
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 6: EDAT 
CONTEMPORÀNIA 

Primària GRANS 

Àmbit/Àrees:  Àmbit matemàtic, àmbit lingüístic (català i castellà), àmbit 
artístic: plàstica, coneixement del medi social. 

Què he de fer? TASCA  ● Visualitzar els vídeos que ens apropen a la 

revolució industrial. 

● Investigar sobre les colònies industrials a 

Catalunya 

● El nou art de l’edat contemporània, el cinema. 

Descobrim l’actor Charlie Chaplin. 

● Àrea castellà: Ficha técnica de la película: 

personajes, acción, argumento..  

● Creació d’un cartell promocional de la pel·lícula. 

● Repàs de totes les etapes de la història. 

● Big Ben (anglès) 

● Tasques de matemàtiques 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Necessites un llapis o bolígraf per escriure, o bé fer-ho a 

ordinador o tablet . Si no ho pots imprimir, pots copiar el 

títol de l’activitat i la resposta, no cal que copiis els 

enunciats.  

En l’àmbit artístic: full o cartolina, llapis, llapis de colors, 

retoladors o pintura per la realització del cartell 

promocional. 

Per fer les activitats del JClic o per la visualització dels 

vídeos necessàriament et caldrà utilitzar l’ordinador, 

tablet o mòbil. 

Pots veure les pel·lícules a través de l’ordinador, o si tens 

diferents plataformes digitals a través de la TV. 



Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Seguir les instruccions de les diferents tasques i buscar 

la informació necessària, tot mirant els enllaços 

d’interès.  

Recomanem mirar les pel·lícules en família. Fer un 

viatge en el temps tots junts.  

Enllaços d’interès   Tasca 1: La revolución industrial- Vídeos Educativos para 

niños 

https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM 

La revolució industrial para niños - Un viaje en el tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=YyFwk59-h7E 

Tasca 3: The Kid (el noi) 

Tiempos modernos 

Tasca 4: JCLIC Les etapes de la història. 

https://clic.xtec.cat/projects/etapes2/jclic.js/index.html 

Tasca 5: Big Ben 

https://www.youtube.com/watch?v=ANjTC_GPo2E 

Preguntes 

Tasca 6: Àmbit matemàtic 

Innovamat 

Comprovo què he fet  ● He sabut cercar la informació rellevant sobre les 

colònies industrials a Catalunya. He resumit i he 

escrit la informació tenint en compte  l’ortografia 

treballada i utilitzant un lèxic variat. 

● He vist les pel·lícules i he realizat el cartell 

promocional i omplert l’activitat de castellà.  

● He completat l’activitat del JClic. 

● He vist el vídeo del Big Ben atentament i he 

respost les preguntes.  

● He realitzat bé les operacions matemàtiques. 

● He realitzat les activitats d’Innovamat.  

https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
https://www.youtube.com/watch?v=YyFwk59-h7E
https://www.youtube.com/watch?v=q1U0eKOOwsQ&feature=youtu.be&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4&feature=youtu.be&t=1
https://clic.xtec.cat/projects/etapes2/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/etapes2/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ANjTC_GPo2E
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Big-Ben.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/matem%C3%A0tiques-3CF7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LQcXbVT8lvI8s6NHcQhbQvQekDvD4a7R/view?usp=sharing


 


