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Ampliació 

PODEM VIURE SENSE INTERNET? 

Aquets és el problema social, actual i rellevant on l’objectiu principal és 
plantejar-nos què representa en les nostres vides totes les accions que van 
lligades a Internet i reflexionar sobre el seu ús. És per això que ens plantegem 
moltes qüestions com què és Internet, quan sorgeix, què és un ordinador, de 
quins materials està fet, com es fabrica un ordinador, quines conseqüències 
porta al medi ambient i a la societat actual en els diferents països del món, i els 
diferents jocs com Internet com a mitjà d’oci.  

L’alumnat de 4t i de 5è de l’Escola Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès, 
s’han vist abocats a tota una series d’hipòtesis, de comprovacions, de 
recerques, d’investigacions i de debats per acabar reflexionant si ells mateixos 
poden viure sense Internet.  

Així doncs, aquesta unitat els ha servit per valorar els drets i deures de les 
ciutadanes i ciutadans en un món globalitzat on Internet ajuda que hi hagin 
més desigualtats socials i medi ambientals. Així com crear consciència social 
dins el món que habitem, per la construcció d’un mon més just i equitatiu. 
També ens ha servit per caracteritzar algunes societats de diferents èpoques 
històriques a partir de l’anàlisi de les formes de jugar. Hem identificat les 
propietats dels diferents materials, l’evolució de les màquines. I per acabar 
utilitzar les TIC d’una forma responsable, tot valorant la necessitat de controlar 
el temps destinat a la seva utilització i el seu poder d’addicció. 

 

L’objectiu principal és que les ciutadanes i ciutadans que tenim en les nostres 
aules prenguin consciència del que significa habitar a la terra i en un món 
globalitzat gràcies a les noves tecnologies, i poder valorar quin poder tenen 
elles mateixes i ells, per fer canvis tot assolint un grau de consciència medi 
ambiental i social per seguir habitant en el nostre planeta d’una forma 
coherent, responsable, amb principis de sostenibilitat  i amb els hàbits de cura i 
respecte a altres situacions socials del món.  

Ens agradaria molt que aquesta unitat servis a tot aquell professorat que vol 
treballar  a partir d’un problema rellevant, desenvolupant projectes on 
s’englobin diferents metodologies. 
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Exploració  

Títol de l’activitat El Drive 
Descripció de l’activitat 
El nostre alumnat està avesat a treballar mitjançant el “drive” (eina que 
utilitzem a l’escola i que la trobem dins el google/gmail). Així que algunes 
vegades utilitzem aquesta eina per fer textos compartits, per rebre informació, 
per fer els deures, per fer treballs en grup, per fer presentacions...  
Per començar a treballar vam preguntar-nos moltes coses sobre Internet: de 
què està fet un ordinador? Quin material? Quan es va inventar? Qui és el senyor 
Google? Què fem amb els ordinadors quan no funcionen? Quin va ser el primer 
joc d’Internet?... 
Per tant, mitjançant el drive comencem a qüestionar-nos i a repartir-nos les 
preguntes per donar resposta. Aquesta tasca s’anirà fent progressivament 
conforme troben les respostes. Un cop tenen la resposta me l’envien i jo els hi 
faig els comentaris pertinents. En la pregunta ha de sortir la font on han trobat 
la informació i una imatge. Quan la pregunta està corregida i comentada es pot 
imprimir i portar-la a l’aula.  
Recursos  
El Drive amb la pregunta que li ha tocat. 
Temporalització  
Aquesta activitat va ser llarga perquè no tots els infants tenen el mateix ritme, 
es pactaven temps per tenir-la feta. Eren deures a casa al llarg del període que 
vam estipular.  
Aspectes didàctics i metodològics 
És important fixar un dia límit per poder escriure i reescriure totes les 
respostes, les aportacions i comentaris del mestre són importants per una bona 
comprensió de la pregunta assignada, es van fent correccions i petites 
observacions dels que es va escrivint (tot on line). L’eina permet fer comentaris 
i es pot revisar en tot moment, així com també permet veure l’historial del que 
ha escrit cada alumne.  
Amb aquesta activitat es comença i ens dóna les eines per on començar a 
investigar.  
Documents adjunts 
Fitxa: Exdrive (adjuntem les preguntes que van realitzar l’alumnat i l’esquema 
que se li va demanar per contestar les preguntes)  
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Introducció  

Títol de l’activitat Responem la pregunta del projecte 
Descripció de l’activitat 
Aquesta activitat consisteix en un treball de reflexió individual. Se’ls hi dóna 
una fitxa amb tres apartats. Elles i ells hauran de contestar la primera part que 
és la pregunta del projecte:  
 

- Tu, què penses? Podem viure sense Internet?  

