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Com creus que el cotó va poder canviar el món? 
 

 

 
Esquema elaborat per un alumne. Autora: S. Bartolomé (2019). 

Objectius  

- Comprendre el procés de transformació tèxtil del cotó. 

- Estructurar el coneixement a través d’esquemes i taules comparatives. 

- Comparar la situació dels infants del s.XVIII amb la situació actual i valorar la necessitat 

d’establir drets pels infants. 

- Analitzar les causes i conseqüències de l’explotació laboral infantil durant la 

industrialització. 

- Analitzar les desigualtats que es donen en diferents parts del món respecte a la situació 

actual dels infants. 

 

Descripció de la proposta  

La seqüència didàctica Com creus que el cotó va poder canviar el món? es basa en el llibre 10 

plantas que cambiaron el mundo que permet partir d’una planta per treballar un problema social 

rellevant. La seqüència didàctica se centra en el cotó, ja que permet observar com la 

industrialització va marcar la història aportant molts canvis socials i econòmics. L’explotació 

laboral infantil va ser una de les grans problemàtiques que se’n va derivar i aquesta SD permet 

apropar als infants aquesta realitat del passat, però alhora fer-los conscients que avui dia 

encara és present a molts països del món. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Les converses grupals permeten fomentar el debat i la reflexió conjunta i s’ha de procurar que 

tothom pugui dir la seva opinió així com respectar el torn de paraula i saber escoltar. A través 

de les activitats en petit grup i les individuals és quan l’alumnat fa un recull dels aspectes 

exposats en gran grup. Així mateix, les converses grupals serveixen també per fer posades en 

comú una vegada cadascú ja ha exposat les seves idees i/o opinions, d’aquesta manera cada 

infant va elaborant el seu propi aprenentatge. 

Recursos emprats  

- Llibre: Richardson, G. (2013). 10 plantas que cambiaron el mundo. Madrid: Siruela. 
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- Projector, pàgina web sobre el gràfic, llibre: Richardson, G. (2013). 10 plantas que 

cambiaron el mundo. Madrid: Siruela. 
- Projector, vídeo sobre el procés de transformació tèxtil del cotó,  
- peça de roba de cotó, fil, lupa potent. 
- Projector, pàgina web de l’Oxfam Intermón sobre la Convenció sobre els drets de 

l’infant. 
- Projector, pàgina web amb els fragments i vídeo sobre la situació dels infants a 

Bangladesh, pàgina web de l’Oxfam Intermón amb el mapa sobre el respecte dels drets 
dels infants al món. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

- Identitat i alteritat. Comparació del paper dels infants a les fàbriques tèxtils de cotó del 
s.XVIII amb el paper que tenen en l’actualitat per tal de prendre consciència sobre la 
realitat dels infants del passat i la dels del present. 

- Diferenciació: diversitat/desigualtat. Identificació de les diferències en la infància al 
món per tal de prendre consciència sobre les desigualtats que es donen. 

- Interrelació/conflicte. Reconeixement dels drets dels infants per tal de reflexionar 
sobre la necessitat de construir un món més just. 

- Canvi/continuïtat. Comparació de l’explotació laboral infantil durant la Revolució 
Industrial amb la situació actual dels infants per tal de reflexionar sobre els canvis que 
s’han donat. 

- Organització social/poder. Anàlisi de l’organització de les fàbriques tèxtils del s.XVIII 
per tal de conscienciar els infants sobre els problemes que se’n derivaven. 

- Creences i valors. Anàlisi de les ideologies envers el treball infantil per tal de valorar 
aquelles que promouen la seva eradicació. 

- Racionalitat/irracionalitat. Identificació i anàlisi de les causes i conseqüències de 
l’explotació laboral infantil per tal de promoure actituds crítiques envers aquest fet. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 5è de primària 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La SD és de caràcter interdisciplinari, ja que es promou el desenvolupament de competències 

de l’àmbit de medi social, l’àmbit lingüístic i l’àmbit d’aprendre a aprendre.  

Documents adjunts 

Documents per al professorat: 

o Seqüència didàctica 

o Explicació activitats 

o Mapa conceptual 

Documents per a l’alumnat: 

o Sessió 1: Activitat d’exploració 

o Sessió 2: Activitat gràfic 

o Sessió 3: Activitat procés transformació tèxtil 

o Sessió 5: Testimonis explotació laboral infantil 

o Sessió 7: Reflexió final 
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Autoria 

- Sònia Bartolomé. Estudiant en pràctiques de quart del grau en educació primària de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

- Neus Gonzàlez, tutora del pràcticum IV de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

- Anna Hurtado, tutora del centre de pràctiques de l’escola Bellaterra (Bellaterra, 

Cerdanyola del Vallès). 
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