
 
 

Escola Bellaterra Grup 5è Àrea: Coneixement del medi (social) 
2018-2019 

Intervenció didàctica Com creus que el cotó va poder canviar el món? 7 sessions 
 

Competències clau   Concrecions  Objectius d’aprenentatge/didàctics Continguts (conceptes socials clau) (procediments+ conceptes+ valors)  

1. Àmbit lingüístic  
Expressar per escrit 

- Comprendre el procés de transformació     

tèxtil del cotó. 

- Estructurar el coneixement a través     

d’esquemes i taules comparatives. 

- Comparar la situació dels infants del      

s.XVIII amb la situació actual i valorar la        

necessitat d’establir drets pels infants. 

- Analitzar les causes i conseqüències de      

l’explotació laboral infantil durant la     

industrialització. 

- Analitzar les desigualtats que es donen      

en diferents parts del món respecte a la        

situació actual dels infants. 

Identitat i alteritat. Comparació del paper dels infants a les fàbriques tèxtils de cotó del s.XVIII amb el paper que tenen                       

en l’actualitat per tal de prendre consciència sobre la realitat dels infants del passat i la dels del present. 

Diferenciació: diversitat i desigualtat. Identificació de les diferències en la infància al món per tal de prendre                     

consciència sobre les desigualtats que es donen. 

Interrelació/conflicte. Reconeixement dels drets dels infants per tal de reflexionar sobre la necessitat de construir un                 

món més just. 

Canvi/continuïtat. Comparació de l’explotació laboral infantil durant la Revolució Industrial amb la situació actual dels                

infants per tal de reflexionar sobre els canvis que s’han donat. 

Organització social/poder. Anàlisi de l’organització de les fàbriques tèxtils del s.XVIII per tal de conscienciar els infants                   

sobre els problemes que se’n derivaven. 

Creences i valors. Anàlisi de les ideologies envers el treball infantil per tal de valorar aquelles que promouen la seva                      

eradicació. 

Racionalitat/irracionalitat. Identificació i anàlisi de les causes i conseqüències de l’explotació laboral infantil per tal de                

promoure actituds crítiques envers aquest fet. 

Interpretar discursos escrits 

5. Àmbit  d'aprendre a 

aprendre 
Estructurar el propi aprenentatge 

Àmbit de coneixement del medi (social) 

Dimensió   Competències  

Món 

actual 

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 

 

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

Comparar la situació dels infants del segle XVIII        
amb l’actual i identificar el motiu del canvi        
d’aquesta situació. 

Estructurar els aprenentatges adquirits    
responent a la pregunta de com el cotó va         
poder canviar el món i quines conseqüències va        
tenir aquest canvi. 

Comparar la situació actual dels infants a       
Espanya i a Bangladesh i identificar les       
desigualtats existents. 

Fase d’exploració 
Sessió 1. Coneguem el llibre 10 plantas que cambiaron el mundo. 

Fase d’introducció 
Sessió 2. El boom del cotó 
Sessió 3. Com es transforma el cotó en uns pantalons? 
Sessió 4. Què és el treball infantil? 
Sessió 5. Llegim testimonis de l’explotació laboral infantil i ho comparem amb les nostres vides 

Fase d’estructuració 
Sessió 6. Com creieu que el cotó va poder canviar el món? 

Fase d’aplicació 
Sessió 7. Com és la situació dels infants a la resta del món? 

 

 


