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ACTIVITATS  DE  CIÈNCIES  SOCIALS  PER  A  ESO
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P R E S E N TAC I Ó

Teniu a les mans un dossier amb
diferents activitats i propostes que
giren entorn la pandèmia del
coronavirus i les situacions socials
que s'hi han viscut com a
conseqüència. 

No estan dirigides a cap curs en
concret, tot i que s'han dissenyat
pensant en l'alumnat d'Educació
Secundària. 

L'objectiu del dossier és facilitar
recursos al professorat per poder
treballar alguns aspectes de gran
complexitat viscuts aquests
mesos, a partir de les mirades i les
preguntes de les ciències socials. 

Mirades i preguntes que ens
poden acompanyar i ajudar a
entendre el món, especialment en
moments transcendents i difícils
com els que estem vivint. 
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i n d ex

què ha canviat? (canvi i continuitat)

no és el primer... (canvi i continuitat)

temps al temps (temporalitat)

tot està connectat? (causalitats)

per què no és igual? (causalitats)

Som paisatge (paisatge)

pandemi-art (art i mentalitats)

música en vena (art i mentalitats)

drets i sanitat (ciutadania)

(s)avis (ciutadania)

ens uneix o ens separa? (ciutadania)

decisions difícils (ciutadania)

igualtat desigual (ciutadania)

roda congelada (economia)

activitats i consum (economia)

cures: necessitats (economia)

cures: valor social (economia)

fakenews (mitjans de comunicació)

afecta tothom per igual? (problemes ecosocials)

app: problema o solució? (i) (temes controvertits)

app: problema o solució? (ii)  (temes

controvertits)

recuperar o repensar? (futur)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.
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22.

Aquestes activitats han estat
pensades i dissenyades per
facilitar el treball a les aules,
principalment d'ESO. 

Queden a disposició del
professorat, l'alumnat i tota la
comunitat educativa a qui li puguin
fer algun servei. 

Poden ser modificades, difoses,
adaptades, ampliades i
manipulades per adequar-se al
grup, metodologies i objectius que
calguin. No poden utilitzar-se per a
finalitats que no siguin educatives,
ni treure'n rèdit econòmic.

Darrere aquestes propostes no hi
ha cap organització. Han estat
elaborades per Mariona Massip i
Sabater, doctoranda de didàctica
de les ciències socials a la
Universitat Autònoma de
Barcelona i membre de GREDICS.
Qualsevol queixa, suggeriment o
dubte el podeu fer arribar a
Mariona.Massip@uab.cat.   

 
 

El programa gràfic
utilitzat per a la
maquetació d'aquest
dossier és CanvaPro.



q u è  h a  c a n v i a t?  
La situació de pandèmia i les mesures que s'han generat per frenar-la (entre elles, el
confinament), ens fa pensar que el món ha caviat de cop i volta. 
És així? 
Pensa amb aquelles coses que han canviat, i aquelles que no ho han fet, en...

Canvi  i
Cont inuitat

La teva vida
personal 

La teva família

El teu poble o
ciutat

El món



Per carta dels Procuradors de la
ciutat de Tortosa, tenim notícia
certa que en ella hi ha contagis de
peste declarada (que Déu ens en
guardi). 
Per aquest motiu intransigim la
deliberació del Savi Consell de
Cent i avui hem manat reunir-se
la Junta del Morbo. 
Us ho notifiquem a Vostra
Majestat i us supliquem que no es
doni entrada a persones, robes ni
mercaderies que vinguin d'allà. I
així mateix hem manat (...) que
tres dies després de la publicació
d'aquesta crida, feta a dia d'avui,
no es permeti l'entrada a la ciutat
a cap persona que no porti la
pòlissa de salut signada i
segellada. 

Guardi Nostre Senyor a Vostra
Majestat 
Barcelona
Febrer de 1650

Pots buscar informació d'aquests contextos. Quines semblances i quines diferències
trobeu entre aquestes situacions passades i l'actual?

n o  é s  e l  p r i m e r . . .  

