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1. INTRODUCCIÓ 
 

Per a què serveix la Tecnologia? Quantes vegades hem sentit aquesta pregunta? La pregunta 
es podria generalitzar a la resta de matèries, perquè moltes vegades l’alumnat no troba 
aplicació al que està estudiant, i per tant no ho relaciona amb el món que l’envolta. De la 
mateixa manera que no troba relació amb el seu entorn, difícilment relacionarà la tecnologia 
amb els canvis socials que s’han produït al llarg del temps, ni podrà deduir futures 
repercussions de la tecnologia en la societat. Tot el que aprèn sembla que ho oblida en 
traspassar la porta de l’institut, o només s’aplica a les aules.  

Les activitats a l’aula es centren molt en els continguts curriculars de conceptes. L’esperit crític i 
de reflexió es treballa poc a les aules, i és per això, que s’ha desenvolupat aquest treball que 
ara teniu a les mans.  

2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

La Tecnologia fora del seu context social està incompleta, tot i que també es podria plantejar a 
l’inrevés: la història de les societats no es pot explicar sense la Tecnologia. De poc serveix 
conèixer el funcionament de la màquina de vapor si es desconeix tota la repercussió social i 
econòmica que va tenir en l’època de la Revolució Industrial.   

Tecnologia i Humanitats han seguit camins separats, però l’emergent CTS (Ciència, Tecnologia 
i Societat) vol establir  els vincles entre elles. L’alumnat ha de ser crític vers la tecnologia i 
reflexionar sobre la relació entre les ciències i les humanitats. 

Aquest TFM tracta de cercar la transdisciplinarietat de la Tecnologia, entrar en la part de 
societat implícita que hi ha en tota tecnologia, i ampliar aquesta transdisciplinarietat mitjançant 
la lectura de llibres.  

El currículum especifica els continguts de cada curs per a cada matèria, i detalla una sèrie de 
connexions amb altres matèries. Es tracta d’unes connexions de continguts.  

A primer d’ESO, per exemple, les connexions de la tecnologia amb altres matèries inclouen: 

Matemàtiques. Ciències socials: 

• Representació gràfica i escales 

Llengua: 

• Producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir projectes 
• Presentació de documentació i treballs 

Ciències de la naturalesa: 

• Reutilització i reciclatge de materials 
• Ús de normes de seguretat 

Amb totes les matèries: 

• Utilització dels recursos TIC. 

Aquest TFM potenciarà, sobre tot, la relació de la Tecnologia amb les Ciències Socials, però no 
només des del punt de vista descriptiu, sinó des de la vessant d’opinió: l’alumnat de vegades 
haurà de reflexionar si li agradaria viure en el món que es descriu en els llibres, si veu viable un 
futur com es presenta en els llibres... L’alumnat també es formarà en la història de la 
Tecnologia en aquells llibres retrospectius; falta coneixença de la història del nostre país i del 
món que ens envolta. Conèixer el passat pot ajudar a entendre i construir el futur.   
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

Es proposa la lectura d’una sèrie de llibres la història dels quals gira al voltant d’un element 
tecnològic, o bé aquest apareix en un segon terme però és prou significatiu per al 
desenvolupament de la història del llibre.  

 

3.1. CRITERIS SELECCIÓ LLIBRES 
 

Els llibres de lectura haurien de complir una sèrie de requeriments per tal que siguin aptes per 
a la realització de les activitats plantejades en aquest TFM, i puguin ser vinculats amb el 
currículum de l’ESO. No són uns criteris estrictes, sinó recomanacions a tenir en compte, ja que 
intentar que es compleixin tots a l’hora pot ser tasca difícil. 

Algunes recomanacions per a la tria de llibres serien: 

• Edat. Adequats a l’edat de l’alumnat a qui va dirigida l’activitat, adolescents entre 12 i 
16 anys. 

• Contingut. Amb contingut tecnològic contextualitzat amb referents socials de l’època en 
la què es desenvolupa l’acció. En la mesura que sigui possible s’intentarà que la 
temàtica estigui vinculada a alguna unitat didàctica del curs en el qual es treballarà el 
llibre. Llibres amb temàtica genèrica podran encabir-se a qualsevol curs. 

• Disponibilitat. Han de ser llibres de fàcil accessibilitat, de manera que si es tracta de 
llibres descatalogats puguin trobar-se a la xarxa de biblioteques municipals, o bé 
descarregar-los lliurement a la xarxa per tractar-se d’obres de domini públic com a 
conseqüència d’haver expirat els drets patrimonials. Aquesta recomanació és vital per 
tal que l’alumnat pugui accedir a la lectura que es plantegi. 

• Idioma. Preferentment s’intentarà que les lectures siguin en català, tot i que no és 
prioritari, no es descarten llibres escrits en castellà. 

• Autor. S’ha intentat que la tria de llibres inclogués majoritàriament autors nacionals, 
però no s’ha volgut descartar autors estrangers de reconeguda importància en el món 
de la literatura de ciència ficció i divulgativa. El fet de seleccionar autors nacionals 
proporciona en la majoria dels casos major riquesa lingüística de la pròpia llengua i 
més proximitat en els fets que es descriuen. 

Es proposen una sèrie de llibres que s’emmarquen dins de la ciència i la ciència-ficció. Els 
llibres de ciència poden ser o bé de narrativa o bé de divulgació. En la ciència narrativa 
l’Editorial Eumo engloba una sèrie de novel·les juvenils dins del Projecte Solaris. El Projecte 
Solaris, tal com es pot consultar a la pàgina web de ERTIS (Espai de Recursos per al Treball 
Interdisciplinari a la Secundària) és un recull de novel·les que es poden treballar a diferents 
àrees curriculars de l’ESO. 

Pel que fa a la ciència ficció la literatura és molt àmplia, però caldria primer centrar-se en què 
es considera ciència-ficció. Segons [BARCELÓ, 1990] ciència ficció és la literatura formada per 
narracions en les quals l’element determinant és l’especulació imaginativa.  La paraula ciència 
en la denominació del gènere reflexa l’interès inicial per analitzar les conseqüències que els 
canvis i descobriments científics i tecnològics produeixen o produiran en els individus i en les 
organitzacions socials. 

Els llibres proposats són els següents: 

• 1r d’ESO: VILAR, ANNA I un dia serà demà Editorial La Galera, grumets. Dotzena 
edició 1985. 

• 2n d’ESO: FONT, JORDI La força del riu Editorial Eumo. Projecte Solaris. Primera 
edició abril 1996. 

• 3r d’ESO: VERGÉS, ORIOL La ciutat sense muralles. Editorial La Galera.  
• 4t d’ESO: ASIMOV, ISAAC Jo, robot. Edicions Proa La Butxaca. 
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En l’annex A es desenvolupen les fitxes de treball, tant per a l’alumnat com per al docent.  

Inicialment, el llibre proposat a 3r d’ESO era El mundo es uno, de Sir Arthur C. Clarke, però 
s’ha considerat una lectura complexa i densa per a l’alumnat general de l’ESO. No obstant, no 
es descarta per a futures ampliacions del TFM incloure aquesta lectura per als alumnes més 
avantatjats, o bé incloure només alguns capítols. Es considera un llibre força interessant que 
s’inclouria dins de les lectures de ciència de divulgació. Es proposa la lectura opcional per a 
aquell alumnat més interessat en el món de les comunicacions. El llibre narra de forma 
cronològica l’evolució de les comunicacions, des del telègraf fins als satèl·lits. És fascinant llegir 
com es van establir les primeres comunicacions transatlàntiques amb els primers cables 
submarins, saber quans cables es van estendre entre Amèrica i Anglaterra abans no es va 
aconseguir que funcionés el primer cable, conèixer les dificultats de l’estesa de cables, com ho 
feien...  

Com a alternativa a El mundo es uno es proposa la lectura d’un llibre de narrativa, La ciutat 
sense muralles, on els fets d’una família de 3 germans orfes transcorre en una Barcelona en 
plena efervescència de la revolució industrial. És un llibre que no es pot encabir en la categoria 
de llibre de ciència ni de ciència ficció, però la complexitat de El mundo es uno ha fet necessari 
canviar la proposta inicial. 

La tria dels llibres ha estat la part més complexa d’aquest TFM. Ha estat de molta ajuda [FONT 
2002], un estudi de com la literatura ha reflectit les inquietuds dels individus en front de la 
tecnociència. El recull de llibres s’agrupa per temàtiques, i entre d’altres trobem les utopies, la 
literatura catalana d’especulació científica, a l’ombra de Los Álamos...    

A continuació, un breu resum  de les històries narrades en els llibres que s’analitzaran amb 
més detall al final d’aquest treball.    

 

I un dia serà demà narra la història d’un grup de joves estudiants en una època 
futura en què tot, o gairebé tot, està controlat pels ordinadors. La societat en la 
qual viuen és totalment consumista, fins al punt en què estan obligats a realitzar 
un mínim de consum anual. Entre aquest grup de joves una noia, l’Adriana, no 
conforme amb aquest sistema tan estructurat no segueix la norma establerta. 
Aquesta oposició li suposarà una sèrie de problemes. 

 

La força del riu explica la història d’una noia, la Marta, que després d’haver acabat 
els estudis d’enginyeria rep en herència el repte de posar en funcionament una 
central elèctrica familiar que fa anys que està aturada. La documentació que li 
traspassa un familiar conté el diari de l’avantpassat que va construir la central 
elèctrica. Aquest diari és un recull d’experiències de l’època en que tot just 
l’electricitat arribava a les ciutats. 

 

La ciutat sense muralles és la història de tres germans que es veuen obligats a 
fugir de Mataró i instal·lar-se a Barcelona, una ciutat que està canviant com a 
conseqüència de la primera revolució industrial. 

 

 

Jo, robot, és un recull de contes que plantegen una societat regida per robots 
intel·ligents i on una robotpsicòloga explica diferents situacions protagonitzades 
per robots. Aquestes situacions pretenen ser una reflexió de la figura humana en 
front dels robots. S’introdueixen les famoses 3 lleis de la robòtica, que regeixen el 
funcionament dels robots.  
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Tot i que no s’han analitzat amb profunditat en aquest TFM, altres lectures podrien ser: 

 

El mundo es uno,de Arthur C. Clarke. Llibre de divulgació científica sobre l’evolució 
de les comunicacions des del primer cable submarí fins als satèl·lits. Llibre 
recomanat per a l’alumnat de 3r d’ESO amb certes capacitats. 

 

El factor Einstein, de Andrés Pérez Domínguez. Narra la història de les inquietuds 
d’alguns científics jueus exiliats als Estats Units que reaccionen contra la 
possibilitat que Alemanya creï la bomba atòmica. S’analitza l’aplicació de l’energia 
nuclear per a fins militars i el dilema moral d’alguns científics pacifistes. Llibre 
recomanat per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 

Aquesta temàtica ja va ser plantejada per H. G. Wells en El món alliberat, on 
s’especulava amb la creació d’una bomba atòmica per part dels alemanys. Curiosament, un 
dels científics jueus exiliats als Estats Units i que va estar involucrat en el projecte Manhattan, 
havia llegit aquesta novel·la.   

El cartero, de David Brin. Narra una societat americana postapocalíptica 
després d’una guerra nuclear. La tecnologia ha desaparegut pràcticament. Els 
supervivents s’agrupen en comunitats per defensar-se les unes de les altres. 
Una d’aquestes comunitats ha aconseguit salvar enginys tecnològics de 
l’època passada. Aquest fet li aporta cert poder per exercir domini sobre la 
resta. El llibre permet analitzar les conseqüències d’una possible guerra 
nuclear, i la importància de la tecnologia en la societat. Actualment estem 
rodejats de tecnologia, però què passaria si un dia tot desapareix i l’home ha 
de començar de nou? Llibre recomanat per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.   