Les altres parts les hauran de contestar al final del projecte i són aquestes 
preguntes:   

    - Ara ja saps moltes coses sobre Internet en el Món. Continues pensant el 
mateix que el primer dia? (justifica). 

   - Què sents un cop acabat el projecte? Has aprés? Ha canviat la teva manera 
d’entendre Internet? Què sents respecte el tema?  

 
Aquesta activitat ens servirà per conèixer les seves representacions socials i 
pels seus coneixements previs sobre el tema 
Recursos  
La fitxa 
Temporalització  
Mitja hora per poder corregir si cal algun aspecte. 
Aspectes didàctics i metodològics 
La canalla fa les seves pròpies divagacions i pot ser que et preguntin, per la 
qual cosa intentarem no donar respostes sinó contestant-li amb més preguntes, 
és important no donar models de resposta, perquè moltes vegades responen 
allò que esperem d’ells, però no responen el que senten de veritat i has 
d’aconseguir fer-los reflexionar i crear més dubtes. 
Documents adjunts 
INreflexio.doc  
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Introducció 

Títol de l’activitat Com és un ordinador per dins? 
Descripció de l’activitat 
Aquesta vegada l’activitat serà totalment de descobriment, volem saber que hi 
ha dins d’un ordinador per tant la millora manera és desmuntar-lo, mirar i 
observar-lo. Primer ens imaginem com és per dins i ens fem unes hipòtesis. 
Seguidament els desmuntem i mirem que hi ha dins, quins materials trobem i 
d’on venen la majoria de les peces. 
Recursos  
Tres ordinadors de la deixalleria (les torres).  
Tornavís 
Les fitxes 
Temporalització  
Una sessió d’1 hora i mitja. 
Aspectes didàctics i metodològics 
Ajuntem les taules en 3 grans grups i pactem que tothom ha de poder 
desmuntar alguna part de l’ordinador. Entre elles i ells han d’ajudar-se i arribar 
acords del torn de per poder desmuntar.  Cal que hi hagi un cert ordre perquè 
la tasca no és fàcil i volem que es fixin en cada pesa, en el seu material i quina 
procedència tenen. Al final faran una avaluació del grup i tornaran a omplir la 
fitxa de com és un ordinador per dins. 
Documents adjunts 
Fitxa: INordi 
Fitxa: INordi2 
Fitxa: INavaluacio  
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Introducció 

Títol de l’activitat Les màquines senzilles. 
Descripció de l’activitat 
En aquesta activitat treballarem les màquines senzilles. Per fer-ho farem una 
activitat per conèixer els coneixements previs dels alumnes. Un cop fet aquesta 
tasca anirem treballant els diferents blocs: palanca, pla inclinat, corrons o roda i 
politja. Per acabar farem una activitat per avaluar els coneixements que s’han 
treballat. Amb l’ajuda d’una bicicleta els alumnes hauran d’identificar les 
diferents màquines senzilles.  
Recursos  
Diferents rampes de jocs.  
Cartolina i cargol 
Capsa gran. 
6 Playmobils. 
Bicicleta 
Les fitxes 
Temporalització  
5 sessions d’1 hora i mitja. 
Aspectes didàctics i metodològics 
En aquesta activitat els alumnes s’agruparan per taules. Les activitats es faran 
en petit grup mitjançant la cooperació entre els membres del grup. Per fer les 
diferents tasques els alumnes cada taula tindrà un portaveu i un encarregat de 
desar el material. 
A mesura que els alumnes han fet les activitats manipulatives  de grup hauran 
de contestar les preguntes del dossier de màquines senzilles. 
Documents adjunts 
Fitxa: INdossiermaquines 
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Introducció 

Títol de l’activitat La matèria 
Descripció de l’activitat 
En aquesta activitat treballarem la matèria. Comencem fent una conversa per 
saber els coneixements previs. És fan seqüències d’aprenentatges 
manipulatives per adquirir el concepte de matèria. Es posen 5 capses tancades 
amb 5 objectes que han d’esbrinar sense mirar-la. A partir d’aquí es parla i 
reflexionar d’aspectes sobre la matèria: duresa, pes,volum,..A més a més, es 
fan activitats on els alumnes fan el paper de molècules i experimentar per 
entendre el seu funcionament.   
Posteriorment es treballa la unió de les molècules. També què passa amb els 
canvis físics i químics.  
Per  avaluar l’activitat es proposa respondre a la pregunta: L’aigua que bevem, 
és la mateixa que bevien els dinosaures?  
També es demana fer una redacció explicant perquè en la confecció dels 
ordinadors es realitzen amb uns materials i no amb un d’altres, havent 
d’argumentar aspectes sobre la matèria.  
 
