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 1 Introducció   

 

Tecno Team ha creat aquesta unitat didàctica que refon les matèries de Tecnologia, amb la unitat de 

processos industrials i la matèria de Socials, amb les unitats sobre les ciutats i la població.  Es troba 

principalment dirigit als alumnes de 2on ESO. 

La finalitat d'aquesta unitat didàctica és que l’alumne adquireixi una visió de conjunt sobre el creixement 

d’una societat degut al desenvolupament d’una activitat industrial, en aquest cas basada en la indústria 

tèxtil.  

Aquesta visió de conjunt s’aconsegueix estructurant la unitat en dos blocs que s’entrellacen gràcies a la 

història fictícia d’un assassinat succeït a finals del segle XIX a Poblenou.  

El primer bloc amb l’explicació del desenvolupament social, situant als alumnes en context partint de la 

importància de la creació de les ciutats per al creixement d’un país, entenent i relacionant aquesta 

transformació amb la seva pròpia experiència, partint del passar fins al seu present.  

La segona part permet a l’alumne l’observació́ sobre el terreny d'un procés industrial com es el tèxtil, 

realitzant vàries sortides, i reproduint el procés industrial tèxtil a l'aula-taller de tecnologia realitzant una 

sèrie de pràctiques cooperatives.  

És important que l'alumne assoleixi i relacioni el procés industrial amb la societat, com un element 

globalitzador per a entendre el món. La transversalitat d’aquesta unitat didàctica permet a les escoles 

ensenyar de forma diferent amb l’objectiu de no separar matèries sinó unir-les. 

Per realitzar aquesta unitat didàctica, l'entorn ens proporciona molts exemples sobre el procés industrial 

tèxtil arreu de Catalunya. Hi han clars exemples per a tota la geografia catalana del desenvolupament tèxtil 

a les poblacions, des de els seus inicis, a mitjans del segle XVIII, i com aquestes indústries s’han anat 

transformant amb el temps.  

Aquesta unitat s’emplaça a la ciutat de Barcelona i més concretament al barri del Poblenou. En aquest barri 

encara podem trobar vestigis de tant important desenvolupament industrial basat sobre tot, en les indústries 

tèxtils, i com es va anar creant el barri degut a aquest desenvolupament.  

El misteri del Senyor X ens passejarà per la Barcelona del segle XIX fins als nostres dies, permetent als 

alumnes un millor coneixement del seu entorn i la seva història. 
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TRAMA SOBRE LA QUE ES BASA LA UNITAT DIDÀCTICA 

 

En realitzar unes obres de remodelació d'una antiga fàbrica tèxtil del barri del Poble Nou, es descobreixen 

unes restes humanes que determinen que aquell individu, va morir en circumstàncies sospitoses. 

Aquest és l'inici d'una trama policíaca on viurem una història d'amor impossible, la de dos amants estimant-

se en la distància, sols per pertànyer a mons diferents.  

Una trama amb un protagonista, que en morir la seva mare, descobreix qui és el seu vertader pare i el va a 

buscar. Però en el camí el destí serà cruel amb ell. 

El poder, l'avarícia i el rancor faran que aquest crim de sang, que es va cometre a finals del segle XIX,  no 

sigui descobert fins l'actualitat. Un personatge sospitós, que es fa dir Senyor X, voldrà que se sàpiga tota la 

veritat i contractarà a uns detectius, els alumnes, per investigar el que va passar. 

Moltes incògnites, moltes pistes i un sol assassí. Aquest és l’inici d’una trama policíaca on els alumnes 

hauran de fer d’investigadors i introduir-se en el desenvolupament del barri, des de la etapa industrial fins 

als nostres dies. 

El rol dels professors, en aquesta unitat participarà tant el professor de tecnologia com el de socials, serà 

d’intermediaris entre el Senyor X i els alumnes. El Senyor X encomanarà els serveis de la investigació a la 

unitat classe i els anirà conduint i ajudant al llarg de la unitat aportant pistes.  

Aquestes pistes, donaran peu al desenvolupament del mòdul didàctic previst a cada sessió. Els alumnes 

hauran d’anar avançant en la trama de cercar les pistes i esbrinar el seu significat, partint del contingut 

teòric que s’explicarà a classe i de la recerca i solució de les pistes. 

 

 

 

 

 

 

 1.1 
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2 Característiques generals 

  
 

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. 

 

 2.1 
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§ 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. 
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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.  
 
 

TEMPORITZACIÓ 

Es preveu desenvolupar-lo en 32 hores de classe i 64 hores no lectives 

 
Diagrama de Gantt. Sessions de la unitat temporitzades  

 2.2 
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FORMAT DEL CURS 

 

Aquest curs es desenvolupa en tres espais diferents: 

 

 

2.1.1 ESPAI MOODLE        

http://murdock.housing.salle.url.edu/moodle/course/view.php?id=91&topic=1 

 

En aquesta zona es desenvolupen les sessions didàctiques pròpiament dites i s’inclou tot el material 

didàctic per dur-les a terme. 

En l’apartat de SUPORT AL PROFESSOR, es troben tots els documents necessaris per tal de donar 

resposta a totes les qüestions de funcionament del curs, continguts de la matèria, competències tractades, 

criteris d’avaluació i tots aquells altres documents annexes de recolzament al professor/s que imparteixi/n 

aquesta unitat didàctica. 

 

  

 

 

 2.1 
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El curs es presenta amb totes les SESSIONS visibles pels alumnes, excepte l’apartat de SUPORT AL 

PROFESSOR, que quedarà oculta sempre. 

S’han d’ocultar totes les sessions dels alumnes i a mesura que avancen les classes s’aniran mostrant, per 

tal que l’alumne pugui tenir tota la documentació al seu abast. 

Els informes de seguiment que es proposen en cada sessió, en realitat són les fitxes de seguiment dels 

alumnes per assegurar-nos de la comprensió i assimilació dels continguts teòrics. Però farem veure als 

alumnes, de que es tracta d’informes per estudiar el cas i que nosaltres (els professors), actuarem com 

intermediaris i els anirem fent arribar al Sr. X que és qui ens ha contractat. 

Es desenvolupa en un total de 25 sessions de 1h cada sessió, de les quals: 

• 12 hores es realitzen a l’aula ordinària 

• 11 hores es realitzen a l’aula de taller 

•   9 hores es reparteixen en dues sortides 

Total: 32 hores lectives. 

 

2.1.2 ESPAI FACEBOOK        

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003753178463&sk=wall 

 

En aquesta zona es desenvolupa les comunicacions del Sr X. (el mateix professor) per indicar als alumnes 

quan han d’anar a buscar les pistes al blog. 
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En una primera connexió des del foro del MOODLE, el Sr. X informarà als alumnes de l’existència d’aquest 

espai (facebook), per properes notificacions. Farà veure com si hagués piratejat l’accés al MOODLE per fer 

aquesta primera comunicació. 

El professor per tant, en aquest espai: 

• es comunicarà via facebook per indicar que els alumnes vagin a cercar la pista al blog 

 

• donarà la clau d’accés pertinent als alumnes per tal que tinguin accés al blog i per tant, 

a la informació o pistes donades pel suposat Sr. X  

 

• realitzarà la sessió del Moodle corresponent a la pista del joc. (Per exemple: pista 2 

(blog) es correspon a la sessió 3 (del Moodle). 

 

• També assumirà el personatge d’un col·leccionista, que apareix puntualment a la 

trama.  

 

NOTA: S’ha previst que en el cas que no fos possible la utilització del Facebook, aquestes comunicacions 

del facebook es podrien traslladar al xat de Moodle. 

 

2.1.3 ESPAI BLOGGER      

http://elmisteridelsenyorx.blogspot.com.es/ 
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En una connexió al des del facebook, el Sr. X els fa arribar el link del blog on s’anirà posant en contacte 

amb els alumnes, els facilitarà la documentació que disposa sobre el cas i els indicarà què han de fer. Que 

en realitat, això és el que ens dóna peu al contingut teòric i didàctic de cada sessió. 

Les pistes actualment no es troben visibles. S’hauran d’accedir a través d’un password per poder-les 

mostrar i avançar el curs.  

 

2.1.4 VISIÓ GENERAL     

 

• En la primera sessió es situarà als estudiants en l’escenari que es troben i els objectius que 

hauran d’assolir.  

 

• Per tal que vagin avançant de forma autònoma, els alumnes hauran d’anar consultant el 

MOODLE i el BLOG per tal de rebre les pistes, instruccions i els recursos necessaris per 

avançar en les seves investigacions i poder progressar. 

 

• Faran dues sortides. Visitaran les xemeneies del patrimoni industrial del Poblenou i faran  una 

sortida a una colònia tèxtil, per recollir dades i informació, que els servirà per obtenir més pistes. 

• Faran unes pràctiques de taller, que els servirà per comprendre els processos industrials i que a 

més els ajudarà a recollir més informació. 

 

• També disposaran d’un foro, on reflectiran els seus progressos i/o dubtes que puguin tenir. En 

aquest foro, intervindrà un personatge de la trama que els anirà guiant. 