 

 

3.2.  METODOLOGIA DE TREBALL 
 

La metodologia de treball de les lectures és la següent: 

• Lectures individuals. L’alumnat llegirà el llibre pel seu compte i de forma individual. No 
es dedicarà cap sessió a l’aula per a la lectura del llibre. Es pot dedicar alguna estona 
al final d’una sessió per resoldre dubtes.  

Es pot proposar que mig grup llegeixi un llibre i l’altre mig grup un altre llibre. En aquest 
cas les lectures poden seleccionar-se en funció del nivell de l’alumnat. També es pot fer 
el cas més genèric en el qual tot el grup classe llegeixi el mateix llibre. 

• La fitxa del llibre s’entregarà a l’inici de l’activitat perquè l’alumnat la vagi realitzant a 
mesura que llegeix el llibre. Cada alumne ha d’entregar una fitxa amb la resolució de 
les activitats. En alguns casos (atenció a la diversitat) es podrà fer la fitxa per parelles. 
 

• Debat. Com a cloenda de l’activitat es realitzarà sempre un debat a l’aula. Els temes a 
tractar seran bàsicament les activitats d’anàlisi i reflexió proposades a la fitxa de treball 
del llibre i que l’alumnat ja haurà realitzat prèviament. En el cas que s’hagin llegit 2 
llibres, es pot fer igualment el comentari dels dos llibres amb tot el grup classe.   
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3.3.  FITXES DE TREBALL 
 

Les fitxes de treball de les lectures proposades disposaran d’una part genèrica que serà 
comuna a tots els llibres, i d’una part de reflexió més particular a la temàtica tractada en 
cadascun dels llibres. 

La part comuna inclourà els següents apartats: 

• L’autor. Cerca d’informació de l’autor. Aquesta informació serà molt bàsica però és 
important tenir coneixença de l’escriptor per un tema de cultura general i per tenir un 
primer punt de partida de la lectura. L’any de naixement de l’autor permetrà ubicar 
l’obra en el temps.   
 

• Resum del llibre. L’alumnat haurà de realitzar un breu resum, entre 5 i 10 línies, per 
avaluar la seva capacitat de síntesi i per saber si ha comprès la història.  
 

• Context tecnològic de l’època en què s’escriu el llibre. És important que l’alumnat 
prengui com a punt de partida el context tecnològic de l’època en què s’escriu el llibre, 
per tal de destriar-ne el que és fidedigne del que és ficció. La contextualització haurà de 
tenir en compte la temàtica del llibre, no té sentit contextualitzar una època en l’estat 
dels ordinadors si el llibre per exemple tracta de l’electricitat. 
 

• Vocabulari. Aquesta activitat pot ser a proposta del professor o bé es pot treballar a 
partir d’un bloc en el que els alumnes van introduint aquelles paraules que no han entès 
i han hagut de buscar el seu significat en el diccionari, o bé, paraules que tot i conèixer 
el seu significat s’utilitzen poc. Lògicament, si una paraula té més d’una accepció 
s’haurà d’incloure només aquella que es correspongui amb el context del llibre. El 
vocabulari proposat podrà ser de temàtica tecnològica, però també podrà ser genèric o 
d’altres especialitats que es considera interessant per a la formació de l’alumnat. 
S’indicarà entre parèntesi la pàgina en la què apareix la paraula per tal que l’alumne 
pugui contextualitzar-la.  
 

La part de reflexió serà particular de cada llibre i dependrà de la temàtica i dels continguts del 
llibre. L’alumnat haurà de fer reflexió sobre una sèrie de temes proposats. Alguns admetran 
respostes molt obertes, el que és important és que l’alumnat raoni de forma coherent els seus 
arguments i els justifiqui adequadament –si cal documentant-se prèviament-. 
 
Les activitats que es desenvolupen al voltant de les lectures dels llibres consten d’una part 
escrita i d’una sessió final a l’aula en la qual es comentaran les activitats de reflexió. Es pretén 
que l’alumnat hagi treballat les qüestions prèviament i de forma individual, per tal que a l’hora 
de fer el debat final a l’aula tingui una opinió formada i no hagi d’improvisar. 
 
El debat també es pot plantejar per grups i fer que cada grup es posicioni a favor o en contra 
d’un tema. L’alumnat haurà de buscar estratègies per defensar una opció que potser no s’adiu 
amb la seva personalitat o manera de pensar.   

En l’annex es desenvolupa el contingut de les fitxes per a cadascun dels llibres proposats. 
Primerament es mostra la fitxa de l’alumne, i a continuació la fitxa del docent. La fitxa del 
docent inclou la resposta a les activitats proposades i algunes pautes per a l’anàlisi del llibre i 
per a la guia i orientació de l’alumnat. Dependrà del professorat i de l’alumnat la guia que es 
vulgui fer per tal que l’alumnat arribi a obtenir unes conclusions sobre el tema  que se li 
planteja.  
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3.4.  COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 
 

Les activitats que es plategen permeten treballar principalment les següents competències: 

Competència lingüística. Es treballarà la competència lingüística oral en la sessió final de 
l’activitat de cada lectura. L’alumne haurà d’expressar la seva opinió respecte a uns temes 
proposats, haurà d’escoltar a la resta de companys i haurà d’argumentar les seves idees com a 
resposta a l’opinió de la resta del grup. Es treballaran les pautes bàsiques d’un debat: parlar i 
saber escoltar a la resta, respectar el torn de paraula i respectar l’opinió dels altres, utilitzar 
arguments constructius per rebatre altres opinions... 

Per altra banda també es treballarà la competència lingüística escrita en el treball previ i 
individual que cada alumne hagi fet de la fitxa proposada del llibre.  

Competència en el tractament de la informació. L’alumnat haurà de realitzar cerca 
d’informació, per tal de documentar-se i fer la reflexió pertinent dels temes de debat plantejats. 
En alguns casos molt concrets es facilitarà la font d’informació però en la majoria serà el propi 
alumnat qui haurà de cercar els recursos que li calguin i ser crític en la selecció d’informació.  

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. L’alumnat ha de 
comprendre la societat i el món que l’envolta, predir conseqüències .   

Competència social i ciutadana. Incideix en la dimensió ètica d’aquesta competència, 
desenvolupar valors i criteris ètics associats a la ciència i la tecnologia, prendre consciència 
dels valors de l’entorn, i tenir coneixement de l’evolució de les societats.  

4. AVALUACIÓ 
 

L’avaluació inclou l’avaluació de l’activitat i l’avaluació de la metodologia proposada. 

L’avaluació de l’activitat es realitzarà a partir d’una rúbrica en la que es determinaran els criteris 
d’avaluació de l’activitat. S’intentarà realitzar una avaluació al més objectiva possible, establint 
uns criteris que siguin fàcils d’avaluar.  

L’avaluació de la metodologia és més complexa perquè els resultats són mesurables a llarg 
termini. L’esperit de crítica i reflexió de l’alumnat s’ha d’anar treballant en el dia a dia, i el que 
aquí es presenta és una eina més (és pot optar per fer un debat social i tecnològic a la 
finalització de cada unitat didàctica). Si aquesta metodologia s’implanta des de 1r d’ESO, a la 
finalització de l’ESO l’alumnat haurà de tenir una visió de la tecnologia molt més realista i molt 
més crítica. Aquesta evolució es veurà amb la qualitat de les reflexions que realitzi l’alumnat, 
amb la incorporació cada vegada de més opinions pròpies... 

Es pot avaluar el mètode amb enquestes de satisfacció de l’alumnat a l’hora de realitzar les 
activitats:  

• T’ha agradat la lectura? I el treball del llibre?  
• Quina activitat d’anàlisi i reflexió t’ha agradat més? I la que menys? Per què? 
• Has après alguna cosa que no sabies? 
• Canviaries alguna cosa de les activitats proposades? 
• Recomanaries el llibre als teus companys que l’any vinent faran aquest curs?  

Les rúbriques utilitzades per a l’avaluació de l’activitat són: 

 

 

Memòria: 
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Criteris Sempre (1) Li costa (0,5) Mai (0) 
Aspectes formals Hi ha portada, índex i 

bibliografia, està ben 
estructurat. 

Manca algun dels  
elements 
d’estructura. 

Manquen la majoria 
dels elements 
d’estructura.  

Ortografia No hi ha gaires faltes 
d’ortografia (màx. 3) 

Hi ha algunes faltes 
d’ortografia (3<x<10) 

Hi ha moltes faltes 
d’ortografia (+10) 

Sintaxi Correcta construcció de les 
frases, la narració és 
amena i formal.  

Algunes frases no 
són correctes 
gramaticalment. 

L’estil narratiu 
presenta 
construccions 
confuses, amb poca 
claredat. 

Activitats (sense 
comptar les 
opcionals) 

S’han realitzat totes les 
activitats proposades. 

Falta alguna activitat. Falten més de dos 
activitats per 
realitzar. 

 

Debat: 

Criteris Sempre (1) Li costa (0,5) Mai (0) 
Intervencions Participa de forma activa 

en tots els debats. 
Fa intervencions puntuals i 
de vegades cal demanar la 
seva participació. 

No participa en cap 
debat. 

Torn de paraula Sempre demana el torn 
de paraula abans 
d’intervenir en el debat. 

A vegades demana el torn 
de paraula però d’altres no 
sap esperar i es salta 
l’ordre establert. 

No demana mai el 
torn de paraula i 
interromp els seus 
companys. 

Vocabulari Utilitza un vocabulari 
apropiat i incorpora noves 
paraules.  

El vocabulari de vegades 
no és apropiat. 

El seu vocabulari no 
és apropiat. 

Contingut Les seves intervencions 
aporten informació. 

Les seves intervencions 
aporten alguna informació 
addicional al que ja s’ha dit. 

Les intervencions no 
aporten informació.  

Preparació L’alumne s’ha 
documentat. 

L’alumne no s’ha 
documentat gaire bé. 

L’alumne no s’ha 
documentat. 

 

5. RESULTATS 
 

S’ha pogut posar en pràctica aquesta metodologia en el centre de pràctiques assignat en el 
màster. La particularitat d’aquest centre: percentatge molt elevat d’alumnat immigrant amb cert 
desconeixement de la llengua catalana, ha fet que es proposés la lectura de I un dia serà demà 
a 3r d’ESO. Inicialment aquesta lectura està pensada per a l’alumnat de 1r d’ESO.  

El centre on s’han realitzat les pràctiques disposa d’un pla de lectura en el qual les classes es 
redueixen a 55 minuts per poder disposar de 30 minuts de lectura diària a tots els cursos de 
l’ESO. Els grups amb una competència lingüística baixa realitzen lectura col·lectiva en veu alta, 
i la resta de cursos realitza lectura individual. S’ha aprofitat aquesta particularitat per proposar, 
des del departament de Tecnologia, una lectura de les que s’indiquen en aquest TFM amb la 
corresponent fitxa de treball.  

El departament de Tecnologia ha adquirit 15 exemplars de I un dia serà demà que dipositarà a 
la biblioteca de l’aula. La lectura serà voluntària però es tindrà en compte a l’hora d’arrodonir la 
nota final de Tecnologia. En aquest cas, al disposar de 30 minuts de lectura diària a l’aula, la 
lectura es realitzarà majoritàriament a l’institut amb possibilitat d’endur-se el llibre a casa. A la 
finalització de l’activitat els llibres es dipositaran a la biblioteca del centre.   
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La tutora del centre es mostra molt receptiva a l’activitat proposada, i per al proper curs es 
plantejarà amb més temps, perquè la prova pilot que aquí es descriu s’ha realitzat a les 
acaballes del curs acadèmic.  

