
 
 

 Justificació de la unitat didàctica 

  

 
A través d'aquesta Unitat Didàctica volem treballar, amb un aprenentatge basat en problemes i 

cooperatiu, la comprensió del desenvolupament de les societats, fixant-nos en l’entorn dels 

alumnes, i tenint en compte un factor important en aquest desenvolupament con és el 

creixement industrial a les ciutats. Per a entendre millor aquest procés industrial realitzarem 

una sèrie de pràctiques relacionades amb la indústria tèxtil, que introduiran als alumnes en la 

elaboració de productes tèxtils. 

 
A qui s'adreça? 
 

§ La Unitat l'hem dissenyat per a alumnat de secundària, més concretament per a 2n 

d’ESO.  

§ Les edats compreses abasten des dels 13 als 15 anys. 

§ La forma d'abordar la Unitat s'ajustarà a les edats i el nivell dels alumnes. 

 
Què volem aconseguir de l'alumnat? Objectius  
 

OBJECTIUS GENERALS 

 

§ Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements destinats a cobrir les 

necessitats humanes. 

 

§ Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic 

i social. 

 

§ Analitzar materials, objectes i sistemes per saber com funcionen i com s’ha d’utilitzar. 

 

§ Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills aplicant el procés tecnològic. 

 

§ Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 

l'execució de tasques i en la recerca de solucions. 

 



§ Mostrar una actitud dialogant, col·laborativa i de respecte en el treball en equip.  

 

§ Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball. 

 

§ Comprendre el territori com a resultat de les interaccions al llarg del temps entre els 

humans i els recursos disponibles, valorant les conseqüències econòmiques, socials, 

polítiques i mediambientals. 

 

§ Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i Catalunya i 

valorar-les en la seva diversitat. 

 

§ Identificar la interrelació entre fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer 

la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels humans en el 

procés. 

 

§ Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments rellevants de 

la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya.  

 

§ Assolir una perspectiva global de l'evolució de la humanitat per comprendre pluralitat i la 

diversitat social i cultural del present, del passat i la construcció del futur. 

§ Prendre consciència de la igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer la 

diversitat com a element enriquidor de la convivència, manifestar respecte cap a valors i 

opinions diferents del propi. 

 

§ Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de 

la seva riquesa i diversitat.  

 

§ Expressar i comunicar els continguts de forma personal i creativa, seleccionant i 

interpretant dades i informacions per mitjà de llenguatges diversos i reflexionant sobre el 

propi procés  d'aprenentatge. 

 

§ Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo 

amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques. 

 



§ Participar de forma cooperativa en l'elaboració, realització i avaluació de projectes en 

relació a la recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni i la vida 

social de l'entorn. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

§ Conèixer i realitzar el procés tèxtil, aplicant les tècniques de disseny, patronatge, 

confecció, tintat, estampat i cosit d’un teixit. 

 

§ Conèixer el procés de desenvolupament urbà, comprovant la transformació urbana i 

social del barri. 

 

§ Conèixer les variables de l'organització social, Identificant els factors propis de la 

societat catalana. 

 

§ Conèixer els factors de la societat postmoderna i comparar-los amb els factors de la 

societat en general. 

 
Com ho treballem? 
 

Presentem la història d’un crim que va succeir a finals del segle XIX. En l’actualitat s’han 

descobert les restes de l’assassinat i la policia investigant el cas. Un personatge anònim es 

posarà en contacte amb els alumnes per què facin d’investigadors privats i facin una 

investigació paral·lela a la de la policia per identificar el cadàver i esbrinar qui el va matar. 

 
Per què hem confeccionat aquesta Unitat, què volem mostrar? justificació teòrica 
 

 

A l’inici del plantejament d’aquesta unitat didàctica varem tenir clar el fet de fer una 

transversalitat entre assignatures, que en un inici tracten temes que es poden interrelacionar, 

però que actualment a les escoles aquets continguts s’ensenyen per separat. 

 

Unir les assignatures de Tecnologia i Socials, tenint als dos professors com a suport a la 

classe, ens permet que mitjançant l'educació, àmbit en el qual conflueixen demandes socials, 

culturals i econòmiques, els homes i les societats canviïn. Per això, considerem adequat 



dissenyar una unitat didàctica que segueixi la organització curricular i que doni resposta a 

aquestes demandes.  

 

Un dels inconvenients que se li atribueix a l'organització curricular tradicional en assignatures o 

matèries és que aquestes s'allunyen de la realitat, ja que ens descontextualitzem de la vida 

quotidiana.  

 

Per això promovem la implementació d’una unitat transversal per respondre a la necessitat de 

connectar la institució escolar amb la realitat sociocultural.  

 

Amb el Misteri del Senyor X reflectim una preocupació pels problemes socials, representant 

situacions viscudes en un temps passat a la nostra societat i que connecten fàcilment amb les 

informacions, les inquietuds i les vivències actuals dels propis alumnes. 

 

Volem connectar l'escola amb la vida, amb la realitat quotidiana i tenir una visió global del que 

ens envolta. Fet aquest passeig per la història de la ciutat de Barcelona, i més concretament 

del barri del Poblenou, creem una cruïlla entre la cultura pública i la cultura experiencial dels 

alumnes.  

 