• En aquest espai, s’aniran trobant unes fitxes, que hauran de completar i entregar periòdicament 

per fer el seu seguiment. 

 

• Un cop finalitzades totes les tasques periòdiques, cada grup haurà d’assolir un rol determinat. 

Aquest rol que ells mateixos triaran o que el professor els donarà, farà referència al personatge, 

moment històric o fet de la trama que més els hagi cridat l’atenció. De manera que no hi hagi 

repetició de rols dels diferents grups de la classe. 

 

• Aquest rol assimilat per cada grup, es representarà a la classe, l’últim dia. 
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  3 Organització de la classe 

 

Els equips d’alumnes:  

- Per una classe de 30 alumnes, es realitzaran grups de màxim 5 persones.  

- Per tant, es desenvoluparà en 6 grups d’INVESTIGADORS.  

- UN PORTAVEU  a cada grup que s’encarregarà de donar les respostes o conclusions del grup. 

El professor  té diversos rols durant tota la unitat didàctica: 

- ENLLAÇ. Entre els alumnes- INVESTIGADORS i el Sr. X.  

- Envia els informes del cas i els manté el contacte. 

- SR.X. Personatge anònim que els contracta, els dóna pistes i informacions. 

- ANTIQUARI. Personatge puntual de la trama, que facilitarà informació als alumnes. 

 
DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS A L’AULA 
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 4 Material disponible 
 

RELACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS DEL CURS 

   

4.1.1 MOODLE        
 

 

TAULELL D’ANUNCIS 

- un fòrum, un xat, i un enllaç al facebook,  

- documentació de suport al professor (El Manual d’instruccions )  

- blog del Sr. X (que el professor farà visible quan el Sr X es posi en contacte  amb els alumnes) 

SESSIÓ 1. Introducció al curs. Història 

- Power point. El misteri  

- Power point. Una primera unitat didàctica  

- Document flash 

SESSIÓ 2. Context històric i social. La ciutat i la societat 

- Power point. Context històric 

- Informe sessió 2 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 3. Taller de pràctiques. Presentació 

- Power point. El procés tèxtil 

- Document flash 

- Informe sessió 3 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 4. Desenvolupament del teixit urbà. La revolució industrial i el Naixement de Poblenou 

- Power point. Desenvolupament del teixit urbà 

- Informe sessió 4 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

 

 4.2 
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SESSIÓ 5. Taller de pràctiques. Disseny part I 

- Power point. Moda del segle XIX part I 

- Informe sessió 5-6 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 6. Taller de pràctiques. Disseny part II 

- Power point. Moda del segle XIX part II 

- Informe sessió 5-6 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

- Annexes per a realitzar el treball de disseny 

SESSIÓ 7. L’urbanisme al voltant de la industria. Trama urbana  

- Power point. Urbanisme al voltant de l’activitat industrial 

- Informe sessió 7 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 8. Taller de pràctiques. Teler part I  

- Document word explicació del teler 

- Informe sessió 8 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 9. Taller de pràctiques. Teler part II  

- Document word explicació del teler 

- Informe sessió 9 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 10. Població del S.XIX i l’actual. Estructures familiars i laborals 

- Power point. Canvis socials 

- Informe sessió 10 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 11. Taller de pràctiques. Tintats part I 

- Power point. Tintats I 

- Informe sessió 11 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 12. Taller de pràctiques. Tintats part II 

- Power point. Tintats II 

- Informe sessió 12 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 
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SESSIÓ 13. Sessió audiovisual. Part I 

- (S’ha deixat preparat el recordatori pel professor de crear un debat sobre la pel·lícula).  

SESSIÓ 14. Taller de pràctiques. Estampació part I 

- Power point. Taller estampació part I 

- Informe sessió 14 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes).  

SESSIÓ 15.  Taller de pràctiques. Estampació part II 

- Power point. Taller estampació part II 

- Informe sessió 15 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 16. Sessió audiovisual. Part II 

- (S’ha deixat preparat el recordatori pel professor de crear un debat sobre la pel·lícula).  

SESSIÓ 17. Les xemeneies industrials (sortida 6h) 

- Dossier Xemeneies (S’ha deixat preparat el pou per recollir els dossiers). 

SESSIÓ 18. Taller de pràctiques. Patronatge i tall 

- Document word explicació del patronatge i tall 

- Informe sessió 18 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 19. Taller de pràctiques. Cosits i etiquetatge. 

- Document word explicació dels cosits i embalatge 

- Informe sessió 19 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 20. La societat del S.XXI. La societat actuals 

- Power point. La societat del segle 21 

- Informe sessió 20 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 21. La societat del S.XXI. Nou model de creixement al Poblenou 

- Power point. Nou model de creixement. Districte 22@ 

- Informe sessió 21 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 
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SESSIÓ 22. La ciutat post industrial. El 22@ 

- Power point. La ciutat post industrial. 

- Informe sessió 22 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). 

SESSIÓ 23. Colònia catalana (sortida 3h) 

- PDF. Dossier de la sortida (S’ha deixat preparat el pou per recollir els dossiers). 

SESSIÓ 24: Temps per a comentar i acabar el treball final 

 

SESSIÓ 25: Presentació del treball final  

 

 

4.1.2 BLOGGER      

 

Pestanya: El misteri 

- Vídeo. Trailer el Misteri del Sr. X 

Pestanya: Comencem!  

- Pista Inicial. Noticia última hora  

- Vídeos: vídeo noticia + vídeo operari + vídeo comunicat SR.X  

Pestanya: Pista 1 (contrasenya = RELLOTGE) 

- Notícia la Vanguardia.  

Pestanya: Pista 2 (contrasenya = CAPSA) 

- Vídeo: vídeo comunicat SR. X.  

- Informació caixa trobada.  

Pestanya: Pista 3 (contrasenya = MONEDA) 

- Informació moneda. 
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Pestanya: Pista 4 (contrasenya = CARTA1) 

- Primera carta d’amor. 

Pestanya: Pista 5  

- (NO HI HA PISTA: és un parany per als alumnes) 

Pestanya: Pista 6 (contrasenya = FERROCARRIL)  

- Informació sobre el dia de la inauguració del Ferrocarril Barcelona - Mataró l’any 1848. 

Pestanya: Pista 7 (contrasenya = LLANÇADORA) 

- Informació possible arma del crim 

Pestanya: Pista 8 (contrasenya = CARTA2) 

- Segona carta d’amor.  

Pestanya: Pista 9 (contrasenya = CARTA3) 

- Tercera carta d’amor. Informació de la calaixera i feix de mocadors 

- Vídeo: vídeo comunicat SR. X.  

Pestanya: Pista 10 (contrasenya = ESTACIÓ) 

- Vídeo: vídeo comunicat SR. X.  

Pestanya: Pista 11 (contrasenya = SOBRE) 

- Vídeo: vídeo comunicat SR. X.  

- Informació del contingut del sobre  

Pestanya: Pista 12 (contrasenya = FACEBOOK) 

- Vídeo: vídeo col·leccionista 

Pestanya: Pista 13 (contrasenya = FOTO) 

- Informació fotografies Sr. C.A.A. 
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Pestanya: Pista 14 (contrasenya = FAMILIAR) 

- Notícia sobre un familiar d’en Claudi Arañó 

Pestanya: Pista 15  

- (NO HI HA PISTA: és un parany per als alumnes) 

Pestanya: Pista 16 (contrasenya = DIARI) 

- Es dona informació sobre el diari de la Teresa. 

Pestanya: Pista 17 (contrasenya = SENYORX) 

- Vídeo: vídeo comunicat SR. X.  

Pestanya: Pista 18  

- (NO HI HA PISTA: és un parany per als alumnes) 

Pestanya: Pista 19 (contrasenya = POSTAL) 

- Vídeo: vídeo comunicat SR. X.  

- Informació targeta postal. 

Pestanya: Pista 20 (contrasenya = QUADRE) 

- Informació quadre Claudi. 

Pestanya: La veritat (contrasenya = CONFESSIÓ) 

- Vídeo: vídeo la veritat.  

- Document: transcripció de la confessió. 

 

LLISTAT DEL MATERIAL NECESSARI 

 

- Una aula ordinària i una aula taller 
- Ordinadors + projector, pels alumnes i professor  
- Organització de la sortida a una colònia tèxtil  

 

 4.2 
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5 Habilitats vs Errors 

 

LISTAT DEL HABILITATS NECESSÀRIES DELS ALUMNES 

- Destresa amb el maneig de l’ordinador i coneixements bàsics d’ofimàtica. (word, excel, 

navegació internet...)  

- Saber treballar cooperativament al repartir-se les tasques 

- Capacitat de comunicació dins el grup o petits grups i en públic 

 

ERRORS HABITUALS 

- No saber sintetitzar correctament  

- No saber què fer amb la informació obtinguda 

- No seguir les instruccions donades, a les pràctiques de taller 

 

 

6 Desenvolupament de l’activitat 

  
 
 
SESSIÓ 1.   
 