El llibre se l’han llegit uns 10 alumnes. El dia de la sessió final participen 3 alumnes que es 
separen en una altra aula per fer el debat. Aquesta sessió es realitza en els 30 minuts de 
lectura diària. Aquests 30 minuts han estat molt més profitosos que moltes de les llargues 
estones dedicades a la realització d’aquest TFM.  

D’entrada es constata que el punt principal en la selecció dels llibres és l’adequació a l’edat de 
l’alumnat. En general, el llibre proposat no ha agradat gaire perquè els alumnes esperaven que 
fos un llibre amb més acció, i possiblement I un dia serà demà és una mica infantil per 3r 
d’ESO. Malgrat això els alumnes s’engresquen a l’hora de realitzar les activitats d’anàlisi i  
reflexió. Exposen el seu punt de vista i comparen la societat que es descriu al llibre amb 
l’actual, i analitzen si els agradaria viure en una societat com aquella o si prefereixen la societat 
en la què es troben. 

Sorprenentment els alumnes confessen que no els agrada realitzar tantes tasques amb 
l’ordinador, que els agrada més el contacte personal, com és el cas de la protagonista del llibre. 
No els agrada una societat on tots siguin iguals i no es valori la personalitat individual. 
S’animen a l’hora d’imaginar quin enginy inventarien per estalviar-los de fer algunes tasques, 
per exemple, una màquina que els raspalli les dents pel matí. 

En general l’experiència ha estat positiva, la participació de l’alumnat ha estat bona però s’ha 
trobat a faltar més participants per poder crear més debat.     

6. CONCLUSIONS 
 

El món de la lectura pot ser una font d’informació i de coneixement inesgotable. Aquest TFM ha 
presentat una proposta per analitzar una sèrie de llibres des de la vessant tecnològica. Alguns 
llibres tindran com a eix vertebrador la tecnologia, i d’altres tindran la tecnologia en el rere fons 
de la història narrada. En qualsevol dels dos casos les lectures d’aquests llibres des de la 
matèria de Tecnologia dependrà molt del punt de vista d’anàlisi. Potser no serà tan important la 
descripció d’un personatge, com podria fer-se en les matèries de llengua, sinó que prevaldrà la 
descripció de la societat vers uns fets primordialment tecnològics.  

Aquest treball no acaba amb aquesta memòria. Cal ampliar la selecció de llibres amb les 
corresponents fitxes, i modificar si cal les fitxes ja exposades a partir de l’experiència a l’aula. 

En definitiva, s’ha presentat una altra anàlisi dels llibres molt enriquidora per a la formació 
tecnològica de les persones. Es treballa la imaginació transportant-se a un futur hipotètic i es 
valora l’època actual i passada.  

7. ALTRES VIES D’ESTUDI 
 

La tecnologia també és present en moltes de les pel·lícules que s’han filmat al llarg de la 
història del cinema.  

A continuació s’enumeren algunes pel·lícules i el tema que es podria treballar després de la 
visualització de la pel·lícula. 

Planeta prohibit, o els secrets dels científics. Us sembla que les troballes dels 
científics són d’ús exclusiu dels científics, o se n’ha de fer difusió per al seu 
coneixement?   
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¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. Els perills de l’energia nuclear i la 
frivolitat d’alguns dirigents que tenen el destí del planeta en les seves mans. 

 

 

 

Intel·ligència Artificial. Poden tenir sentiments els robots? 
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Selfactina 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Catalonia_Terrassa_mNATEC_Self
actina.jpg/220px-Catalonia_Terrassa_mNATEC_Selfactina.jpg 

Màquina tèxtil moderna http://www.noticiasb2b.es/wp-content/uploads/2011/08/maquinaria-
textil.jpg 

Robot context tecnològic http://4.bp.blogspot.com/-
6UcvELAw4g8/TxP7lWl5CZI/AAAAAAAAIL8/p9ol8Pu4U9E/s1600/robot.jpg 

Robbie http://usuarios.multimania.es/isaacasimov/img/robbie.jpg 

Robots perillosos 
http://www.quo.es/var/quo/storage/images/tecnologia/robotica/son_seguros_los_robots/212971-
1-esl-ES/son_seguros_los_robots_articulo_landscape.jpg 

Robots humanoides http://4.bp.blogspot.com/-
lJrwgiKW4c4/Tos6Eqjaz3I/AAAAAAAAEOc/MWHpwziPH6c/s1600/geminoid_ishiguro.jpg 

RUR http://3.bp.blogspot.com/-
7EkH092Vwm8/Th83kLJ1RmI/AAAAAAAACyM/fwZ9Svpto6s/s1600/Figura+de+la+obra+R.U.R.
.jpg 

Ànec Vacauson http://contradiccions.files.wordpress.com/2008/06/duck_of_vaucanson.jpg 

Autòmat turc http://www.microsiervos.com/images/Turk-engraving.jpg 

ASIMO http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/HONDA_ASIMO.jpg/220px-
HONDA_ASIMO.jp 

Aibo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Aibo_(Ponferrada).jpg/300px-
Aibo_(Ponferrada).jpg 

La MAT 
http://territori.scot.cat/cat/img2/2009/10/079_linia_electrica_de_molt_alta_tensio_sentmenat_be
scano_baixas.jpg 

Escola del futur http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/future_sch.jpg 

Home que pensa http://2.bp.blogspot.com/-0CJ9MbJoU-U/TZw9TEmjiUI/AAAAAAAAALk/-
pDOHjm8ZX0/s400/FRASES%2BPARA%2BPENSAR.jpg 
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9. ANNEX A. FITXES DE TREBALL 
 

A continuació les fitxes de l’alumnat per treballar els llibres, i les fitxes pel docent amb les 
respostes i algunes pautes per a la realització del treball a l’aula. 

Les fitxes de l’alumnat es presenten en format per entregar a l’alumnat. Una alternativa a la 
presentació de les fitxes per a l’alumnat seria la realització d’infografies. Si la informació es 
presenta visualment atractiva té més garanties d’èxit.  

L’atenció a la diversitat s’ha tingut en compte amb les activitats obligatòries i les opcionals. Les 
obligatòries són de consolidació, i les opcionals són per aquell alumnat que vol aprofundir més 
en el tema. Per altra banda, tot i que les activitats de la fitxa s’han de realitzar de forma 
individual, també es poden fer per parelles. Finalment, a l’hora de fer el debat, es poden formar 
grups on cadascú exposi la seva opinió a nivell de grup i després que un vocal exposi, a la 
resta del grup classe, les conclusions a les que han arribat. 
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LECTURES DE TECNOLOGIA 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

 

I un dia serà demà 
d’Anna Vilar 

 

FITXA DE TREBALL PER A L’ALUMNAT 
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L’autora  
Redacta una breu biografia de l’autora indicant, com a mínim, lloc i data de naixement, estudis i 
professió, i altres llibres publicats.  

 

 

 

Resum del llibre 

Realitza un breu resum de la història que es narra en el llibre (entre 5 i 10 línies). Intenta 
realitzar el resum des del punt de vista tecnològic sense obviar l’argument principal de la 
novel·la. 

 

 

 

 

Context tecnològic de l’autora 

Descriu breument l’estat dels ordinadors en l’època en la qual es va escriure el llibre. (Nota: Per 
a saber a quina època pertany el llibre ens hem de fixar en les dades de l’editorial que 
apareixen en les primeres planes del llibre i localitzar l’any de la primera edició.) 

A partir d’aquí cerqueu la història de les computadores i feu una llista dels principals avenços 
en la informàtica en aquella època. Podeu abastar els anys anteriors a la publicació del llibre, 
no cal centrar-se estrictament en la data de publicació.  

En el teu anàlisi del context tecnològic de l’època en la qual es va escriure el llibre intenta 
contestar les següents preguntes: 

• Com eren els ordinadors en l’època que es va escriure el llibre? 
• Existien els ordinadors portàtils? En cas afirmatiu, com eren? 
• Existia internet? En cas afirmatiu, era tal com la coneixem avui dia?  
• Existien les memòries USB?  
• Quines coses podem fer amb els ordinadors? I amb internet? Com es feia abans, quan 

no hi havia ordinadors ni internet? 
• Quines repercussions socials han tingut els ordinadors i internet en la nostra societat?  

No cal que contestis una a una les preguntes que s’indiquen, aquestes són un ajut per al 
desenvolupament de l’activitat.  
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Vocabulari 

Defineix les següents paraules. Entre parèntesi s’indica la pàgina en la què apareix la paraula 
per tal de poder contextualitzar la definició. Recorda que si una paraula té més d’una accepció 
s’ha de seleccionar la que correspongui al context en el qual apareix la paraula en el llibre. Es 
poden incloure altres paraules que no estan a la llista i que has hagut de cercar el significat en 
el diccionari. 

Abans de cercar en el diccionari el significat d’aquestes paraules intenta deduir el seu significat 
i anota’l al costat de la paraula. Després anota la definició que apareix en el diccionari.   

Batibull (pàg. 8) 

Quitxalla (pàg. 13) 

Desgavell (pàg. 23) 

Quequejar (pàg. 28) 

Anacrònic (pàg. 34) 

Frisar (pàg. 35) 

Flassada (pàg. 37) 

Sorneguera (pàg. 60) 

Musti (pàg. 61) 

Enfellonida (pàg.86) 

Tripijoc (pàg. 88)
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Enginys tecnològics  

La Tecnologia és el conjunt de coneixements i 
procediments destinats a satisfer les nostres 
necessitats i a resoldre els nostres problemes 
funcionals, mitjançant la modificació o la 
creació de materials i el desenvolupament de 
tècniques, eines o màquines. [BOADA i altres] 

 

 

 

En el llibre apareixen molts enginys tecnològics, alguns 
d’ells són els vestits elàstics, els robots de cuina, el robot 
neteja vidres i el videotelèfon. Fes una llista d’aquests i 
altres enginys que apareixen en el llibre, descriu la seva 
funcionalitat i indica si actualment existeixen aquests 
enginys o d’altres similars. Reflexiona sobre la seva 
aplicació: t’agradaria tenir un enginy d’aquest tipus?  

 

Opcional. Quin enginy t’agradaria inventar per tal de facilitar-te alguna tasca feixuga? Descriu 
breument el seu funcionament. 

 

Les patents 

Hem creat un nou enginy i no volem que ningú en tregui 
profit. Volem registrar la nostra idea en algun lloc de 
manera que hi consti com a creació nostra. 

Què cal fer quan es crea un enginy per tenir-ne 
l’exclusivitat de la seva explotació? Cerca informació sobre 
les patents i descriu breument el procés que ha de seguir 
un inventor per patentar un enginy. Quin organisme regula 
les patents a l’estat espanyol? 

 

 

 

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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Sostenibilitat 

En el llibre s’observen algunes actituds poc 
sostenibles per al medi ambient. Indica’n tres i 
digues perquè no són sostenibles i quina seria 
l’alternativa per ser més respectuosos amb el medi 
ambient. Indica si actualment la conducta de la 
societat es correspon amb el que es descriu en el 
llibre. 

 

 

 

L’institut 

L’institut de l’Adriana no té aules, aquestes han estat substituïdes per cabines individuals on els 
alumnes es tanquen i un ordinador dirigeix la “classe”.  

 

A la pàg. 10 del llibre s’hi pot llegir: 
“somrigué en veure que hi havia una 
conferència. Era el que més li agradava, 
seure en una gran sala i escoltar el 
mestre, poder comentar amb algú, amb 
qui tingués al costat, fer preguntes...” 

Li agrada a l’Adriana aquest institut? I a 
tu, t’agradaria que el teu institut fos com 
el de l’Adriana? Per què? Els ordinadors 
deshumanitzen? 

