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Resum: 

En el present treball es desenvolupa una proposta didàctica basada en el joc 

de simulació històrica. Aquesta proposta respon a la necessitat d’incorporar 

diferents estratègies pedagògiques en l’educació formal que se centrin en 

originar eines de comprensió dels processos històrics. En la proposta didàctica 

es desenvolupa una metodologia que posa al centre l’alumne en el procés 

d’aprenentatge, creant les situacions perquè es doni un aprenentatge 

significatiu i una comprensió activa de les complexitats pròpies de la disciplina 

de la història. Les estratègies pedagògiques que s’ofereixen es presenten com 

una alternativa al model d’ensenyament tradicional basat en la transmissió del 

coneixement i la memorística. 

La proposta didàctica s’estructura en diferents activitats d’ensenyament i 

aprenentatge, on el joc de simulació històrica és la part principal. 

Concretament, s’han dissenyat dos jocs: un sobre l’organització social 

talaiòtica, ambientat en el període Talaiòtic de la Prehistòria de Mallorca i 

adreçat a alumnat de Primer d’ESO i l’altre sobre l’origen del moviment obrer, 

ambientat a l’Anglaterra industrialitzada del segle XIX i adreçat a alumnat de 

Quart d’ESO i Primer de Batxillerat. 

El desplegament de la proposta didàctica forma part d’una pretensió de 

caminar cap a un nou paradigma educatiu, posant el focus en les 

responsabilitats i possibilitats que el professorat té davant d’aquesta comesa.  

 

 

Paraules Claus: 

Gamificació, simulació històrica, aprenentatge significatiu, moviment obrer, 

societat talaiòtica. 
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1. Introducció 

El present Treball de final de Màster s’emmarca dintre del pla d’estudis de 

postgrau de la Universitat de les Illes Balears “Màster Universitari de Formació 

del Professorat. Especialitat en Geografia i Història”. El treball consisteix en el 

desenvolupament d’una proposta didàctica basada en el joc de simulació 

històrica. Concretament, s’han elaborat dues propostes didàctiques adreçades 

principalment a alumnat de diferents nivells de secundària: una proposta per 

Primer d’ESO i una segona per Quart d’ESO i Primer de Batxillerat. 

 

1.1. Justificació i precedents 

La idea del treball sorgeix de la necessitat d’incorporar diferents estratègies 

pedagògiques en l’àmbit de l’escola formal que se centrin en desenvolupar 

eines de comprensió dels processos històrics. Es presenta el joc de simulació 

històrica com una eina pedagògica vàlida en aquesta direcció, en tant que 

possibilita un aprenentatge significatiu, està orientada cap a un procés actiu de 

comprensió i fa l’èmfasi en la creativitat, l’elaboració de continguts i la resolució 

de problemes per part de l’alumnat. 

A les Illes Balears existeix un projecte pedagògic anomenat “Arqueonautes” el 

qual consisteix en la realització de jocs de simulació històrica en centres 

educatius. Després de la realització de més de 100 sessions s’ha demostrat 

l’èxit d’aquesta estratègia pedagògica (Noguera, 2017, p. 421). El principal eix 

del projecte educatiu és el paper protagonista de l’alumne en el procés 

d’aprenentatge, de manera que es crea una connexió entre aquest i l’objecte 

d’estudi que s’entén com a condició primera i necessària perquè tingui lloc 

l’aprenentatge (Noguera, 2017, p. 421). 

En base a aquest context, s’ha procedit a desenvolupar una proposta didàctica 

pròpia, amb la intenció de desenvolupar una eina pedagògica vàlida i completa, 

dotant-la d’un marc teòric i enquadrant-la en els paràmetres i estructura que 

requereixen les propostes didàctiques en el marc de l’escola formal. 
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1.2. Objectius 

El principal objectiu del treball és oferir estratègies d’ensenyament i 

aprenentatge alternatives al model d’ensenyament tradicional –basat en la 

transmissió del coneixement i la memorització- pel que fa a la disciplina de la 

història. Es pretén demostrar que a través d’alternatives com els jocs de 

simulació històrica es pot superar aquest model tradicional. En aquest context, 

es presenten els següents objectius específics: 

 Presentar el joc com una eina pedagògica.  

 Demostrar com a través del joc es pot assolir un aprenentatge 

significatiu.  

 Dotar d’eines al professorat per millorar les estratègies d’ensenyament i 

aprenentatge en la disciplina de la història. 

 Provar que el joc de simulació històrica, com a metodologia, es pot 

incloure dintre de les programació didàctiques en el marc de l’educació 

formal. 

 Desenvolupar propostes didàctiques encaminades a comprendre els 

processos històrics, amb uns objectius i continguts que facin referència a 

processos socials, econòmics i polítics i amb una relació coherent entre 

els objectius, els continguts, les competències, la metodologia, les 

activitats i els criteris d’avaluació. 

 Elaborar propostes didàctiques participatives i inclusives. 

 Oferir unes activitats d’ensenyament i aprenentatge que incentivin 

l’interès per l’aprenentatge dels processos històrics. 

 

1.3. Estructura 

En base als objectius establerts, el treball s’estructura en quatre apartats. 

Seguit de la present introducció, es desenvolupa un estat de la qüestió, en què 

es reflexiona sobre els objectius de la didàctica de la història, s’examinen les 

possibilitats que ofereix el currículum actual, s’analitza l’origen del joc com a 

eina pedagògica i s’introdueixen les característiques i objectius del joc de 

simulació històrica. A continuació, es desenvolupen les dues propostes 
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didàctiques, que es basen en el desplegament de dos jocs de simulació 

històrica. Finalment, es presenten les conclusions del treball. 
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2. Estat de la qüestió 

2.1. Objectius, dificultats i reptes en la didàctica de la història 

L’objectiu de la didàctica de la història és l’adquisició dels coneixements i 

actituds necessàries per entendre el món en què es viu, les experiències 

col·lectives passades i presents i l’espai en què es desenvolupa la vida social. 

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge de la història han d’oferir a 

l’alumnat les eines per poder entendre i analitzar les problemàtiques de la seva 

societat. Això ha de conduir a la integració del saber científic a les concepcions 

dels alumnes i les problemàtiques socials rellevants. El repte del professorat és 

fer evolucionar i fer més complexa les concepcions dels alumnes, de manera 

que aquests puguin comprendre i aplicar el coneixement general desenvolupat 

(Ávila, 2001).  

Els continguts tractats i les metodologies utilitzades s’han de centrar en el 

procés d’aprenentatge, perseguint l’objectiu que els alumnes arribin a construir 

la seva pròpia interpretació dels fenòmens estudiats i que trobin solucions i 

desenvolupin alternatives, podent respondre així a les problemàtiques reals que 

se’ls presenten. 

Malauradament, aquest plantejament de la didàctica de la història queda lluny 

de la realitat educativa actual a nivell d’Illes Balears. La realitat educativa actual 

respon a una concepció de l’ensenyament de la història basat en l’acumulació 

de dades, la transmissió de coneixement i la memorística. Segons autors com 

Prats (2001) i Valverde (2010, p. 83) aquesta concepció es deriva d’unes 

dificultats o complexitats de caràcter contextual i epistemològiques lligades a la 

didàctica de la història.  

Pel que fa a les dificultats contextuals, aquestes recauen en el propi origen de 

l’ensenyament de la història. La història s’estableix en l’educació formal en la 

majoria de països europeus des de la consolidació dels Estats Nació a finals 

del segle XIX, perseguint l’objectiu de crear un sentiment de pertinença a l’Estat 

Nació i una identitat homogènia (López, 2007, pp. 140-141). Aquest pes polític 

de la història determina uns preconceptes dels diferents fenòmens històrics tant 

a l’alumnat com al professorat. A més, existeix una visió social de la història 
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com una narració periodística, basada en una successió de fets o més ben dit, 

d’enunciats, presentats en termes absoluts i aïllats de fenòmens o paràmetres 

de major abast geogràfic o temporal. És a dir, es presenten veritats absolutes, 

aïllades dels fenòmens històrics generals, que l’alumnat s’ha de memoritzar 

com a lleis universals. Finalment, aquesta tradició també associa la història 

amb l’erudició, considerant que la didàctica de la història presenta una funció 

culturalitzadora de l’alumnat, proveint-lo d’una major “cultura general”. 

Les problemàtiques relacionades amb la pròpia epistemologia de la disciplina 

de la història recauen en el fet que els conceptes històrics són multi-causals, 

les relacions de causa-efecte no són lineals ni direccionals. Així, l’aprenentatge 

dels conceptes històrics requereix d’una abstracció sovint massa difícil de 

materialitzar amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge tradicionals. 

A més, s’afegeix la impossibilitat de reproduir un fenomen històric tal com es 

reprodueix un fenomen físic en un laboratori. 

Davant de les diferents dificultats o complexitats exposades, es fa necessari un 

canvi de paradigma educatiu en general i això passa per posar l’alumnat al 

centre, apostant perquè sigui partícip de l’elaboració dels continguts, i per la 

utilització de mètodes més complexos, rics, vius i basats en l’aprenentatge 

significatiu1 (González, 2001). 

S’han de desenvolupar metodologies de treball que trenquin amb una didàctica 

de la història de caràcter enunciatiu i direccionada, oferint l’oportunitat a 

l’alumnat de penetrar en la disciplina de la història. Penetrar en el sentit de 

comprendre el seu funcionament, com a ciència social, i desenvolupar les 

habilitats per entendre el funcionament de la disciplina i consegüentment, poder 

investigar, experimentar i elaborar continguts. 

 

                                                           
1 L’aprenentatge significatiu s’entén com un procés en què un individu participa en la 

construcció de coneixement a partir de la incorporació d’una informació nova adaptant-la a les 

seves estructures cognitives, és a dir, al seu coneixement previ. L’aprenentatge significatiu es 

contraposa a l’aprenentatge memorístic o repetitiu, el qual es produeix sense tenir en compte el 

coneixement previ de l’individu i s’emmagatzema arbitràriament. El terme fou introduït pel 

psicòleg Ausubel (mirar per exemple Ausubel, 1963). 
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En el present treball s’exposa una metodologia de treball acompanyada d’una 

proposta didàctica ideada per trencar amb la concepció de la didàctica de la 

història que s’ha criticat i per tant, caminar cap al nou paradigma educatiu 

plantejat. 

 

2.2. Un currículum que bloqueja el canvi  

En tant que les propostes didàctiques desenvolupades en el present treball 

estan adreçades a un alumnat de secundària (de diferents nivells d’ESO i de 

Primer de Batxillerat) s’ha considerat necessari analitzar els currículums 

establerts pel Govern de les Illes Balears en aquests nivells. Això, amb la 

intenció de determinar les possibilitats que ofereixen els currículums per 

desplegar el nou paradigma educatiu exposat en l’apartat anterior i per 

observar com s’hi encaixen les propostes didàctiques desenvolupades. 

El currículum de Geografia i Història d’ESO (Decret 34/2015, del 15 de maig, 

Annex Geografia i Història) planteja com a objectiu, pel que fa a la història, 

l’estudi de les interaccions que s’estableixen entre les societats i l’evolució de 

les societats al llarg del temps per tal de cercar al passat les causes que 

determinen les realitats actuals i poder així, dissenyar un futur. També es fa 

èmfasi en l’anàlisi del passat tenint en compte els múltiples factors de canvi 

històric i en la contextualització de l’alumnat dintre de l’esdevenir històric, 

prenent consciència de subjecte històric i en conseqüència, sentir-se part d’un 

col·lectiu, d’un territori i per tant d’un patrimoni.  

Amb relació al Currículum de Primer de Batxillerat, enfocat a la Història del Món 

Contemporani (Decret 35/2015, del 15 de maig, Annex Història del Món 

Contemporani), en l’apartat de les finalitats de l’assignatura es fa èmfasi en el 

fet que l’objectiu no és incorporar acumulativament esdeveniments o dates sinó 

que s’han de comprendre els processos històrics, entesos com a fenòmens 

complexos i no lineals. A més, es proposa que els fenòmens històrics 

s’enfoquin d’una manera global, tractant tots els seus matisos de manera 

integral (aspectes econòmics, polítics, culturals, etc.). 
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Amb relació a la metodologia, en els dos currículum s’exposen un seguit 

d’orientacions metodològiques. Es proposa la combinació d’estratègies 

expositives o indagatòries les quals es poden suportar a través de diferents 

recursos didàctics (com del llibre de text a la projecció de pel·lícules i 

documentals, els treballs en premsa en diferents formats, les tecnologies de la 

informació i la comunicació, etc.). A més, es planteja la necessitat de realitzar 

treballs de recerca en què els alumnes han d’utilitzar diferents tipus de fonts i 

recursos (bibliogràfics, audiovisuals i informàtics). Pel que fa al currículum de 

Primer de Batxillerat, es posa els alumnes al centre de l’aprenentatge i 

s’estableix que les diferents activitats educatives han de tenir com a finalitat 

potenciar la capacitat per aprendre per ells mateixos, potenciant la creativitat, 

iniciativa i esperit crític, a través d’una metodologia didàctica comunicativa, 

activa i participativa. A més, s’han d’ensenyar a utilitzar mètodes d’anàlisi, 

indagació i investigació, amb l’objectiu d’aproximar els alumnes a la tasca de 

l’historiador. 

