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Títol:  Els murs, les fronteres i els conflictes. 

 

 

 

 
Alumnes de l’escola Emili Carles-Tolrà col·locant els diferents murs que hi ha 

en el món.  

Objectius  

 

- Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats 

amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i 
cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i 

analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes. 
- Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud 

responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies 
opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis 

bàsics del funcionament democràtic. 

- Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, 
reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, 

respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent les 
pròpies responsabilitats. 

 

Descripció de la proposta  

 

Aquesta unitat didàctica està englobada dins del marc del projecte: Què ens 

fa humans? El projecte es va portar a terme a l’escola Emili Carles-Tolrà. 

Escola pública d’una sola línia dins del municipi de Castellar del Vallès. I es 

va realitzar a la classe de 6è de primària. 
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El projecte què ens fa humans parteix del grup de treball del medi que es 

coordina conjuntament amb el CESIRE i la UAB. Som un grup de mestres 
que ens plantegem problemes socials rellevants per poder treballar els 

continguts de les dues àrees del medi. 
 

Estem acostumats a pensar amb la humanitat com una espècie única en el 
nostre planeta, però quan parem un moment, reflexionem, i deixem de 

mirar-nos el melic, ens n'adonem que no som tant especials a la resta dels 
éssers vius, encara que al mateix temps, la humanitat pot ser increïblement 

meravellosa. Podem dir amb convenciment què és allò que ens defineix com 
a humanitat? Què ens fa tan especials? Què ens fa ser diferents a la resta 

dels éssers vius? 
 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Vàrem plantejar-nos tot un seguit d’activitats per descobrir si les sospites 

que les fronteres, els murs i els conflictes era una de les coses que podíem 

dir que ens feia humans. 
 

Mitjançant un joc de rol introduirem el concepte de frontera i mur.  Vàrem 
fer la pròpia definició del que és un mur o una frontera. Descobrirem que hi 

ha 14 murs al món i els vam col·locar en el món. Per parelles buscarem i 
situarem els diferents murs que hi ha en el nostre planeta. Mirarem la 

pel·lícula “Divergent” que parla sobre un mur i de les fronteres invisibles que 
separen els diferents protagonistes del film. També férem un debat sobre 

què són els conflictes. Descobrirem que els climes també són fronteres 
invisibles i buscarem informació dels diferents climes que hi ha al món. Al 

llarg de tot el procés vam acabar descobrint que tampoc és una 
característica de la humanitat; existeixen fronteres invisibles com els climes, 

hi ha murs naturals com les illes, muntanyes, mars...i que els conflictes tot i 
que són inherents a la humanitat, tampoc són exclusius dels humans, els 

éssers vius estableixen relacions, per tant, també tenen conflictes. 

 

 

Recursos emprats  

 

Vam treballar la unitat mitjançant un dossier per ajudar-nos a pautar la 

tasca. Utilitzant les cerques per Internet i el Ppt per fer presentacions. 
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Vam treballar la pel·lícula Divergent (en espanyol: Divergente) és una pel·lícula 

nord-americana basada en la novel·la del mateix nom escrita per Veronica Roth, 

dirigida per Neil Burger, amb guió d'Evan Daugherty i Vanessa Taylor. És 

protagonitzada per Shailene Woodley, Theo James i Kate Winslet. Va ser estrenada 

el 21 de març de 2014. 

Jocs de rol com el de posicionament davant dels conflictes i el dels murs. 

 

  

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 

destacada  

 

Contingut Organització Activitats Avaluació 

Els murs, les 
fronteres i els 

conflictes ens fan 
humans? 

Mig grup. 
Per parelles. 

Grup 
sencer. 

Joc de rol. 
Definició.  

Debat. 
Ppt dels murs al 

món. 
Visionar la pel·lícula 

“divergente” 

Els climes del món 
buscant informació i 

omplint unes 
graelles. 

Col·locació dels 
climes en el món. 

Exposició dels murs 
i coavaluació. 

Exposició dels 
climes i 

coavaluació. 
Conèixer les parts 

físiques del nostre 

món. 
Control dels climes.  

Autoavaluació. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquesta unitat es va treballar amb l’alumnat de cicle superior.  

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Al llarg del procés la relació van ser constants amb la resta de temes, així 

estàvem contínuament fent comparacions i argumentacions. Humans versus 
éssers vius o muntanyes versus murs. Davant de cada descobriment, el 

replantejament del què ara sabíem envers els que ens imaginàvem va ser 
constant. 
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Treballar els dos medis plegats ens dóna un ventall molt ampli d’oportunitats 

per aprendre d’una forma interdisciplinària. Ens serveix per donar sentit a 
tots els aprenentatges per tal que no quedin com a continguts aïllats els uns 

dels altres, treballant d’aquesta manera podem comprovar que tot està 
connectat. Allò que es refereix a la humanitat i a la part social i natural, ens 

demana construir una gran xarxa on tot està lligat, des del més minúscul 
bacteri fins als conflictes mundials.  Què ens fa humans?, ha resultat ser 

un gran problema on hi ha hagut múltiples preguntes i variades respostes. 
Però que ens ha servit per prendre consciència de nosaltres mateixos, 

dels altres i del planeta. Malgrat tots els entrebancs que hem anat trobant 
a la pregunta, el que sí podem dir amb seguretat, perquè així ho hem anat 

descobrint al llarg del procés,  és que la humanitat som els únics que tenim 
el poder d’imaginar i crear. 

 

Documents adjunts 

 

- La programació de la unitat 

- El Ppt que servirà de guió de la unitat 

- El dossier que es va desenvolupar per portar a terme la unitat 

 

Autoria 

 

S’ha portat a terme amb la canalla de 6è de l’escola Emili Carles-Tolrà i la 

tutora Laura Girbau.  

 

 

 

 

 

 