 

 

 

Any en què transcorre la història 

L’acció narrada en el llibre transcorre en l’any 
2023. Creus que la societat en aquesta època 
serà com es descriu en el llibre? Per què? En 
l’any 2023 la tecnologia ens mantindrà tan 
controlats com ho estaven els protagonistes del 
llibre? O en canvi creus que actualment ja estem 
força controlats? Realitza una anàlisi des del punt 
de vista tecnològic per tal de predir la societat en 
el 2023. Recorda que el més important de la teva 
anàlisi és la justificació dels teus arguments.    
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I UN DIA SERÀ DEMÀ. FITXA DOCENT 

 

L’autora 

Anna Vilar (Barcelona, 1956), va estudiar magisteri i actualment és directora d’una escola 
d’Educació Infantil i Primària de L’Hospitalet, després de molts anys d’exercir-hi de mestra.  

Altres llibres de l’autora són: 

• Vet aquí que set reis una vegada... 
• El saber perdut 

 

Resum del llibre 

I un dia serà demà descriu una societat del futur en què les màquines ho controlaran tot, fins i 
tot el que consumeix cadascú. És una societat que potencia el consum i no valora les 
particularitats de cada individu.  Enmig d’aquesta societat, una noia, no conforme amb aquest 
sistema decideix no seguir les normes que es marquen per a la comunitat. Això li comportarà 
una sèrie de problemes, però, afortunadament els seus companys decideixen fer-li costat i 
afrontar els seus problemes junts. No guanyaran la batalla però la guerra no s’ha acabat, i són 
conscients que tots junts poden aconseguir una altra societat.  

 

Vocabulari 

Batibull Confusió, embolic. 

Quitxalla Conjunt de nens i nenes petits. 

Desgavell Desordre complet. 

Quequejar Parlar amb repeticions i interrupcions involuntàries en l’emissió de les paraules. 

Anacrònic Que no és propi del temps en el que es viu. 

Frisar Impacientar-se 

Flassada Manta que s’usa com a abrigall en el llit. 

Sorneguer que obra i parla amb ironia 

Musti que ha perdut la frescor, que s’ha marcit. 

Enfellonir enutjar-se fortament. 

Tripijoc situació complicada i moguda 

 

Context tecnològic de l’autora 

I un dia serà demà es va editar per primera vegada l’any 1985. Algunes dades rellevants del 
món de les computadores de l’època en la qual s’escriu el llibre són: 

• Naixement d’Internet. En 1983 ARPANET es separa de l’àmbit militar en el qual va 
néixer, i per tant, es considera aquest any com l’any del naixement d’Internet. 
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ARPANET va ser una xarxa de computadores per a la comunicació dels diferents 
organismes dels Estats Units, creada l’any 1969 a petició del Departament de Defensa.   

• Philips i Sony creen els CD-Rom. 
• IBM presenta el Personal Computer AT (AT de Tecnologia Avançada). Era un model 

amb 512 KB de memòria, 20 MB de disc dur, monitor monocromàtic i treballava amb 
disqueteres de 5 1/4 
 

 

Figura 1. IBM PC/AT 

 

El primer ordinador que es considera portàtil és de l’any 1981, l’Epson HX-20. El port USB 
apareix a l’any 1990. 

Els aspectes a destacar del context tecnològic han de centrar-se en aquells elements que 
conegui l’alumnat. Es tracta de crear una ambientació respecte el que coneixen i que siguin 
capaços d’analitzar la capacitat de predicció/imaginació de l’autor. Per altra banda, també 
servirà d’exercici per veure l’evolució de la informàtica i prendre consciència de la velocitat en 
la qual es produeix aquesta evolució.   

Aquesta lectura es proposa a 1r d’ESO i l’alumnat encara és immadur en capacitat d’anàlisi 
evolutiu, per tant serà necessari plantejar una sèrie de preguntes perquè sàpiga per on 
començar. Les propostes són indicar la cerca d’informació de l’origen d’internet, de com eren 
els ordinadors en aquella època, els sistemes d’emmagatzemament de dades... 

L’alumnat ha de prendre consciència de que les coses no sempre han estat com les coneixen 
actualment, que la tecnologia té un procés evolutiu. 
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Enginys tecnològics 

Alguns dels enginys que apareixen en el llibre són els següents: 

• Vestits elàstics. Els protagonistes del llibre porten uns vestits elàstics d’una sola peça i 
estan fets  d’un material que manté el cos sempre a la mateixa temperatura. Són vestits 
que no cal planxar-los. Actualment existeix el neoprè, goma sintètica que s’utilitza molt 
com aïllant. Els vestits dels bussejadors estan fets de neoprè per poder-los utilitzar en 
aigües fredes. També es pot comentar la fibra kevlar molt resistent a les altes 
temperatures, amb aplicacions en els vestits de bombers i d’astronautes. Recentment 
també han aparegut peces de vestir amb aire condicionat incorporat. 

• Robot de cuina. El robot de cuina prepara els menjars sans i equilibrats. Els primers 
robots de cuina apareixen per alleugerir de les tasques de tallar, ratllar i barrejar els 
aliments. Posteriorment apareixen robots de cuina capaços de preparar menjars a foc 
lent, al vapor o bullits. Actualment, els robots més moderns són les Thermomix.   

• Tub d’aire que eixuga després de la dutxa.  
• Videotelèfon. El videotelèfon apareix a la dècada dels anys 30, però és un enginy que 

no s’ha implantat gaire. Actualment existeixen programes informàtics que permeten 
realitzar comunicacions per veu i imatge sense haver de fer despeses addicionals. 

• Robot neteja vidres (pàg. 119). Actualment hi ha robots que netegen els vidres però es 
tracta de dues peces que s’uneixen a través del vidre mitjançant imans. Aquest robots 
no són com els que hem de suposar que serien els del llibre: robots que caminen i 
netegen els vidres. 

• Incinerador per a les deixalles de menjar. En el llibre no s’explica com funciona aquest 
enginy (pàg. 106) però hem de suposar que el que fa és reduir les restes de menjar a 
cendres. Als Estats Units es va popularitzar molt el triturador de menjar. Es tracta d’un 
electrodomèstic que s’instal·la a la part inferior de les piques de la cuina i tota la 
matèria orgànica que tritura se’n va pel desguàs diluïda amb aigua. Suposem que 
l’autora del llibre es deuria inspirar en aquest enginy. 

• Aliments sense calories, enginy de la indústria alimentària. Actualment les empreses de 
dietètica realitzen productes semblants als que es descriuen en el llibre. 

• TC, targeta de consum. En l’època que es descriu no hi ha diners, aquests han estat 
substituïts per una targeta similar a les actuals targetes de crèdit presents en la nostra 
societat des de mitjan del segle XX. 

 

Les patents 

Aquesta activitat està molt relacionada amb l’anterior sobre els enginys tecnològics. L’alumnat 
difícilment es preguntarà què cal fer quan es crea un enginy. Aquesta activitat permetrà a 
l’alumnat establir relació amb l’entorn i conèixer l’organisme encarregat de patentar els enginys 
tecnològics i altres.  

Segons l’OEPM una Patent és: un títol que reconeix el dret d’explotar en exclusiva l’invent 
patentat, impedint a altres la seva fabricació, venda o utilització sense el consentiment del 
titular. Com a contrapartida, la Patent es posa a disposició del públic per al seu coneixement... 

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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La duració de la Patent és de vint anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. 
Per a mantenir-la en vigor és precís pagar tasses anuals a partir de la seva concessió.  

Passat el període de 20 anys l’enginy és de domini públic. 

• Primerament un inventor haurà d’inventar l’enginy en qüestió.  
• Cercar que no hi hagi res semblant ja patentat per tal d’estalviar-se feina i diners. La 

cerca cal fer-la a nivell mundial. 
• Després haurà de presentar la sol·licitud a la Oficina de Patents emplenant els 

formularis corresponents. Una opció és a través de les oficines de  correus o bé per 
internet.     
 

Sostenibilitat 

En el llibre s’observen algunes situacions en les que hi ha poc respecte pel medi ambient: 

• Reparació d’aparells elèctrics. Seguint els fonaments de la societat consumista que es 
descriu en el llibre, els aparells elèctrics i/o mecànics que s’espatllen no es reparen, es 
llencen i se’n compren un altre de nou. Malauradament aquesta és la filosofia que es 
segueix actualment amb el petit electrodomèstic, ja que resulta molt més car reparar un 
petit electrodomèstic que comprar-ne un de nou. Aquest fet fa que es generin moltes 
deixalles. 

• En la societat en la que viuen els protagonistes no hi ha rentaplats, perquè utilitzen 
plats i gots d’un sol ús. Això també genera moltes deixalles. 

• Incinerador per a les deixalles de menjar. Les cuines de les llars tenen un incinerador 
per abocar-hi les deixalles del menjar. Actualment les restes orgàniques es reciclen i es 
poden obtenir molts materials com per exemple: compost i plàstics.   

• Joguines que es destrueixen a les 42 hores d’ús. 

 

L’institut 

Les classes a l’institut de l’Adriana són majoritàriament individuals i es realitzen en unes 
cabines on un ordinador fa les funcions de “professor”. De tant en tant es fa alguna sessió en 
gran grup. A l’Adriana li agraden les sessions en gran grup, com les conferències, perquè li 
agrada escoltar a algú i fer preguntes.  

Es pot dir que els ordinadors deshumanitzen? Pel que fa a les classes que rep l’Adriana podem 
dir que sí, les classes a les cabines no tenen cap component social, perquè no hi ha interacció 
amb altres individus. Només s’estableix comunicació entre un ordinador i una persona .   

 

Any en què transcorre la història  

La història narrada en el llibre transcorre en l’any 2023. A la pàg. 89 del llibre, el tutor de 
l’Adriana accedeix al seu historial acadèmic i s’indica que l’any 2023 està al tercer pis, pis en el 
que transcorre la narració. A partir d’aquí, l’alumne haurà de relacionar el moment tecnològic 
actual amb el què es descriu en el llibre. Haurà de veure les similituds i les diferències i fer un 
esforç per predir com viurem l’any 2023. Actualment estem a l’any 2012, és a dir, falten 11 anys 
per arribar a l’any 2023.  
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LECTURES DE TECNOLOGIA 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

 

La força del riu 
de Jordi Font i Agustí 

 

FITXA DE TREBALL PER A L’ALUMNAT 
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L’autor  

Redacta una breu biografia de l’autor del llibre. La biografia ha d’incloure la data i lloc de 
naixement, els estudis, la seva professió i un llistat d’altres llibres escrits per l’autor. 

 

 

 

Resum del llibre 

Escriu un breu resum del llibre, entre 5 i 10 línies. 

 

Context tecnològic de l’època   

Fes una breu descripció dels principals avenços tecnològics existents a l’època en la qual 
l’autor escriu el llibre, i que estiguin relacionats amb la temàtica del llibre: l’electricitat. 

 

 

 

Vocabulari 

Defineix les següents paraules. Entre parèntesi s’indica la pàgina en la què apareix la paraula 
per tal de poder contextualitzar la definició. Afegeix a la llista les paraules que hagis hagut de 
cercar el seu significat. 

Desmantellar (pàg. 8 i 38) 

Maçó (pàg. 10) 

Prosàpia (pàg. 30) 

Topògraf (pàg. 30) 

Eixelebrat (pàg. 40) 

Hulla Blanca (pàg. 57)  

Amarar (pàg.63) 

Nafrat (pàg. 63)  
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La cadira elèctrica i l’ètica de la Tecnologia.  

 

 

L’avantpassat de la Marta va rebre l’encàrrec del 
govern de l’Estat de Nova York per instal·lar les 
connexions d’una cadira elèctrica per a 
l’execució de condemnats a mort. Hi participa en 
el projecte tot i no estar d’acord amb la pena de 
mort. Què hauries fet en el seu cas? Anomena 
altres avenços tecnològics amb aplicacions 
negatives o poc ètiques per a la humanitat.  