Canvi  i
Cont inuitat

Imatges de la Grip Espanyola (1918)



Durant l'any 2020, la preocupació i les reaccions al COVID19 han estat/van ser molt
canviants amb poc temps. 
Amb només els tres primers mesos de l'any va passar de ser un virus desconegut al gran
tema de preocupació mundial; de no saber-se'n gairebé res, a financiar-se'n milers
d'estudis. L'opinió social també ha canviat molt: de ser un tema poc preocupant del que fins
i tot es feia burla, a ser un tema que ha generat pànic. També ha canviat molt l'estat anímic
de les persones de tot el món. 

Per poder ubicar tots aquests canvis, ens hi pot ajudar fer una línia del temps, una
cronologia. En aquestes es pot veure com ha anat canviant l'estat d'opinió, les polítiques i
les mesures en funció de l'evolució i la difusió de la malaltia. En aquest enllaç pots trobar
una cronologia de l'evolució dels primers mesos: 

https://interactius.ara.cat/coronavirus/cronica-pandemia

Però, i tu? Quina ha estat la teva cronologia en la vivència del COVID? 

Fes una línia del temps i marca'n referències temporals (mesos, per exemple). 

Marca-hi fets que per a tu hagin estat importants i que tinguin alguna relació amb la
pandèmia, des dels més personals als més globals. 

També pots establir períodes: poden ser circumstancials (per exemple, el temps de
confinament sense sortir de casa, el curs, etc) o també intrapersonals (per exemple,
períodes en què no hi donaves importància, períodes en què t'hagis angoixat, etc). 

Podeu comparar els cronogrames amb les companyes i companys de classe. En què
s'assemblen? Hi ha algun fet que us hagi marcat a molts? Quins elements han fet que les
vostres vivències fossin diferents?

t e m p s  a l  t e m p s

Temporal i tat

2020



t o t  e s t à  c o n n e c t a t?  
Amb el que has viscut, el que has vist, has sentit i has interpretat t'has pogut fer una
idea del que ha passat i el que està passant. Intenta explicar-ho amb un mapa
conceptual, lligant aquests conceptes. 
Si creus que hi falten elements, pots incloure'ls. Normalment no hi ha mai una sola
causa! 

Augment de la mortalitat
Mobilitat internacional
Confinament
Tancament de fronteres
Augment del consum
d'internet
Saturació del sistema
sanitari
Estudiar i treballar des
de casa
Disminució de la
contaminació
Disminució de la
mobilitat
Organització de
solidaritat veïnal
Polítiques de prevenció
Polítiques de contenció
Polítiques de
desescalada
Polítiques de reactivació
econòmica
Augment de les
videotrucades
Incentivació del comerç
local
Impacte emocional

Pots relacionar els diferents fenòmens amb
fletxes per marcar les relacions de causa i
conseqüència i amb gargots per marcar les
relacions de contrarietat: coses que es fan
per anar en contra d'alguna cosa o per
frenar-la. 

Poseu en comú els diferents mapes amb la
resta de la classe i amb la vostra professora o
professor.

Causal i tats

Epidèmia

Pandèmia

Crisi
Sanitària

Crisi
Econòmica

Crisi Social

Fenòmens generals Fenòmens concrets



Causal i tats

p e r  q u è  n o  é s  i g u a l?  
Els efectes del Coronavirus han sigut molt diferents en diferents països. Hi
ha llocs on ha mort molta gent i d'altres on no ha afectat tant. 

Per què creus que es donen aquestes diferències?
Encercla les causes que penses que expliquen els efectes desiguals del
coronavirus en diversos països i marca quines creus que són principals i
quins poden influir. 