En els currículums també s’estableixen  altres aspectes com els continguts a 

tractar, les competències bàsiques i els objectius específics a treballar. Els 

continguts s’agrupen en diferents blocs temàtics. Cada bloc temàtic correspon 

a una àrea, geografia o història (en el cas d’ESO), i estan ordenats segons 

temàtica i temporalitat (com “Medi Físic” o “El segle XVIII a Europa fins al 

1789”). A cada contingut s’hi associen uns criteris d’avaluació i uns estàndards 

d’aprenentatge avaluables, els quals, en principi, marquen el camí per a 

l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius específics establerts.  

Entrant en l’anàlisi dels currículums, les finalitats de l’assignatura exposades no 

entren en contradicció amb el paradigma educatiu desitjat explicat en l’apartat 

anterior. Ara bé, els currículums presenten diverses mancances i incoherències 

estructurals, que l’allunyen d’aquest paradigma i el converteixen en una eina 

poc profitosa a l’hora de dissenyar les programacions didàctiques per a cada 

nivell i en conseqüència, les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge.  

En primer lloc, existeix una falta de coherència entre les finalitats de 

l’assignatura i les orientacions metodològiques i els continguts. Per una banda, 

s’estableixen com a finalitats un aprenentatge significatiu de la història i unes 

intencions de dotar els alumnes d’eines suficients perquè això esdevingui una 
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realitat. Però per altra banda, les orientacions metodològiques i l’estructura i 

plantejament dels continguts responen més aviat a una concepció de la 

didàctica de la història de caràcter acumulatiu i memorístic. És a dir, manquen 

les eines i estratègies per assolir les finalitats que s’estableixen. 

En segon lloc, el gran nombre de continguts establerts fa impossible el seu 

assoliment en el temps disponible i encara dificulta més el desplegament de 

metodologies que permetin l’assoliment dels objectius i competències 

establerts. A més, la seva estructura en forma de llista i l’èmfasi en les divisions 

espai-temporals, més que en els processos històrics, condueix a un 

aprenentatge dels fenòmens històrics de manera aïllada. A tall d’exemple, a la 

taula 1 es troba els continguts relacionats amb el desenvolupament dels 

primers estats i els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge 

avaluables corresponents. Amb relació a aquest exemple, es considera que 

s’hauria d’incidir més en la problemàtica històrica per tal de centrar-se en la 

comprensió dels processos: el naixement dels primers estats i els diferents 

processos que se’n deriven com les desigualtats socials, el procés de 

jerarquització social, la necessitat social del desenvolupament d’una escriptura i 

d’un sistema jurídic, la relació entre l’art, la religió i el poder polític, etc. A més, 

els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables no arriben a 

desplegar les competències i els objectius específics establerts, sinó que es 

limiten a concretar els continguts, esdevenint subapartats d’aquests. 
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Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables corresponents al contingut 

“La història antiga: les primeres civilitzacions. Cultures urbanes. Mesopotàmia i Egipte. 

Societat, economia i cultura”. 

8. Datar l’edat antiga i conèixer algunes característiques de la vida humana en aquest període. 

8.1. Distingeix etapes dins la història antiga.  

9. Conèixer l’establiment i la difusió de diferents cultures urbanes després del neolític.  

9.1. Descriu formes d’organització socioeconòmica i política noves, com els diversos 

imperis de Mesopotàmia i d’Egipte.  

10. Entendre que els esdeveniments i els processos tenen lloc al llarg del temps i en un mateix 

moment (diacronia i sincronia).  

10.1. Entén que diverses cultures existien alhora a diferents punts geogràfics.  

11. Reconèixer la importància del descobriment de l’escriptura.  

11.1. Diferencia les fonts prehistòriques (restes materials, àgrafes) de les fonts 

històriques (textos).  

12. Explicar les etapes en què es divideix la història d’Egipte.  

12.1. Interpreta un mapa cronològic i geogràfic de l’expansió egípcia.  

12.2. Descriu les principals característiques de les etapes en què es divideix la història 

d’Egipte: reines i faraons.  

13. Identificar les principals característiques de la religió egípcia.  

13.1. Explica com materialitzaven els egipcis la seva creença en la vida del més enllà.  

13.2. Elabora un mapa conceptual amb els principals déus del panteó egipci.  

14. Descriure alguns exemples arquitectònics d’Egipte i de Mesopotàmia.  

14.1. Localitza en un mapa els principals exemples de l’arquitectura egípcia i de la 

mesopotàmica 

Taula 1. Llista dels criteris d’avaluació (lletra normal) i dels estàndards d’aprenentatge 
avaluables (lletra cursiva) corresponents a un contingut del Bloc 3 del Currículum de Geografia 
i Història d’ESO de les Illes Balears (Decret 34/2015, del 15 de maig, Annex Geografia i 
Història, p. 22). 

La falta de coherència entre les formulacions dels diferents apartats dels 

currículums, el gran nombre de continguts que s’estableixen i la seva estructura 

centrada en les divisions espai-temporals, fa que les finalitats de l’assignatura 

exposades i algunes metodologies suggerides no siguin possibles d’assolir i 

aplicar (com la comprensió de la complexitat de la disciplina històrica, la 

participació de l’alumnat, la utilització de diferents recursos, el 

desenvolupament de diferents d’habilitats i l’adquisició de valors). Més aviat 

condueixen a un aprenentatge de la història basat en la transmissió de 
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coneixement i on el recurs didàctic utilitzat en primera instància és el llibre de 

text.  

En conclusió, el currículum bloqueja el canvi de paradigma descrit a l’apartat 

anterior, representant un impediment per al desenvolupament i aplicació de 

metodologies que caminin cap a un aprenentatge significatiu de la història.  

 

2.3. El joc com a instrument d’ensenyament i aprenentatge  

Amb la intenció de caminar cap a un ensenyament i aprenentatge de la història 

en què l’alumnat sigui el protagonista i en què es posi al centre la comprensió i 

la resolució de problemàtiques socials reals, es presenta el joc com a 

instrument didàctic. 

Quan parlam de joc, actualment aquest s’associa a l’oci, sobretot a l’etapa de la 

infantesa i molt sovint se li afegeix la connotació de competició de manera que 

la finalitat és superar uns reptes i s’estableix una divisió entre uns guanyadors i 

uns perdedors. Alguns autors tenen una visió més amplia i transcendental del 

joc, entenent-lo com a un element clau en la socialització dels diferents grups 

humans, en l’aprenentatge i en l’adquisició de coneixement. 

González (2001) explica que el joc ha estat un recurs permanent en tota 

societat, utilitzant-se per explicar-se a ella mateixa i per relacionar-se amb la 

resta de grups humans. El joc està vinculat a l’aprenentatge i en l’adquisició de 

coneixement en tant que aquest es basa en l’assaig i l’error, en 

l’experimentació i en la simulació. D’aquesta manera, el joc esdevé un element 

clau pels diferents grups humans per aprendre, transmetre el coneixement i per 

perpetuar-lo, en definitiva, per crear i consolidar formes culturals. Així, el joc 

s’entén com una preparació tècnica per a la vida adulta, per a la integració 

social (González, 2001). En conseqüència, el joc ve determinat per la forma 

cultural que el crea i l’utilitza, és a dir, és una pràctica que respon a una 

ideologia concreta. Així doncs, el joc ve determinat i determina els rols dels 

diferents col·lectius existents en una societat. Per exemple, el joc és un 

instrument decisiu en l’aprenentatge dels rols de gènere. Les joguines 

utilitzades o els jocs de simulació practicats són contínuament sexuats: les 
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nines juguen amb pepes i simulen cuinar, mentre els nins juguen amb cotxes i 

simulen fer la guerra. 

Segons González (2001) l’aprenentatge institucionalitzat, és a dir, organitzat 

per un col·lectiu del grup humà, es presenta com a necessitat a mesura que les 

societats es tornen més complexes i es cerca la pervivència del grup instruint a 

les noves generacions. Un altre element que s’introdueix en el joc segons 

González és la competitivitat. La competitivitat respon a una voluntat de 

selecció per habilitats, s’introdueixen mètodes comparatius de la capacitat i 

apareix el sentiment de satisfacció, d’èxit i de triomf. La competitivitat estimula 

l’assaig, la insistència en el perfeccionament, la imitació de qui en sap o 

instrueix, el desig de progrés de les capacitats de cada un i l’èxit final. Aquests 

elements que deriven de la competitivitat, representen, per González, fórmules 

d’ensenyament i aprenentatge que arriben a esdevenir un mètode. L’efectivitat 

d’aquest és reconegut per molts educadors, els quals plantegen les seves 

activitats d’ensenyament i aprenentatge en base a la competitivitat. 

En conclusió, el joc es pot entendre com un instrument didàctic, entès com un 

mètode basat en l’assaig, l’error i l’experimentació i en determinats casos 

també en la competitivitat.  

En les darreres dècades, dintre del context de projectes innovadors que 

intenten combatre el fracàs de l’escola tradicional, s’han anat introduint 

elements propis del joc dintre de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, 

eina pedagògica que agafa el nom de “gamificació”. Gamificació s’entén com la 

utilització de la mecànica del joc en contexts que no pertanyen al joc (Deterding 

et al., 2011) amb l’objectiu de promoure comportaments desitjats (Lee i 

Hammer, 2011). En el seu origen la gamificació es va aplicar en el món 

empresarial, però ben aviat es va assimilar en l’educació com a eina per 

augmentar la motivació, la participació i la implicació de l’alumnat. 

La gamificació pot presentar moltes formes, per exemple Stott i Neustaedter 

(2013) analitzen diferents experiències que es basen en canviar el llenguatge 

de la pedagogia per un llenguatge provinent de la cultura del joc. Aquesta 

introducció d’elements provinents del joc, implica abundants canvis, sobretot 

pel docent, en com planteja la metodologia d’aprenentatge i d’avaluació. Per 
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exemple, Stott i Neustaedter (2013, pp. 1-6) analitzen els casos en què 

s’introdueix l’aprenentatge per superació de nivells (similar a un joc 

d’ordenador). Aquest element va lligat a la llibertat d’errar (“freedom of faill”). 

Per una banda, el joc encoratja i motiva l’estudiant a participar però per altra 

banda també encoratja els alumnes a arriscar-se i a experimentar. Així, els 

docents han d’estar preparats davant la possibilitat i les implicacions que un 

alumne faci una decisió o aportació incorrecta o pobra. La possibilitat d’errar es 

contraresta amb un feedback freqüent i ràpid i la valoració del fet d’arriscar-se. 

Aquest sistema porta a una idea de progrés i ofereix una major importància a la 

futura oportunitat que als errors. 

Amb la proposta didàctica desenvolupada en el present treball, es vol anar més 

enllà de la gamificació, considerant el joc com un instrument d’ensenyament i 

aprenentatge en si mateix. És a dir, no es limita a incorporar elements propis 

del joc per obtenir una major motivació i implicació per part de l’alumnat, sinó 

que s’utilitza el joc per desenvolupar les habilitats necessàries per entendre el 

funcionament de la disciplina de la història i per comprendre els diferents 

fenòmens històrics tractats. 

 

2.4. El joc de simulació històrica com a proposta 

D’entre les diferents possibilitats de joc amb aplicació pedagògica que 

existeixen, s’ha escollit el joc de simulació històrica en tant que es considera 

que és la modalitat que s’adequa als objectius de la didàctica de la història 

exposats en els apartats anteriors.  

La simulació és un dels jocs més habituals en la infància. Es juga a ser un 

personatge que no està a l’abast per diferents motius: distància geogràfica o 

temporal, per ser fictici o per pertànyer a una altra franja d’edat; es juga a ser 

pirata, a ser cuiner/a, venedor/a, explorador/a, metge/essa, etc. Les 

simulacions ens permeten situar-nos en un lloc i en un temps on seria 

impossible tenir una experiència directa, ens permeten experimentar i 

aproximar-nos a contexts que estan fora del nostre abast (Valverde, 2010, pp. 

83, 88). 
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En el context de la didàctica de la història, els jocs de simulació impliquen un 

procés de transformació de l’experiència humana dins de línies històriques que 

adopten sentit a través de l’organització narrativa. Aquest procés s’anomena 

“historificació” i existeixen tres maneres en què aquesta es pot portar a terme: 

coneixent una història (llegir i observar), construint una història (construir una 

estructura narrativa) o participant d’una història (experimentant una història) 

(Valverde, 2010, pp. 86-87). En el tercer cas, l’alumnat adopta el rol d’actor, de 

subjecte històric en un context determinat i ha de prendre decisions en base a 

un context determinat que parteix d’un fenomen social conegut (Huizinga, 1987, 

p. 27). 

La participació directa en una història simulada es pot fer per diferents vies 

(establertes per Williams, Dickinson i Hulme, 1986): una és la dramatització 

dels esdeveniments; una altra és la presa de decisions davant d’una situació 

representativa i on l’actuació està guiada per uns paràmetres establerts segons 

el context històric; després també existeix la possibilitat d’explorar alternatives 

al que va ocórrer realment; i finalment es pot utilitzar la simulació per recrear 

les tasques de l’arqueòleg o de l’historiador, és a dir, per entendre el 

funcionament de la disciplina (la creació de coneixement històric). 

El joc de simulació històrica es basa en un enfocament constructivista, en tant 

que implica un conjunt d’estratègies cognitives orientades a la comprensió 

profunda dels fenòmens històrics (Valverde, 2010, p. 96). La presa de decisions 

davant d’unes situacions donades possibilita la comprensió dels diferents 

factors que determinen els fenòmens històrics, de manera que s’assimila la 

qüestió de la multi-causalitat. 

