
Programació de fronteres, murs i conflictes 

Objectius:  

 Conèixer els conceptes de frontera, murs i conflictes. 

 Reconèixer els diferents murs que hi ha al món 

 Integrar el concepte de conflicte 

 Pensar si tant sols la humanitat crea les fronteres, els murs i els conflictes 

 Contingut  Què han de fer? Material  Avaluació 

Exploració Joc de rol  La meitat de la classe es 
posaran en rotllana agafats 
pels braços. L’altre meitat 
estaran fora de l’aula i se’ls hi 
repartiran targetes de 
diferents colors que són els 
passaports. Els colors 
determinen el fet de passar 
fàcilment o no. Els de la 
rotllana han de fer el seu 
paper. Han d’estar seriosos i 
contestar secs, sense masses 
explicacions. Els dels 
passaports el seu interès ha 
de ser entrar i si cal insistir. 

Targetes de colors: 
Verd: passa a dins el cercle. 
Groc: s’ha d’esperar a fora del 
cercle fins que no comptin 25 
hipopòtams. 
Taronja: han de fer 25 
abdominals seguides i la 
persona del cercle ha de 
valorar si les fa bé o no per 
poder entrar. 
Vermell: no passen 
 
Fitxa de les preguntes de 
l’avaluació 

Preguntar com s’han sentit? 
Quines sensacions han tingut? 
Els que han passat fàcilment 
com es sentien mirant els que 
tenien més dificultats?  
Quines injustícies han vist? 
Creieu que això passa a la vida 
real?  

Introducció Què sabem? Amb grups de taula han de 
buscar 7 paraules que 
defineixin: frontera, mur i 
conflicte 
Han d’intentar definir frontera 
i mur. 

Fitxa  
Atles  
 

S’intercanvien els fulls amb els 
de la taula veïna i valoren la 
part del contingut, el redactat 
coherent, l’ortografia i la 
presentació. 



Estructuració Hi ha 14 murs al món! 
Contestar unes qüestions 
sobre els murs i fronteres 
 

Mirar el vídeo del INFOK 
Observar la fitxa amb els 
diferents murs, comentar-los i 
respondre 

Fotos murs 
Vídeo de l’INFOK 

Posa-ho en comú amb la 
classe. 
Les presentacions de 
l’alumnat. 

 Fer una recerca dels diferents 
murs. 

Per parelles hauran de buscar 
informació sobre els diferents 
murs. 

Drive (power) Avaluació directe 

 Exposició dels murs a la classe. Per parelles, faran l’explicació 
del mur que els hi ha tocat 
investigant.  
Amb plastilina simbolitzaran el 
mur i el col·locaran sobre el 
mapamundi. 

La fitxa per apuntar 
l’explicació i l’avaluació del 
grup. 
Mapamundi en una taula i 
plastilina. 

Avaluació directa i la coa 
valuació. 

 Cinema a l’escola Mirar la peli de “Divergent” 
amb el grup. Omplir la fitxa de 
la pel·lícula i parlar-ne amb el 
grup. 

El vídeo de “divergent” 
La fitxa que parla de la 
pel·lícula. 

Posar-ho en comú amb la 
classe. Avaluació directe 
mentre fan la tasca. 

 I què passa amb els conflictes? Llegir l’explicació dels conflictes i 
amb grup contestar a les 
preguntes plantejades. Per 
acabar fer el joc de 
“posicionament dels conflictes” = 
tot el grup al mig de la classe. I 
se’ls hi pregunta si els conflictes 
s’han d’evitar. Tothom es 
posiciona en un cantó de l’aula. 
Després s’escolten les 
explicacions i tothom pot variar 
de costat. L’altre pregunta és no 
hi ha conflictes sense violència. I 
es fa el mateix tothom explica i 
pot variar de costat. L’altre 
pregunta serà tots el conflictes 
són dolents? 

Fitxa amb l’explicació. 
Pel joc les preguntes claus i 
alguna cosa que simbolitzi un 
micròfon. 

Observació directe mentre es 
fa el joc. Tothom ha 
d’intervenir.  



 Avaluem i reflexionem... Intentarem fer una síntesi de 
tot el treballat fins ara i se’ls hi 
planteja el fet de fronteres i 
murs invisibles (el clima com a 
frontera invisible i els 
accidents geogràfics com a 
murs invisibles)  

La fitxa 
L’autoavaluació. 

Observació directe. 
Autoavaluació (kpsi)  
 

 Fronteres invisibles: el clima! Primer intentem definir el 
concepte de clima. Ens mirem 
els diferents climes que hi ha 
al món. Repartim els climes 
per grups. La feina serà fer 
una recerca i buscar les 
imatges. Aquestes imatges 
s’hauran de col·locar en un 
globus del món que 
construirem amb una pilota 
gegant del gimnàs. Els grups 
explicaran a la resta de la 
classe el seu clima, i la resta 
del grup ompliran la fitxa. 
Control dels diferents climes. 

La fitxa. 
El mapa dels climes. 
La fitxa de grup amb les 
qüestions que han de buscar. 
Una pilota gegant per 
convertir-la en la Terra  (el 
material plàstic per fer-ho). 

Coa valuació del grup 
Observació directe.  
Els treballs realitzats. 
El control dels climes. 

Aplicació Fem els murals Ens dividirem per grups i 
farem els 3 temes per poder-
ho penjar a la paret on hi ha la 
resta de murals. Omplir la 
fitxa de per què ens fa 
humans o per què no. També 
han de fer l’esquema del 
mural. 

La fitxa. 
Les cartolines. 
 

Avaluació directe.  
Avaluació del grup. 

 Fem un curt! Per grups de taula han de fer 
el guió literari, el guió tècnic i l 
storyboard del curt. Es 

Fitxes per elaborar el curt 
Càmera i tot el material 
fungible necessari per 

El propi curt 
Avaluació directe 
Avaluació de grup 



reparteixen els diferents 
temes que hem treballat i 
s’han d’imaginar com ho 
explicaran a un extraterrestre 
que arriba a la Terra què és 
allò que ens fa humans 

realitzar-lo 

 