1. Presentació inicial de la unitat didàctica per part dels professors de tecnologia i socials. 
 

2. Presentació de la notícia d’última hora sobre el descobriment del cadàver.  
 

3. Desprès es passa la notícia de l’home que ha trobat el cos.  
 

4. Informar als alumnes que un tal Senyor X s’ha posat en contacte amb els professors piratejant el 
fòrum del Moodle i es mostra el vídeo del Senyor X presentant-se i demanant ajuda als alumnes. 

 
5. Explicació de la unitat didàctica amb el ppt per definir com es desenvoluparà la unitat, que es 

demana i com s’avalua. Aquí es realitzarà l’adjudicació dels grups. 
 

6. Si el ppt sobre els mecanismes no el podem mostrar, posar-ho com a recurs al Moodle. 
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SESSIÓ 2.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 2 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre el Context Històric i Social de l’època en que succeïx l’assassinat. 
 

3. Entrega de l’informe de la sessió 2 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el pou 
en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 3.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 3 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre el Procés Tèxtil. 
 

3. Entrega de l’informe de la sessió 3 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el pou 
en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 4.   
  

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 4 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre la Revolució Industrial i el teixit urbà del Poblenou. 
 

3. Entrega de l’informe de la sessió 4 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el pou 
en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 5.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 6 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre la Moda del Segle XIX (Part 1) 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 5 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el 
pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 6.  
 

1. En aquesta sessió no hi ha pista del Senyor X.  
 

2. Desenvolupament del ppt sobre la Moda del Segle XIX (Part 2) 
 

3. Entregar al professor el document amb el disseny creat per els alumnes a classe, segons la opció. 
 
 



    
    
     

21 
 

SESSIÓ 7.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 6 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre l’Urbanisme al voltant de l’activitat industrial 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 7 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el 
pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 8.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 7 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del word sobre la pràctica del teler. 
 

4. Entrega de la part l’informe de la sessió 8 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el 
pou en el termini de dos dies. 
 

 
SESSIÓ 9.  
 

1. En aquesta sessió no hi ha pista del Senyor X.  
 

2. Desenvolupament del word sobre la pràctica del teler. 
 

 
3. Entrega de la part l’informe de la sessió 9 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el 

pou en el termini de dos dies. 
 
 
SESSIÓ 10.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 8 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

4. Desenvolupament del ppt sobre el Canvi de la societat 
 

5. Entrega de la part l’informe de la sessió 10 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 11.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 9 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre els Tintats I 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 11 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 
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SESSIÓ 12.  
 

1. En aquesta sessió no hi ha pista del Senyor X.  
 

2. Desenvolupament del ppt sobre els Tintats II 
 

1. Entrega de la part l’informe de la sessió 12 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 13.  
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 10 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Visionat de la primera part de la pel·lícula “La Ciudad de los prodigios” 
 
 
SESSIÓ 14.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 11 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre els Estampats 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 14 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 15.  
 

1. En aquesta sessió no hi ha pista del Senyor X.  
 

2. Desenvolupament de la activitat dels Estampats 
 

1. Entrega de la part l’informe de la sessió 15 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 16.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 12 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Visionat de la segona part de la pel·lícula “La Ciudad de los prodigios” 
 

3. Debat sobre la pel·lícula durant 15 minuts. 
 
 
SESSIÓ 17. (Sortida) 
 

1. Sortida. Aquí recopilaran informació sobre el Poblenou. No hi ha pistes. 
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2. Entregar l’informe de la sortida que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el pou en el 
termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 18.  
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 13 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del word sobre la pràctica de l’estampat. 
 

4. Entrega de la part l’informe de la sessió 14 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 19.  
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 14 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del word sobre la pràctica de Cosits i etiquetatge. 
 

5. Entrega de la part l’informe de la sessió 19 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 20.   
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 16 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre les Ciutats a Europa. 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 20 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 21.  
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 17 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

2. Desenvolupament del ppt sobre la Societat al segle XXI. 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 21 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 22.  
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 19 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
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2. Desenvolupament del ppt sobre les Societats Postindustrials. 
 

3. Entrega de la part l’informe de la sessió 22 que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en 
el pou en el termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 23.  (Sortida) 
 

1. Avís als alumnes mitjançant el fòrum de que han d’anar a la Pista 20 del Blog del Senyor X. El 
professor els hi donarà la contrasenya per entrar-hi i els alumnes han de llegir el que es demana. 
 

3. Sortida. Excursió a la Colònia Güell 
 

4. Entregar l’informe de la sortida que han d’omplir els alumnes i que hauran de penjar en el pou en el 
termini de dos dies. 

 
 
SESSIÓ 24.   
 

1. S’ensenya la confessió del crim llegida pel Senyor X que es troba ala Pista La veritat que s’entra 
també amb una contrasenya. 
 

2. Resolució de dubtes per part dels professors als alumnes sobre el treball final. 
 
 
SESSIÓ 25.   
 

1. Presentació del treball final per grups. Cada grup té 10 minuts per a presentar 
 
 
 
 

7 Metodologia d’aprenentatge 

  

Metodologia. Donada la estructura de la unitat, que segueix una història de misteri en la qual els alumnes 

han d’investigar seguint unes pistes, s’ha considerat aplicar el model d’aprenentatge basat en problemes 

ABP.  

 

Aquest model, creiem que s’ajusta a la perfecció amb la dinàmica de la unitat didàctica que hem preparat, 

perquè presenta les següents característiques: 

 

• És un mètode de treball actiu on els alumnes participen constantment en l'adquisició del seu 

coneixement. 
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• El mètode s'orienta a la solució de problemes (pistes) que són seleccionats o dissenyats per 

aconseguir l'aprenentatge de certs objectius de coneixement. 

• L'aprenentatge se centra en l'alumne i no en el professor o només en els continguts. 

• És un mètode que estimula el treball col·laboratiu en diferents disciplines, es treballa en grups 

petits (investigadors). 

• Els cursos amb aquest model de treball s'obren a diferents disciplines del coneixement (tecnologia i 

ciències socials). 

• El mestre es converteix en un facilitador o tutor de l'aprenentatge (guia i enllaç de la història). 

 

En treballar amb el ABP l'activitat gira entorn de la discussió d'un problema (la resolució del cas) i 

l'aprenentatge sorgeix de l'experiència de treballar sobre aquest problema. És un mètode que estimula 

l'autoaprenentatge i permet la pràctica de l’estudiant (taller), concretament al grup d’investigació degut a 

que s’ajusta al format de rols que desenvolupem, i per l’eficiència que es demostra entre els alumnes que 

segueixen aquest tipus d’aprenentatge. 

 
 
Els pasos del procés d’aprenentatge són: 
 
 

 
 
 

1. 
Es presenta el problema 
(dissenyat o seleccionat) 

2. 
S’identifiquen les necessitats 
d’aprenentatge. 
 

4. 
Es resol el 
problema o s’identifiquen 
problemes nous 
i es torna a repetir el cicle 
 

3. 
Es dóna l’aprenentatge de 
la informació. 
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 8 Criteris d’avaluació i rúbriques 

  
 
Per realitzar l’avaluació, s’han elaborat unes rúbriques per valorar diferents aspectes de cada sessió. 
 
 

QUÈ AVALUEM ? COM ? QUI? PES % 

Treball en grup Rubrica Mestre 10 % 

Carpeta 
D’aprenentatge Rubrica Mestre 30 % 

Treball Final Rubrica Mestre 30 % 

Elaboració de 
tasques Rubrica Mestre 30 % 

 
 
 
Per fer-ho disposem dels continguts propis de la unitat que marca el currículum de les dues assignatures, i 
de la metodologia d’aprenentatge utilitzada en la unitat. 
 
Els objectius que marca el currículum oficial per la matèria de Tecnologies de l'educació a secundària 
obligatòria passen per el desenvolupament de 9 capacitats.  
 
D’aquestes 9 capacitats a desenvolupar, s’han triat 8 on clarament els continguts o els mètodes 
d’aprenentatge de la unitat, permetien incidir en elles. 
 
El mateix procés s’ha realitzat amb el currículum de socials, obtenint 8 característiques més. 
 
Arribem així a un conjunt de 16 capacitats que valorarem en la nostra unitat i que desenvoluparem a 
continuació. 

 
 

 
RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE TREBALL EN GRUP 

 
 
 

- Insuficient = 0,25  punts 
- Necessites millorar = 0,50  punts 

- Bo = 0,75 punts 
- Excel·lent = 9 – 10 punts
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ASPECTES INSUFICIENT NECESSITES 
MILLORAR BÉ EXCEL·LENT 

Cooperació i 
contribució 

No hi has participat 
ni has aportat res. 

Hi has participat poc, no 
hi has aportat gaires 
idees. 

Hi has participat 
aportant-hi idees i hi 
has fet observacions 
oportunes. 

Hi has participat molt activament 
aportant-hi idees, fent-hi 
observacions molt interessants 
per aconseguir uns resultats 
òptims. 