En l’apartat 2.1 s’ha comentat que una de les principals dificultats de 

l’aprenentatge de la història és que els conceptes històrics són multi-causals 

(les relacions de causa-efecte no són lineals ni direccionals). La presa de 

decisions davant d’unes situacions donades en els jocs de simulació 

possibiliten   l’experimentació amb les diferents eventualitats que els fenòmens 

històrics presenten, comparant les conseqüències de les diferents 

combinacions de variables existents. A més, la gestió de les conseqüències de 

les pròpies decisions dels participants condueix a la presa de consciència que 
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són les decisions les que han anant canviat el transcurs de la història, defugint 

la idea de la linealitat i direccionalitat de la història. 

La presa de decisions, provocant i experimentant amb diferents situacions, 

estimula el pensament divergent i la creativitat. A més, possibilita el 

desenvolupament de diferents habilitats que potencien la comprensió de 

conceptes, com la responsabilitat, el debat, la resolució de problemes, 

l’empatia, etc. 

Hernández (2001) entén el joc de simulació també com una estratègia per a la 

investigació, en tant que el plantejament del joc de simulació parteix 

d’evidències empíriques, és a dir, de variables objectives conegudes. De la 

successió de decisions preses i situacions que es creen se’n deriven hipòtesis 

explicatives. D’aquesta manera, el joc de simulació es pot entendre com una 

activitat d’investigació experimental en què les hipòtesis resultants poden 

conduir a la consideració de noves evidencies o fonts. 

En el cas dels jocs de simulació històrica, les variables escollides es basen en 

un fenomen històric conegut, de manera que s’aproximen a allò real, ara bé, el 

resultat (depenent de com es condueixi el joc), pot arribar a plantejar situacions 

que s’allunyen de la realitat. Segons Hernández (2001) aquesta possibilitat és 

el que marca el potencial didàctic dels jocs de simulació històrica –en tant que 

manifesta que les decisions són el que marca el transcurs de la història i que 

per tant aquesta no està predeterminada- i el potencial pel que fa a la recerca –

en tant que obre la porta a considerar noves variables-.  

El joc de simulació no ha de buscar una coherència total, sinó que ha de cercar 

establir grans tendències, ha d’ajudar a establir relacions de causa-efecte 

(Hernández, 2001). D’aquesta manera, a l’hora de plantejar el joc, es fa 

necessària una simplificació de les variables que determinen la problemàtica 

històrica (simplificació que pot venir donada per omissió, canvi o incorporació) 

(Valverde, 2010, p. 88). A més, aquesta simplificació facilita la comprensió del 

fenomen històric. 

En definitiva, amb el joc de simulació històrica es pretén treballar i aconseguir 

els següents objectius pel que fa als continguts i habilitats relacionats amb la 

didàctica de la història: 
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 Conèixer les diferents variables que determinen un fenomen històric. 

 Adquirir consciència de l’eventualitat en la història (la importància de les 

accions i decisions en els esdeveniments històrics). 

 Entendre el funcionament de la disciplina històrica (l’epistemologia i la 

metodologia de la història). 

 Estimular el pensament divergent, la reflexió i el debat. 

 Aplicar l’anàlisi i la resolució de problemes. 

 Desenvolupar la capacitat d’establir hipòtesis sobre les relacions de 

causa-efecte dels diferents fenòmens històrics.  

 Identificar-se com a subjecte històric, és a dir, com a part d’un col·lectiu 

contextualitzat en un espai i temps determinat 

 Mostrar empatia pels diferents subjectes històrics estudiats. 
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3. Desenvolupament de la proposta didàctica 

En aquest apartat es presenta la proposta didàctica. S’han elaborat dues 

activitats en format de taller que utilitzen el joc de simulació històrica com a 

instrument d’ensenyament i aprenentatge de la història. Els dos jocs estan 

ambientats en diferents processos històrics concrets, l’organització social 

talaiòtica per una banda i l’origen del moviment obrer per l’altra, i estan pensats 

per ser incorporats en les activitats d’ensenyament i aprenentatge de les unitats 

didàctiques que puguin incloure aquestes temàtiques. Pel que fa a la 

l’organització de la societat talaiòtica s’inclouria en una unitat didàctica d’un 

nivell de Primer d’ESO i l’origen del moviment obrer en una unitat didàctica de 

Quart d’ESO o Primer de Batxillerat. 

En tant que les temàtiques tractades poden ser d’interès general i els tallers 

són de caràcter amè, també existeix la possibilitat de realitzar-los en altres 

nivells educatius, en el marc de jornades específiques o projectes relacionats 

amb el tema. També es contempla la possibilitat de realitzar els tallers en 

l’àmbit de l’educació no formal, com podria ser en un centre cívic, en una 

festivitat amb ambientació històrica, en un museu, etc. 

A l’hora d’elaborar els tallers, en primer lloc s’ha realitzat una recerca 

d’informació sobre els processos històrics que es tracten, és a dir, l’objecte 

d’estudi en qüestió. Això, amb la finalitat de conèixer les variables que 

determinen el joc. Seguidament, s’ha procedit a simplificar les variables, en tant 

que, tal com s’ha comentat en l’apartat 2.4, es fa necessària una simplificació 

de les variables que determinen la problemàtica històrica, tant per poder 

introduir el tema en format de joc com per facilitar la comprensió dels conceptes 

i les relacions causals per part dels alumnes. Consegüentment, s’han pogut 

establir les regles del joc, sempre intentant trobar estratègies perquè l’alumnat 

arribi als objectius didàctics lligats al joc de simulació històrica (llistats al final de 

l’apartat 2.4). 

L’estructura d’aquest apartat és la següent: en primer lloc es presenta la 

metodologia utilitzada en el desenvolupament dels dos tallers; en segon lloc 

s’exposa la informació i variables de cada taller, els objectius didàctics i 

competències que es treballen i es descriuen les característiques de cada joc; 
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en tercer lloc s’explica el funcionament de la part de reflexió i anàlisi de 

resultats del joc; en quart lloc s’especifica el material necessari per als tallers; 

en cinquè lloc es desenvolupen el plantejament i estratègies d’atenció a la 

diversitat; i finalment, s’expliquen les propostes d’avaluació del taller.  

Cal afegir, que en els annexos 1 i 2 es presenten les aportacions didàctiques 

d’aquest apartat (taller, atenció a la diversitat i propostes d’avaluació) en format 

d’unitat didàctica, per tal de contextualitzar les propostes en el marc de les 

programacions didàctiques que estructuren i guien l’activitat pedagògica en 

l’àmbit de l’educació formal. 

 

3.1. Metodologia 

Els dos tallers desenvolupats es basen en una metodologia que combina 

l’exposició dels continguts, la participació directa i activa en l’elaboració dels 

continguts, la deducció, la presa de decisions, el treball cooperatiu i la reflexió.  

Amb relació a l’estructura dels tallers, aquests consten de quatre parts, la 

principal de les quals és la realització d’un joc de simulació històrica. La primera 

part consisteix en l’explicació del context històric en qüestió i de les regles 

generals del joc, la segona part correspon a la realització del joc, en la tercera 

part els alumnes reflexionen sobre les accions realitzades durant el joc i els 

resultats obtinguts i finalment, es realitza un qüestionari per avaluar la 

metodologia del taller. 

Es planteja la realització del taller en grups reduïts d’alumnes, grups 

aproximadament formats per quinze persones. D’aquesta manera, es fa 

necessari un desdoblament del grup classe. Treballar amb la meitat d’un grup 

classe permet garantir una bona convivència, treballar en un clima on es pugui 

conversar i participar del taller de manera calmada i sobretot, facilita el procés 

d’aprenentatge.  

El professorat tindrà la funció de dinamitzar el joc: explicar el context històric i 

les regles del joc; guiar el joc i incorporar-hi accions; i organitzar i guiar la 

reflexió final. En tant que en el joc els participants es divideixen en dos grups 
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petits, es requereixen de dos professors per dinamitzar el joc, un per cada grup 

petit. 

Els tallers plantegen diferents activitats, una d’introducció, una de 

desenvolupament, una de consolidació i una altra d’avaluació. En tant que els 

tallers s’englobarien dintre de blocs temàtics més generals, es recomana portar 

a terme el taller després d’haver introduït el tema genèric a classe. La situació 

idònia seria realitzar el joc entre les diferents sessions que es dediquen a la 

temàtica en qüestió, ja que els resultats i reflexions que es deriven del joc 

poden ser de gran utilitat per seguir treballant sobre la temàtica. 

En la primera part del taller, els professors introduiran el context històric del joc 

a través d’una presentació power-point (annexos 1 i 2) la qual combinarà text, i 

imatges. Durant l’exposició s’anirà també interpel·lant l’alumnat, fent que 

participin de les reflexions i que aportin dades que coneixen.  

Pel que fa als jocs de simulació històrica elaborats, aquests es podrien definir 

com a jocs de taula. En la dinàmica dels jocs es presenten diferents situacions 

en base a les quals els participants han de prendre decisions, la majoria de 

vegades, en col·lectiu. Les situacions es creen a partir de les regles del joc, la 

intervenció dels dinamitzadors del joc i del factor atzar. El factor atzar ve 

determinat per l’ordre d’aixecament d’unes cartes i pel llançament de daus. 

El professor s’ha d’encarregar de la classificació dels participants del taller en 

dos grups (acció necessària per la dinàmica del joc), seguint els criteris de 

l’heterogeneïtat i la coeducació. És a dir, s’ha d’aconseguir que els grups siguin 

paritaris, aconseguint aproximadament el mateix nombre de nins i nines per 

grup i mesclant alumnes de diferents perfils (com alumnes amb més o menys 

iniciativa, amb més o menys dificultats per seguir les explicacions, etc.). 

És important que els professors presentin una actitud molt favorable a crear 

l’ambientació del joc, sobretot quan es treballa amb participants de menors 

edats. És a dir, cal que es portin a terme teatralitzacions, sobretot quan es 

presenten les diferents problemàtiques històriques en el joc. Si cal, es pot 

recórrer a la disfressa, com la utilització d’alguns complements de vestimenta 

propis del context històric que es treballa i dels diferents personatges històrics 

que es troben en escena.  
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3.2. Taller sobre l’organització social talaiòtica. Primer d’ESO 

3.2.1. Presentació 

El taller es titula “Vivint entre talaiots”, està ambientat en el període Talaiòtic de 

la Prehistòria Balear (ca. 850-550 ANE) i té com a tema central l’organització 

de la societat talaiòtica. El taller està adreçat a alumnes de Primer d’ESO. La 

temàtica de l’organització de la societat talaiòtica apareix en el Currículum de 

Geografia i Història d’ESO (Decret 34/2015, del 15 de maig, Annex Geografia i 

Història), concretament en un dels continguts del Bloc 3 de l’apartat “Primer 

Cicle. Història”, amb els termes de “La cultura talaiòtica a les Illes Balears”. Així 

i tot, tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, el taller també es pot portar a 

terme en diversos contextos educatius no formals. En tant que la temàtica és 

d’interès general –permet aproximar-nos a la història i patrimoni regional-, el 

taller passa a ser una eina útil d’aprenentatge en qualsevol àmbit lligat a la 

història i el patrimoni de les Illes Balears. A més, és adequat per a diferents 

edats, recomanat per participants a partir de 12 anys. 

El taller té com a part principal la realització d’un joc de taula i té una durada de 

dues hores. Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, el taller es divideix en 

quatre parts. La primera part (l’explicació del context històric) té una durada 

d’uns 10 minuts, la segona part (la realització del joc) té una durada d’uns 80 

minuts, la tercera (la reflexió sobre les decisions preses i l’après) té una durada 

d’uns 20 minuts i la quarta (el qüestionari sobre la metodologia del taller) té una 

durada de 10 minuts. Depenent de la dinàmica del taller, de les característiques 

dels participants i de la disponibilitat de temps, la segona i la tercera part poden 

tenir una major durada. 

La realització del taller es pot combinar amb diferents sortides didàctiques 

relacionades amb el període Talaiòtic per tal que la teoria i la simulació 

històrica tinguin el seu reflex material directe. Dues sortides didàctiques que 

tracten en profunditat el període Talaiòtic són: la visita al Museu i jaciment de 

Son Fornés (Montuïri) i al jaciment de Capocorb Vell (Llucmajor). En aquestes 

dos espais existeixen dues entitats (el Museu Arqueològic de Son Fornés i 

Aldarq-Arqueologia Imaginativa respectivament) que realitzen visites i tallers 
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educatius (https://sonfornes.mallorca.museum/ i 

http://www.aldarq.com/capocorb-vell/ respectivament).  

 

3.2.2. L’organització de la societat talaiòtica com a objecte d’estudi 

Abans de començar amb les característiques del taller, es considera necessari 

exposar el context històric del període en què està ambientat. Els fenòmens 

històrics propis del període Talaiòtic, concretament l’organització social, 

signifiquen l’objecte d’estudi del joc. D’aquesta manera s’han establert les 

variables que determinen la problemàtica històrica i per tant, el joc.  

En primer lloc s’exposen les dades provinents de l’arqueologia sobre el període 

Talaiòtic i en segon lloc se sintetitzen les variables. 