 
Recursos  
5 caixes amb: còdol, pila, pot d’aigua amb sabó,tros de fusta i bombolles d’aire,  
2 recipients transparent i colorant alimentari 
Galetes, xeringues i  aigua. 
Pots de fer el buit i núvols de sucre.  
Les fitxes 
 
Temporalització  
4 sessions d’1 hora i mitja. 
Aspectes didàctics i metodològics 
En aquesta activitat els alumnes s’agruparan per taules. Les activitats es faran 
en petit grup mitjançant la cooperació entre els membres del grup. Per fer les 
diferents tasques els alumnes cada taula tindrà un portaveu i un encarregat de 
desar el material. 
A mesura que els alumnes han fet les activitats hauran de contestar les 
preguntes del dossier de la matèria 
Documents adjunts 
Fitxa: INdossiermateria 
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Estructuració 

Títol de l’activitat L’evolució del joc al llarg de la història 
Descripció de l’activitat 
Aquesta activitat neix de l’associació que fa el nostre alumnat 
d’Internet i el fet de jugar. Ens vam plantejar aquesta activitat 
com un projecte, així doncs, l’estructura és la següent: 
Exploració:Per començar vam donar imatges i títols on ells 
havien d’elaborar un mural que es va quedar a la classe per 
poder consultar en tot moment. Les èpoques escollides han 
estat: edat antiga (els jocs olímpics), edat mitjana (les justes), 
edat moderna (els pre esports) i edat contemporània (la wii). 
Introducció: Vam mirar un vídeo on surten imatges de les diferents èpoques i 
els seus jocs. 
Estructuració: Vam elaborar un dossier que servirà de guia. Els 
hi vam plantejar si és el mateix un esport que un joc. Amb el 
treball del dossier estàvem necessitat en tot moment col·locar-
nos en el context històric i va servir tenir el mural penjat a l’aula. 
Cada cop que parlàvem d’una època després anàvem al gimnàs i 
jugàvem als jocs. Un cop realitzats els jocs, l’alumnat havia 
d’omplir una fitxa. Al final de les 4 èpoques i de fer els diferents 
jocs i de fer les seves respectives fitxes, per grups vam elaborar 
uns murals per deixar-los penjats al gimnàs.  
Aplicació: Per avaluar tot el que havíem aprés vam treballar la cançó dels 
“Manel: Si hagués nascut a Roma”. L’estructura de la cançó ens va servir per 
estructurar els nostres textos, així vam elaborar tres textos que començaven: 
Si hagués nascut a Grècia fa més de (edat antiga).... Si hagués nascut a 
Espanya fa més de (edat mitjana).... Si hagués nascut a Itàlia fa més de (edat 
moderna)....l’alumnat havia de posar els anys i després començaven a redactar 
la seva història.  
Recursos  
El dossier 
El vídeo amb les diferents èpoques 
Material d’educació física (discos de llançament, javelines de goma espuma, 
indiakes, pilotes, escuts, xurros de piscina, màrfegues....) 
Patinets que portaven l’alumnat de casa 
La cançó dels Manel 
Les fitxes per fer les sessions dels jocs i les de les redaccions 
Temporalització  
Una sessió d’hora per elaborar el mural de les èpoques històriques 
Una sessió d’hora i mitja per mirar el vídeo i per treballar el dossier. 
Es van utilitzar 4 sessions d’hora i mitja de l’àrea d’educació física per realitzar 
els jocs. 
Mitja hora per treballar la cançó dels “Manel” 
3 sessions d’una hora per treballar el text explicatiu de les èpoques (es feia 



Podem viure sense Internet?  