Responsabilitat 
Individual 

No t’involucres al 
grup 

Cal recordar-te sovint 
que has de fer la feina. 
Molt poques vegades la 
fas de manera autònoma. 

Normalment fas la 
feina que et pertoca. 
Poques vegades cal 
recordar-t'ho. 

Sempre fas la part de la feina 
que tens assignada. 
No cal recordar-t'ho mai. 

Dinàmica 
d'interacció 

L’alumne esta a la 
seva 

No has aconseguit 
agrupar- te en cada 
moment d'acord amb el 
que se't demanava. 

T'has agrupat segons 
les necessitats de 
cada moment i has 
acceptat els canvis 
de situacions. 

T'has agrupat tal com se't 
demanava en les diferents 
activitats i has sabut adequar 
la teva actuació a cada nova 
situació i als nous companys. 

Resolució de 
conflictes 

No hi ha cap mena 
d’interacció. 

Escoltes i acceptes el 
que diuen els companys. 

Escoltes els 
companys I proposes 
alternatives. 

Escoltes els companys, 
argumentes les teves opinions i 
valores lesdels altres. 

 
 
 

RUBRICA D’AVALUACIÓ DE LA CARPETA D’APRENENTATGE 
 
 

- Insuficient = 0,25  punts 
- Necessites millorar = 0,50  punts 

- Bo = 0,75 punts 
- Excel·lent = 9 – 10 punts

 
 

ASPECTES INSUFICIENT NECESSITES 
MILLORAR BÉ EXCEL·LENT 

Ús d’internet 
Necessiten ajuda per 
utilitzar els enllaços 
suggerits i/o per 
navegar per la xarxa. 

  Utilitzen 
ocasionalment els 
enllaços suggerits i 
tenen dificultat per 
navegar per la xarxa  

Són capaços  d‘utilitzar 
els enllaços suggerits i 
naveguen fàcilment per 
la xarxa  

Utilitzen amb èxit els 
enllaços suggerits per 
trobar informació i 
naveguen  per la xarxa 
amb molta facilitat.  

Recerca d’informació 
Poc esforç en la 
recerca i pobresa dels 
materials trobats.  

S'aprecia un esforç en 
la recerca dels 
materials utilitzats, tot i 
que no sempre són els 
més adients.  

En general hi ha hagut 
un esforç a buscar els 
materials i s'han sabut 
seleccionar. 
 

S'ha fet una bona 
recerca de materials i 
s'han triat els millors.  

 

Organització del 
contingut 

El contingut ha estat 
tan sols reproduït 
sense una mínima 
reelaboració 
 

El contingut ha estat 
poc elaborat i no 
s'adapta gaire a les 
condicions del treball 
que es demanava. 

El contingut ha estat 
força elaborat per 
adaptar-lo a les 
condicions del treball 
que es demanava. 

El contingut ha estat 
molt ben elaborat i 
s'adapta al treball amb 
un enfocament original. 

Expressió escrita del 
document 

Ple de faltes d 
‘ortografia i amb força 
dificultats d ‘expressió 

Amb faltes d'ortografia 
i dificultats d'expressió. 

Poques faltes 
ortogràfiques i bastant 
claredat d'expressió. 

Correcció ortogràfica i 
expressió clara i fluida 

Presentació formal 
del document  

Descurada i no 
atractiva. 

Correcta però poc 
atractiva Acurada i  visual. Ben treballada 

i  visualment atractiva 
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RUBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL 
 
 

- Insuficient = 0 – 3  
- Necessites millorar = 4 – 5   

- Bo = 6 – 8  
- Excel·lent = 9 - 10

 
 

ASPECTES INSUFICIENT NECESSITES 
MILLORAR BÉ EXCEL·LENT 

Continguts Idees simplistes Idees correctes però 
incompletes 

Han cobert els 
diferents aspectes del 
projecte 

Han aprofundit en tots 
els aspectes del 
projecte 

Presentació Descurada i no 
atractiva. 

Correcta però poc 
atractiva Acurada i  visual. Ben treballada 

i  visualment atractiva. 

Claredat conceptual Els conceptes no 
estan gens clars 

Hi ha algun error de 
concepte 

Hi ha algunes 
imprecisions als 
conceptes 

Els conceptes estan 
molt clars 

 
 

RUBRICA D’AVALUACIÓ D’ELABORACIÓ DE TASQUES 
 
 

- Insuficient = 0 – 3  
- Necessites millorar = 4 – 5   

- Bo = 6 – 8  
- Excel·lent = 9 - 10 

 
 

ASPECTES INSUFICIENT NECESSITES 
MILLORAR BÉ EXCEL·LENT 

Construcció del teler Necessiten ajuda per a 
composar el teler 

Tenen dificultats per 
finalitzar el teler  

Són capaços  de 
realitzar la construcció 
del teler correctament.  

Realitzem amb èxit la 
construcció del teler.  

Confecció del teixit Necessiten ajuda per a 
confeccionar el teixit 

Tenen dificultats per 
confeccionar el teixit 

Són capaços  de 
realitzar la confecció 
del teixit correctament.  

Realitzem amb èxit la 
confecció del teixit. 

Qualitat tintat del 
teixit 

 

Necessiten ajuda per a 
tintar el mocador 

Tenen dificultats per 
tintar el mocador 

Són capaços  de 
realitzar el tintat del 
mocador correctament.  

Realitzem amb èxit el 
tintat del mocador. 

Estampació teixit Necessiten ajuda per a 
estampar al teixit 

Tenen dificultats per a 
estampar al teixit 

Són capaços  
d’estampar el teixit 
correctament.  

Realitzem amb èxit la 
estampació del teixit.  

Qualitat del 
patronatge i tallat 

Necessiten ajuda per a 
realitzar i tallar el patró 

Tenen dificultats per 
realitzar i tallar el patró 

Són capaços  de 
realitzar i tallar el patró 
correctament.  

Realitzem amb èxit la 
construcció i tall del 
patró.  

Qualitat del cosit i 
etiquetatge 

Necessiten ajuda per a 
realitzar el cosit I posar 
correctament l 
‘etiquetatge  

Tenen dificultats per a 
realitzar el cosit I posar 
correctament  
l ‘etiquetatge 

Són capaços  de 
realitzar el cosit I posar 
correctament  
ll‘etiquetatge. 

Realitzem amb èxit el 
cosit i etiquetatge.  

Creativitat del 
disseny 

Necessiten ajuda per a 
realitzar el disseny del 
vestit. 

Tenen dificultats per a 
realitzar el disseny del 
vestit. 

Són capaços  de 
realitzar el disseny del 
vestit. 

Realitzem amb èxit el 
disseny del vestit.  
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FUNCIONAMENT DE LA TAULA D’EXCEL 
 
 
Partim de les 16 rúbriques utilitzades: 
 
 

CARPETA D'APRENENTATGE 
Ús d'internet 
Recerca d'informació 
Organització del contingut 
Expressió escrita  
Presentació formal del document 

TREBALL EN GRUP 
Cooperació 
Responsabilitat individual 
Dinàmica d'interacció 
Resolució de conflictes 

 EL.LABORACIÓ TASQUES 
Construcció del teler 
Confecció del teixit 
Qualitat Tintat del teixit 
Estampació teixit 
Qualitat del patronatge i tallat 
Qualitat del cosit i etiquetatge 
Creativitat del disseny 

TREBALL FINAL 
Presentació 
Continguts 
Claredat conceptual 

 
 
 
En aquest punt hem de veure on comencen a creuar les rúbriques amb les capacitats a desenvolupar, i 
anar marcant, les coincidències. Al final del procés, veurem que hi han rúbriques amb diferent incidència. 
Així tindran més pes quantitatiu, quan la seva incidència sigui major. 
 
 

 
 
 
En la nostra unitat el creuament de les capacitats a desenvolupar i el de les rúbriques al llarg de les 
sessions, han produït 182 coincidències. 
 
Ara cal un sistema, per poder-les avaluar, per fer-ho s’ha creat una fitxa individual per alumne. 
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Al anar omplint les cel·les grogues durant el pas de les sessions, la taula ja calcula en funció del pes dins 
de les capacitats, la incidència de la nota de la rúbrica en la nota final. 
 
Així mateix presenta una gràfica, sobre l’evolució de la nota mitja de l’alumne en cada moment de la unitat. 
 
 

 
 

 
Aquesta gràfica, permet establir mesures correctores, en el cas de dinàmiques negatives. 
 
Finalment, obtenim la nota mitja, però també obtenim la nota de les capacitats que volem desenvolupar al 
llarg de les sessions. 
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9 Competències i justificació dels continguts 
 
 
 
A la nostra unitat didàctica, dissenyada per a un nivell de segon d’ESO, realitzem la transversalitat de dues 
assignatures com son Tecnologia i les ciències socials. Els continguts i les competències d’aquestes dues 
assignatures estan regulades al Decret 143/2007 DOGC núm. 4915.  
 