Les evidències empíriques que s’han considerat per al desenvolupament del 

joc provenen de l’arqueologia. Les excavacions portades a terme en diversos 

jaciments corresponents al període Talaiòtic (ca. 850-550 ANE) a Mallorca i a 

Menorca ens han proporcionat una imatge força completa sobre la societat que 

vivia a les illes durant aquesta època. Partint d’una rigorosa base científica, els 

arqueòlegs han establert hipòtesis sobre l’organització social de la societat 

talaiòtica que s’han agafat com a punt de partida per al disseny del joc (com per 

exemple Lull, Micó, Rihuete i Risch, 2001; Lull, Micó, Palomar, Rihuete i Risch 

2008; Amengual et al., 2010; Gelabert, 2018). 

La societat talaiòtica es caracteritza per la uniformitat de la seva cultura 

material i per la importància de la comunitat enfront de l’individu en les diferents 

esferes de la societat (economia, política, etc.). Els poblats estan compostos 

per diferents unitats domèstiques (cases)2 que s’articulen al voltant de grans 

                                                           
2 El terme unitat domèstica respon tant a l’estructura com al grup de persones que habitaven 
aquesta. S’utilitza aquest terme en arqueologia perquè són espais dedicats a les activitats 
diàries, és a dir, domèstiques (bàsicament descans, preparació d’aliments i elaboració de 
determinats estris) i perquè es vol evitar el terme família. El terme família va lligat a la institució 
del matrimoni, la qual no es té evidència de la seva existència en aquest període. És a dir, la 
manca de registre arqueològic, sobretot provinent de contexts funeraris, ens impedeix conèixer 
les relacions entre els membres que habitaven una unitat domèstica i davant la falta d’evidència 
s’opta per no aplicar termes anacrònics com la institució del matrimoni, la qual, tal com la 
coneixem avui en dia, prové de la tradició cristiana.  
De cara al taller que es planteja, s’opta per utilitzar els termes “casa” i “família”, ja que els 
arguments exposats presenten un nivell d’abstracció massa elevat per a alumnes de Primer 

https://sonfornes.mallorca.museum/
http://www.aldarq.com/capocorb-vell/
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monuments turriformes, els talaiots, els quals poden ser circulars o 

rectangulars. Els talaiots representen a nivell simbòlic la comunitat i són espais 

dedicats a la realització d’activitats comunals: com emmagatzemar i distribuir 

cereals o carn o portar a terme reunions (Lull et al., 2001). 

Les comunitats més grans estaven compostes d’entre 50 i 100 persones 

aproximadament i podien presentar unes 10 unitats domèstiques. A cada unitat 

domèstica hi podien residir entre 5 i 9 individus (Lull et al. 2001, p. 46; 

Amengual et al. 2010, p. 8). Aquestes eren autònomes pel que fa a la producció 

d’aliments, realització d’eines (com les peces ceràmiques, els estris de metall, 

etc.) i la ramaderia de cabres i ovelles. Ara bé, les diferents unitats 

domèstiques pertanyents a una comunitat gestionaven col·lectivament part de 

la ramaderia, sobretot de porcs i bous, (Lull et al., 2001) i les darreres 

investigacions condueixen a pensar que també gran part de l’agricultura 

(Gelabert 2017, pp. 199-200).  

La uniformitat del registre arqueològic (en les formes ceràmiques, l’arquitectura 

i el model d’assentament), indiquen que la comunicació entre comunitats era 

fluida. La manca d’evidències de violència i el manteniment d’un model basat 

en la comunitat i cooperació que durà més de quatre segles, condueix a pensar 

que les diferents comunitats es relacionaven de manera pacífica. A més, 

s’entén que la col·laboració entre elles era necessària per poder mantenir el 

model social talaiòtic. Per exemple, la construcció de talaiots requereix d’un 

gran nombre de persones (per als talaiots més grans com a mínim uns 35 

individus3) i un coneixement molt específic, de manera que es planteja la 

necessitat de col·laborar entre comunitats enviant mà d’obra (Gelabert 2017, 

137, p. 198). A més, els darrers estudis també plantegen la possibilitat que 

diferents comunitats gestionassin conjuntament part de l’activitat agrícola, de 

                                                                                                                                                                          
d’ESO. Així i tot, si el professor ho troba adient per al grup, existeix la possibilitat  que 
introdueixi el terme unitat domèstica. 
 
3 Per a la construcció dels talaiots diverses variables s’han de tenir en compte. Per una banda, 
les tasques més costoses, com l’extracció de la pedra, el seu transport i la seva col·locació, 
només la poden portar a terme persones d’una edat específica degut a la necessitat d’una bona 
condició física (per tant s’exclouen vells i infants). Per altra banda, mentre es construeixen els 
talaiots, part de la població d’una comunitat deixa de portar a terme altres tasques productives 
essencials per a la supervivència de la comunitat (com les tasques agrícoles i ramaderes, el 
processament d’aliments, etc.). D’aquesta manera, gran part de la població d’una comunitat 
estava implicada en la construcció dels talaiots i per garantir la continuació de les tasques 
necessàries per a la subsistència, era necessària la col·laboració de població veïna.   
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manera que diferents comunitats formarien unitats socioeconòmiques, existint 

així, entitats polítiques regionals (Gelabert 2017, pp. 199-200). En tant que s’ha 

observat que assentaments grans (amb major quantitat de talaiots i de majors 

dimensions) s’envolten d’assentaments més petits, també s’ha proposat que els 

talaiots dels assentaments més grans representassin i formassin part de 

diferents comunitats, sent els espais comunals del grup socioeconòmic d’una 

regió (Gelabert 2017, pp. 200-201). 

A grans trets, l’economia de la societat talaiòtica es basava en la subsistència, 

no existeix evidència de recerca de matèria primera massa lluny de les zones 

habitades per cada comunitat ni tampoc evidència d’un emmagatzematge 

considerable (Lull et al. 2001, p. 49). De manera que l’economia no estava 

encarada a l’intercanvi. Ara bé, així com podien existir col·laboracions entre 

comunitats per a la construcció de talaiots i difusió de coneixement, intercanvis 

a petit nivell entre comunitats també es podien produir.  

Pel que fa a les relacions amb l’exterior, la presència d’alguns materials forans, 

bàsicament fenicis, durant el període Talaiòtic, posa en evidència que existia 

cert comerç amb l’exterior; encara que aquest era molt residual durant aquest 

període (Balaguer 2005, p. 335; Hernández-Gasch 2010; Gelabert 2013). De 

totes maneres es desconeixen els materials que la societat talaiòtica podia 

oferir per a l’intercanvi ja que tal com s’ha comentat anteriorment, l’economia 

era més aviat de subsistència.  

Amb relació al final del període talaiòtic, molts talaiots i unitats domèstiques 

presenten nivells d’incendi i l’estratigrafia indica que després dels incendis, la 

majoria dels edificis són abandonats. Aquesta situació suggereix que la societat 

talaiòtica va tenir un final violent. Aquest final s’ha associat al sorgiment de 

poblats, cap al segle VI ANE (coincidint amb el final del període Talaiòtic), que 

s’allunyen del model talaiòtic, presentant un patró d’assentament i formes 

arquitectòniques i de cultura material més pròximes al període posterior, el 

període Balear (entre ca. 550 i 123 ANE) (Lull et al. 2008, p. 60). Així, la 

hipòtesi explicativa sobre el final del període Talaiòtic defensa que cap al segle 

VII i VI ANE, part de la societat passa a viure al marge del model talaiòtic, de 

manera que els lligams de cohesió de la comunitat que caracteritzaven la 

societat talaiòtica es trenquen. En el nou horitzó que es presenta durant el 
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període Balear, l’individu passa a tenir un paper cabdal i la presència d’armes i 

fortificacions suggereix que existia un clima de violència i dissimetries socials 

(Lull et al. 1999, 2001, 2008). 

En base a les evidències empíriques fins ara exposades, se sintetitzen les 

variables que determinen el joc en la taula 2. 

Només les variables que són indispensables per situar-se en el període històric 

en qüestió i per entendre les regles del joc es presenten en la primera fase del 

taller de manera molt resumida (sintetitzat en el power point de l’Annex 1). Les 

altres variables són elements que es van coneixent amb la dinàmica del joc, de 

manera que són els alumnes que, en base a l’experiència tinguda i la seva 

estructura cognitiva, estableixen hipòtesis amb relació al fenomen històric en 

qüestió. 

Referent al darrer punt de la taula 2, sobre el final del període Talaiòtic, 

s’exposa la informació en finalitzar el joc, ja que no es vol oferir un final tancat 

del joc, donant així l’oportunitat d’experimentar amb les possibilitats que 

ofereixen les variables donades. 
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Variables que determinen el joc 

 Els poblats estan compostos per diferents unitats domèstiques que s’articulen al 

voltant de grans monuments turriformes, els talaiots, els quals poden ser circulars o 

rectangulars. 

 Els talaiots representen a nivell simbòlic la comunitat i són espais dedicats a la 

realització d’activitats comunals: com emmagatzemar i distribuir cereals o carn o portar 

a terme reunions. 

 Per a la societat talaiòtica la comunitat és més important que l’individu. 

 Hi ha comunitats més grans i comunitats més petites. A les comunitats més grans hi 

poden viure entre 50 i 100 persones aproximadament. 

 Cada família es dedica a preparar els seus aliments, produeix les eines que necessita 

i disposa de cabres i ovelles. A cada família hi habiten entre cinc i nou persones. 

 Cada comunitat gestiona col·lectivament la ramaderia de porcs i bous i segurament 

també l’agricultura.  

 Les diferents comunitats es relacionen entre elles, traspassant-se informació i 

coneixement i col·laborant amb la realització d’algunes activitats com en la construcció 

dels talaiots. 

 Per construir un talaiot es necessita molta gent. Gran part de la població d’una 

comunitat hi participa i segurament població de comunitats veïnes hi col·laboren. S’ha 

de tenir en compte que  mentre es construeixen els talaiots, part de la població d’una 

comunitat deixa de portar a terme altres tasques essencials per a la supervivència de 

la comunitat (com les tasques agrícoles i ramaderes, la producció d’aliments, etc.). 

 Les comunitats cooperen i es relacionen de manera pacífica.  

 L’economia de la societat talaiòtica es basa en la subsistència, es produeix el que s’ha 

de consumir, no existeix un emmagatzematge important dels productes. De manera 

que l’economia no està encarada a l’intercanvi. 

 Existeixen grups de comunitats que formen una regió, les quals gestionen 

col·lectivament algunes activitats econòmiques com part de l’agricultura i prenen 

decisions conjuntament. 

 Existeix cert comerç amb l’exterior, sobretot amb els fenicis. Es desconeix els 

materials que la societat talaiòtica poden oferir per a l’intercanvi. Els únics recursos 

d’interès que podrien tenir les Illes Balears són: individus, coure, sal, cereal.  

 Al final del període Talaiòtic, part de la població passa a viure de manera diferent. La 

comunitat deixa de ser tan important i no existeix una gestió col·lectiva de la ramaderia 

ni de l’agricultura. Aquesta nova realitat entra en conflicte amb el model talaiòtic i se 

succeeixen diferents episodis violents que acaben amb la societat talaiòtica. 

Taula 2. Variables que determinen el joc de simulació històrica sobre l’organització de la 

societat talaiòtica. 
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3.2.3. Objectius didàctics i competències que es treballen 

Tenint en compte els fonaments pedagògics dels jocs de simulació històrica i el 

procés històric que es treballa, s’han establert els següents objectius didàctics 

específics per aquest taller: 

 Situar el període Talaiòtic dintre de la seqüència de la Prehistòria Balear i 

oferir-li entitat pròpia. 

 

 Reconstruir l’organització social durant el període Talaiòtic: l’economia, la 

política i les relacions entre comunitats. 

 

 Aproximar-se a la dinàmica econòmica pròpia de les societats 

prehistòriques. 

 

 Comprendre la funció i la dimensió social d’un dels elements més 

emblemàtics de l’arqueologia balear: els monuments talaiòtics. 

 

 Experimentar amb els principis de col·lectiu i individu que marquen el 

desenvolupament de la societat talaiòtica. 

 

 Relacionar el període Talaiòtic amb el principal grup social que regula el 

comerç de la mediterrània occidental del moment, els fenicis. 

 

 Establir hipòtesis sobre el final de la societat talaiòtica. 

 

El plantejament del taller també permet treballar diverses competències. Tenint 

en compte les competències bàsiques i especifiques establertes pel Ministeri 

d’Educació i Formació Professional(http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-

mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-

general/competencias-basicas.html), el taller permet el desenvolupament de 

competències de diferent caràcter: amb relació a la comunicació lingüística, la 

competència matemàtica, aprendre per aprendre, les competències socials i 

cíviques, el sentit de la iniciativa i esperit emprenedor i la consciència i 

expressions culturals (les quals es concreten en la taula 3). 

