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PODEM VIURE SENSE INTERNET? 

 

Objectius 

L’objectiu principal és plantejar-nos què representa en les nostres vides totes 
les coses 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. 
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. 
 

 

Descripció de la proposta 

Aquets és el problema social, actual i rellevant que ens ajuda a fer una reflexió 
de tot el que significa Internet en la nostra societat i en la nostra manera de 
viure. Aquest plantejament ens servirà per començar a investigar i reflexionar 
sobre les diferents conseqüències de les noves tecnologies lligades a Internet.  
Aquesta proposta ens guiarà cap un munt de continguts per treballar des del 
medi natural i social aquelles parts que ens ajudaran a analitzar, reflexiona i 
entendre si podem viure sense Internet i perquè no.  
  

Aspectes didàctics i metodològics 

Podeu veure els aspectes didàctics i metodològics explicitats en cada una de 
les activitats. 

Recursos emprats 

Google drive,  vídeo, i Internet. 
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Concepte matèria 
- Concepte de màquina 
- L’evolució del joc al llarg del temps 
- Consciència social (contaminació, deixalles electròniques, fabricació dels 

ordinadors i la problemàtica del coltan a l’Àfrica) 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle mitja de primària i cicle superior de primària  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

Aquesta unitat està pensada per treballar l’àrea de medi natural, social i 
cultural.  

Documents adjunts 

 
• Material per al professorat. 

Guia ampliada. pdf 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
- La pel·lícula “Los ultimos dias”, dirigida per Alex Pastor i David 

Pastor 
- Un muntatge de vídeos de les diferents èpoques històriques (edat 

antiga, edat mitjana, edat moderna i contemporània) 
- Recull d’imatges relacionades amb Internet en el món 
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