 

 

 

 

Aparells elèctrics 

 

Fes una llista dels aparells o estris de casa que 
funcionin amb electricitat i indica per a què serveixen. 
Com creus que es feia abans, quan no hi havia 
electricitat? Com es conservaven els aliments quan no 
hi havia neveres? Què feien les persones quan no 
podien passar la tarda davant del televisor veient una 
pel·lícula? La rentadora ha existit sempre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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Una mica d’història: Energía Eléctrica de Cataluña. La transformació de la 
zona del Pallars  

 

Realitza una cerca de la companyia Energía 
Eléctrica de Cataluña i descriu la seva 
importància a l’època en que s’esdevé 
l’història que narra el llibre, així com la seva 
importància en el territori on transcorre la part 
principal de l’obra. Centra’t en la 
transformació que sofreix la zona arran de la 
construcció de la central de Capdella.   

 

 

 

A partir de fragments de l’obra, analitza la transformació que va sofrir la zona del Pallars amb la 
creació de les centrals hidroelèctriques. Transcriu els paràgrafs del llibre en els quals es parla 
d’aquesta transformació i cerca informació relativa a la transformació de la regió. 
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El transport de l’energia.  

La MAT  

El llibre narra el restabliment d’una central 
elèctrica per a la producció d’energia 
elèctrica. Un cop generada, l’energia s’ha 
de traslladar allà on s’aprofitarà. La 
instal·lació de línees elèctriques sempre 
ha estat molt polèmica. Recentment, en el 
nostre país hem estat testimonis 
d’enfrontaments entre els partidaris i 
detractors de la MAT, línea de Molt Alta 
Tensió. Cerca una notícia relacionada 
amb el tema per comentar-la. 

Opcional. Enumera i descriu breument 
els punts a favor i en contra de cadascuna 
de les parts vers la instal·lació de la MAT.  

 

 

 

 

 

 

Ciència i tecnologia, estudis masculins?  

Quan la Marta va a veure el director del banc, aquest s’estranya que una noia hagi estudiat 
enginyeria elèctrica. Creus que l’autor ha escollit una noia com a protagonista per tal de 
fomentar els estudis d’enginyeries entre les noies? Enumera les científiques famoses que 
coneguis. Sabries dir per què són famoses? Fes el mateix amb els científics famosos que 
coneguis.  

Cerca informació sobre la presència de la dona en els estudis d‘enginyeria. Pots cercar 
informació relativa al tema als webs d’Enginycat i Idescat. 
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LA FORÇA DEL RIU. FITXA DOCENT 

 

L’autor 

Jordi Font i Agustí (Badalona, 1955). Enginyer i filòleg, actualment és inspector d’educació en 
l’especialitat de Tecnologia.  Ha escrit entre altres: 

• El preu de la quimera (1992) 
• Els silencis de Betúlia (Premi Ciutat de Badalona 1999) 
• Contracorrent (Premi El lector de l’Odissea 2000) 
• Traficant de llegendes (Premi Internacional Ciència-ficció UPC 2003) 
• La febre del vapor (Premi de Narrativa de Ciència-ficció de Mataró 2010) 

Resum del llibre 

La força del riu és la història d’una família que va construir una central elèctrica a la zona del 
Pallars. La central de Cabdella va ser construïda a principi de segle, després que en Jaume 
Clos tornés dels Estats Units. Allà va veure com l’electricitat arribava a les grans ciutats i en 
Jaume va esdevenir un autèntic entès en la matèria. Passats els anys, la Marta, un familiar del 
Jaume Clos, rep en herència la central per tornar-la a posar en funcionament.    

Context tecnològic de l’època 

El llibre fou escrit en 1996, època en què l’electricitat està plenament implantada en les 
societats industrialitzades, no passa el mateix en els països del Tercer Món. El llibre és un 
retrat fidel de l’època en la qual se suposa que passa l’acció. A la pàg. 83 del llibre es pot 
deduir la data en la que transcorre la història, i que es correspon amb la data en la que s’escriu 
el llibre, 1996. Es pot fer un recorregut per algunes de les presses més importants del país i del 
món. 

Vocabulari 

Desmantellar. Desguarnir, inutilitzar una màquina o un mecanisme traient-ne alguna peça 
necessària per al funcionament. 

Maçó. Persona que pertany a la francmaçoneria, associació secreta internacional de persones 
que professen principis de fraternitat mútua i de racionalisme en política io religió i s’agrupa en 
entitats anomenades lògies.  

Prosàpia. Estirp, grup d’individus emparentats i amb unes característiques comunes que els 
diferencies d’altres grups. 

Topògraf. Persona que es dedica a la topografia, tècnica que té per objecte determinar la forma 
i les dimensions d’un terreny o lloc de la superfície terrestre per a representar-lo gràficament 
sobre un paper amb totes les seves particularitats. 

Eixelebrat. Que obra sense reflexió, sense pensar el que fa. 

Hulla blanca. Nom donat a l’energia que s’obté dels salts d’aigua. 

Amarar. Mullar alguna cosa de manera que l’aigua la penetri. 

Codicil. Disposició d’última voluntat. 
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La cadira elèctrica 

Aquesta activitat es pot plantejar en un fòrum, de manera que l’alumnat realitzi un debat sobre 
l’ètica de la Tecnologia. El professor exerceix de moderador, per tal de reconduir el debat si ho 
creu necessari, i pot introduir noves preguntes en el decurs del fòrum: què en penseu de 
l’energia nuclear? Inicialment la seva aplicació va ser la bomba atòmica.   

El camp de la biotecnologia planteja un gran debat ètic. La tecnologia s’uneix a la biologia per 
obtenir línees de recerca com la biònica, la manipulació genètica, la clonació i la recerca amb 
cèl·lules mare.   

Aparells elèctrics 

La generació de l’alumne ha nascut envoltada d’aparells elèctrics i electrònics, difícilment 
poden ser conscients de l’època en què les llars amb un televisor eren privilegiades. Per a la 
realització d’aquesta activitat poden preguntar als pares i avis.  

Alguns dels aparells que haurien d’incloure en la llista serien: 

Rentaplats. Els plats es rentaven a mà, i encara són moltes les llars que ho continuen fent. 

Rentadora. Abans es rentava la roba a mà, al safareig, i en els pobles s’anava a la font del 
poble.  

Televisor. L’entreteniment es buscava en lectures col·lectives després de sopar, o jocs de taula. 
Pel que fa a les pel·lícules els cinemes tenien molta afluència, i la informació d’actualitat 
arribava a través del diari i la ràdio. 

Nevera. La nevera és un electrodomèstic que serveix per conservar els aliments. Quan no hi 
havia neveres s’utilitzaven altres mètodes per a la conservació dels aliments: salaó, bany 
maria... 

Una mica d’història: Energía Eléctrica de Cataluña.  

Energía Eléctrica de Cataluña (EEC) es va fundar l’any 1911 per explotar el mercat elèctric 
català. Neix de la mà del diputat i economista Emili Riu i Periquet i amb capital estranger, 
perquè els banquers i les institucions oficials de Barcelona no creien en el seu projecte. El 
primer projecte de EEC va ser la construcció de la central de Capdella, la que es restableix en 
el llibre. Un dels primers canvis que sofreix la zona va ser la construcció de la carretera que 
uneix la Pobla de Segur amb Senterada i Capdella; es trenca l’aïllament de la zona. Més 
endavant es construiria una carretera a la Vall de Cardós. 

El creixement del consum elèctric va fer projectar l’ampliació de la producció elèctrica de la 
zona. Hi havia més de 1200 obrers treballant directament i més de 250 a la fàbrica de ciment 
de la Pobla. Entre 1918 i 1919 es construeix una central a la Pobla de Segur.  

L’electricitat generada a la Vall Fosca era per abastir Barcelona. La tèrmica de Sant Adrià 
també era propietat de EEC. 

L’activitat de EEC a la zona del Pallars va transformar la vida de la vall molt ràpidament. 
Aquests canvis van afectar a les comunicacions, a la població, a l’economia i al comerç. 
L’agricultura i la ramaderia continuen essent les principals ocupacions dels habitants de la 
zona, i els nous llocs de treballs són ocupats pels nouvinguts. 

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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Algunes de les conseqüències de les construccions de les centrals hidroelèctriques són: 

• Millora de les comunicacions. La construcció de la carretera de la Pobla de Segur fins a 
la central de Capdella constitueix una via d’accés a la Vall Fosca.  

• Augment demogràfic. La realització de les obres va necessitar molta mà d’obra que en 
part va venir de la zona i la resta de diferents regions d’Espanya. El 1910 la població de 
la Vall era de 1.300 habitants, i per al treball de les obres es va arribar a contractar 
unes 3.000 persones. A la finalització de les obres molts tornen al seu lloc d’origen però 
d’altres es queden per al manteniment. La població augmenta un 40% en uns 15 anys. 

• Transformacions econòmiques. Apareix el capitalisme per desplaçar una economia 
tradicional. El sector terciari sofreix un fort creixement: establiments comercials 
(alimentació, roba...) 

• Disponibilitat elèctrica. EEC instal·larà l’enllumenat públic i privat a molts pobles de la 
zona. La instal·lació i el consum de la part pública corre a càrrec de ECC i la instal·lació 
i consum de la part de l’abonat a càrrec dels particulars. Aquest avenç és molt 
important, i un privilegi per a la zona ja que a les zones del voltant de la Vall Fosca no 
arribarà l’electricitat fins després de la guerra civil.  

• Nous nuclis de població. EEC construeix nuclis de població per donar cabuda als 
treballadors que han vingut de fora i han de viure a la Vall mentre durin les obres. 
Aquestes edificacions formen un conjunt urbanístic molt diferent del que ja existeix a la 
zona. Són construccions amb aigua corrent i lavabo, només hi ha espai per a les 
persones (no cal era ni estables ni corrals), els carrers són més amples per permetre el 
pas dels vehicles... L’economia familiar també canvia: ara és només l’home qui hi 
contribueix, en front de les famílies tradicionals en què cada membre té una funció dins 
del negoci familiar.  

• Nous serveis. La EEC es fa càrrec d’una escola per escolaritzar els fills dels 
treballadors de la central. L’empresa també proporciona servei mèdic i cinema.  

• Inici del turisme. EEC també construeix dos hotels a la zona. 

Alguns dels fragments de l’obra en els quals s’anomena aquesta transformació són: 

“...Tots plegats i en moments diferents van sofrir transformacions per contenir pantans, 
rescloses, canals i edificis industrials. I mentrestant, bastants pallaresos deixàrem de ser 
pagesos o pastors i passàrem a constituir-nos en els agents i els guardians d’una preuada font 
d’energia...” (pàg. 58) 

“...en aquelles valls es passà, en tres anys, d’una societat agrícola tradicional i tancada, a una 
societat on s’implantaren, a gran escala, les construccions i les activitats electrotècniques que 
materialitzaven l’arribada sobtada de la industrialització i de les comunicacions modernes. Aquí 
arribaren milers d’emigrants i, per acollir-los i transportar-los a la Vall Fosca, aparegueren 
tavernes, fondes, infermeries, serveis de telèfon, botigues a dojo i autos de línia...” (pàg. 83-84) 

Fem transcriure a l’alumnat aquests fragments perquè tingui un  punt de partida per al 
desenvolupament de l’activitat. 

El transport de l’energia. La MAT 

Es proposa com a notícia sobre la MAT un programa del QUÈQUICOM en el que es pot veure 
el perquè de la MAT i els arguments a favor i en contra de la MAT.  

