixer quina opinió en té la societat.

La recerca es va iniciar amb un treball de recull d’informació  que va consistir en la  consulta de diverses fonts:
llibres, revistes, internet i converses amb gent entesa en el tema. Després de fer una selecció de la informació es
van realitzar diverses activitats  que conduïen a comprovar les hipòtesis plantejades, com ara enquestes, visites a
Montserrat pels suposats avistaments d’Ovnis i les converses mantingudes amb el senyor Llorenç  Marcè i Ruiz entès
en temes relacionats amb l’univers i l’espai exterior, més concretament en ufologia.

La metodologia emprada va consistir en escollir el tema del treball i decidir quines parts caldria desenvolupar.
Un cop decidit això es va iniciar la selecció del material bibliogràfic a la vegada que  es duien a terme les diferents
activitats i les consultes a entesos en el tema i al professor tutor.  Finalment  es va elaborar el treball amb tota la
informació obtinguda.

La valoració de treball és molt positiva ja que les experiències viscudes han aportat coneixements i reflexions
interessants sobre un tema enigmàtic i obscur.

Com a conclusió  cal destacar la feina duta a terme que ha desembocat en un treball clar i concís a la vegada que útil
per a la  formació com a estudiant i com a persona,