  

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/competencias-basicas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/competencias-basicas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/competencias-basicas.html
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Competències 

Competències generals Competències específiques 

Comunicació lingüística  Expressar-se de forma oral 

 Escoltar amb atenció i interès adaptant la resposta als 

requisits de la situació 

 Estar disposada al diàleg crític i constructiu 

 Tenir interès en la interacció amb els altres 

 

Competència matemàtica  Aplicar els principis i processos matemàtics en distints 

contexts 

Aprendre a aprendre  Estratègies d’avaluació del resultat i del procés que s‘ha 

portat a terme 

 Motivar-se per aprendre 

 Sentir-se protagonista del procés i del resultat del seu 

aprenentatge 

Competències socials i 

cíviques 

 Saber comunicar-se d’una manera constructiva en diferents 

entorns i mostrar tolerància 

 Manifestar solidaritat i interès per resoldre problemes 

 Participar en la presa de decisions democràtiques en tots els 

nivells 

Sentit de la iniciativa i 

esperit emprenedor 

 Capacitat d’anàlisi, planificació, organització i gestió 

 Capacitat d’adaptació al canvi i resolució de problemes 

 Fer avaluació i auto-avaluació 

 Actuar de forma creativa i imaginativa 

Consciència i expressions 

culturals 

 Desenvolupar la iniciativa, imaginació i la creativitat 

Taula 3. Competències generals i específiques que es treballen en el taller sobre l’organització 

de la societat talaiòtica. 

 

3.2.4. Característiques del joc 

Seguidament s’expliquen breument les característiques del joc (les regles del 

qual es detallen en la taula 4) i es concreten les aportacions pedagògiques de 

les diferents accions del joc. 

El joc s’ambienta a l’illa de Mallorca, en una regió on hi conviuen dues 

comunitats, una de més gran, amb dos talaiots circulars, i d’una de més petita, 
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amb un talaiot rectangular. Els participants es divideixen en dos grups, un 

format per 10 persones i l’altre per 5. El grup més nombrós representa la 

comunitat talaiòtica gran, la qual compta amb 100 habitants i el grup més reduït 

la comunitat talaiòtica petita amb 50 habitants. Cada comunitat compta amb un 

representant (elegit a l’atzar). Cada participant representa una família de la 

comunitat (composta cada una per deu habitants). Amb relació als talaiots, un 

talaiot de la comunitat gran serveix per emmagatzemar i distribuir la carn i els 

cereals, l’altre talaiot de la comunitat serveix per reunir-se. El talaiot de la 

comunitat petita serveix per emmagatzemar i distribuir la carn i els cereals.  

Les dues comunitats formen una regió i gestionen col·lectivament part de 

l’activitat agrícola i també han de prendre decisions conjuntes davant situacions 

que els afecten a nivell de regió o d’illa. Quan s’hagin de prendre aquestes 

decisions, els alumnes s’hauran de col·locar asseguts al terra fent un cercle 

representant que estan dintre del talaiot de la comunitat gran que serveix per 

celebrar reunions.  

Amb relació a les regles generals del joc fins ara exposades, aquestes 

s’introduiran en la primera part del taller (a través del power-point, Annex 1). 

Les regles més específiques que s’exposen a partir d’ara, s’expliquen quan els 

grups ja s’han dividit i a mesura que s’avança amb el joc, ja que es considera 

més senzill explicar les regles més específiques quan ja es treballa amb el 

material propi del joc (taulers i objectes que simbolitzen diferents elements). 

Cada regió, comunitat i família té unes possessions a l’inici de la partida i en 

pot anar adquirint a mesura que avança el joc. Les possessions també es 

poden intercanviar, per això, s’estableixen unes equivalències entre les 

possessions agafant com a referència un sac de cereal. S’han establert unes 

quantitats mínimes de possessions en determinats béns a nivell de regió, 

comunitat i família (possessions mínimes per garantir la supervivència a cada 

nivell). Si no s’arriba a les possessions mínimes d’aquests bens determinats, 

s’ha de recórrer a l’intercanvi obligatòriament. En el cas que no es pugui portar 

a terme l’intercanvi (per falta de possessions), es passa a demanar 

col·laboració amb els companys. La dinàmica del joc està pensada perquè 

aquesta situació no s’arribi a produir, en el cas que es produeixi i cap company 
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vulgui col·laborar, es farà una excepció i se li atorgaran els bens mínims al/s 

participant/s (sempre que no ens trobem als darrers 10 minuts del joc).  

Cada grup de participants disposa d’una taula explicativa amb l’equivalència 

entre les possessions (com s’estableix a la taula 4) per tal de poder prendre les 

decisions en base a aquests condicionants.  

La dinàmica del joc es basa en el llançament d’un dau de sis cares per part del 

representant de la comunitat. Cada nombre implica una acció, la majoria de les 

quals consisteix en agafar una carta (hi ha cartes que poden aparèixer més 

d’una vegada, està indicat a la taula 4). Cada carta exposa una situació senzilla 

o complexa. Les senzilles consisteixen en guanyar o perdre possessions. Les 

complexes col·loquen els participants en unes situacions en què han de 

prendre decisions. Els posicionaments han de ser fruit d’un debat entre tots els 

membres del grup, intentant sempre arribar a un consens. En el cas que no 

s’arribi a un consens, es vota, i si surt empat, la decisió del representant fa 

desempatar. 

El joc també compta amb unes situacions que el professor va introduint en un 

temps específic des de l’inici del joc (establert a la taula 4). Aquestes situacions 

impliquen la discussió entre les dues comunitats. S’ha plantejat una situació 

final per trobar un desenllaç en el joc. 

Amb relació a les aportacions pedagògiques de les diferents accions del joc, 

amb les situacions donades a través de les cartes i els daus, els participants 

s’aproximen a les característiques bàsiques de l’economia i la política pròpies 

de la societat talaiòtica. Amb les diferents decisions que es prenen, els 

participants poden experimentar amb els límits d’una economia de 

subsistència, amb els costos de construir i mantenir els talaiots i amb les 

possibilitats que ofereix la col·laboració o l’individualisme.  

Referent a les situacions que s’incorporen, aquestes permeten comprovar les 

conseqüències d’una col·laboració, d’un aïllament o d’una competició entre 

comunitats i unitats domèstiques, posicions que varen marcar les relacions 

econòmiques i polítiques durant el període Talaiòtic. A més, s’incorpora el 

fenomen de la violència. S’ofereix la possibilitat d’adquirir armes tot debatent la 

necessitat social d’aquestes en el context en què els participants es troben. Pel 



29 
 

que fa a la situació final, aquesta se relaciona amb les hipòtesis existents sobre 

la problemàtica històrica que marcà el final del model social talaiòtic. Amb 

aquesta situació final els participants del joc poden experimentar amb les 

diferents possibilitats que existeixen davant d’una problemàtica que 

històricament es va donar. Una vegada finalitzat el joc, la resolució davant la 

problemàtica que hagin escollit es relaciona amb els fenòmens que 

possiblement varen esdevenir en realitat.   

REGLES DEL JOC 

Composició dels dos grups 

Comunitat gran 

 100 habitants 

 10 cases/famílies 

 2 talaiots de grans dimensions 

Comunitat petita 

 50 habitants 

 5 cases/famílies 

 1 talaiot de reduïdes dimensions 

Rols dels participants 

Comunitat gran 10 participants 

Comunitat reduïda 5 participants 

Cada participant representa una família 

Cada comunitat compta amb un representant (elegit a l’atzar, nombre més alt en el 

llançament de daus) 

Possessions 

 Talaiots 

 Cabres 

 Bous 

 Sacs de cereals 

 Recipients ceràmics 

 Explotació de coure 

 Explotació de sal 

 Espasa de bronze 

 Família extra de la comunitat 
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Equivalències pels intercanvis 

1 sac de cereal = 

3 recipients ceràmics 

1 cabres 

0.5 porcs 

0.5 bous 

0.25 explotacions de coure 

0.25 explotacions de sal 

0.20 espasa de bronze 

0.20 família extra de la comunitat 

Possessions a l’inici del joc 

Comunitat gran 

 2 talaiots 

 10 porcs 

 2 bous 

 8 sacs de cereal 

Mínims per subsistir: 

 4 porcs 

 4 sacs de cereal 

Comunitat reduïda 

 1 talaiots 

 5 porcs 

 1 bous 

 4 sacs de cereal 

Dues comunitats 

 16 sacs de cereal 

Mínims per subsistir: 

 8 sacs de cereal 

Si es perden els bous d’una comunitat es perden 2 sacs de cereals 

comunitaris 

Família 

 1 cabra 

 4 recipients ceràmics 

Mínim per subsistir: 

 1 cabra 

 1 recipient ceràmic 

Possessions que es poden adquirir 

 Explotació de coure 

 Explotació de sal 

 Espasa de bronze 

 Família extra de la comunitat  

 Talaiot 
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Opcions dels daus llançats pel representant 

1. Mala collita, perds 2 sacs de cereal de la regió i per tant un porc de la comunitat 

2. Carta 

3. Carta 

4. Carta 

5. Carta 

6. Bona collita, guanyes 2 sacs de cereal per a la regió i per tant un porc 

Cartes 

(X4) Les famílies tiren els daus, qui treu el número més gran guanya una peça de ceràmica i 

una cabra i qui treu el número més baix perd una peça de ceràmica. 

El representant d’una comunitat d’una altra regió visita la teva comunitat per demanar ajuda 

per construir un talaiot, demanen ajuda enviant persones per construir (20 comunitat gran i 

10 comunitat petita). 

Si la resposta és afirmativa: es guanya el comodí d’ajuda d’una comunitat d’una altra regió 

però es perden sacs de cereals (2 comunitat gran i 1 comunitat petita). 

Guanyes una explotació de sal a nivell regional. 

Guanyes una explotació de coure a nivell regional. 

Cada família guanya una ceràmica. 

Ha estat un any de bonança i guanyau un altre camp de cultiu amb una producció de 4 sacs 

de cereal i per tant la població augmenta a 10 membres.  

*Si ocorre dues vegades, necessitau construir un altre talaiot i necessitau demanar ajuda al 

poblat veí o d’una altra regió. 

Per malaltia es moren la meitat de les cabres del poblat (amb daus es decideix quines 

moren, els nombres més alts se salven). Necessitau intercanviar possessions entre els 

membres de la comunitat o amb el poblat veí per aconseguir noves cabres.  

Comodí 

Comodí d’ajuda d’una comunitat d’una altra regió per construir un talaiot. 
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Situacions que s’introdueixen 

 Quan hagi aparegut la possibilitat d’ajudar un poblat d’una altra regió i guanyar un 

comodí: 

 

Un talaiot de la comunitat pateix problemes estructurals i necessita reforma. Primer has de 

demanar ajuda a l’altra comunitat de la teva regió. 

Si la comunitat veïna respon afirmativament, has d’invertir sacs de cereals (2 comunitat gran 

i 1 comunitat petita) i el poblat veí també perd sacs de cereal (2 comunitat gran i 1 comunitat 

petita). Podeu discutir si utilitzau els sacs de cereals compartits a nivell regional o no.  

Si la comunitat veïna respon negativament, si disposes del comodí d’ajuda d’un altre poblat 

d’una altra regió el pots utilitzar, sinó, necessites demanar a un poblat d’una altra regió que 

t’ajudin i has d’invertir sacs de cereals (4 comunitat gran i 2 comunitat petita).  

 Després de 20 minuts d’iniciar el joc 

 

Un grup de fenicis han desembarcat a l’illa de Mallorca amb la intenció d’intercanviar 

productes. Ells ofereixen una espasa de bronze. Heu de decidir si voleu realitzar algun 

intercanvi i perquè. 

 Després de 40 minuts d’iniciar el joc 

 

Per la família que tregui el número més alt. 

La teva família ha treballat de valent enguany i gràcies a vosaltres heu pogut augmentar 4 

sacs de cereals en la collita de l’any i 4 porcs. Consideres que és injust que la teva família no 

tingui una compensació. Et passa pel cap la possibilitat d’apropiar-te d’un camp de cultiu, de 

4 sacs de cereals i de 4 porcs. Amb això tens la possibilitat d’iniciar una nova comunitat on sí 

que es valori la quantitat de treball que la teva família aporta. Però necessites aliats i la 

manera d’aconseguir imposar-te. 

Si el que li ha tocat no agafa la possibilitat, una altra família té la possibilitat d’agafar-ho.   

 Per finalitzar el joc, després de 70 minuts d’iniciar el joc 

 

Comunitats de diverses regions s’han de reunir per parlar sobre una comunitat que no 

col·labora i s’apropia de part dels camps de cultiu de les comunitats veïnes. Les dues regions 

s’han de reunir per decidir la seva posició. Les opcions són: 

1. Emprendre una batalla on se necessiten dues espases per poder guanyar. Si no es 

disposen d’espases es poden comprar als fenicis. 

2. Celebrar una activitat de cohesió entre comunitats per pacificar la situació: 

construcció d’un talaiot a la regió afectada (invertir 4 sacs de cereals) o realització 

d’una festivitat (invertir 2 sacs de  i 4 porcs). 

3. Altres opcions que s’ofereixin per part dels participants. 

Taula 4. Regles del joc de simulació històrica sobre l’organització social talaiòtica. 
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3.3. Taller sobre l’origen del moviment obrer. Quart d’ESO i Primer de 

Batxillerat 

3.3.1. Presentació 

El taller es titula “Sobrevivint i pensant la protesta” i està ambientat en el 

fenomen del sorgiment del moviment obrer a l’Anglaterra industrialitzada del 

segle XIX. El taller està adreçat tant a alumnes de Quart d’ESO com de Primer 

de Batxillerat. 