 

 

l’estructura i es començava a l’aula i s’acabava de deures a casa) 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
Tots els moments d’aquesta unitat estan pensats per treballar en grup de taula 
(entre 4 i 5 persones) menys la part d’elaborar els textos de l’aplicació que es 
fa de manera individual. El dossier va pautant el treball i els hi fa fer hipòtesis i 
moments de conversa amb la taula. En l’apartat de l’execució dels jocs també 
es fa per grups en el gimnàs. En la lectura del dossier s’ha fet llegint entre totes 
i tots i fent els aclariments necessaris.  
Així doncs, contemplem dues maneres d’avaluar l’activitat; la fitxa del joc que 
es realitza després de l’activitat física i el text de “si hagués nascut...”  
Documents adjunts 
Fitxa: ESfitxajoc 
Fitxa: ESjocs 
Fitxa: ESmanel 
Fitxa: ESsihagues 
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Estructuració 

Títol de l’activitat Consciència social 
Descripció de l’activitat 
Aquesta vegada l’activitat ens ve marcada pel interès sobre 
algunes preguntes que es feien al principi, on es preguntaven 
què es fa amb els ordinadors un cop no funcionen, també de 
quan vam desmuntar l’ordinador i va voler saber d’on venen 
la majoria de les peces, així com quin material estan fetes. 
Aquesta activitat ens serveix per crear converses a través 
d’imatges lligades a Internet. Tant sols cal posar en el 
“google” imatges paraules com: “vertedero de ordenadores”, 
“coltan”, “fabricas ordenadores asia”, “desigualdades 
internet”... i surten una pila d’imatges que es poden 
comentar i deduir què hi passa.  
Així hem fet un recull de 60 fotografies on per grups de taula 
havien de decidir si tenien relació amb Internet o no. Al final 
de mirar totes les imatges havien de justificar perquè unes sí 
eren Internet i altres no. Al final havíem de posar totes les 
hipòtesis en comú i vam arribar a l’acord que totes les 
imatges tenien relació amb Internet. 
 
Recursos  
Les 60 imatges plastificades perquè les puguin manipular. 
El projector per poder mirar les fotografies i poder-les comentar en gran grup. 
La fitxa que han d’omplir amb el grup. 
El contracte per treballar plegats. 
L’avaluació de grup. 
 
Temporalització  
Dues sessions d’una hora. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
Aquest treball és important fer petits grups on totes i tots 
puguin dir el que pensen, per això és important firmar un 
contracte de compromís on tothom col·labori. En aquesta tasca 
es repartiran les funcions de cada un/a, com que s’han d’anar 
deixant les fotografies hi haurà un encarregat o dos de 
material, un portaveu, i un/a o dos que repassi les faltes 

d’ortografia. Aquest contracte el signen tots i a més diuen 
quines són aquelles coses que hauran de fer perquè el grup 
funcioni correctament. Després de fer l’activitat també faran 
una avaluació del grup. La idea de l’activitat és generar moltes 
conversacions i que totes arribin a conclusions justificades, 
mai es deixa dir: perquè sí o perquè no. Han de ser capaços 
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de justificar i d’utilitzar tot el que porten aprés fins el moment.  
L’avaluació a part que hi ha per part dels grups, l’hem fet mitjançant 
l’observació directe i l’escrit que fan en el dossier de les imatges.  
 
Documents adjunts 
Fitxa: ESconsocial 
Fitxa: ESavagrup 
Fitxa: EScontracte 
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Aplicació 

Títol de l’activitat Debat sobre la pel·lícula “Los ultimos días” 
Descripció de l’activitat 
Aquesta és l’activitat que hem pensat per fer l’aplicació del projecte. El que 
pretenem és crear un debat amb tota l’aula sobre la pel·lícula. Primer es mirarà 
el film i després s’omplirà la fitxa de treball de forma individual. Quan estigui la 
fitxa feta, es col·locaran en grups de dues taules per comentar-se què han 
posat, en aquest moment es fa una primera aproximació al debat i buscar 
consensos entre totes i tots, un cop emplenada amb el grup ens col·locarem en 
rotllana i totes i tots explicarem i justificarem les respostes.  
Recursos  
La pel·lícula de “Los ultimos días”. 
Projector a la classe. 
La fitxa per treballar. 
La fitxa d’avaluació del grup de treball. 
Temporalització  
Per aquesta activitat es va utilitzar tot el dia. Vam necessitar gairebé dues 
hores al mati per mirar la pel·lícula i començar a treballar el debat. A la tarda 
vam fer el debat i vam exposar les nostres inquietuds i les nostres teories. 
Aspectes didàctics i metodològics 
Quan es mira una pel·lícula de vegades és necessari anar parant-la per fer 
aclariments. A l’hora de treballar en debat cal que hi hagi una certa cultura per 
fer-ho. La canalla de l’escola està acostumada a explicar i escoltar als demès. 
Nosaltres intentem no fer mai votacions i arribar al consens escoltant tots els 
punts de vista i respectant-los. La mestra farà el paper de moderador quan faci 
falta, perquè moltes vegades és la pròpia canalla que gestiona el debat.  
Documents adjunts 
Fitxa: APpeli 
Fitxa: APavagrup 
 
 