Una línea de molt alta tensió alimenta grans àrees. L’electricitat no es pot emmagatzemar, es 
produeix i en consumeix al moment. De les quatre províncies de Catalunya, Girona és la que 
genera menys energia, només un 10% del que consumeix. Això fa que hagi d’importar 
l’energia. Actualment el subministrament a Girona es realitza per una única via de mitja tensió, 
que si cau fa que Girona es quedi a les fosques. Per tots aquests motius s’està instal·lant la 
MAT de Girona.  

Són molts els arguments a favor i en contra.  

Arguments a favor: 
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• Girona no ha dependre d’un únic subministrament elèctric.  
• Si es soterra la línia s’ha de fer una rassa de 15 m. d’ample on no s’hi pot ni construir ni 

plantar arbres al damunt. 
• El cost del soterrament és deu cops superior al dels trams aeris. 

Arguments en contra: 

• Les dimensions de la MAT no s’ajusten al consum dels municipis gironins. 
• La línia no és soterrada amb el conseqüent impacte sobre el terreny. 
• Existeixen altres alternatives, com la generació combinada d’energia solar, eòlica, de 

biomassa... molt més respectuoses amb el medi ambient. 

Ciència i tecnologia, estudis masculins?  

El punt de partida és el web d’Enginycat, una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, 
que té la missió de fomentar els estudis universitaris de ciència, tecnologia i enginyeria. Hi ha 
un article de l’Observatori d’Enginycat, [GARCIA, 2009] que pretén fomentar els estudis 
científics i d’enginyeria entre les noies. En aquest article es fan unes reflexions bàsiques que 
poden ser l’inici del debat a l’aula: 

• La visió del món des del punt de vista femení. 
• La diversitat a les aules. 

Es proposa al final de l’activitat centrar-se en algunes científiques famoses i explicar una mica 
les seves fites. La millor manera per fomentar l’estudi científic entre les noies es mostrant 
exemples de predecessores.  Alguns possibles exemples podrien ser: 

• Ada Lovelace. (1815-1852) considerada la primera persona que va escriure un 
programa per a un ordinador programable.  

• Erna Schneider Hoover (1926) crea un sistema automatitzat de commutació telefònica. 
• Stephane Kwolek (1923) crea una fibra molt resistent, fins a cinc vegades més que 

l’acer, i es coneix amb el nom de Kevlar. S’utilitza en les armilles antibales. 

Es pot plantejar una activitat de fòrum en el que cada alumne contribueixi amb una dona 
inventora. 

Una altra possible activitat podria ser un concurs per grups en el que es tracta de cercar el 
màxim nombre de dones inventores i científiques. 

Segons les estadístiques d’Idescat, els estudis tècnics sempre tenen una majoria de presència 
masculina. En el cas de les llicenciatures, enginyeries i arquitectura, el curs 2009/2010 
l’alumnat matriculat de sexe masculí era 16.077 (70%) i l’alumnat de sexe femení era  6.981 
(30%). 

En aquest punt podem demanar que facin una representació gràfica de l’evolució anual de la 
presència femenina en els diferents sectors que inclou l’Idescat: Humanitats, Ciències, Ciències 
de la Salut, Ciències Socials, Gestió i pràctica de l’esport, i Tècnica.  
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LECTURES DE TECNOLOGIA 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

 

La ciutat sense muralles 
d’Oriol Vergés 

 

FITXA DE TREBALL PER A L’ALUMNAT 
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L’autor 

Redacta una breu biografia de l’autor del llibre. La biografia ha d’incloure la data i lloc de 
naixement, els estudis, la seva professió i un llistat d’altres llibres escrits per l’autor. 

 

 

 

Resum del llibre 

Realitza un breu resum del llibre (entre 5 i 10 línies). El resum ha de centrar-se en el fet 
tecnològic al voltant del qual es desenvolupa la història dels personatges del llibre. 

 

 

Context tecnològic de l’època 

Fes una breu descripció dels principals avenços tecnològics existents a l’època en la qual 
l’autor escriu el llibre, i que estiguin relacionats amb la temàtica del llibre: el sector tèxtil.  

Opcional. Quin és l’estat del sector tèxtil a Catalunya actualment? 

 

 

 

Vocabulari 

Defineix les següents paraules. Entre parèntesi s’indica la pàgina en la què apareix la paraula 
per tal de poder contextualitzar la definició. 

Esbullat (pàg. 10) 

Brivall (pàg. 12) 

Llinda (pàg.13) 

Masover (pàg.13) 

Traginer (pàg. 14) 

Embalum (pàg. 14) 

Ocell de mal averany (pàg. 15) 

Curulla (pàg. 15) 

Conrear (pàg.17) 

Burot (pàg. 20) 

Fer barrila (pàg. 21) 

Baluerna (pàg. 22) 

Gec (pàg. 28) 

Cornucòpia (pàg. 29) 

Selfactina (pàg. 33) 

Camàlic (pàg. 35) 

Màrfega (pàg. 61) 

Xerricar (pàg. 62) 

Menestral (pàg. 63) 
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Descobrint la ciutat de Barcelona  

En el llibre surten dues fàbriques: l’Espanya Industrial i el Vapor Vell. Cerca informació 
d’aquests llocs: què eren i en què s’han convertit actualment.  

 

Coneixes altres fàbriques tèxtils de 
l’època? Saps què era una colònia? 

 

La Revolució Industrial 

La història d’en Pere, la Maria i el Joan, està emmarcada en una Barcelona en plena 
efervescència de la Revolució Industrial a Catalunya. Quins efectes socials, econòmics, 
urbans... té la Revolució Industrial a Catalunya?    

 

 

 

  

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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El conflicte de les selfactines  

El llibre narra una revolta que s’esdevé l’estiu 
de 1854. Quin és l’origen d’aquesta revolta? 
Cerca informació sobre aquesta revolta i 
descriu-la breument.  

 

 

 

 

Són “dolentes” les màquines?  

Debat a l’aula. Sector industrial: màquines sí, màquines no.  

 

Analitza les repercussions de la 
implantació de la maquinària en 
l’època en què el treball era 
majoritàriament manual. A l’aula 
es crearan grups a favor i en 
contra de les màquines, els grups 
es crearan de forma aleatòria.   

El llibre narra l’augment de l’atur 
com a conseqüència de la 
mecanització de la indústria 
(veure capítol Volem llibertat i 
feina, pàg. 63). Creus que tot és 
negatiu amb la implantació de les 
màquines en el sector industrial? 
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LA CIUTAT SENSE MURALLES. FITXA DOCENT 

 

L’autor 

Oriol Vergés (Barcelona 1939) és llicenciat en Geografia i Història. Compagina, fins l’any 1999  
l’escriptura amb la docència en un institut del barri de Les Corts. Li agrada estar envoltat de 
jovent per conèixer les seves inquietuds, interessos i motivacions. Els seus llibres són 
majoritàriament per al públic infantil i juvenil, i són: 

• Un català a la Manigua 
• L’abat Oliva, premi Crítica Serra reflex de la història del poble català. 
• El superfenomen, premi Joaquim Ruyra. 
• El superordinador 

La ciutat sense muralles va ser guardonat amb el premi Josep Folch i Torres 1977. 

Resum del llibre 

La ciutat sense muralles està ambientada en la Barcelona del 1854, quan irromp la primera 
revolució industrial. El sector tèxtil es transformarà i amb ell la societat. Apareixen els primers 
moviments obrers en contra de les màquines. I en mig d’aquest panorama es desenvolupa la 
història de 3 germans orfes que han de lluitar per recuperar les terres de mans d’un usurer. El 
llibre realitza un breu recorregut per algunes de les principals fàbriques tèxtils de l’època.     

 

Context tecnològic de l’època 

La ciutat sense muralles va ser escrit l’any 1978.  

La indústria tèxtil de Catalunya va ser una de les més importants d’Espanya. A final del segle 
XIX Catalunya concentrava el 95% del tèxtil cotoner, el 63% del llaner, el 55% del seder i el 
44% del llencer d’Espanya. La guerra i la postguerra van afectar el sector industrial de 
Catalunya que es va veure reclòs al país. El sector tèxtil a final dels anys 50 comença un declivi 
que ja no es va aturar.   

Actualment, el preu de ma d’obra de manufactura ha fet canviar l’estratègia dels empresaris. La 
competència de preus és molt forta i les empreses han de tancar o bé traslladar la producció a 
altres països. 

 

Vocabulari 

Esbullat. Enredat. 

Brivall. Noi, xicot. 

Llinda. Línia que divideix una propietat d’altres. 

Masover. Persona que explota un mas propietat d’altri i hi acostuma a residir. 

Traginer. Persona que transporta mercaderies d’un lloc a l’latre. 

Embalum. Munt de coses que pel seu volum és de difícil manejar. 

Ocell de mal averany. Ocell que hom creu que porta desgràcia. 

Curulla. Ple a vessar. 
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Conrear. Sotmetre la terra la una sèrie de treballs destinats a tenir-ne cura per tal de fer-les 
fèrtils i obtenir-ne profit més gran que en el desenvolupament espontani de la natura. 

Burot. Oficina a l’entrada d’una població on els funcionaris municipals  cobraven els drets 
d’entrada de certs articles. 

Fer barrila. Gresca. 

Baluerna. Cosa que fa molt embalum. 

Gec. Peça de vestir que cobreix el tronc fins a la cintura, amb mànigues i sense faldons. 

Cornucòpia. Objecte decoratiu consistent en un marc molt historiat i generalment daurat basat 
en el tema del corn de l'abundància, que pot tenir un braç o més per a posar-hi bugies. 

Selfactina. Màquina de filar intermitent que conserva, automatitzades, les fases de l’antic i 
primitiu procés de filatura manual amb el fus i la filosa. Permetia filar molts fils simultàniament 
estalviant molta mà d’obra. 

Camàlic. El qui es lloga per a portar coses de pes d’un lloc a l’altre.  

Màrfega. Sac gros, farcit generalment de palla, que serveix de matalàs. 

 

 

 

 

 

 

Descobrint la ciutat de Barcelona  

Aquesta activitat pretén donar a conèixer una mica el passat de la ciutat. Possiblement, si tenim 
la sort d’estar en un institut del barri de Sants, podrem aprofundir una mica més en la història 
d’aquestes dues fàbriques i fins i tot apropar-nos-hi per fer una visita.  

El Vapor Vell va ser la primera gran fàbrica tèxtil que s’instal·la al barri de Sants l’any 1844. 
Després d’una forta crisi amb acomiadaments i protestes sindicals la fàbrica tancà l’any 1890 i 
es trasllada a la Colònia Güell. Actualment, en els terrenys de la fàbrica de Sants, després de 
diferents usos, s’hi ubica la biblioteca municipal del barri. 

L’Espanya Industrial era una empresa tèxtil que es va constituir a Madrid l’any 1847 amb capital 
català. Quatre anys més tard es va tancar el magatzem de Madrid per traslladar-se a 
Barcelona, al barri de Sants. Es va conèixer com a Vapor Nou, ja que al barri de Sants ja hi 
havia el Vapor Vell. El 1972 l’empresa es trasllada a Mollet del Vallès i va tancar finalment l’any 
1981. Actualment, els terrenys del barri de Sants s’han reconvertit en un parc. 

Altres fàbriques de l’època són: 

• El Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa. 
• La colònia Sedó a Esparreguera 
• Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló 
• Colònia Vidal a Puig-Reig 

En aquest punt podem fer una breu explicació del que era una colònia: conjunt d’instal·lacions 
separat dels nuclis de població, amb cases per a obrers i encarregats, església, escola, 
economat i altres dependències que donen servei als obrers de la fàbrica. 