Pel que fa a Quart d’ESO, aquesta temàtica s’inclou en el Currículum de 

Geografia i Història d’ESO (Decret 34/2015, del 15 de maig), concretament en 

el Bloc 3 de l’apartat “Segon Cicle. Història” sota el títol de “La Revolució 

Industrial”, on s’especifica l’estudi de “(...) la revolució industrial a la Gran 

Bretanya i la industrialització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i les 

conseqüències econòmiques i socials que aquest fenomen té”.  

Amb relació a Primer de Batxillerat, la temàtica en qüestió s’inclou en el 

Currículum d’Història del Món Contemporani de Batxillerat (Decret 35/2015, del 

15 de maig), concretament en el Bloc 2 sota el títol “Les revolucions industrials: 

conseqüències socials” I on s’especifica l’estudi de “(…) la revolució industrial 

iniciada a Anglaterra i la industrialització a la resta d’Europa i les 

conseqüències econòmiques, socials i demogràfiques que se’n deriven. Es fa 

especial èmfasi en l’anàlisi de la nova classe social, el proletariat, i les noves 

ideologies que conformen el pensament dels partits obrers”. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el taller també es pot portar a terme en 

diversos contextos educatius no formals que cerquin aprofundir en la temàtica 

del moviment obrer. Se recomana realitzar el taller amb participants igual o 

majors de 15 d’anys per tal de garantir la comprensió dels conceptes i 

l’aprenentatge dels fenòmens històrics que es treballen en el taller.  

El taller es divideix en quatre parts, té una durada d’una hora i quaranta minuts 

aproximadament i té com a part principal la realització d’un joc de taula. La 

primera part del taller (l’explicació del context històric i de les regles generals 

del joc) té una durada d’uns 10 minuts, la segona part (la realització del joc) té 

una durada d’uns 60 minuts, la tercera (la reflexió sobre les decisions preses i 
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l’après) té una durada d’uns 20 minuts i la quarta (el qüestionari sobre la 

metodologia del taller) té una durada d’uns 10 minuts Segons les 

característiques dels participants (edat i context) i la dinàmica del 

desenvolupament del taller, la tercera part pot tenir una major durada en forma 

de debat. 

 

3.3.2. L’origen del moviment obrer com a objecte d’estudi 

De manera similar al plantejament del taller sobre l’organització de la societat 

talaiòtica, s’exposa el context històric del període en què el joc està ambientat 

amb la intenció d’establir les variables que determinen el joc. En tant que 

l’origen del moviment obrer és una temàtica àmplia, primerament es presenta 

de manera breu l’enfocament que s’ofereix a la temàtica i a continuació se 

sintetitzen els punts que esdevenen les variables del joc. 

Tal com s’ha comentat el joc s’ambienta a l’Anglaterra industrial del segle XIX. 

Aquesta regió és la icona del procés d’industrialització, de les males condicions 

de vida dels treballadors i de l’inici de les reivindicacions obreres. El segle XIX 

és un lapse de temps ampli, d’abundants transformacions socials i 

econòmiques. El joc es basa en els fenòmens més destacats que ofereixen les 

claus de l’origen del moviment obrer. S’agafen esdeveniments i situacions de 

diferents dècades, de manera que els ritmes històrics en el joc s’acceleren i en 

ocasions els esdeveniments i situacions no són estrictament coetanis. Aquest 

recurs forma part de la metodologia del joc de simulació històrica exposada a 

l’apartat 2.4.  

Per entendre l’origen del moviment obrer cal tractar els principals aspectes de 

la Revolució Industrial, la consolidació del sistema capitalista i les dures 

condicions de vida de la classe obrera. 

Des de finals dels segle XVIII s’esdevenen tot un seguit de canvis demogràfics, 

econòmics i socials que s’han englobat dintre del fenomen de la Revolució 

Industrial. Anglaterra, ja entrat el segle XIX, era la primera economia mundial i 

la indústria representava un dels principals sectors en la seva economia, 

destacant la producció de teixits de cotó i la siderúrgia (Fusi, 2013, p. 65). El 
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procés d’industrialització accelerat que va viure Anglaterra va implicar, entre 

d’altres aspectes, la proliferació i consolidació del sistema de producció fabril, 

un procés d’urbanització i unes noves relacions de producció pròpies del 

sistema capitalista.  

L’augment demogràfic que s’esdevé en el segle XVIII (degut a una disminució 

de la mortalitat infantil i un augment de la natalitat) i els continus corrents 

migratoris del camp a la ciutat crea un mercat de mà d’obra de cada vegada 

més ampli i nombrós, assegurant una contínua reserva de mà d’obra 

excedentària. Aquesta situació permet una política salarial basada en unes 

remuneracions molt baixes (Navarro, 2004, p. 159).  

Les noves tècniques industrials augmentaren la riquesa col·lectiva, ara bé, el 

repartiment d’aquest augment només beneficiava un sector de la població, la 

burgesia (els grans propietaris, els empresaris beneficiaris del nou sistema 

industrial). L’enriquiment o el procés d’acumulació de capital per part de la 

burgesia es realitzava, en gran part, a través de la plusvàlua, és a dir, a través 

de l’explotació laboral, en què el treballador no rep en forma de salari la part 

corresponent al valor produït (Kohan i Brito, 2007, p. 188).   

De tota aquesta situació en deriven unes condicions de vida dures, en què els 

salaris no arribaven per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència. 

S’esdevé una permanent pauperització de la vida proletària (Serrallonga, 2006, 

p. 107). La classe obrera vivia acaramullada a barris perifèrics de la ciutat 

sense les mínimes condicions higièniques; en unes cases de reduïdes 

dimensions i en condicions deplorables; se succeïen brots d’epidèmies i 

períodes de fam; el treball infantil era una realitat i els nivells d’analfabetisme 

eren molt elevats (Engels, 1976; Serrallonga, 2006).   

Paral·lelament del procés de consolidació de la riquesa i poder de la burgesia, 

la classe obrera va anar prenent consciència del nou paradigma de relacions 

de producció i de la seva condició. L’acumulació del proletariat en barris i 

l’extensió i agudització de la pobresa també deriven en l’intercanvi 

d’experiències, afavorint la presa de consciència. 

Les primeres formes de protesta es concreten en disturbis o motins provocats, 

els quals responen majoritàriament a motius de subsistència (encara lligats a 
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les respostes populars típiques de l’Antic Règim (Serrallonga, 2006, pp. 45, 57-

59). Però en un segon nivell, es comença a teixir la solidaritat i consciència a 

través de l’ajuda mútua, en què grups de proletaris fan una aportació ínfima del 

seu salari per fer front a esdeveniments que afecten la integritat i supervivència 

de les famílies: com un accident laboral, malaltia, atur o disminució dels llocs 

laborals, mort del principal membre de la família, etc. 

Les diferents experiències de solidaritat practicades es consoliden en sindicats 

(anomenats Trade Unions a Anglaterra), els quals es desenvolupen en paral·lel 

a tota un producció de literatura científica i política que analitza el sistema 

econòmic capitalista i desenvolupa tot un seguit de discursos polítics amb 

l’objectiu d’alliberar la classe treballadora de l’explotació capitalista i assolir 

millores laborals, així com transformar la societat mitjançant una revolució 

social. Així, és el moment en què sorgeixen i es consoliden propostes polítiques 

lligades al moviment obrer com l’anarquisme o el comunisme. D’aquests 

esdeveniments en destaquen l'Associació Internacional dels Treballadors (AIT) 

o Primera Internacional (Stekloff, 1928) o la redacció i difusió del “Manifest 

Comunista” redactat per Karl Marx i Friedrich Engels (Marx i Engels, 2002). 

En aquest context, el moviment obrer es va configurant i a través de diferents 

formes de reivindicació i protesta dintre d’una dinàmica de lluita de classes, 

s’arriben a obtenir millores de les condicions laborals com un millor salari o una 

reducció de la jornada laboral.  

De manera similar al joc sobre l’organització de la societat talaiòtica, en base a 

les evidències empíriques exposades, se sintetitzen les variables que 

determinen el joc en la taula 5. A més, només les variables que són 

indispensables per situar-se en el període històric en qüestió i per entendre les 

regles del joc es presenten en la primera fase del taller de manera molt 

resumida (sintetitzat en el power point de l’Annex 1). Les altres variables són 

elements que es van coneixent amb la dinàmica del joc, de manera que són els 

alumnes que, en base a l’experiència tinguda i la seva estructura cognitiva, 

estableixen hipòtesis amb relació al fenomen històric en qüestió. 
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Variables que determinen el joc 

 A l’Anglaterra al segle XIX la Revolució Industrial i el sistema econòmic capitalista estan 

consolidats. 

 La indústria és un dels principals sectors de l’economia. Aquest tipus de producció va lligat 

a un creixement de les ciutats. 

 L’augment de població que s’esdevé des del segle XVIII crea una gran massa de població 

en recerca de treball. D’aquesta situació se’n beneficia la burgesia, pagant salaris molt 

baixos. 

 La societat es divideix entre burgesia (propietaris dels mitjans de producció) i el proletariat 

(lloga la seva força de treball). 

 La burgesia augmenta la seva riquesa gràcies a les noves tècniques industrials i a 

l’explotació del proletariat. Si existeix un augment de benefici en la fàbrica, aquest no es 

distribueix, sinó que el propietari es queda els beneficis. Aquesta situació implica que 

l’obrer no obté part dels beneficis del treball realitzat. 

 El proletariat viu en unes condicions de vida molt dures: els salaris no arriben per cobrir les 

necessitats bàsiques de subsistència; viuen acaramullats a barris perifèrics de la ciutat 

sense les mínimes condicions higièniques; en unes cases de reduïdes dimensions i en 

condicions deplorables; se succeeixen brots d’epidèmies i períodes de fam; existeix el 

treball infantil i els nivells d’analfabetisme són molt elevats.   

 El proletariat va prenent consciència de la seva condició i inicien protestes en forma de 

disturbis o motins davant problemes de subsistència. 

 Amb el temps sorgeixen teories filosòfiques i polítiques que critiquen el sistema econòmic 

capitalista i s’elaboren propostes per transformar la societat mitjançant una revolució 

social, com l’anarquisme o el comunisme. 

 Es creen organitzacions sindicals (anomenades Trade Unions) i a través de diferents 

formes de reivindicació i protesta els obreres arriben a obtenir millores de les condicions 

laborals, com un millor salari o una reducció de la jornada laboral. 

Taula 5. Variables que determinen el joc de simulació històrica sobre l’origen del moviment 

obrer. 

 

3.3.3. Objectius, continguts i competències 

Tenint en compte els fonaments pedagògics dels jocs de simulació històrica i el 

procés històric que es treballa, s’han establert els següents objectius didàctics 

específics per aquest taller: 

 Analitzar les conseqüències econòmiques i socials de la primera 

Revolució Industrial. 
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 Aproximar-se a la dinàmica econòmica i social del sistema capitalista. 

 

 Relacionar l’origen del moviment obrer amb les dures condicions de vida 

de la classe obrera. 

 

 Experimentar amb les diferents formes de protesta i reivindicació obrera. 

 

 Conèixer les principals teories filosòfiques i polítiques crítiques amb el 

sistema econòmic capitalista. 

 

 Elaborar reivindicacions obreres d’acord amb un context determinat i 

amb un posicionament filosòfic i polític concret. 

 

El plantejament del taller també permet treballar diverses competències. Tenint 

en compte les competències bàsiques i especifiques establertes pel Ministeri 

d’Educació i Formació Professional(http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-

mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-

general/competencias-basicas.html), el taller permet el desenvolupament de 

competències de diferent caràcter: amb relació a la comunicació lingüística, la 

competència matemàtica, aprendre per aprendre, les competències socials i 

cíviques, el sentit de la iniciativa i esperit emprenedor i la consciència i 

expressions culturals (les quals es concreten en la taula 6). 

  

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/competencias-basicas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/competencias-basicas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/competencias-basicas.html
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Competències 

Competències generals Competències específiques 

Comunicació lingüística  Expressar-se de forma oral 

 Escoltar amb atenció i interès adaptant la resposta als 

requisits de la situació 

 Estar disposada al diàleg crític i constructiu 

 Tenir interès en la interacció amb els altres 

Competència matemàtica  Aplicar els principis i processos matemàtics en distints 

contexts 

Aprendre a aprendre  Estratègies d’avaluació del resultat i del procés que s‘ha 

portat a terme 

 Motivar-se per aprendre 

 Sentir-se protagonista del procés i del resultat del seu 

aprenentatge 

Competències socials i 

cíviques 

 Saber comunicar-se d’una manera constructiva en diferents 

entorns i mostrar tolerància 

 Manifestar solidaritat i interès per resoldre problemes 

 Participar en la presa de decisions democràtiques en tots els 

nivells 

Sentit de la iniciativa i 

esperit emprenedor 

 Capacitat d’anàlisi, planificació, organització i gestió 

 Capacitat d’adaptació al canvi i resolució de problemes 

 Fer avaluació i auto-avaluació 

 Actuar de forma creativa i imaginativa 

Consciència i expressions 

culturals 

 Desenvolupar la iniciativa, imaginació i la creativitat 

Taula 6. Competències bàsiques i específiques que es treballen en el taller sobre l’origen del 

moviment obrer. 

 

3.3.4. Característiques del joc 

Seguidament s’expliquen breument les característiques del joc (les regles del 

qual es detallen en la taula 7) i es concreten les aportacions pedagògiques de 

les diferents accions del joc. 

