
EXPLICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS:  

Som conscients de tot el que s’amaga quan consumin? Les joguines 

TÍTOL: Som conscients de tot el que s’amaga quan consumim? 
Les joguines ÀREA: Coneixement del medi social CURS: 17-18 NIVELL: 4t TRIMESTRE: 3 

SESSIÓ FASE ACTIVITAT TEMPS DESCRIPCIÓ MATERIALS AGRUPAMENT AVALUACIÓ DOCUMENTACIÓ 

1 EXPLORACIÓ 

Què sabem? 15 min 
Cada estudiant respondrà les tres preguntes de la 
fitxa, per tal que, al final, l’adult en pugui fer un 
buidatge i conèixer què sap l’alumnat. 

- Còpies fitxa 

- Llapis 

- Goma 
Individual 

INICIAL 

Activitat 1 - Què 
sabem 

Mar i muntanya 20 min 

Per dur a terme aquesta activitat, és necessari un 
espai diàfan. L’alumnat es col·loca dempeus 
formant una fila i, tot seguit, l’adult dóna dues 
opcions i cadascú s’ha de posicionar segons el que 
prefereixi. L’objectiu és que l’alumnat s’adoni que 
durant les 4 primeres partides hi ha nens i nenes 
barrejats però, en canvi, en les dues últimes, que 
tracten de joguines, es crea un grup de nens i un de 
nenes. 

- Còpia Recurs 1 
Gran grup 
(actuem 

individualment) 
Recurs 1 - Activitat 

mar i muntanya 

Presentem el 
projecte 10 min 

Amb aquesta presentació, pretenc posar les bases 
del projecte: què és la publicitat, on la trobem, els 
tipus, els seus objectius i efectes. 

- Ordinador 
- Projector 
- Presentació Recurs 2 

Gran grup Recurs 2 - La 
publicitat 

Ho desitgem o ho 
necessitem? 15 min 

A partir de les quatre situacions que es plantegen, 
es pretén que l’alumnat s’expressi, treballant la 
diferència entre comprar per desig i per necessitat. 

- Ordinador 
- Projector 
- Presentació Recurs 3 

Gran grup 
Recurs 3 - Ho 
desitgem o ho 

necessitem 

2 

INTRODUCCIÓ 

Què és una ONG? 60 min 

La finalitat d’aquesta sessió i activitat és poder 
contextualitzar què són les ONG i com funcionen, a 
fi de poder emmarcar el projecte simulant que som 
una ONG. Per fer-ho, es pot utilitzar la presentació 
o, si és possible, convidant alguna persona que hi 
treballi. 

- Ordinador 
- Projector 
- Presentació Recurs 4 

Gran grup 

FORMATIVA 

Recurs 4 - ONG - 
Campanya 

3 

El regal més volgut 30 min 

Aquesta activitat consisteix a fer una lectura en veu 
alta de la història que es presenta en el conte, a 
partir de la qual podrem endinsar-nos en un debat: 
Hi ha joguines per nens i joguines per nenes? 
Tothom pensa el mateix? 

- Còpia Recurs 5 Gran grup Recurs 5 - El regal 
més volgut 

* Els 
publimissatges 

17 min 

Per tal de poder veure i viure en primera persona 
que moltes actituds i opinions ens vénen 
influenciades per la publicitat, utilitzarem un recurs 
proper a l’alumnat: els catàlegs de joguines. Durant 
5 minuts, per equips cooperatius, els hauran de 
fullejar fixant-se amb tots els detalls que puguin. Tot 
seguit, entre tots, en gran grup, hauran d’aconseguir 
respondre les preguntes del Recurs 6, d’una 
manera aproximada. 
 
 
 
 

 

- Catàlegs de joguines 
- Còpia Recurs 6 
- Respostes Recurs 6 

Equips 
cooperatius  i 

gran grup 
Recurs 6 - Els 
publimissatges 



4 

ESTRUCTURACIÓ 

* Amagavalors 20 min 

Per iniciar l’activitat, organitzarem l’aula per equips 
cooperatius, els quals tindran entre 3 i 4 targetes 
que descriuen un valor, una actitud o un 
comportament (Recurs 7 - Amagavalors). 
Aleshores, entre ells hauran de decidir si ho 
atribueixen al sexe masculí o al femení, per arribar a 
argumentar-ho en gran grup i poder-ho enganxar a 
la cartolina corresponent. 

- 2 cartolines amb els 
respectius títols “nens” i 
“nenes” 
- Còpia Recurs 
- Blue tack 

Equips 
cooperatius  i 

gran grup  Recurs 7 - 
Amagavalors 

* A mi m’agradaria 
canviar… 

40 min 

Aquesta activitat es divideix en diferents parts: 
1. Lectura en veu alta de les cartes 

d’exemple: Sant Jordi i Blancaneu. 
2. Cada infant reivindica quelcom segons la 

seva experiència.  
3. Estona per compartir, qui vulgui, amb la 

resta del grup allò que ha escrit. Si es 
considera convenient, es poden penjar les 
produccions en un espai de l’aula. 

- Còpies Activitat 2 
(L’adult decideix imprimir 
una còpia de les cartes 

d’exemple per cada 
alumne/a o només una per 

cada grup) 

Gran grup (1-3) i 
Individual (2)  

Activitat 2 - A mi 
m'agradaria 

canviar... 

5 Mirem més enllà 60 min 

Per dur a terme aquesta activitat, cada equip 
disposarà d’una còpia de l’Activitat 3 - Mirem més 
enllà. Aleshores, a poc a poc, l’adult anirà projectant 
la presentació (Recurs 8 - Mirem més enllà) per tal 
que l’alumnat pugui anar responent les qüestions. 
En acabar, es farà una posada en comú en gran 
grup, a fi de poder conversar, reflexionar i 
reconèixer tot allò que han pogut veure, estenent-ho 
a les diferències generacionals.   

- Ordinador 
- Projector 
- Presentació Recurs 8  
- Còpies Activitat 3 

Equips 
cooperatius i 

gran grup  
Activitat 3 - Mirem 

més enllà 
Recurs 8 - Mirem 

més enllà 

6/7 Ens decidim! 120 min 

En gran grup, es farà un recordatori de la sessió 2 i 
de totes les desigualtats descobertes durant el 
projecte (desig vs. necessitat, estereotips i/o 
evolució entre generacions o entre països). Tot 
seguit, cada equip tindrà la missió de crear un 
producte final d’entre els que es proposen a la base 
d’orientació. Durant aquestes dues sessions serà el 
moment de prendre les decisions necessàries: nom 
d’equip, temàtica, tipus de producte, materials, etc. 

- Còpies Activitat 4 
Gran grup i 

equips 
cooperatius 

 
Activitat 4 - Base 
d'Orientació - Ens 

decidim! 

8/9/10 APLICACIÓ Elaborem amb tot 
el que hem après! 

180 min 

Atenent la diversitat de ritmes de l’aula, a mesura 
que els equips es vagin posant d’acord podran 
començar a crear el producte (o els productes) 
escollit(s). En la darrera sessió, cada equip 
presentarà al grup classe què han fet, com i per 
què. 

- Còpies Activitat 4 
- Cartolines, colors, 
retoladors 
- Ordinadors 
(Segons els equips) 

Equips 
cooperatius i 

gran grup 
FINAL 

Activitat 4 - Base 
d'Orientació - Ens 

decidim! 

 

* Les tres activitats encapçalades per aquest símbol (*) significa que han estat adaptades i/o són una adaptació de les que proposa la proposta educativa Mirall, de Fundesplai. 

 