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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La Revolució Industrial. Aquesta activitat possiblement l’hagin treballat a Ciències Socials, però 
el que es pretén amb la realització d’aquesta activitat és que associïn tots aquests aspectes a 
un fet tecnològic: la màquina de vapor i la mecanització associada a ella. Tractar el tema a 
Tecnologia farà arrelar més el concepte. 

Algunes de les repercussions al nostre país de la Revolució industrial són: 

Transformacions urbanes: l’augment de la població fa enderrocar les muralles de moltes ciutats 
per permetre la construcció de nous barris. Es generalitza la xarxa de clavegueram i el 
subministrament d’aigua i gas. Amb el gas arriba l’enllumenat. Es modernitza el transport i 
augmenten els serveis: hospitals, parcs de bombers...    

Transformacions econòmiques: es passa de la manufactura tradicional a la indústria moderna.  

Transformacions socials

Apareixen les primeres societats obreres i apareixen els primers conflictes entre empresaris i 
treballadors. Els obrers no tenen dret a l’associacionisme fins l’any 1868. 

: apareix una nova burgesia, la burgesia industrial. Els vapors es 
construeixen amb capital familiar i apareixen les nissagues patronals i burgeses. Es creen nous 
hàbits de lleure (el Liceu, ateneus, casinos...) És aquesta burgesia qui impulsa el nou corrent 
artístic del modernisme. 

 

El conflicte de les selfactines 

Es coneix amb aquest nom la revolta que va ocórrer a Barcelona el juliol de 1854 com a 
protesta contra la implantació de les selfactines en la indústria tèxtil. Les selfactines van 
mecanitzar la filatura de la matèria tèxtil i van generar molt atur. Com a resposta els obrers de 
l’època van produir molts danys a algunes fàbriques del sector i van fer vaga. El conflicte 
s’acaba amb la prohibició de l’ús de les selfactines, però un any més tard el govern de Madrid 
va revocar aquesta ordre. 

Debat. Són “dolentes” les màquines? L’alumnat haurà de realitzar una cerca dels efectes de la 
revolució industrial amb la mecanització de les feines de la fàbrica. Haurà de veure que el que 
a priori pot ser un augment de l’atur, si és gestiona bé pot donar feina a molta gent. En primer 
lloc caldrà mà d’obra per fabricar aquestes màquines, mà d’obra per mantenir-les i reparar-les, 
mà d’obra per fer-les funcionar... També es parla en el llibre de la manca d’escoles 
especialitzades per formar els obrers, fins i tot els mateixos empresaris realitzen formació (el fill 
d’en Turulloles és a Manchester per a aprendre el funcionament d’unes màquines noves de 
teixir, pàg. 30). 

Altres propostes de treball  

Es proposa realitzar una visita al mNACTEC de Terrassa per veure l’exposició permanent La 
Fàbrica Tèxtil, on s’exposa tot el procés industrial de la llana: des de les carboneres fins a les 
fibres tèxtils.  
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LECTURES DE TECNOLOGIA 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

 

Jo, robot 
d’Isaac Asimov 

 

FITXA DE TREBALL PER A L’ALUMNAT 
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L’autor  

Redacta una breu biografia de l’autor del llibre. La biografia ha d’incloure la data i lloc de 
naixement, els estudis, la seva professió i un llistat d’altres llibres escrits per l’autor. 

 

 

 

Resum d’un relat  

Realitza un resum d’un dels relats del llibre (entre 5 i 10 línies). Indica el que més t’hagi agradat 
o sobtat del conte. Recorda que sempre ha de ser des del punt de vista tecnològic. 

 

 

 

Context tecnològic de l’època 

Fes una breu descripció dels principals avenços tecnològics existents a l’època en la qual 
l’autor escriu el llibre, i que estiguin relacionats amb la temàtica del llibre: la robòtica. 

 

 

 

Vocabulari  

Defineix les següents paraules. Entre parèntesi s’indica la pàgina en la què apareix la paraula 
per tal de poder contextualitzar la definició. 

Cibernètica (pàg. 8) 

Andròmina (pàg. 31) 

Antigalla (pàg. 38) 

Alambí (pàg. 50) 

Pítima (pàg. 53) 

Escanyussat (pàg. 70) 

Escèptic (pàg. 70) 

Metrònom (pàg. 72) 

Noliejar (pàg. 148) 

Ras i curt (pàg. 149) 

Ferralla (pàg. 186) 

Trencacolls (pàg. 228) 

Foc d’encenalls (pàg. 253) 

Ciríl·lic (pàg. 260) 

Hidroponia (pàg. 261) 

Esfilagarsar (pàg. 275) 

El món de la robòtica té molts conceptes que poden semblar similars. Defineix:  

Robot Autòmat Androide 
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El cervell positrònic 

Els robots d’Asimov estan formats, entre altres, per positrons. Existeix el cervell positrònic? I el 
positró? Cerca informació al respecte. 

 

Robbie, el robot mainadera 

El primer conte del llibre narra la història d’un robot 
mainadera que se suposa va existir a finals del segle 
XX. Els Weston són una família formada per un pare, 
una mare i una filla, i tenen un robot que fa les 
funcions de mainadera. La nena s’estima molt el seu 
robot, a la mare no li agrada i té alguna discussió amb 
el seu marit. Un dels motius de les discussions és la 
falta de socialització que té la nena amb la resta de 
nens. El pare compara el robot amb un gos, tot dient 
que alguns nens s’estimen més el seu gos que no pas 
cap altri.  

 

Creus que la tecnologia pot induir problemes de socialització? Tens consola de videojocs? A 
quantes xarxes socials estàs donat d’alta? Recorda argumentar sempre les teves respostes. 
Cerca informació sobre la socialització de les xarxes socials. 

 

Els robots poden ser perillosos?  

En el primer conte es planteja un altre problema: pot 
un robot programat per cuidar-nos tornar-se perillós? 
Creus que els dubtes de la mare poden fer-se realitat, 
o estaries tranquil com el pare? 

 

 

 

Límits legals de la tecnologia 

Les legislacions de molts països poden limitar els avenços de la tecnologia. Els motius poden 
ser molt diversos: entre altres perquè es considera que es poden vulnerar els drets humans o 
bé perquè es sobrepassen el que es considera límits ètics.  

Llegeix el següent fragment de la introducció del llibre: 

Nosaltres, aleshores, veníem robots per a ús terrestre; això era abans de la meva 
època. Naturalment, era quan els robots no parlaven. Després es van anar tornant més 
humans, i va començar l’oposició. Els sindicats obrers, és clar, es van oposar 

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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instintivament a la competència dels robots en els treballs humans, i diversos sectors 
d’opinió religiosa van fer objeccions supersticioses... 

Al final del primer conte, l’especialista en robotpsicologia torna a fer esment del tema, i diu que 
amb l’aparició dels robots parlants: 

...la majoria dels governs van prohibir que a la Terra s’utilitzessin els robots per a altra 
cosa que no fos investigació científica.  

Quin creus que era el perill que veien els governs en els robots?  

Coneixes altres avenços tecnològics supeditats a la legislació d’algun país? 

Límits ètics de la tecnologia 

La tecnologia també té uns límits ètics que acostumen a estar molt lligats amb els límits legals. 
Molts avenços tecnològics queden aturats perquè entren en conflicte amb l’ètica social.  

Des d’un altre punt de vista, i si tenim en compte una de les definicions que dóna el diccionari 
sobre ètica: conjunt de principis i regles que regulen el comportament i les relacions humanes, 
el llibre Jo, robot estableix les tres lleis de la robòtica. Enumera-les. Creus que serien suficients 
per una bona convivència entre éssers humans i robots intel·ligents?    

 

 

Els robots humanoides 

Com es pot demostrar, segons la Dra. Calvin en el conte 
Evidència, si una persona és o no és un robot? Es comenten 
altres maneres de demostrar-ho? 

 

 

El teu amic és un humanoide 

Què pensaries si demà descobrissis que el teu millor amic és un humanoide? 

Opcional. Com serien les societats amb humanoides? El relat Evidència creu que una societat 
amb humanoides seria perfecta: advocats perfectes, bons alcaldes...(pàg. 223) i la Dra. Calvin 
comenta més endavant que els robots són diferents de les persones perquè no tenen malícia 
(pàg.227). 

Les societats tecnològiques 

Realitza un resum del conte El conflicte evitable.   

Opcional. Article d’opinió. Realitza un article d’opinió del conte El conflicte evitable. Si realitzes 
l’article d’opinió no cal fer el resum. Intenta tractar alguns dels temes que es plantegen a 
continuació: 

1. Les màquines són perfectes i no s’equivoquen mai?  
2. Llegeix el següent fragment del conte El conflicte evitable.  

Stephen, com podem saber què caldrà per assolir el benestar final de la 
Humanitat? ...la nostra civilització tecnològica ha creat més infelicitat, que no 
n’ha pas suprimida. Qui sap si una societat agrària o pastoral, amb menys 
cultura i menys gent no fóra millor. 
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Creus que la societat actual és més feliç/infeliç que la societat dels nostres pares o 
avis? Quina és la finalitat de la tecnologia? Pensa en enginys tecnològics que ens 
faciliten la vida (rentaplats, la rentadora, els vehicles motoritzats...), ens els enginys 
d’aplicació mèdica (microscopi, xeringa, marcapassos...), etc. 

3. Creus viable una societat com la que es planteja en aquest conte? T’agradaria viure en 
aquesta societat? 

Societat per a la Humanitat 

En El conflicte evitable apareix la Societat per a la Humanitat, formada pels que s’oposen als 
robots positrònics perquè representen una competició injusta pels llocs de treball i coses per 
l’estil (pàg. 259). Una creença d’aquesta societat és que les màquines destrueixen la iniciativa 
personal. Són els robots una competència per als humans? Destrueixen o creen llocs de 
treball? 

Estat actual de la robòtica  

Com són els robots que existeixen actualment? Fes una cerca de robots amb figura humana o 
d’altres éssers i explica quines accions poden realitzar. 
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JO, ROBOT. FITXA DOCENT 

 

Introducció 

Jo, robot, és un llibre clàssic, fins i tot es podria dir que imprescindible, dins del món de la 
robòtica. És en aquest llibre on es defineixen les famoses lleis de la robòtica:  

1. Un robot no pot causar mai dany a un ésser humà, o, per inacció seva, deixar que li 
passi res de mal. 

2. Un  robot ha d’obeir les ordres que li donin els éssers humans, fora dels casos en què 
aquestes ordres entrin en conflicte amb la Primera Llei. 

3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència, sempre que això no signifiqui entrar 
en conflicte amb la Primera i Segona Lleis. 

Malgrat la importància d’aquest llibre en la ciència ficció de la robòtica és un llibre que pot ser 
una mica difícil de llegir per a alguns alumnes. En canvi, el fet de tractar-se d’un llibre de relats 
permet determinar la lectura de certs capítols com a obligatòries i deixar la resta opcionals.  

Es consideren d’interès els següents capítols: 

• Robbie 
• Cercle viciós 
• Evidència 
• El conflicte evitable 

El treball d’aquest llibre es podria finalitzar amb alguna activitat que faci referència a la 
intel·ligència artificial. 

L’autor 

Isaac Asimov (1920-1992) neix a Rússia però va emigrar als Estats Units de ben petit d’on va 
adoptar la seva nacionalitat. Científic i escriptor va escriure molts llibres de temàtica molt 
variada: crítica literària, psicologia, bioquímica, matemàtiques... però el camp en el que es va 
popularitzar va ser en el de la ciència ficció. Alguns dels llibres més coneguts són: 

• La Fundació 
• Fundació i Imperi 
• La segona fundació 
• L’home del bicentenari 

Asimov és reconegut per l’Oxford English dictionary com a inventor de la paraula robòtica. 