El joc s’ambienta a la ciutat industrial de Manchester on s’hi situen dues 

fàbriques de tèxtil de cotó. Els participants s’organitzen en dos grups, un per 
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cada fàbrica. Dels quinze participants del joc, quatre representen la burgesia i 

onze el proletariat. El sector de la burgesia, o també anomenats propietaris de 

la fàbrica, es divideix en les dues fàbriques, dos participants per fàbrica. Pel 

que fa als participants que representen el proletariat, aquests s’agrupen en 

quatre grups (tres formats per tres participants i un format per dos participants), 

dos grups per cada fàbrica. Cada grup correspon a una família, la qual està 

composta per mare, pare, dos fills treballadors (un de 9 anys i l’altra de 13 

anys) i tres fills no treballadors (menors de 6 anys). Així, en una família es 

representa tot l’espectre de treballadors existent en una fàbrica (dones, homes i 

infants) cada un dels quals presenta unes condicions laborals diferents. 

Amb relació a les regles generals del joc fins ara exposades, aquestes 

s’introduiran en la primera part del taller (a través del power-point, Annex 2). 

Les regles més específiques que s’exposen a partir d’ara, s’expliquen quan els 

grups ja s’han dividit i a mesura que s’avança amb el joc, ja que es considera 

més senzill explicar les regles més específiques quan ja es treballa amb el 

material propi del joc (taulers i objectes que simbolitzen diferents elements). 

S’estableix un salari setmanal per cada tipus de treballador (dones, homes i 

infants) i per al propietari. Així com unes necessitats i despeses mínimes 

setmanals expressades en bens. En tant que el joc s’ambienta en una 

economia monetària, s’ha establert un model d’equivalència dels bens en base 

a la moneda de l’època: les lliures, els xílings i els penics.  

Cada grup de participants disposa d’una taula explicativa sobre els salaris 

setmanal, les despeses que tenen i els preus dels productes (com s’estableix a 

la taula 7) per tal de poder prendre les decisions en base a aquests 

condicionants.  

En el cas que no es pugui arribar a les necessitats mínimes dels bens 

establerts per a la supervivència, existeix la possibilitat que membres de la 

família es morin. Ara bé, sempre s’han de trobar solucions com demanar 

col·laboració entre els companys, augmentar la jornada laboral o realitzar altres 

treballs fora del sistema fabril. En el cas que un grup, per qüestions de l’atzar, 

arribi a situacions que no pot mantenir tots els membres de la família en vida, 
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encara que aquesta situació és poc probable degut a la dinàmica del joc, es 

considera la possibilitat d’oferir una almoina provinent de l’Església.  

El joc consisteix en diferents rondes en què cada grup ha de destapar una 

carta. Existeixen unes cartes per als empresaris i unes cartes per als 

treballadors. Cada carta representa una situació en què a nivell de grup o a 

nivell de classe social (burgesia o proletariat) s’han de prendre unes decisions.  

Existeixen diferents rondes en el joc (una ronda finalitza quan tots els grups 

han destapat una carta). Cada ronda és equivalent a una setmana, per tant, 

quan la ronda finalitza s’han de repartir els salaris i s’han de realitzar les 

despeses necessàries i les que es creguin convenients.  

En total existeixen cinc rondes. Després de les tres primeres rondes s’atura el 

joc per incorporar una situació que pot canviar les condicions del joc (la 

possibilitat de sindicar-se). Quan s’han finalitzat les cinc rondes s’incorpora una 

situació final. 

Es pot disposar d’un dau per resoldre situacions a l’atzar si és necessari, com 

decidir qui representa cada rol (burgesia o proletariat) o per desencallar 

situacions. 

Cal dir que les dades pel que fa a les condicions de vida i laborals del 

proletariat o a esdeveniments concrets, s’ha intentat que corresponguin al 

màxim a la informació que ofereixen les fonts del període històric, de manera 

que s’han extret de les següents publicacions: Engels (1976) i Serrallonga 

(2006). 

Pel que fa a les aportacions pedagògiques de les diferents accions del joc, en 

les primeres tres rondes els participants es troben en diferents situacions 

(establertes tant per les cartes com pel salari i les despeses) que manifesten 

les dures condicions de vida i laborals del proletariat i les diferències socials, 

econòmiques i de vida en general entre les dues classes socials existents. Per 

una banda, els propietaris han de decidir constantment si actuen en base als 

seus interessos o si tenen en compte els obrers en el desenvolupament de 

l’empresa. Per altra banda, els obrers han de trobar la manera de sobreviure en 

unes condicions poc favorables.  
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Amb la primera situació s’incorpora la possibilitat als obrers de sindicar-se, de 

manera que les noves situacions que es presentin podran tenir un nou 

enfocament i conseqüències tant per al proletariat com per a la burgesia.  

Finalment, es planteja una situació final extrema, tant per als obrers com per 

als propietaris, per cloure el joc. Ara bé, depenent de l’evolució del joc, el 

professor pot decidir cloure el joc sense arribar a la situació final proposada. 

Per exemple, si amb les situacions presentades per les cartes s’arriba a 

convocar una vaga. Les reaccions davant de les situacions donades poden ser 

molt diverses i es considera important oferir aquesta llibertat als alumnes, en 

tant que aquest element és una de les eines pedagògiques del joc. 

REGLES DEL JOC 

Composició dels dos grups 

Fàbrica 1 
 1 propietari 

 2 famílies (8 obreres) 

Fàbrica 2 
 1 propietari 

 2 famílies (8 obrers) 

Rols dels participants 

Propietaris 4 participants 

Obrers 

11 participants 

Grups de participants representen una família 

 Existeixen 4 famílies 

o 3 famílies representades 

cada una per 3 participants  

o 1 família representada per 2 

participants 

Cada família està composta per 

6 membres: mare, pare, 2 fills 

treballadors (un de 9 anys i 

l’altre de 13 anys) i 3 fills no 

treballadors (menors de 6 anys) 

Salari setmanal 

Propietaris 50 lliures 

Obrers 

Homes adults 4 lliures 

Dones adultes 2 lliures 

Infants d’entre 13 i 17 anys 15 xílings 

Infants menors de 13 anys 10 xílings 

 Salari per família: 6 lliures i 5 xílings 

 

 

 



43 
 

Despeses setmanals necessàries 

Propietaris 

 5 kg pa 

 1 kg llegums 

 500 g carn 

 2 kg verdures 

 2 l llet 

 1 kg fruita 

 500 g mantega 

 500 g te 

 4 l de beguda (cervesa, licors) 

 Manteniment maquinària 

 Compra de matèria primera (cotó) 

 Sous treballadors 

Obrers 

Igual o majors de 12 anys 

(3 membres) 

1kg pa o patates i 400 g de 

llegums 

Menors de 12 anys (4 

membres) 

500g pa o patates i 200 g 

llegums 

Família Lloguer de la casa 

 Despeses per família: 5 kg pa i 2 kg llegums 

Moneda 

1 lliura 20 xíling 

1 xíling 12 penics 

Preus/costos 

1kg pa 5 xílings 

1 kg patates 5 xílings 

1 kg llegums 5 xílings 

Lloguer setmanal 3 lliures 

500 g carn 1 lliura 

1 kg verdures 10 xílings 

1 l llet 10 xílings 

1 kg fruita 10 xílings 

500 g mantega 1 lliura 

500 g te 1 lliura 

1 l cervesa 10 xílings 

1 l licor 1 lliura 

Medicina 1 lliura 

Sous per família 6 lliures i 5 xílings 

Manteniment maquinària 2 lliures 
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Compra de matèria primera (cotó) 5 lliures 

Activitat d’oci (teatre, òpera, viatge, etc.) 4 lliures 

Cartes 

Primeres 3 rondes 

Obrers 

El fill de 9 anys es posa malalt, necessita medicines. Si no pren medicines 

en una setmana es mor. 

Fa unes setmanes que varen arribar nous obrers a la ciutat i que varen 

començar a treballar a la fàbrica. Són antics artesans de la llana que ja no 

poden competir amb la producció de llana de la fàbrica. Queden sorpresos 

de les males condicions de vida del suburbi on viuen i dels sous baixos que 

reben. Ahir a la nit varen protagonitzar un atac luddita de boicot a la 

producció de la fàbrica. Els propietaris estan enfadats i pressionen a tots 

els obrers per descobrir qui ha estat. Qui acusi el culpable rebrà dues 

lliures extres aquesta setmana. Vosaltres sabeu qui ha estat. Què feis? 

Al 1833 s’aprova la llei fabril, la qual prohibeix el treball a menors de 9 anys 

i limita les hores de treball entre 9 i 13 anys a 9 hores diàries. També obliga 

als treballadors menors de 14 anys a estar escolaritzats 2 hores diàries (el 

propietari se n’ha d’encarregar). El propietari vos comunica que els infants 

tindran l’opció d’estar escolaritzats, que decideixin els pares, però que els 

retindrà 5 xílings del sou setmanal dels menors. Què decidiu? 

La mare té un accident laboral (es queda sense un braç), ha d’estar una 

setmana sense treballar. Després vol intentar reincorporar-se a la fàbrica, 

ha de negociar amb l’empresari. 

Et pugen el preu del lloguer 4 lliures. 

Hi ha hagut una mala collita, el preu de la patata i el pa puja a 10 xílings. 

Propietaris 

Ens trobem als anys seixanta del segle XIX, la Guerra Civil als Estats Units 

està afectant la provisió de cotó de les indústries tèxtils, així, la matèria 

primera passa a ser més cara, la compra de cotó per setmana passa a 

costar-te 10 lliures. Com ho soluciones? Aportes diners de la teva fortuna o 

ho fas a costa dels obrers? 

Saps que acaben d’arribar a la ciutat un centenar d’obrers irlandesos que 

fugen de la misèria (fruit de la fam originada per l’escassetat de patata als 

anys quaranta). Aquests estan desesperats per trobar feina, estarien 

disposats a cobrar la meitat del que cobren ara els teus treballadors. 

D’aquesta manera, se t’obra la possibilitat de pagar menys als teus 

treballadors actuals, ja que si no accepten les noves condicions, saps que 

sempre trobaràs nous treballadors. 

Hi ha màquines que necessiten ser reparades, necessites invertir 25 lliures 

en la reparació.  
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Darreres 2 rondes 

Obrers 

Al 1864 la AIT estableix que les dones i els infants no haurien de treballar a 

les fàbriques, argumentant que és immoral, els degrada i que el lloc de les 

dones hauria de ser la llar, fent les tasques domèstiques i criant els fills. 

Què opineu? Vos sumau a aquesta reivindicació? La mare i els infants de 

la família deixen de fer feina automàticament? 

Se succeeix un brot de còlera i el pare de la família es mor. 

S’incendia la vostra casa. Queda totalment destruïda.  

El fill de 9 anys té un accident laboral (perd una mà) ha d’estar una 

setmana en repòs. Després, es reincorpora a la feina? Preneu algunes 

mesures? 

Propietaris 

Aquesta setmana heu tingut uns beneficis extres de 10 lliures. Et 

suggereixen que pots invertir-los en comprar més màquines i en dues 

setmanes augmentar els teus beneficis setmanals a 75 lliures. Així 

passaries a ser una de les grans fortunes d’Anglaterra. 

Les Trade Unions s’estenen per tot Anglaterra i veus com això pot afectar 

els teus interessos com a empresari. Intentes trobar un aliat entre els teus 

treballadors. Quina estratègia segueixes, què li ofereixes a canvi? 

Situacions 

 Després de les 3 primeres rondes 

 

El diumenge, els obrers heu assistit a una trobada que organitzaven alguns obrers de les 

fàbriques de siderúrgia per parlar sobre el sindicalisme. Vos proposen formar un sindicat dels 

treballadors del tèxtil, un Trade Union. Vos expliquen que el sindicat vos permetrà per una 

banda, practicar el suport mutu, podreu col·laborar en la supervivència del dia a dia de les 

famílies (si un té un accident laboral, està malalt, es queda a l’atur, etc.) i en el futur, fins i tot, 

podreu arribar a crear els serveis dels quals no disposau (escola, millorar condicions 

higièniques dels barris, etc.). Per altra banda, vos expliquen que la unió fa la força i que ara 

tindreu una posició de força per lluitar contra les injustícies socials i els abusos de la 

burgesia. Ara bé, per crear el sindicat necessitau finançament, així que heu de fer una 

aportació cada família per setmana.  

Voleu crear un sindicat? 

Quin perfil polític teniu? 

Quines regles posau (aportacions, models de col·laboració entre obrers, etc.)? 

Quines reivindicacions teniu? 
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 Situació final 

 

Les fàbriques tèxtils han proliferat a Manchester, la competició de cada vegada fa més difícil 

mantenir els nivells alts de benefici. El propietari, pressionat pels seus assessors, decideix 

canviar la producció i la localització de la fàbrica. Passaria a situar-se al nord d’Irlanda i 

produirien lli. Però per això necessita seguir amb la producció 3 mesos més per poder 

ajustar-se al pressupost necessari per fer el canvi. El propietari no vol informar als 

treballadors, però un infant treballador ha sentit la conversa d’amagat i s’ha difós la notícia.  

Quina reacció teniu els obrers? 

Ofereix solució o negociació el propietari? 

Taula 7. Regles del joc de simulació històrica sobre l’origen del moviment obrer. 

