
                                                                                                  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

 

Exploradors del Temps 
 Màquines del Temps  

 
Objectius  
 
-Comprendre els canvis i la continuïtat en el temps, 
entendre que les coses “no sempre han estat així” i que 
nosaltres som elements que evidencien aquests processos 
de canvi.  
-Ser conscients dels processos de creació de memòria i de 
que els mateixos processos de canvi tenen memòria. 
-Tenir consciència de relat, de les narracions dels objectes. 

-Utilitzar estratègies que afavoreixin els processos d’investigació com ara la cerca de fonts i 
la gestió de la informació. 
 
Descripció de la proposta  
 
Les ‘Màquines del Temps’ és una de les activitat de les tres que conformen el projecte 
Exploradors del Temps. En el vídeo adjunt es pot consultar tot el projecte complet. 
En aquesta proposta demanem que els alumnes construeixin una capsa com a dispositiu de 
treball. Per tal de fer evident els processos de canvi demanarem que els i les alumnes decorin 
la capsa i que l’omplin amb elements significatius de la seva vida -amb objectes del seu 
passat i del seu entorn familiar-. Finalment proposarem que construeixin narracions orals i 
visuals amb els objectes. D’una banda caldrà que exposin el contingut de la capsa a la resta 
de companys i companyes. Per l’altra, hauran de crear i fotografiar una composició amb tots 
els objectes disposats a mode de narració visual.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’activitat proposa una nova manera de construir coneixement des d’una aula d’escola de 
primària a partir del coneixement quotidià. Les fonts d’informació a les que han de recórrer 
no són formalment acadèmiques, com ara la informació que trobem a casa, relacionada amb 
les persones amb qui vivim. En la segona fase s’aprendrà a partir de l’escolta dels mateixos 
companys i companyes. Recomanem que s’entreguin les capses amb força temps d’antelació. 
Per tal de facilitar l’escolta activa, proposem que la presentació de tot el material sigui 
progressiva i no en una única sessió. Pel què fa a les composicions fotogràfiques, és 
recomanable subdividir els alumnes en grups de 4 o 5 persones. Cada grup es 
responsabilitzarà de la disposició i fotografia de les ‘Màquines del Temps’ dels membres del 
grup. 
 
Recursos emprats  
 

- Capses de cartró de mides diferents. 
- Objectes personals diversos que siguin significatius per l’alumnat: fotos de quan eren 

petits, fotos familiars, records de la infància... 
- Càmera de fotografia digital. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Memòria i història com a conformadores de les narracions personals de les nostres vides. 
Accés i creació de biografies a partir d’objectes-testimonis de l’evolució del temps.  
Producció de missatges plàstics, orals i multimèdia com a eina de processos 
d’autoaprenentatge. 
Variabilitat del llenguatge i les diferents formes d’expressió i comunicació. 
La fotografia com a eina per a produir narracions relacionats amb el temps, l’espai, la història 
i la biografia.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
És una activitat que pot ser aplicada a tota la primària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
La proposta pot portar-se a terme des de l’àrea de Visual i Plàstica, però també des de l’àrea 
de Coneixement del Medi Natural i Social, de Tecnologia, i degut a la seva dimensió 
comunicativa també es podria considerar des de l’àrea de Llengua Catalana. 
 
Documents adjunts 
 

Fotografies, vídeos... 
   

    - Imatges de les ‘Màquines del Temps’:  
       MPC_EVP1_Exploradors_del_Temps_Imatges_Màquines_del_Temps.pdf 
  

     - Vídeo ‘Exploradors del Temps. Escola Sant Martí. Barcelona’: 
http://vimeo.com/87984341 

 
     - Vídeo ‘Exploradors del Temps’ Fundació Antoni Tàpies. La Aventura del Saber. TV2  
      http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-     fundacion-
antoni-tapies/2407566/ 

      
Autoria 
 
Ester Forné, Escola Sant Martí. Barcelona 
Oriol Fontdevila, Fundació Antoni Tàpies. Barcelona 
                           Prototips en Codi Obert. Equip Impulsor 
Linda Valdés, Fundació Antoni Tàpies. Barcelona 
 
Nota: L’activitat es presenta com un treball col·laboratiu, aquesta activitat en concret ha estat 
portada a terme amb alumnes de tercer de primària de l’Escola Sant Martí de Barcelona conjuntament 
amb la Fundació Antoni Tàpies. 