Per a l’assignatura de tecnologia el decret estableix diferents tipus de competències que s’han de tractar a 
aquesta assignatura. Entre aquestes competències podem trobar des de les competències bàsiques fins a 
competències pròpies de la matèria.  A continuació es presenta una taula en la qual es detallen el tipus de 
competències (tant les pròpies de la matèria com les bàsiques) i es marca amb una X si es tracten a la 
nostra unitat didàctica o no. 
 
 

COMPETÈNCIES DE l’ASSIGNATURA DE TECNOLOGIA SI NO 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món X  

Competència social i ciutadana. X  

Competència en tractament de la informació X  

Competència digital X  

Competència matemàtica (competència bàsica) X  

Competència comunicativa (competència bàsica) X  

Competència lingüística i audiovisual (competència bàsica) X  

Competència d'aprendre a aprendre (competència bàsica) X  

Competència d'autonomia i iniciativa personal (competència bàsica) X  
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COMPETÈNCIES DE l’ASSIGNATURA DE SOCIALS SI NO 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món X  

Competència social i ciutadana. X  

Competències comunicatives: (competència bàsica)   

Elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències lingüístiques 
(descripció, explicació, justificació interpretació i argumentació), per donar sentit a la 
informació i construir coneixement. 

X  

Descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics, 
audiovisuals, informàtics, etc) per comprendre i interpretar la realitat. X  

Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció d'un 
discurs científic, precís i rigorós. X  

Adquirir habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, d'exposició i 
comunicació de resultats i de debats oberts o reglats. X  

Valorar les manifestacions artístiques històriques i contemporànies per desenvolupar el 
sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se.  X 

Desenvolupar una actitud activa en relació a la conservació i preservació del patrimoni 
natural i cultural, contribuint a donar-lo a conèixer.  X 

Competències metodològiques: (competència bàsica) 	    

Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i 
subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges. X	    

Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses 
(directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports, especialment 
els relacionats amb les TIC). 

X	    

Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de desenvolupar un 
pensament crític i creatiu. X	    

Utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les taxes, els índexs, 
etc.), aplicats a la cronologia i l'anàlisi de fenòmens. X	    

Utilitzar tècniques de representació geomètrica per descriure, raonar i projectar formes dels 
objectes i els espais. X	    

Utilitzar amb propietat instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular. X	    

Recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics. X	    

Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, creatiu i amb 
capacitat de presentar alternatives. 	    

Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes. X	    

Utilitzar i dominar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació 
(resums, esquemes, mapes conceptuals, bases d'orientació, etc.). X	    

Aplicar estratègies de regulació i autoregulació per aprendre a millorar. 	   X 

Desenvolupar la capacitat de previsió i adaptació als canvis. 	   X 
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Competències personals: (competència bàsica) 	    
Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics 
disponibles del seu entorn. X	    

Posar-se en contacte amb universos de coneixement variats, per tal de  
replantejar-se idees prèvies. X	    

Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i compromís personal i de l'acció. X	    

Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora. X	    

Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes. X	    

  

 

10 Atenció a la diversitat 

  
REALITZACIÓ  DELS GRUPS 

 
 
Per a la realització dels grups el que es farà serà dur a terme una ponderació de cada un dels membres del 
grup de tal manera que els grups quedin equilibrats i hi hagi el mínim de descompensació entre els grups.  
 
Hem pensat que per a una classe de 30 alumnes podríem fer 6 grups de 5 persones. Com que no 
coneixem a priori com seran els alumnes el que es fa es adjudicar un valor determinat a una sèrie de 
característiques personals que poden tenir els alumnes.  
 
A una determinada característica de la persona se li adjudica un pes en forma de número. Per a fer els 
grups nosaltres utilitzarem la taula següent i si ens falta alguna determinada característica queda a criteri 
del professor l’adjudicar un pes determinat a una determinada característica. 
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A continuació mostrem un exemple en el qual es valoren les característiques d’uns alumnes hipotètics que 
poguéssim tenir a l’aula, per comprovar  i dur a  terme la ponderació dels grups: 
 

 
 

 
Com es pot veure els grups queden bastant equilibrats.  
 
El mateix es pot dur a terme a l’hora de fer l’elaboració dels grups  valorant mes característiques dels 
alumnes encara que la complicació augmenta ja que la taula a dur a terme es mes gran i es més complicat 
equilibrar els grups. 
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11 Les tic a l’ensenyament/aprenentatge i avaluació 

  

TICS UTILITZADES  A L’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

 
 

Per al desenvolupament de la nostra unitat, hem considerat dos plataformes de treball principals, el Moodle 

i el Blogger. Una pels continguts didàctics pròpiament dits i l’altre per a les comunicacions i informacions 

donades pel Sr.X. Però hem utilitzat altres plataformes secundàries, com són: 

  

• Facebook, com a eina de comunicació entre els personatges de la trama i els alumnes 

• Youtube, com a lloc per a compartir els vídeos creats i dipositari per a linkar-los la blog. 

• Slide Share, com a lloc per a compartir els documents creats i dipositari per a linkar-los al blog. 

• Google sites. Aplicació de google per a possibilitar les opcions d’error en les entrades de les claus a 

les diferents pestanyes del blog. 

• Picassa, com a lloc per a compartir imatges i dipositari per linkar-los al blog. 

• Gmail, com a adreça del grup tecnoteam i accés a les altres plataformes de google. 

  

ALTRES TICS  
 

 

S’han descartat altres plataformes com Twitter, Vimeo, Flirck, Scribd, creació de pàgines web, porta folis, 

Clikers, Doodle... pels següents motius: 

 

EL MOODE 

 

Hem triat el moodle com entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge, ja que permet crear cursos de morma 

molt estructurada i organitzada, amb moltes possibilitats de gestionar la informació i per la creació i control 

d’activitats, com ara un calendari d’activitats i pous d’entrega de treballs. Permet la creació de forma molt 

senzilla de fòrums, wikis, xats, etc. Per contra d’altres suports que no ens ho permetien.  

Ens ofereix moltes possibilitats, pel que hi ha molts recursos disponibles que no s’han utilitzat, com la 

utilització d’enquestes, wikis, implantar els googles apps... que no ens calia o no tenim els permisos 

necessaris per implementar-les. 

 11.1 

 11.2 
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EL BLOGGER 

 

Hem triat el blogger com a eina de publicació, donada la facilitat que ens permetia moure’ns dins l’espai 

Google i donat que les prestacions que ens ofereix, ja compleix amb les expectatives que requeix el nostre 

treball. Un format basat en pestanyes corresponent a cada pista, inserció de fotografies, textes i vídeos. 

Ens ofereix més possibilitats de les utilitzades, però que hem considerat que no eren necessàries.  

 

EL FACEBOOK 

 

Hem triat el facebook com a possible eina social de comunicació, donat que la majoria dels alumnes ja el 

tenen, per contra del Twitter, que encara no es troba tant estès entre els adolescents. 

 

SLIDE SHARE 

 

Hem triat el Slide Share com a eina per compartir documents, donat que ens donava més possibilitats de 

treball, ja que inicialment no sabíem exactament tot el tipus de documents que prepararíem. Finalment no 

hem utilitzat tots els formats que ens ofereix. 

 

PICASA 

 

Hem triat Picasa per ser un lloc web de molt fàcil accés, per l’organització de les fotos i per penjar-les al 

blog. 

  

TICS A l’AVALUACIÓ 

 

  

Les activitats d’avaluació es basa principalment en una sèrie de fitxes de seguiment, formant un dossier 

final. Aquestes fitxes es troben preparades al Moodle per ser descarregades pels alumnes i posteriorment 

ser penjades al pou. Aquest pou està generat i només queda pendent la posada de les dates d’entrega. 

Aquestes fitxes, dossiers i un treball final s’avaluen segons unes taules realitzades en Excel i les rúbriques 

que es troben en Word. 

 

 11.3 
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12 La historia completa 

 
 
SESSIÓ 1.  COMENCEM: Aquí no hi ha cap contrasenya 
 
Partim d'una notícia d'última hora del Telenotícies de TV3 on una reportera explica que s'han trobat unes 
restes humanes en les excavacions de remodelació de Ca l'Aranyó, fàbrica situada al Poble Nou. La policia 
està fent la investigació i es mostren unes imatges, no molt detallades, sobre un rellotge que s'ha trobat junt 
amb cos, amb l'objectiu de que si algú el reconeix pugui donar informació per esbrinar qui es el cadàver. 
 
Un desconegut ha enviat un e-mail al professor on hi adjunta una gravació. En aquesta gravació el 
personatge que es fa anomenar Senyor X,  demana a la Agència de Detectius (que son tots els alumnes de 
la classe de 2n) que facin una recerca de qui es el mort i com ha arribat aquell rellotge a estar en el lloc del 
cadàver. Aquest personatge es mantindrà en l'anonimat fins al final de la investigació.  

