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Grup 3rB Àrea Coneixement del medi (social) Hores aprox 9 sessions 

Intervenció didàctica  Els llibres tenen futur?   

 
Competències 

clau 
Concrecions 

Objectius d’aprenentatge/didàctics 
 

Continguts 

1. Competència 
comunicativa 
lingüística i 
audiovisual  

Expressar oralment  
 Conèixer la història del llibre per 

entendre on ens trobem i imaginar 
com seran els llibres en un futur. 
 

 Desenvolupar el pensament crític a 
partir de les diferents versions de la 
llegenda de Sant Jordi per valorar 
quina s’adequa més als temps 
actuals i entendre el concepte 
d’evolució.  

 
 Valorar la cultura. 

 
 Conèixer l’origen de la llegenda de 

Sant Jordi i de la tradició. 
 

 
 

 
Identitat/alteritat 

Observació de l’evolució de la història dels llibres per 
tal d’entendre el present i imaginar el futur  
 

Diferenciació: diversitat i desigualtat 
Tothom ha tingut accés als llibres sempre? 
Identificació de la desigualtat social per tal 
d’entendre l’accés a la cultura com una necessitat. 
 

Canvi/continuïtat 
Quines diferències hi ha entre els llibres de 
cada etapa històrica? 
Comparació i anàlisi de l’evolució de la història del 
llibre per saber quina funció complien abans i ara, 
així com els canvis que han patit, a través de vídeos 
i pàgines web, per tal d’imaginar el futur. 
 

Racionalitat/irracionalitat 
Identificació de les causes i conseqüències de 

l’aparició de l’e-book per tal d’entendre els canvis. 
 

Organització social/ poder 
Qui tenia accés als llibres i per què? 
Anàlisi de l’organització social per tal d’entendre per 
què només uns pocs tenien accés als llibres. 
 

Creences i valors 
Comparació del valor que se li donava a la cultura a 
les diferents etapes històriques per entendre la seva 
importància.  

 

Expressar per escrit 

Interpretar discursos (orals, escrits i no 
verbal) 

3. Tractament 
de la informació 
i competència 
digital 

Cercar, captar/recollir 

Seleccionar i desar 

Transmetre la informació 

5. Competència 
d'aprendre a 
aprendre 

Tenir curiositat i plantejar-se reptes 

Reflexionar sobre el procés 
d’aprenentatge (autoavaluació i/o 
coavaluació) 

6. Competència 
d'autonomia i 
iniciativa 
personal 

Desenvolupar habilitats intrapersonals 

Desenvolupar habilitats interpersonals 

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del 
medi (social) 

Dimensió  Competències  

Món actual 

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar 
estratègies de cerca de dades i analitzar resultats 
per trobar respostes.  

2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels 
canvis i continuïtats al llarg del temps, per 
comprendre la societat en què vivim. 

5. Valorar problemes socials rellevants 
interpretant-ne les causes i les conseqüències per 
plantejar propostes de futur 

Ciutadania 
11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i 
serveis, amb coneixements científics i socials per 
esdevenir un consumidor responsable.  



Criteris d’avaluació Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació  

 
 Dur a terme un debat coherent i amb arguments.  

 
 Conèixer com eren els llibres a cada període històric 

treballat.  
 

 Ser conscients que no tothom sempre ha pogut accedir a 
la cultura i que per tant l’hem de cuidar i valorar.  

 
 Imaginar com seran els llibres en un futur després de 

veure la seva evolució, però sobretot, reflexionar sobre si 
continuaran existint els llibres de paper i posicionar-se.  

 

Activitat d’exploració 
 
SESSIÓ 1: Els llibres són vius i les edicions evolucionen 
  

 Activitat 1, 2 i 3 
 

Act. d’introducció 
 
SESSIÓ 2: Ens preparem per investigar 
 

 Activitat 4 i 5  
 

Act. d’estructuració 
 

SESSIÓ 3 (i 4): La història dels llibres 
 

 Activitat 6 
 

SESSIÓ 5 (i 6): Preparem el debat 
 

 Activitat 7, 8 i 9 
 
SESSIÓ 7: Debat 
 

 Activitat 10 
 

Act. D’aplicació 
 
SESSIÓ 7: Debat 
 

 Activitat 11 i 12 
 

SESSIÓ 8 i 9: Prototip 
 

 Activitat 13, 14, 15 i 16  

 

 