Context tecnològic de l’època 

Jo, robot, com a recull de contes es va publicar per primera vegada l’any 1950. El primer conte 
Robbie va ser escrit l’any 1939, quan encara no existien els ordinadors 
personals. 

 

L’activitat es pot introduir a classe comentant l’origen de la paraula robot. 
Robot és la traducció a l’anglès de la paraula txeca robota (treballs 
forçats) que va aparèixer a l’obra RUR (Robots Universals Rossum), 
escrita per Karel Capek l’any 1920. 

RUR és un autòmat, màquina que imita la figura i els moviments d’un 
ésser animat.  
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En l’època en la qual s’escriu el llibre ja existien molts autòmats, 
de fet, l’Edat Mitja i el Renaixement són èpoques en les que els 
autòmats fan grans avenços. Tan mateix, es considera el segle 
XVIII con l’època de màxim esplendor. En 1709, Jacques de 
Vaucanson realitza importants autòmats que realitzen funcions 
biològiques bàsiques. Un dels més famosos és l’ànec que fa la 
digestió. 

 

 

Un altre dels autòmats més famosos de la història ha estat 
“El Turc”, jugador d’escacs.  

 

 

  

Fins aquí la part d’autòmates però el que ens interessa realment és saber l’estat dels robots en 
l’època en què s’escriu el llibre. Primerament caldrà saber què és un robot. Segons  la definició 
d’Asimov, un robot és una màquina programable que realitza tasques molt complexes per a 
qualsevol ment, a part de la de l’home, i que una màquina no programable no és capaç de fer 
[ASIMOV, 1990]. 

Quan Isaac Asimov escriu els contes que es recullen a Jo, robot no existien els robots. Els 
primers robots per a ús industrial apareixen a mitjan anys 70. És l’època del microxip, que 
permet fer computadores més petites.  

Les famoses tres lleis de la robòtica van ser tingudes en consideració pels posteriors experts 
en robots. 

Vocabulari 

Cibernètica. Ciència que estudia el sistema de comunicació i de control automàtic en els éssers 
vius i en les màquines. 

Andròmina. Moble, estr, etc., atrotinat, inútil. 

Antigalla. Cosa molt antiga. 

Alambí. Aparell de destil·lar. 

Pítima. Embriaguesa. 

Escanyussat. Algú que té alguna cosa a la gola i el priva de respirar. 

Escèptic. Que dubta. 

Metrònom. Aparell emprat en pedagogia musical per a indicar el temps d’una composició 
musical a la velocitat adequada. 

Noliejar. Llogar un vehicle de transport per a mercaderies o persones. 

Ras i curt. Clarament. 

Ferralla. Conjunt de peces, de trossos, de retalls, etc., de ferro vell. 
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Trencacolls. Afer difícil, perillós. 

Foc d’encenalls. Sentiment de poca durada. 

Ciríl·lic. Dit de l’alfabet i de l’escriptura dels pobles eslaus de tradició bizantina. 

Hidroponia. Conreu de plantes terrestres en un sòl estèril regat amb aigua que contingui tots 
els productes minerals necessaris per a la vegetació. 

Esfilagarsar. Desfer en fils. 

Autòmat. Màquina que imita la figura i els moviments d’un ésser animat.  

Androide. Autòmat de forma humana. 

Robot. Màquina o enginy electrònic programable, capaç de manipular objectes i realitzar 
operacions reservades només a les persones. 

 

 

 

 

 

 

 

El cervell positrònic  

El cervell positrònic va ser concebut per Isaac Asimov per incorporar consciència als robots. 
Realitza les funcions d’una unitat central de processament. El concepte prové de la paraula 
positró, un electró amb càrrega positiva, també anomenat antielectró. Amb aquesta activitat es 
pretén que l’alumnat distingeixi el món real del món fictici, o dit d’una altra manera, que sàpiga 
trobar on comença la imaginació de l’escriptor.  

Robbie, el robot mainadera.  

Novament torna a sortir el tema de les relacions socials de les persones molt vinculades a la 
tecnologia, aquest cop pel que respecta al fet de tenir per amic a un robot. Es demanarà a 
l’alumnat que analitzi la situació de la Glòria, si realment creuen que pot tenir algun problema 
de socialització pel fet de jugar només amb un robot.  

A continuació es pot enllaçar l’activitat amb les joguines tecnològiques actuals, com poden ser 
les consoles de videojocs. També és un bon punt de partida per analitzar les xarxes socials: les 
relacions en xarxa vers les relacions reals. 

Límits legals de la tecnologia  

El que explica la Dra. Calvin pot interpretar-se com una mesura per defensar-se davant d’un 
enginy, els robots parlants, que podrien arribar a substituir els éssers humans. Substituir-los per 
similitud, perquè el següent pas serien els androides. Una problemàtica pareguda va ocórrer 
amb la revolució industrial. Les màquines comencen a substituir el treball humà i apareix un fort 
rebuig per part dels obrers a la nova tecnologia. 

El conte Evidència gira al voltant de com demostrar que un determinat personatge polític sigui o 
no un androide.  

ACTIVITATS 

D’ANÀLISI  

I REFLEXIÓ 
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En un altre àmbit, els avenços tecnològics han fet possible les manipulacions genètiques, però 
la investigació en el món de la genètica està molt controlada per la legislació de cada país.  

Límits ètics de la tecnologia  

Les tres lleis de la robòtica són: 

1. Un robot no pot causar mai dany a un ésser humà, o, per inacció seva, deixar que li 
passi res de mal. 

2. Un robot ha d’obeir les ordres que li donin els éssers humans, fóra dels casos en què 
aquestes ordres entrin en conflicte amb la Primera Llei.  

3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència, sempre que això no signifiqui entrar 
en conflicte amb la Primera i Segona Lleis.  

Tal com es comenta en el conte Evidència aquestes 3 lleis són els principis-guia essencials de 
la majoria de sistemes ètics del món.  

S’ha desenvolupat una tecnologia que per tal que sigui èticament viable es regeix per una sèrie 
de lleis. Qualsevol robot que no segueixi alguna d’aquestes lleis queda inutilitzat. Els límits 
legals i els límits ètics estan molt units. 

Els robots humanoides 

Aquesta activitat és introductòria al conte Evidència que tracta sobre la possibilitat que un 
determinat polític pugui ser en realitat un robot. 

Segons l’explicació que fa la Dra. Calvin (pàg. 231) hi ha dues maneres de provar si algú és un 
robot: 

1. Físicament: disseccionant-lo o sometent-lo a raigs X. 
2. Psicològicament: estudiant el seu comportament, perquè si es tracta d’un robot 

positrònic , cal que s’ajusti a les Tres Lleis de la Robòtica. En aquest cas si s’infrigeix 
alguna de les tres lleis es demostra que no és un robot, però si les compleix no es pot 
afirmar que sigui un robot perquè es tracta d’unes lleis que regeixen la majoria dels 
sistemes ètics del món.    

En el conte també es comenta que els robots ni mengen, ni dormen, ni moren, però el fet que 
mengi tampoc ho demostraria del tot perquè en l’activitat d’anàlisi del context del llibre hem 
pogut veure que ja existien autòmates que feien la digestió. Finalment el fet de morir tampoc ho 
demostra del tot. L’Stephen Byerley mor, o almenys se les va arreglar per morir-se (un cop mort 
es va atomitzar), i en tot el relat no queda clar si es tracta o no de un robot.  

El teu amic és un humanoide 

Aquesta activitat pretén donar ales a la imaginació de l’alumnat. Hauran d’analitzar els seus 
sentiments, què sentirien en saber que el seu millor amic no és una persona sinó un robot. 
Estarien contents, tristos, decebuts, astorats...?    

Opcional. Com serien les societats amb humanoides? L’alumnat utilitzarà la imaginació per 
submergir-se en una societat rodejat de robots, una societat perfecta com la que planteja el 
conte.   
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Les societats tecnològiques  

Aquesta activitat es basa en el conte El conflicte evitable. És un dels contes més interessants 
des del punt de vista de la temàtica d’aquest TFM, però també pot ser un dels contes més 
difícils d’entendre o d’analitzar. Es proposen dues activitats, la primera és realitzar un resum del 
conte, i la segona activitat (opcional) fer un article d’opinió sobre el tema del conte. Aquells 
alumnes que facin  la segona activitat no cal que facin el resum. 

El conte planteja una societat tecnològica futura en la qual les Màquines regeixen el món i 
s’encarreguen de la producció mundial. L’economia del planeta està en mans de les Màquines. 
La seva prioritat és el benestar de la Humanitat: no hi haurà atur, ni sobreproducció, ni 
escassesa, ni malbaratament, ni fam. És una societat ideal en la què no hi ha propietat dels 
mitjans de producció, i tot gràcies a la tecnologia de les Màquines. El planeta està dividit en 4 
regions, i a cada regió hi ha una Màquina que gestiona els recursos de la zona. El coordinador 
d’aquest presumpte planeta visita tots els coordinadors de cada regió perquè una sèrie de fets 
fa sospitar que les màquines no estan funcionant bé, o se’ls està subministrant dades errònies 
o s’estan desobeint les ordres que la màquina està donant. Al final de tot el procés 
d’investigació, i amb l’ajuda de la robotpsicòloga s’arriba a la conclusió de que hi ha una nova 
llei, la llei zero: Cap màquina no podrà causar mai cap dany a la Humanitat, o, per inacció seva, 
deixar que a la Humanitat li passi res de mal (pàg. 281). Els desequilibris que s’estan donant 
els provoquen les màquines per al benestar de la humanitat: LES MÀQUINES TENEN EL 
CONTROL.  

A l’aula l’activitat es podria iniciar recordant la definició de tecnologia: 

La tecnologia és un conjunt organitzat de coneixements, de procediments, de tradicions, 
d’aplicacions i de realitzacions encaminat a resoldre un determinat problema o a satisfer 
una determinada necessitat humana. [FONT, J, 1995]  

A continuació fer un breu repàs de la societat dels nostres pares i avis i determinar quina és 
millor. Les opinions poden ser molt diverses però sempre es tracta que l’alumnat raoni les 
seves respostes i si cal es documenti o, en aquest cas, pregunti a casa. 

A partir d’aquest punt de partida analitzar la societat futura que es planteja en el conte.  

Societat per a la Humanitat 

Novament torna a aparèixer el tema que ja es planteja a l’activitat Són dolentes les màquines? 
de la lectura de La ciutat sense muralles, però en aquesta lectura és una situació portada a 
l’extrem, perquè aquí es deixa entreveure la possibilitat que desaparegui l’èsser humà. 

Estat actual de la robòtica 

Per finalitzar amb les activitats de Jo, robot, i després d’especular tant és interessant que 
l’alumnat sàpiga quin és l’estat actual de la robòtica. S’ha de tenir en compte que el llibre es va 
publicar l’any 1950, i el món de la computació ha evolucionat molt des de llavors. 

Els robots els podem trobar sobre tot a la indústria per a la realització de tasques de forma més 
barata i més eficient en les cadenes de muntatge.  

Actualment, el més avançat que podem trobar en robòtica és 
ASIMO, que no té res a veure amb l’escriptor de Jo, robot. 
Algunes de les accions que pot realitzar ASIMO (Advanced Step in 
Innovative Mobility) són:  

• Camina, córrer, puja i baixa escales, es desplaça 
lateralment... 

• Imita moviments humans 
• Identifica i agafa objectes  
• Entén ordres orals i les realitza 
• Reconeix les cares d’algunes persones. 
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Aibo és un robot mascota amb forma de 
gos. Aibo reconeix els gestos i l’actitud 
corporal del seu amo. És sensible a les 
carícies amb una gran capacitat de 
moviments i és capaç d’aprendre. 
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