 
 
SESSIÓ 2.  PISTA 1: Contrasenya= RELLOTGE 
 
Els alumnes tenen informació a Slideshare sobre el Rellotge d’Or. Al diari surten les imatges del rellotge en 
detall i poden observar una data 18427 (any en que va néixer Claudi Arañó i Arañó) i unes inicials C.A.A. 
Amb la data trobada se'ls hi demanarà que busquin informació sobre aquesta època a Barcelona i més 
especialment al Poblenou. Així es faran la idea de la societat del moment (en aquest procés podem 
ensenyar un documental, pel·lícula o sèrie que els situï al s. XIX). Hauran de buscar els indicadors de la 
societat del moment: població... 
 

 
 

 
SESSIÓ 3.  PISTA 2: Contrasenya= CAPSA 
 
En la següent sessió reben una pista del Senyor X pel blog, que prèviament haurem creat per a tots els 
alumnes amb l ‘objectiu de rebre pistes allí i bolcar també informació. Aquesta pista consta d'una imatge 
d'una antiga caixa de llauna on en el seu interior hi han tres cartes escrites a mà.  Les tres cartes estan 
signades amb les inicials C.A.A.  (les mateixes inicials que les del rellotge). En aquestes tres cartes s 
‘explica una història d ‘amor d ‘en C.A.A. amb una tal Teresa. El Senyor X els hi enviarà. 
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MOTS ENCREUATS: 

 

 
 

 
SESSIÓ 4.  PISTA 3: Contrasenya= MONEDA 
 
Surt una nova notícia dient que han trobat també a la butxaca de la jaqueta de cadàver una moneda 
commemorativa de la Inauguració del Ferrocarril al 1848. Aquesta nova pista servirà per que els alumnes 
busquin informació sobre la indústria de la època. Això ens servirà per definir la revolució industrial des de 
Europa a Barcelona (Poblenou). 
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MOTS ENCREUATS: 

 

 
 

 
SESSIÓ 5.  PISTA 4: Contrasenya= CARTA1 
 
Els alumnes reben la primera carta de C.A.A. En aquesta carta en C li diu a la Teresa que des de el dia que 
ell es va fer càrrec de la empresa, solament tenia 19 anys, va veure una noieta treballant en la filatura amb 
una cara d’àngel i es va quedat enamorat d’ella. Des de aquell moment va saber que significava l’amor i 
sempre se la imaginava passejant amb ell i lluint els vestits de moda del moment. Aquesta carta permetrà 
introduir el primer taller a més que donarà informació als alumnes del que portava la burgesia i la 
importància de l’inici de la moda a partir de mitjans del segle XIX. 
 
 
SESSIÓ 6.  
 
El Senyor X es posa en contacte amb els alumnes i els hi demana que cerquin informació de la moda del 
moment ja que la policia, que segueix investigant el cas, no té molt clar si el vestuari que porta el cadàver 
coincideix amb la roba que es portava a la època i els hi demana que omplin un qüestionari i busquin 
imatges o dibuixos de la moda del moment, tant d’home com de dona. 
 

 
PISTA 5: No hi ha pista 
 

 
SESSIÓ 7.  PISTA 6: Contrasenya= FERROCARRIL 
 
Els alumnes reben per email,  a través del senyor X, uns escrits que ha trobat on es descriu el dia de la 
inauguració del Ferrocarril. Aquestes notícies les han de buscar al blog. A partir d’aquestes dos notícies ha 
hauran d’esbrinar com era l’urbanisme a la època en torn a la indústria. La importància del ferrocarril per a 
unir ciutats i poder transportar la matèria prima. 
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28 de octubre de 1848 - Inauguración y descripción ferrocarril Barcelona-Mataró 

Saliendo el viajero por la puerta de mar, tomará el ancho camino que se descubre hacia la izquierda. A corta distancia, a la derecha 
del propio camino, y cercano a la Barceloneta, encontrará la estación del primer ferrocarril que se ha inaugurado en España, y por 

una empresa particular, a saber, el FERROCARRIL DE BARCELONA Á MATARÓ (nuevamente llamado del Este.) 

Entrase al paradero de la estación por la puerta del centro de un edificio de bella aunque modesta apariencia. Después de la 
primera pieza, que es la que sirve de entrada, se hallan los salones de descanso; uno de ellos, que está destinado para los 

pasajeros que van en los coches de primera clase, es muy espacioso y está adornado con sencilla elegancia. Inmediato a este 
salón se halla una pieza destinada para locador de señoras.—Las puertas de los salones de descanso comunican a una especie 

de terraplén, desde donde se sube a los carruajes. 

El día 28 de octubre de 1848 quedó solemnemente inaugurado el primer ferrocarril de España, con lo que, Barcelona y Mataró se 
unieron para no ser ya más que una sola población, estrechando las relaciones que las unían, y hermanándose, por la línea de 

hierro que las sujeta, como dos buenas amigas para formar una de recíprocos intereses en provecho propio y en provecho 
común. 

La ceremonia de la inauguración tuvo lugar en el indicado terraplén, donde se descubría un pequeño altar con la imagen del 
crucificado. Ondeaban varias banderolas en cada una de las cuales estaban representados los escudos de armas de Barcelona y 

Mataró y las de todos los pueblos intermedios, a saber, Badalona, Mongat, Alella, Masnou, Vilasar y Premiá; animaba a la 
innumerable concurrencia, que asistía de todas partes, una brillante música que tocaba piezas escogidas; y acababa de dar 

mayor importancia a aquel sorprendente y grandioso acto la escogida comitiva que había sido particularmente invitada por los 
señores directores de la empresa, formándose de obispos, generales, comisión del Ayuntamiento, Diputación y Consejo de 
Provincia, magistrados, comisiones del cuerpo diplomático, y de varias corporaciones científicas, políticas e industriales, del 

estado mayor y cuerpos facultativos del ejército y armada, con otras varias personas distinguidas, inclusos los primeros 
accionistas de la empresa. 

La bendición se verificó por el prelado de la diócesis y el nuevo señor obispo de Puerto-Rico, Sr. Don Gil Esteve, en tres puntos 
diferentes: en el indicado terraplén de la estación de Barcelona, en la estación del Masnou, como centro del camino, y en la de 

Mataró. En él templo de esta ciudad entono después el Ilmo. S. Obispo de Puerto-Rico un solemne Te-deum, que fue cantado por 
la capilla de música y los artistas de la compañía lírica de Mataró. 

Las cuatro locomotoras que la empresa tenía a su disposición tenían por nombres, Cataluña, Barcelona, Besós y Mataró. 

Con relacióna a tan venturoso acontecimiento, un periódico de esta ciudad se expresaba, el día siguiente, en estos términos: «La 
ciencia, la voluntad, la actividad y el trabajo se reunieron para vencer obstáculos y dar cima a la grande empresa.—El público 
sabe la lucha de oposiciones con que ha tenido que lidiar el buen celo de las juntas directoras que han estado al frente de la 

misma, empleando la eficacia de prudentes, al par que enérgicos medios.—Mientras tal sucedía, recíbanse ya las máquinas y 
aparatos y seguían los grandes trabajos de construcción; y como si se quisiese patentizar cuan impotente era la resistencia que 
se oponía a la realización de tan notables esfuerzos, una montaña abría sus recónditos senos, para facilitar paso a la línea que 

iba a establecerse.—Honor eterno a la referida empresa! honor eterno a los señores ingenieros ingleses Locke, Mackenzie, 
Robson y Nright que han secundado y puesto en planta los vastos proyectos de aquella!—Las sinceras felicitaciones que ayer 

recibieron son el testimonio más elocuente de la gratitud que han excitado sus laboriosos afanes.» 

Antonio de Bofarull y Brocá (1855). Guía-Cicerone de Barcelona: aumentado, corregido y vindicado. Barcelona: V. Castaños. 
Encontrada aquí. 
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28 de octubre de 1848 - Inauguración ferrocarril Barcelona-Mataró, primero en España 

Solemne inauguración del ferrocarril de Barcelona á Mataró, primero en España. Son convidadas y asisten las primeras 
autoridades del principado, las de ambas ciudades y las de los pueblos de la carrera. Bendijeron el ferrocarril los obispos de 

Barcelona y Puerto Rico: el concurso fue inmenso. 

Juan Cortada & José de Manjarrés con Josefina Roma (1848). El libro verde de Barcelona. Añalejo de costumbres populares, 
fiestas religiosas y profanas, usos familiares, efemérides de los sucesos más notables acaecidos en Barcelona. Barcelona: Sauri. 

 

 
SESSIÓ 8.  PISTA 7: Contrasenya= LLANÇADORA 
 
Notícia: Es troben les restes d’una llançadora a prop del cadàver i es creu que es l’arma del crim. Es pot 
intuir que en les peces de fusta de la llançadora hi ha un enigma, uns números posats sense sentit. 
Sorprenentment la policia està invertint molt de temps en aquest cas i en el telenotícies es comenta que 
potser hi han alts càrrecs implicats en que s’esclareixin les incògnites. 

