
SESSIÓ 1: Els llibres són vius i les edicions evolucionen 
  
Activitat 1: Llegir una llegenda de Sant Jordi diferent (annex 1), sense dir que és de 
Sant Jordi,  i debatre sobre aquesta a partir de les preguntes següents i d’altres que 
puguin sorgir: 
 

-    A quina llegenda us recorda? 
-    És la llegenda que coneixeu? 
-    Quina o quines versions coneixeu? 
-    Quina us agrada més? Per què? 
-    Quina s’adapta millor als temps actuals? 
-    Què fem per Sant Jordi? Per què? 
 

Expliquem que els llibres són vius i que es van fent diferents edicions millorades com 
ha passat amb la llegenda. 
  
 
Activitat 2: Kahoot individual per veure quins coneixements previs tenim sobre l’origen 
de la llegenda de St Jordi i la tradició, així com la història dels llibres 
https://play.kahoot.it/#/k/bb7b91fe-8a30-4bfe-8b99-b57ad0cc858f  
  
 
Activitat 3: Formar equips i decidir els rols (secretari, portaveu, coordinador, material) 

de cada membre del grup i entrar al symbaloo per començar a mirar les diferents 

pàgines web: https://edu.symbaloo.com/mix/elsllibrestenenfutur 

 
 

SESSIÓ 2: Ens preparem per investigar 
 

Activitat 4: Recordem que a la sessió anterior vam parlar sobre l’evolució dels llibres i 
de la llegenda de Sant Jordi. Ara els hi pregunto si saben com eren els llibres durant 
les diferents etapes de la història. Així doncs, projectaré un eix cronològic a la pissarra 
(edat antiga/ edat mitjana/ edat moderna/ edat contemporània): 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.google.es/search?q=eix+cronologic&rlz=1C1OKWM_esES774ES774&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD-
MPOt6raAhWGuRQKHaYSAk8Q_AUICigB&biw=1280&bih=918#imgrc=8Z1ddP5Ypx70rM 
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Hi haurà sis equips d’experts i cadascú haurà d’investigar sobre un dels següents 
aspectes: 

-     Edat Antiga (Papir/Rotlles/Còdex) 
-     Edat Mitjana (Manuscrits) 
-     Edat Moderna (Impremta) 
-     Edat Contemporània  (EBOOK) 
 

Dos grups investigaran sobre el mateix període.  
Per dur a terme la investigació, cada equip disposarà de dos portàtils/tauletes on 
podran trobar un PDF amb informació sobre el període històric que investiguin 
(document adjunt Informació: E. antiga, E. Mitjana, E. Moderna i E. contemporània).  
A més, cada grup tindrà una fitxa amb preguntes per guiar la seva recerca (annex 2: 
Qüestionaris). Per últim, amb al symbaloo podran trobar informació interessant 
(symbaloo: https://edu.symbaloo.com/mix/elsllibrestenenfutur). 
 
Activitat 5: un cop explicat el que hem de fer els equips podran començar a mirar els 

materials recomanats per començar el treball. 

 

SESSIÓ 3 (i 4): La història dels llibres 
 

Activitat 6: Els equips comencen a investigar i donar resposta a les preguntes 
plantejades (annex 2: Qüestionaris) 
 
 

SESSIÓ 5 (i 6): Preparem el debat 
 

Activitat 7: En aquest moment, els equips ja seran especialistes en algun moment de 
la història dels llibres. Ara és el moment de preparar la conferència per posar en comú 
els nostres coneixements. Així doncs, els hi demanaré que es preparin un guió amb la 
informació important que caldrà explicar als companys el pròxim dia. A més els hi 
donaré una rúbrica (annex 3: Rubrica d’autoavaluació) amb la que hauran d’avaluar els 
altres grups el dia que fem el debat, però que alhora els serveix per preparar la seva 
exposició, ja que sabran els ítems a avaluar.  
 
Activitat 8: Cada equip prepararà el seu tros d’eix cronològic, és a dir, amb cartolina 
faran un eix on posaran la data d’inici de la seva etapa històrica i a sobre enganxaran 
un dibuix del tipus de llibre que existia o de personatges importants com és el cas 
d’Hipatita i Gutenberg. 
 
Activitat 9: Els equips poden decidir si tot ho dirà el portaveu o bé, repartir la 
informació per explicar-la al debat. Encara que no es tracti d’una exposició pròpiament 
dita i tothom acabarà participant, cal preparar el que diran.  

 

SESSIÓ 7: Debat 
 

Activitat 10: Seurem en rotllana i es demanarà a l’equip de l’edat antiga que posi el 
seu eix cronològic al mig de la rotllana. Ens fixarem quan comença l’edat antiga i amb 
quin esdeveniment important. Llavors l’equip ens explicarà el què han posat a l’eix i 
per què i exposaran allò que hagin preparat. Això mateix es farà amb cada període i 
sempre remarcarem els canvis que els llibres han anat patint. 
 

https://edu.symbaloo.com/mix/elsllibrestenenfutur


Activitat 11: Després de les intervencions dels grups, cada equip haurà d’avaluar un 
equip a través de les rubriques pactades.   
 
Activitat 12: Un cop tenim l’eix cronològic muntat i tothom ha explicar com eren els 
llibres durant el període històric treballat, farem un breu resum del que s’ha parlat i 
se’ls hi preguntarà si creuen que els llibres (físics) tenen futur? Recollirem les opinions 
de cada grup, així com els arguments que donen i intentarem donar una resposta com 
a classe. 

 

SESSIÓ 8 i 9: Prototip 
 

 Activitat 13: Després d’haver posat en comú tot el que hem treballat, es proposa      
 crear grups d’experts 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. Per tant, la primera activitat és crear els  
 grups i explicar el nou repte.  

 

 Activitat 14: els equips fan una pluja d’idees sobre com podrien ser els seus   
 prototips. El secretari apunta les idees i el coordinador controla els torns de  
 paraula si cal.   

 

 Activitat 15: elaboren el seu prototip. 

 

 Activitat 16: el presenten a la resta de la classe i s’exposa a l’escola.  

 


