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Títol:  Els llibres tenen futur? 

 

 
                                                   Eix cronològic dels llibres.  Autors: alumnes 3r de l’escola Mercè Rodoreda 

 

Objectius  

 Investigar la història del llibre per entendre on ens trobem i imaginar com seran els 

llibres en un futur. 

 Desenvolupar l’esperit crític a partit de les diferents versions de la llegenda de Sant 

Jordi per valorar quina s’adequa més als temps actuals.  

 Identificar la desigualtat social pel que fa a l’accés a la cultura.  

 

Descripció de la proposta  

La següent seqüència didàctica pretén fomentar l’esperit crític dels infants. Els incita a fer-se 
preguntes i a imaginar el futur, tenint en compte el passat i entenent el present. Així doncs, es 
parteix de la pregunta següent: els llibres tenen futur? A partir d’aquí es poden treballar molts 
continguts diferents sobre la història, el procés de producció dels llibres, qüestions 
econòmiques, desigualtats socials, etc. Es tracta d’adaptar la seqüència al nivell on es trobi 
l’alumnat i al temps del qual disposem. En aquest cas en concret, es pretenia normalitzar i 
fomentar el fet de qüestionar-nos el món a partir de quelcom quotidià i proper. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Pràcticament tota la seqüència didàctica es duu a terme gestionant el grup classe en equips 
cooperatius. Per tal d’intentar assegurar el treball cooperatiu real, a cada membre del grup se 
l’adjudica un rol (secretari, portaveu, coordinador i material). A més, cada grup de treball 
estudia un període de la història diferent, per tant, ja no només necessiten a tots els membres 
del grup per poder realitzar la tasca, sinó que més endavant necessitaran a la resta d’equips 
per tal d’entendre tota l’evolució dels llibres.  

Un cop es fan les exposicions i s’explica com eren els llibres, es creen grups d’experts. 
Aleshores, es formen grups on hi hagi un nen expert en una període històric concret. L’objectiu 
és que cada nou grup dissenyi el seu llibre prototip del futur i reflexionin sobre que hi ha del 
passat en aquest futur.   

 

Recursos emprats  

- Ordinadors portàtils i tauletes. 

- Symbaloo. 

- Dossier de l’alumne amb informació de cada etapa històrica. 

- Fitxes guia. 
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Continguts 
1. Identitat/alteritat: Com eren els llibres abans i com són ara? Observació de l’evolució 

de la història dels llibres per tal d’entendre el present i imaginar el futur.  
 

2. Diferenciació: diversitat i desigualtat Tothom ha tingut accés als llibres sempre? 
Identificació de la desigualtat social i de gènere per tal de reflexionar que accés a la 
cultura ha de ser un  dret universal. 

 
3. Canvi/continuïtat Quines diferències hi ha entre els llibres de cada etapa històrica? 

Comparació i anàlisi de l’evolució de la història del llibre per saber quina funció complien 
abans i ara, així com els canvis que han patit, a través de vídeos i pàgines web, per tal 
d’imaginar el futur. 

 
4. Racionalitat/irracionalitat: Per què es va inventar l’e-book i què va comportar? 

Identificació de les causes i conseqüències de l’aparició de l’e-book per tal d’entendre 
els canvis. 

 
5. Organització social/ poder: Qui tenia accés als llibres i per què? Anàlisi de 

l’organització social per tal d’entendre per què només uns pocs tenien accés als llibres. 
 

6. Creences i valors: Sempre s’ha entès l’accés a la cultura com un dret? Comparació del 
valor que se li donava a la cultura a les diferents etapes històriques per entendre la seva 
importància. 

 

Processos 

Per fer-ho, es van formar grups d’experts, en els quals cada membre assumia un rol per 

afavorir el treball cooperatiu. Cada grup estudiava un període de la història en relació als llibres 

(edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània). Llavors, vam fer una 

“conferència d’experts” on cada grup havia d’explicar com eren els llibres en el període que ells 

havien investigat. D’aquesta manera, vam poder observar l’evolució dels llibres, entendre per 

què ara són així, imaginar què pot passar en un futur i pensar què volem que passi per actuar 

en conseqüència (per exemple, si no volem que el llibre en paper desaparegui, cal que 

adquirim exemplars físics).  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta seqüència didàctica es pot adaptar a diferents nivells, concretament es va dur a terme 

a tercer de primària. Però, penso que per poder reflexionar i profunditzar en temes com la 

desigualtat social o la importància de l’accés a la cultura seria idoni realitzar-la a cicle superior. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Aquesta seqüència ja té implícita la relació entre molts continguts d’àrees diferents com ara: 

coneixement del medi, llengua i literatura, informàtica, tecnologia i/o educació visual i plàstica. 

Aquesta relació pot ser més o menys intensa en funció del nivell de profunditat que es vulgui 

assolir. Pel que fa a la relació amb l’entorn, si s’ubica dins el període de Sant Jordi, pot tenir un 
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vincle molt intens i viscut, així com si es treballa la setmana del llibre, la setmana de la cultura, 

premis literaris o altres projectes que es desenvolupen al centre o a l’entorn més proper. 

 

Documents adjunts 

1. Documents per al professorat 

 Programació UD 

 Mapa d’idees 

 Activitats 

 Informació:  

o Edat antiga,  

o Edat mitjana,  

o Edat moderna 

o Edat contemporània 

 Annex 1: Llegenda St Jordi 

 CB_Medi 

 

2. Documents per a l'alumnat 

 Annex 2: Qüestionaris 

 Annex 3: Rubrica de cooavaluació 

 

Autoria 

Elisabeth Soto 

Neus González, tutora del pràcticum UAB 
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