 

 

Llançadora: Peça de fusta dura, de fusta resinificada i premsada o de material sintètic, en forma de barca, amb les extremitats 
afusades i guarnides amb puntes de ferro, que hom empra per a teixir. 

A l'interior porta una bitlla o un cop, del qual deixa escapar el fil de trama cada vegada que passa per dins la calada de l'ordit. La 
llançadora té una broca per a subjectar la bitlla, o bé estries interiors per a subjectar el cop, i, a més, un sistema de guia del fil i 
un tensor. En les llançadores de canvi automàtic de bitlla Northrop, aquesta és subjectada per mitjà d'una pinça, i l'enfilada és 
automàtica. La llançadora no va unida mecànicament al teler, sinó que llisca per sobre de les taules, disparada de l'un calaix a 
l'altre pel mecanisme d'expulsió. 

Funcionament i parts d'un llançadora tèxtil: 
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SESSIÓ 9.  

El Senyor X demana als alumnes que a través de l’activitat del teler puguin esbrinar l’enigma ja que, pel 
que es veu, dona dades molt importants sobre l’assassinat. Se’ls i passarà l’enigma per separat (seran 
parts de lletres) i posteriorment una guia per que puguin formar les lletres i saber el que posava. Amb la 
pràctica del teler cada alumne haurà de traçar el dibuix que li toca de la part de la lletra. 

A la frase posa “ESTÀ DARRERA DEL RETRAT” 

Les lletres que apareixen son: E, S, T, A, D, R 

    

Cada lletra està representada per un número si mirem l’abecedari (correspon a l’ordre de les lletres en 
aquest). Això ens permetrà desxifrar la frase que està formada per números. Aquest es un treball 
cooperatiu 

Taula per desxifrar l’enigma: 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

 

Frase en números: 

5 20 21 1 
 

4 1 19 19 5 19 1  4 5 12  19 5 21 19 1 21 

 

 
 
SESSIÓ 10.  PISTA 8: Contrasenya= CARTA2 
 
Els alumnes reben la segona carta on el senyor C.A.A explica d’on ve i que sempre hi han hagut diferencies 
de classes però que el seu amor està per sobre de tot. Això servirà per que el Senyor X els demani als 
alumnes que facin un estudi de l’evolució de la societat. 
 

 
 
SESSIÓ 11.  PISTA 9: Contrasenya= CARTA3 
 
Els alumnes reben la tercera carta on en C.A.A. diu que el seu amor no és possible ja que son de classes 
socials diferents i que, obligat per la seva família, s'ha de casar amb la seva cosina per a mantenir unit el 
negoci familiar.  
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Al final de la carta en C.A.A. li diu a la Teresa que conservi els mocadors de seda que li va anar regalant 
com a un valuós senyal d'amor. Les últimes paraules escrites son "Els mocadors son la clau de la nostra 
felicitat. Recorda que, com el nostre amor, encara que no el veiem hi és, sols has de cercar la forma 
de veure el camí cap a la llibertat. Busca aquest camí, està a les teves mans."(Aquest es un senyal 
que significa que en els mocadors hi ha quelcom amagat) 
 
El Senyor X li diu als detectius que ell està convençut que en els mocadors, citats en el text, hi ha alguna 
pista però que ell no l’ha sabut trobar. Diu que els hi enviarà els mocadors, que es troben dins d'una antiga 
calaixera, per veure si aconsegueixen esbrinar alguna cosa. Els alumnes emulant el procés de la tintura, 
descobriran unes paraules que en unir-les i ordenar-les formaran el lloc on es troba "la llibertat". 
 
La frase es: 28 d'octubre de 1848 a les 12:00h al rellotge de l'Estació  
 
El Senyor X els hi donarà la frase amb els buits per omplir-la amb les paraules que trobaran en els 
mocadors.  
 
(La meva proposta es que tenyeixin mocadors de seda on utilitzant un producte anomenat gutta, que 
repel·leix la pintura i a més es transparent, podrem escriure el text que vulguem per a que ells el trobin.) 
 
 
SESSIÓ 12.  
 
Se’ls hi passa els mots encreuats per si no han trobat la pista anterior. 
 
MOTS ENCREUATS: 
 

 

 

D O T Z E 

 

   

 
C 

 
S   B 

T T V I A 

M A Q U I N A 

 

M 

 

A 

 

R 

C A R B O  C A P C 

 

 R   I T O E 

F E R R O C A R R I L 

 

 

E 

 

 R    O 

O L 8 O    N 

G L 4 
 

   A 

A O 8     

V I N T - I - V U I T 

 
 R E G T A S S A P 

 
B I L L E T  
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SESSIÓ 13. PISTA 10: Contrasenya= ESTACIÓ 
 
Al blog (video o gravació) el Senyor X els hi comenta que malauradament aquell dia en Claudi i la Teresa 
no es van trobar ja que amb l'enrenou de la inauguració del ferrocarril hi havia una gentada i va ser 
impossible que els dos es veiessin i poguessin fugir, segons tenia pensat en Claudi, a Cuba amb uns diner 
que tenia estalviats ell. 
 
Tot això va quedar escrit en un diari que la Teresa, que havia aprés a llegir gràcies a en Claudi, va 
començar a escriure i on constatà que fruït de la seva història d'amor havia nascut un fill. Va considerar 
oportú mantenir això en secret, ja fos per orgull o per rancor a en Claudi. No sabem res d’aquell diari, de 
moment. 
 

 
SESSIÓ 14.  PISTA 11: Contrasenya= SOBRE 
 
El Senyor X els hi diu als detectius que moments abans de morir la Teresa Domènech, que morí de tifus 
doncs era una de les malalties del moment, va fer cridar al seu fill per dir-li qui era el seu vertader pare. El 
seu pare era l'amo d'una gran fàbrica tèxtil a Barcelona. Li va donar un sobre i seguidament morí (1884). El 
senyor X els hi diu que dins del sobre hi havia tres coses: el diari de la Teresa, una etiqueta i una moneda 
de la inauguració del ferrocarril Barcelona-Marató del 1848. Ho sap per que hi ha un petit escrit que 
acompanya els tres objectes i que diu: 
 
"Aquí estan les meves memòries fill. A la etiqueta trobaràs la direcció d'on està el teu pare i la 
moneda es l’últim record que tinc del dia en que havia de fugir amb ell. T'estimo. Perdona'm".  
 
Al sobre, que envia el Senyor X als detectius, solament està la etiqueta, dels altres dos objectes no hi ha 
rastre, tot i que podem deduir que la moneda trobada al costat del cadàver és la que diu la Teresa. 
 
 

 
 

 
Els alumnes hauran de buscar informació sobre quina era la fàbrica i esbrinar les empreses tèxtils de la 
època. 
 
Per saber el nom de la fàbrica cada grup haurà de realitzar uns mots encreuats dels quals en trauran una 
lletra, cada grup en tindrà assignada una. Cada component del grup farà la mateixa lletra en un tampó que 
utilitzaran per estampar la lletra en una tela.  
En acabar s'intercanviaran les lletres amb els altres grups tenint cada grup la A,R,A,N,Y i O. 
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SESSIÓ 15.  
 
MOTS ENCREUATS: 
 

  B L A N Q U E I G   

  R  G    S    R 

E  A  U   O T O C  E 

G  D  L L A N A  A  L 

T  F I L    M  N  E 

A  O  A Y  A P R E S T 

S  R   H   A  M   

S E D A  C   C     

I     I N D I A N E S 

T I N T  V  B O B I N A 

 
 
Totes aquestes pistes trobades se les enviaran al Senyor X mitjançant unes fitxes ben complimentades pels 
alumnes. L'objectiu d'aquestes fitxes es constatar que han aprés alguna cosa del procés tèxtil i de la 
societat del moment. 
 

 
SESSIÓ 16.  PISTA 12: Contrasenya= FACEBOOK 
 
Encara no sabem a qui pertany el rellotge, que si recordem tenia una data 1827 i unes inicials C.A.A. Al 
Telenotícies ens donen una altra pista. Un col·leccionista ha reconegut el rellotge en una fotografia antiga 
que va comprar per 10€ als Encants Vells. Ell comenta que era una fotografia d'algun personatge important 
ja que està molt ben vestit i porta el rellotge penjant amb les inicials. Se'ns dubte és el mateix rellotge. A 
més a més el col·leccionista, un home anomenat Aitor Tilla Francesa, comenta que darrera de la fotografia 
hi ha una dedicatòria a una tal Teresa. Els alumnes hauran de buscar el facebook del col·leccionista, 
segons les dades que es donen al telenotícies i posar-se en contacte amb l’Aitor i demanar que li enviïn la 
fotografia escanejada.  
 
 
SESSIÓ 17.  
 
Sortida. Aquí recopilaran informació sobre el Poblenou. No hi ha pistes. 
 

