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Títol:  QUAN EL CORONAVIRUS VA CANVIAR EL MÓN 

Portada del dossier d’activitats 

      

Objectius  

El dossier té com a objectiu principal facilitar recursos i activitats al professorat per treballar les 

competències socials i ciutadanes i continguts de ciències socials a partir de situacions i 

problemes socials actuals relacionats amb la pandèmia del COVID19.  

      

Descripció de la proposta  

Teniu a les mans un dossier amb diferents activitats i propostes que giren entorn a 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. 
 
El dossier consta de 22 activitats diferents i independents que fan referència a diferents àmbits 
de les ciències socials i humanes, tenint en compte les competències socials i ciutadanes.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  

Les activitats es poden realitzar de manera individual i col·lectiva, en funció de les 

circumstàncies i de les necessitats del grup. Algunes tenen a veure amb revisions de la vida 

més personal i d’altres tenen una projecció més externa.  

Els enunciats permeten que les activitats es puguin realitzar des del treball autònom.  

Recursos emprats  
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Cada una de les activitats inclou els recursos necessaris per ser realitzada: imatges, textos, 

notícies, etc. En alguns casos es convida l’alumnat a llegir algun article que apareix vinculat o a 

buscar alguna informació: en aquests casos es recomana l’ús de tecnologies. En altres casos 

es convida a fer consultes a l’entorn proper.  

Tot i que en la majoria dels casos les activitats es poden realitzar de manera autònoma amb la 

informació que consta a la mateixa activitat i apel·lant l’experiència i els records de l’alumnat 

com a un recurs més que serà fonamental en la realització de les activitats.  

      

Continguts i processos que es treballen de forma destacada  

  Canvi i Continuïtat: 1. Què ha canviat?, 2. No és el primer, 3. Temps al temps, 6. Som 
paisatge i 22. Recuperar o repensar? 

  Creences i Valors: 7. Pandemi-art, 8. Música en vena, 9. Drets i sanitat, 10. (S)avis, 12. 
Decisions difícils, 17. Cures: valor social, 18. Fakenews, 20/21: App: problema o solució? I 22. 
Recuperar o repensar? 

  Diversitat i Desigualtat: 5. Per què no és igual?, 13. Igualtat desigual i 19. Afecta tothom 
per igual? 

  Identitat i Alteritat: 5. Per què no és igual?, 11. Ens uneix o ens separa? i 16. Cures: 
necessitats 

  Interrelació i Conflicte: 4. Tot està connectat?, 11. Ens uneix o ens separa?, 12. Decisions 
difícils, 14. Roda congelada, 15. Activitats i consum i 20/21: App: problema o solució? 

  Organització social i Poder: 9. Drets i Sanitat, 15. Activitats i consum, 17. Cures: valor 
social, 19. Afecta tothom per igual?, 20/21: App: problema o solució? I 22. Recuperar o 
repensar? 

  Racionalitat i Irracionalitat: 4. Tot està connectat?, 5. Per què no és igual?, 14. Roda 
congelada, 16. Cures: necessitats, 18. Fakenews, 19. Afecta tothom per igual? I 22. 
Recuperar o repensar? 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Les activitats han estat pensades per a alumnat d’ESO. Com que fa referència a situacions molt 

actuals i de vivència col·lectiva, les activitats poden ser adaptades al grup i a les seves 

necessitats.  

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

El dossier està pensat per poder interrogar i entendre l’entorn proper, un entorn temporal 

(partint de l’any 2020) i també espacial i social. Les activitats volen ajudar a analitzar de manera 

crítica el que està passant, les situacions actuals que viu l’alumnat i el seu entorn: les seves 

famílies, els seus pobles i ciutats, el món on viuen. Parteixen de les preguntes i les reflexions 

pròpies de les Ciències Socials i tendeixen a la interdisciplinarietat entre aquestes ciències i 

amb d’altres de properes, ja que parteixen no d’un enfocament disciplinar sinó de l’anàlisi de 

problemes i situacions socials concretes.   
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Documents adjunts 

Dossier d’activitats Quan el Coronavirus va Canviar el Món 

 

Autoria 

      

L’autora d’aquest material és Mariona Massip i Sabater.  

És graduada en Història (Universitat de Barcelona)  i té el màster de Recerca Educativa en 

Didàctica de les Ciències Socials (Universitat Autònoma de Barcelona) i de formació del 

professorat de secundària. Ha treballat en diferents àmbits de l’educació no reglada, a 

l’educació en el lleure i amb joves amb risc d’exclusió social. Actualment és membre de 

GREDICS i està realitzant un doctorat de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  
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