Perquè la biologia de
les persones és

diferent segons el país 

Per les decisions
polítiques que s'han

pres 
Pel clima 

Pel sistema sanitari Per les actituds de la
ciutadania 

Pel tipus d'alimentació

Per l'envelliment de la
població

Per la densitat de
població

Pel tipus de cultura

Per l'existència d'altres
pandèmies

Pels materials, recursos
i sistemes d'higiene i

salubritat

Per la mobilitat de la
població

Pots comprovar l'evolució de la COVID19 al món a: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html



Rambla de Barcelona

s o m  p a i s a t g e  
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Què és el que més t'ha sobtat dels paisatges del teu poble o ciutat durant el
confinament?
Com ha canviat el paisatge sonor del lloc on vius? 
Creus que les persones formem part dels paisatges?

El confinament ha fet canviar el nostre dia a dia. De manera molt especial, ha canviat
la manera com fem servir els espais. També han canviat els sons, els sorolls i els
colors dels paisatges.  Ha fet canviar els paisatges del nostre entorn. 

PaisatgeEL  CORONAVIRUS  VA  CANVIAR  EL  MÓN?



La vivència d'epidèmies i pandèmies marquen molt a les persones i les societats que
les enfronten. Això es nota, també, a l'art. 
Busqueu exemples de com artistes de tot el món s'han fet ressò de la pandèmia del
coronavirus i les seves conseqüències. 
Poden ser obres d'art reconegudes o expressions artístiques casolanes: des de
cançons a memes especialitzats!

Art  i  Mental i tats
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Gonzalo de las Cuevas
@Covid Art Museum @Covid Art Museum

p a n d e m i -a r t  

EL  CORONAVIRUS  VA  CANVIAR  EL  MÓN?

Obra de Bansky 

a l'Hospital General de

Southampton



Art  i  Mental i tats

m ú s i c a  e n  v e n a

EL  CORONAVIRUS  VA  CANVIAR  EL  MÓN?

El món de la música s'ha vist afectat per les conseqüències del confinament. 
Per una banda, a les persones que es dediquen a la música se'ls han anul·lat
concerts i gires. Però per altra banda, la música ha estat molt important per ajudar
a passar aquesta situació a molta gent.  
Algunes cançons han tingut un èxit especial: s'han convertit en himnes col·lectius. 

Quina relació has tingut tu amb la música durant aquests dies? 

Per què creus que aquestes cançons han tingut un èxit especial?

Creus que en moments complicats hi ha un tipus de música i un tipus de missatge
amb més impacte que d'altres? Quins? Per què?

Tot anirà bé
Joan Dausà

Resistiré
Dúo Dinámico

Escriurem
Miki Núñez



Ciutadania

https://cat.elpais.com/cat/2020/06/06/opi
nion/1591472177_042983.html

https://www.ara.cat/societat/Protesta-del-
personal-sanitari-retallades-

sou_0_2451954964.html

d r e t s  i  s a n i t a t  
A continuació podeu llegir:  Una notícia del 2020; un article d'opinió del 2020; un
acudit gràfic del 2020; un reportatge de 2011. 
Quina relació hi ha entre aquests 4? 
Per què creus que tots parlen de la sanitat pública?

https://www.ara.cat/societat/Professionals-
sanitat-auguren-publica-

tornara_0_569343144.html

EL  CORONAVIRUS  VA  CANVIAR  EL  MÓN?

@ferranmartin



Ciutadania

(s )a v i s  
Les persones que més han patit els efectes de la malaltia del COVID19 han estat
persones grans. Moltes de les persones que han mort ho han fet en residències
geriàtriques o a casa seva. I moltes ho han fet soles, sense poder estar
acompanyades dels seus familiars. 

Com ho han viscut les persones grans que coneixes?
Penses que el valor de la vida de les persones depèn de la seva edat?
Com creus que tractem les persones grans, en la nostra societat?

https://www.lavanguardia.com/encatala/20200417/48567499211/
les-residencies-ja-sumen-mes-de-la-meitat-de-les-morts-de-tot-

espanya.html

https://www.elmundo.es/madrid/
2020/03/26/5e7c5d7d21efa0814

08b45e5.html

EL  CORONAVIRUS  VA  CANVIAR  EL  MÓN?