 
SESSIÓ 18. PISTA 13: Contrasenya= FOTO 
 
En trobar la fotografia els alumnes descobreixen en el dors una dedicatòria a Teresa Domènech firmada 
per Claudi Aranó. Així els alumnes confirmaran que Teresa i l’amo de l’empresa varen tenir un idil·li i un fill, 
que ell no sap que existeix. 
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El text de la part del darrera diu: 
 
“Amb tot el meu afecte per Teresa Domènech. Claudi Arañó” 
 

 
 
SESSIÓ 19. PISTA 14: Contrasenya= FAMILIAR 
 
Notícia. Un familiar actual d’en Claudi Arañó ha pogut comprovar amb les dades que s’han anat donant pel 
telenotícies que el rellotge pertany a la família i el vol recuperar ja que, com li havia dit el seu avi, aquell 
rellotge havia desaparegut a finals del segle XIX i no se n’havia sabut res. Va ser un rellotge que li va 
regalar Maurici Arañó, el seu pare, el dia que va agafar el relleu a la fàbrica amb 19 anys. Aquest rellotge 
porta les inicials d’en Claudi Arañó i Arañó juntament amb la seva data de naixement. La policia es suposa 
que el cadàver va ser un lladre que va entrar a robar a la fàbrica i algú el va enxampar i sense voler matar-
lo li va clavar la llançadora al cap. Han pogut constatar que el cadàver va morir d’un cop contundent al cap 
amb un objecte punxegut. 
 

 
PISTA 15: No hi ha pista 
 

 
SESSIÓ 20.  PISTA 16: Contrasenya= DIARI 
 
El familiar d’en Claudi Arañó es posa en contacte per email amb els detectius. Sap que ells estan 
investigant el cas i creu que té informació rellevant. Vol que siguin molt discrets i posa en disposició als 
detectius un diari trobat sota una rajola en la remodelació de Ca l’Aranyó, i que podria pertànyer a una tal 
Teresa. No els hi envia però sí que escaneja pàgines que confirmen coses. 
 

 
 

En els fragments que se’ls hi envia als alumnes es constata la relació d’en Claudi Arañó amb la Teresa 
Domènech, que ell es va casar amb la seva cosina i ella no va gosar dir-li que esperava un fill seu. La 
decepció de no poder marxar junts el 1848 i el desig de que aquest diari fos entregat a en Claudi per part 
del seu fill CLAUDI DOMÈNECH GUIMERÀ. 
En aquests escrits es constata que teòricament en Claudi Guimerà va anar a veure a en Claudi Arañó per 
dir-li la veritat i donar-li el diari. Com es va realitzar aquesta trobada? Que va passar? 
Els alumnes comuniquen al Senyor X la troballa del diari junt amb les dades que han pogut constatar, les 
dades del familiar d’en Claudi Arañó i esperen indicacions.  
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MOTS ENCREUATS: 
 

 
 

 
SESSIÓ 21. PISTA 17: Contrasenya= SENYORX 
 
Els alumnes reben un correu del Senyor X on els hi diu que s’ha posat en contacte amb el familiar i que 
n’ha extret unes conclusions. És en aquest moment quant el Senyor X diu que és el net d’en Claudi 
Domènech Guimerà. Confessa que en saber de la notícia va pensar que potser aquell cadàver era el del 
seu besavi. Els hi diu que ell tenia en possessió el diari d’en Claudi Domènech, que escrivia les seves 
memòries igual que la seva mare Teresa, i els hi envia per e-mail la descripció del dia que va anar en 
Claudi Domènech a veure el seu pare. A l’escrit posa la il·lusió que li va fer al seu pare saber d’ell i que el 
volia reconèixer com a fill, i en ser el primogènit de la família heretaria la fàbrica. En Claudi, que ha rebut el 
diari de la seva estimada, li demana al seu fill que torni al cap d’una setmana i que a la fàbrica arreglarien 
tots els papers per fer-lo fill legítim. A més li diu que el pròxim dia que torni li regalarà un rellotge d’or que li 
va regalar el seu pare i que ara vol que el tingui ell. El Senyor X els hi comenta que està convençut que el 
cadàver es del seu besavi però que vol saber qui el va matar. Els hi diu que el dia següent rebran una nova 
pista que pot aclarir qui ho va fer. 
 
MOTS ENCREUATS:  
 

 
 

 
PISTA 18: No hi ha pista 
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SESSIÓ 22. PISTA 19: Contrasenya= POSTAL 
 
Els alumnes reben un email del Senyor X on els hi envia una postal que va rebre la seva besàvia uns anys 
més tard de la desaparició del seu marit, en Claudi Domènech. La frase no està del tot completa però amb 
la nota que es va trobar a la llançadora “ESTÀ DARRERA DEL RETRAT” i el que està escrit a la postal es 
composa una frase que diu on està la carta de confessió de l’assassí. 
 

   
 
La frase diu: 
 
“Estimada Elena, 
 
No se com expressar-li el dolor que sento per la desaparició del seu marit. Les circumstàncies del moment em van portar a haver 
de callar per preservar la meva integritat i la de la meva família. Si vostè rep aquesta postal significarà que ja no hi sóc en aquest 
món i que el capellà de la meva església, sota secret de confessió, li ha fet arribar per correu aquesta postal. Ho vaig veure tot . He 
resat cada dia per que Déu em perdoni per ser còmplice de tals assassinats. Si vol saber-ho tot, la confessió ____ _______ ___ 
______ pintat del pare del seu marit. 

Maria.” 
 
El Senyor X els diu als alumnes que busquin en les frases que han anat trobant durant la investigació per 
veure si poden completar l’escrit. Ara la tasca dels alumnes serà completar la frase i enviar-la al Senyor X. 
 

 
SESSIÓ 23.  PISTA 20: Contrasenya= QUADRE 
 
Els alumnes han de buscar si troben per internet on pot estar aquest quadre. Si busquen per “Claudi Arañó 
i Arañó” trobaran: 
 

Buscar en aquests dos: 
 
1. Per Google imatges la sego imatge els porta a aquesta web: 
http://www.grec.net/cgibin/fotcl.pgm?NUMIL=0025461&COL=7 
2. Per: www.fototeca.cat 
 
Claudi Arañó i Arañó   - 57920 
Format: 60x60 
Crèdits: Fototeca.cat 
Arxiu: Foment del Treball Nacional, Barcelona (FTN) 
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Li enviarán un email al Senyor X dient-li on pot trobar aquest retrat. Quedaran a l’espera de rebre resposta 
per part del Senyor X. 
 

 
SESSIÓ 24.  LA VERITAT: Contrasenya= CONFESSIÓ 
 
Reben un vídeo del Senyor X , que ara està a cara descoberta explicant que es va trobar una carta darrera 
del quadre. El Senyor X que es diu Xavier Domènech llegeix la confessió de la carta. Qui escriu es Maria, la 
minyona de confiança de la dona d’en Claudi Arañó i posa: 
 
“A qui pugui interessar, 
 
Jo Maria Pedraforca confesso que sóc cómplice d’assassinat. En saber que el senyor Claudi Domènech va anar a visitar al senyor 
Claudi Arañó a la fàbrica per dir-li que era el seu fill, la senyora Carolina Arañó i Matallana, cosina i dona del senyor Claudi, no va 
poder soportar la confessió del seu marit i amb conseqüència la idea de que aquell noi fós l’amo de tota la indústria que havia creat 
la seva família durant anys. Jo com a minyona de confiança de la senyora vaig rebre les instruccions de subministrar-li arsènic en 
dosis petites al senyor Claudi Arañó. Tot i la meva oposició, la senyora em va amenaçar dient que tota la meva familia es moriria de 
gana i que m’acusaría de l’assassinat d’un home, en Claudi Domènech, dient que era la seva amant. Amb aquestes circumstàncies 
i amb tot el dolor del meu cor cada dia a la hora de dinar i sopar posava en el vi del senyor unes gotes d’arsènic sota coacció de la 
senyora. Segons les notícies Claudi Arañó morí a Barcelona el 7 de juny de 1884, als cinquanta-sis anys d'edat, «víctima de los 
crueles embates que venía sufriendo» però la realitat es que va anar morint poc a poc a causa del verí. 
 
El dia en que en Claudi Domènech va anar a la fàbrica per fer legal la seva situació de fill legítim, tal i com li havia dit el seu pare, la 
senyora l’esperava a la sortida, ja era fosc, i amb una llançadora li va donar al cap tan fortament que el noi va morir desagnat. Ella 
em va demanar que fes desaparèixer el cadàver i totes les proves. Com vaig poder vaig enterrar el cos i l’arma del delicte però 
abans de fer-ho vaig escriure uns números amb l’objectiu que si trobaven el cadàver poguèssin saber qui era l’autèntica assassina 
dels dos Claudis. 
 
La pena i la desgràcia està en el meu cor i el pecat em portarà fins a l’infern el dia del meu judici final.  
 
Se que en Claudi firmà un document conforme era fill d’en Claudi Arañó i es va realitzar un últim testament on se’l feia hereu de tot. 
No se on son aquets documents però existeixen. 
 
Que deu em perdoni. 
 
Maria.” 
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13 ANNEX 

 

 

Taula descripció sobre la relació entre la historia, els continguts, el blog i el moodle 
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