
EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

FASE D’EXPLORACIÓ 

Sessió 1. Coneguem el llibre 10 plantas que cambiaron el mundo. 

Presentació del llibre 10 plantas que cambiaron el mundo a través d’una conversa grupal. 

Cada infant tindrà el seu llibre. Les possibles preguntes que poden guiar la conversa són: Us 

l’heu començat a mirar? Què creieu que vol dir el títol? A què es deu referir? Com creieu que 

van poder canviar el món?. Tot seguit, la mestra llegirà la introducció del llibre per tal que 

l’alumnat es faci una idea del seu contingut i ho podran contrastar amb les idees que hagin 

mencionat durant la conversa prèvia. 

Per tal de centrar l’atenció en el cotó, els i les alumnes realitzaran una activitat individual 

escrita en la qual hauran de fer les següents tasques (veure documents per a l’alumnat, 

sessió 1: Activitat d’exploració” 

1. Dibuixa o fes un esquema de com creus que es transforma el cotó en una samarreta o uns 

pantalons. 

2. El cotó és una de les plantes que segons aquest llibre ha canviat el món. Explica com creus 

que el cotó va poder canviar el món. 

 
 

FASE D’INTRODUCCIÓ 

 

Sessió 2. El boom del cotó 

Es presentarà un gràfic sobre el consum de cotó i llana a Gran Bretanya entre el 1741-1840 

(http://historia4eso.blogspot.com/2017/12/consumo-de-lana-y-algodon-en-gran.ht) i es 

comentarà en gran grup.  

Després, hauran de contestar individualment unes preguntes relacionades amb el gràfic per 

tal que vegin com la industrialització va fer augmentar el consum de cotó entre el segle XVIII i 

XIX (veure documents per a l’alumnat, sessió 2: “Activitat gràfic”).  

Tot seguit, es llegirà la pàgina 56, que porta com a títol El boom del algodón, del llibre 10 

plantas que cambiaron el mundo (es donarà l'opció que la llegeixi qui vulgui) i s’aniran 

comentant els canvis que hi va haver en la producció del cotó i s’anirà relacionant la 

informació amb el gràfic. Finalment, hauran d’explicar per escrit per què va augmentar el 

consum del cotó tenint en compte el que s’haurà comentat sobre el gràfic i el que s’haurà 

http://historia4eso.blogspot.com/2017/12/consumo-de-lana-y-algodon-en-gran.html


llegit del llibre (veure documents per a l’alumnat, sessió 2: “Activitat gràfic”). 

Sessió 3. Com es transforma el cotó en uns pantalons? 

Es projectarà un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=RZzhKSAELIE) per observar com 

és exactament aquest procés de transformació tèxtil del cotó avui en dia. Primer es 

visualitzarà el vídeo tot seguit i després, donat que el vídeo no té una veu oral que expliqui el 

procés, sinó que l’explicació es fa a través de subtítols, s’anirà aturant el vídeo i explicant els 

processos que es presenten per tal que els infants puguin entendre què passa. A més, 

s’aniran escrivint els noms de les fases del procés a la pissarra per tal que puguin recordar el 

nom de cada una per poder dur a terme la següent tasca (completar la taula).  

Posteriorment, es portarà una peça de roba de cotó i un tros de fil per tal d’observar-los a 

través de la lupa potent i així veure que la peça de roba està formada per fils i el fil per fibres. 

Mentre les imatges es van projectant a la pissarra digital, s’anirà comentant en gran grup què 

s’hi veu i amb quina fase del procés ho relacionen. 

Finalment, es demanarà a l’alumnat que individualment completin una taula sobre el procés 

de transformació tèxtil del cotó (veure documents per a l’alumnat, sessió 3: “Activitat procés 

transformació tèxtil”) per acabar-lo de comprendre. Hauran de posar en ordre les fases i 

descriure què passa en cada una utilitzant com a suport les fotos sobre cada fase que es 

presentaran a la taula i el nom de les fases escrites a la pissarra.  

Sessió 4. Què és el treball infantil? 

Es llegirà la pàgina 57, que porta com a títol El trabajo infantil, també del llibre 10 plantas que 

cambiaron el mundodel (ho podrà llegir qui vulgui) i en grups (els de taula) hauran d’anar 

pensant i escrivint possibles causes i conseqüències de l’explotació laboral infantil. Després, 

es posaran en comú en gran grup i la mestra les anirà escrivint a la pissarra. Cada grup 

modificarà el que sigui necessari del que havien escrit prèviament. 

Sessió 5. Llegim testimonis de l’explotació laboral infantil i ho comparem amb les 

nostres vides 

La mestra o l’alumnat que vulgui llegirà dos fragments escrits d’infants que van patir 

l’explotació laboral infantil i narren com era el seu dia a dia (veure documents per a l’alumnat, 

sessió 5: “Testimonis explotació laboral infantil”). Després, hauran d’escriure què fan ells en 

un dia qualsevol. 

Quan hagin acabat, es farà una posada en comú, explicant què és el que fan normalment i 

quines semblances i diferències hi ha amb el que feien els infants al segle XIX tenint en 

https://www.youtube.com/watch?v=RZzhKSAELIE


compte els fragments llegits.  

Finalment, la mestra preguntarà com creuen que ha pogut canviar aquesta situació fins que 

s’estableixi una relació amb l’establiment dels drets dels infants. La mestra o l’alumnat 

voluntàriament, llegiran alguns dels fragments més importants de la Convenció sobre els 

drets de l’infant de l’any 1989 (https://blog.oxfamintermon.org/los-10-derechos-del-nino/). 

 
 

FASE D’ESTRUCTURACIÓ 

 

Sessió 6. Com creieu que el cotó va poder canviar el món? 

Es durà a terme una conversa grupal a partir de la pregunta: Per tant, com creieu que el cotó 

va poder canviar el món?. Entre tots i totes s’anirà elaborant un esquema que la mestra anirà 

escrivint a la pissarra i els infants alhora també aniran elaborant-lo en un DIN A3. L’objectiu 

és que posin en relació totes les idees treballades i estructurin el coneixement responent a la 

pregunta social rellevant. 

 
 

FASE D’APLICACIÓ 

Sessió 7.  Com és la situació dels infants a la resta del món? 

Es durà a terme una conversa grupal sobre la base de si creuen que actualment a tot el món 

la situació dels infants és la mateixa que la que tenen ells i elles. Posteriorment, es llegiran 

alguns fragments del diari digital i es projectarà un vídeo que mostren la situació dels infants 

a Bangladesh https://elpais.com/elpais/2015/08/03/planeta_futuro/1438592115_306609.html). 

A més, també podran observar en gran grup el mapa sobre el respecte dels drets dels infants 

en el món que hi ha a la part inferior de la mateixa pàgina web sobre la Convenció dels drets 

de l’infant (https://blog.oxfamintermon.org/los-10-derechos-del-nino/) i comparar la situació 

del seu país amb altres així com fer hipòtesis sobre per què creuen que és així a través d’una 

conversa grupal. 

Finalment, es demanarà que elaborin un text d’opinió/reflexió sobre què pensen respecte a la 

seva vida actualment en relació a tot el que han vist anteriorment sobre la situació d’altres 

infants (veure documents per a l’alumnat: “Reflexió final”). 
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