 

3.4. Anàlisi dels resultats del joc 

Es proposa que l’anàlisi es porti a terme en base a unes preguntes que van 

dirigides a tots els alumnes i que toqui els eixos principals treballats en cada 

taller. Depenent de les decisions preses i de l’actitud tinguda per part dels 

alumnes durant el joc, els professors poden incorporar o substituir preguntes.  

Per portar a terme aquesta activitat, els alumnes i professors s’han de seure 

formant un cercle. En base a les característiques del grup i del temps restant 

per desenvolupar el taller, les respostes dels alumnes a cada pregunta es 

poden realitzar a partir d’un cercle d’aportacions o a través d’un debat, on els 

participants que ho desitgin fan les seves aportacions en qualsevol moment. 

Els professors sempre han d’intentar que el debat es porti a terme amb 

respecte i intentant que la majoria d’alumnes intervinguin.   

En el taller sobre l’organització de la societat talaiòtica, es treballen els 

següents eixos principals: l’economia de subsistència; les relacions socials 

basades en la cooperació i la importància del col·lectiu; i finalment, la 

introducció de relacions socials basades en el benefici propi i el fenomen de la 

violència. Consegüentment, les preguntes que es proposen per guiar l’activitat 

són les següents: 
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 Vos agradaria viure en la societat talaiòtica? Per què? 

Amb aquesta pregunta els participants poden reflexionar sobre 

l’economia de subsistència i les limitacions que aquest model presenta 

en la vida diària de les comunitats. 

 

 Creieu que funciona per a la societat talaiòtica el fet que es doni 

tanta importància a la comunitat? 

Amb aquesta pregunta els participants poden reflexionar sobre l’èmfasi 

en el col·lectiu o l’individu i sobre els avantatges i inconvenients de cada 

model en l’economia i en les relacions socials (dintre de la comunitat i 

entre comunitats). 

 

 Per què creieu que era tan necessari construir edificis 

monumentals tan grans i costos com els talaiots? 

Amb aquesta pregunta els participants poden reflexionar sobre el 

simbolisme dels talaiots i la seva funció dintre de l’organització social 

talaiòtica. 

 

 Vos ha agradat el final del joc que heu decidit? Què vos convens i 

què no? Què penseu sobre el que va passar en realitat? 

Amb aquesta pregunta els participants poden reflexionar sobre les 

decisions preses per resoldre una problemàtica i sobre la necessitat i 

funció de la violència. A més, es pot comparar les decisions preses amb  

el que va succeir en realitat.  

 

En el taller sobre l’origen del moviment obrer, es treballen els següents eixos 

principals: el funcionament del sistema capitalista; les conseqüències socials de 

la primera Revolució Industrial; i la configuració de les primeres formes 

d’organització obrera, de les seves reivindicacions i formes de lluita. 

Consegüentment, les preguntes que es proposen per guiar l’activitat són les 

següents: 
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 Si visquéssiu a l’Anglaterra del segle XIX, a quina classe social vos 

agradaria pertànyer i per què? 

Amb aquesta pregunta es pretén reflexionar sobre les diferències en les 

condicions de vida entre la burgesia i el proletariat i el funcionament i 

conseqüències socials del sistema capitalista i de la primera revolució 

Industrial. 

 

 Què és el que considerau més injust o més just de les decisions 

preses de cada grup? 

Amb aquesta pregunta es pretén reflexionar sobre les accions de cada 

grup en el context d’un món capitalista i d’agudes diferències de classe, 

oferint judici de valors davant les decisions preses.  

 

 Esteu d’acord amb com s’han plantejat les protestes dels obrers en 

el joc? Què canviaríeu i per què? 

Amb aquesta pregunta es pretén reflexionar sobre les estratègies 

adoptades pel que fa a les protestes obreres durant el joc, així com amb 

les diferents possibilitats que existien en el context històric tractat. 

 

 Creieu que les diferents ideologies que critiquen el sistema 

capitalista (anarquisme i comunisme), varen ajudar a gestar el 

moviment obrer i a canviar la societat? 

Amb aquesta pregunta es pretén reflexionar sobre si existeix la 

necessitat de disposar d’un discurs clar i una organització per a suportar 

unes reivindicacions i sobre si la crítica al sistema capitalista va ajudar a 

canviar la societat o per contra va empitjorar la situació. 

 

3.5. Material necessari per a realitzar el taller 

Pel desenvolupament de cada una de les parts dels tallers es requereix de 

diferent material. Per a l’explicació del context històric i la reflexió final es 

necessita un ordenador i un projector. Per a la realització del joc, s’utilitzen dos 

taulers amb l’ambientació pròpia del joc (un per cada grup); objectes que 
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simbolitzen les diferents possessions (pel joc sobre l’organització de la societat 

talaiòtica), bens o membres de les famílies (pel joc sobre l’origen del moviment 

obrer); un dau de sis cares i les cartes amb les diferents situacions. A més, els 

personatges que s’introdueixen amb les situacions, com per exemple els 

fenicis, podrien ser representats per objectes per tal d’ajudar a la teatralització 

dels dinamitzadors quan introdueixen situacions (com una figureta o una 

màscara). 

Es recomana que els objectes que simbolitzin els diferents elements i 

possessions del joc equivalguin a una representació real de l’objecte que 

simbolitzen. Per exemple, les cabres haurien de ser representades per una 

fotografia d’una cabra o els aliments per una fotografia de l’aliment en qüestió.  

Amb relació als taulers, pel que fa al joc sobre l’organització de la societat 

talaiòtica, aquests es componen de diferents parts: les zones de cultiu, les 

zones per tancar el ramat, les àrees de la unitats domèstiques i els talaiots. 

Amb relació als bens que tenen una correspondència amb material arqueològic 

propi del període Talaiòtic (com la ceràmica o els talaiots), la seva 

representació real hauria de correspondre també a material arqueològic del 

període en qüestió. 

Els taulers pels joc sobre l’origen del moviment obrer representen una fàbrica, 

distingint la zona on s’ubica el propietari i la zona on s’ubiquen els obrers. Els 

objectes que representen les possessions i els diferents membres de la família 

equivalen a la representació real del que simbolitzen. 

Amb relació al qüestionari final (explicat en l’apartat 3.5), se requereix 

d’ordenador o tauleta i si no és possible, de paper i bolígraf.  
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Material necessari pel taller 

Exposició del context històric i reflexió 

final 
Realització del joc 

 Ordenador 

 Projector 

 Ordenadors per als 

alumnes/tauletes/paper i bolígraf 

 

 Taulers 

 Objectes representant les 

possessions, bens i membres de la 

família 

 Daus 

 Cartes 

 Objectes complementaris per ajudar a 

la teatralització 

Taula 8. Resum del material necessari per a la realització dels tallers desenvolupats sobre 

l’organització de la societat talaiòtica i l’origen del moviment obrer. 

 

3.6. Atenció a la diversitat en el taller 

Amb relació a l’atenció a la diversitat, es parteix de la màxima que la diversitat 

és intrínseca a l’ésser humà i que s’ha de veure en positiu. D’aquesta manera, 

s’entén que la diversitat és quelcom global, que enriqueix i que afecta a totes 

les persones en diferents nivells: com en les capacitats intel·lectuals i físiques, 

en l’origen o en la condició social (Muntaner, 2014: 5). En definitiva, el taller 

parteix d’aquests principis exposats, pretenent ser una eina pedagògica 

inclusiva.  

En l’educació inclusiva existeixen els mateixos objectius educatius per a tots els 

alumnes però les metodologies d’ensenyament s’adapten a les necessitats de 

cada persona. 

Pel que fa al terreny de l’educació formal, en el context de les Illes Balears, en 

el Decret 39/2011, del 29 d’abril es recullen les diferent mesures d’atenció a la 

diversitat partint, en termes generals, dels principis d’inclusió. Aquestes 

mesures s’entenen com un conjunt d’accions educatives que intenten donar 

resposta a les necessitats educatives de tots els alumnes. A nivell més concret 

es distingeixen les mesures ordinàries de suport i les mesures específiques de 

suport. Les mesures ordinàries de suport impliquen a tot el professorat, 

treballant en el dia a dia per a l’adaptació del currículum a tot l‘alumnat i 

l’atenció personalitzada, ajudant-se del treball cooperatiu i del model de 
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docència compartida (els anomenats suports). Pel que fa a les mesures 

específiques de suport, aquestes es basen en les Adaptacions Curriculars 

Significatives, les quals responen més a un model que segrega l’alumnat i que 

afecta l’assoliment dels objectius educatius.  

El tallers que s‘han desenvolupat pretenen estar en acord a un model educatiu 

inclusiu, en què els objectius curriculars establerts estiguin a l’abast de tots els 

alumnes i en el qual s’ofereixin tot de possibilitats metodològiques i estratègies 

per fer accessible la dinàmica dels tallers i l’assoliment dels objectius dels 

tallers a tots els que desitgin participar-hi. 

L’ús del joc com a estratègia permet involucrar a tots els participants en 

l’activitat d’aprenentatge, creant un espai en igualtats de condicions per a 

realitzar aportacions. Ara bé, s’han d’oferir diferents eines perquè això sigui una 

realitat. Cada grup de participants presenta diferents necessitats, de manera 

que es fa imprescindible conèixer les característiques del grup per a 

desenvolupar les eines en qüestió. Aquestes adaptacions correspondrien a 

mesures ordinàries.  

A tall d’exemple, es presenten algunes estratègies que podrien servir per a 

determinats alumnes: 

 En els casos en què algun alumne tingui una discapacitat visual, els 

materials necessaris pel joc (com els objectes que simbolitzen les 

possessions o els béns) haurien de tenir relleu o formes distintes per tal 

que puguin ser diferenciats. 

 Els alumnes que presentin determinades discapacitats intel·lectuals o 

problemes d’inclusió en el grup, poden desenvolupar un rol específic 

més tècnic, més enllà del rol que tenen dintre de la història del joc, per 

tal d’assegurar la seva participació activa i inclusió dintre del grup. Per 

exemple, aquests alumnes poden ser els encarregat de tirar els daus o 

guardar i repartir les possessions o bens dels jocs. 

 Als participants que ho requereixin, se’ls pot passar el power-point 

introductori amb antelació (annexos 1 i 2), així com se’ls hi pot explicar 

les regles del joc amb l’ajuda dels objectes i el tauler del joc abans de 

realitzar el taller. En el cas del joc sobre l’organització de la societat 
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talaiòtica, s’ha realitzat un material de suport per ajudar a entendre les 

equivalències entre les diferents possessions (Annex 5).  

 

3.7. Propostes per a l’avaluació del desenvolupament dels tallers 

Els tallers inclouen una avaluació de de la metodologia utilitzada, és a dir, 

s’avaluen si els diferents instruments i tècniques utilitzats són idonis per arribar 

als objectius marcats de l’activitat. Si és el cas, els resultats de l’avaluació 

ajuden a realitzar els canvis oportuns per millorar l’activitat. 

S’ha volgut afegir una avaluació encarada a avaluar l’assoliment dels objectius i 

de les competències per part dels alumnes. Aquesta segona possibilitat 

d’avaluació s’entén a part de la realització del taller, és a dir, seria pròpia d’una 

altra sessió. 

Amb relació a l’avaluació de la metodologia utilitzada en el taller, s’ha elaborat 

un qüestionaris a contestar per part dels alumnes. Si existeix la possibilitat de la 

utilització d’aparells amb accés a internet (com ordinador, tauleta o mòbil) el 

qüestionari es pot realitzar fent servir programes d’enquestes en línia com el 

Google Forms, els quals ofereixen els resultats dels qüestionaris en conjunt, en 

forma de gràfics i calculant percentatges. En la taula 9 es llisten les preguntes 

del qüestionari que es proposen. Les qüestions proposades intenten tractar els 

següents aspectes: si s’entén el joc com una eina vàlida per a l’aprenentatge, si 

s’han contextualitzat adequadament els jocs (tant pel que fa a les regles del joc 

com al context històric), si l’organització del joc ha permès que els participants 

se sentissin partícips de l’activitat i de l’elaboració del contingut històric propi 

del joc i finalment si la valoració del joc ha estat útil per consolidar els 

continguts apresos. 
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Després de la realització del taller respon el següent qüestionari per avaluar el seu 

funcionament. Valora de l’1 al 5 les afirmacions i respon les preguntes. 

Jugant es pot aprendre. 1  2  3  4  5 

M’he divertit. 1  2  3  4  5 

He pogut seguir bé el joc amb la informació que tenia sobre la Prehistòria 

Balear/l’origen del moviment obrer. 
1  2  3  4  5 

Ara conec més sobre la Prehistòria Balear/l’origen del moviment obrer que 

abans? 
1  2  3  4  5 

Què és el que més t’ha interessat sobre la Prehistòria Balear/l’origen del 

moviment obrer? 
 

M’ha costat entendre les regles del joc 1  2  3  4  5 

Què proposes per millorar l’explicació de les regles del joc?  

Tots hem pogut participar del joc més o menys per igual 1  2  3  4  5 

He pogut decidir com transcorria la història 1  2  3  4  5 

La valoració final m’ha ajudat a entendre el perquè de les decisions realitzades 

en el joc 
1  2  3  4  5 

La valoració final m’ha ajudat a conèixer més sobre la Prehistòria 

Balear/l’origen del moviment obrer 
1  2  3  4  5 

Què t’ha agradat més del taller?  

Què t’ha agradat menys del taller?  

Taula 9. Llistat de preguntes del qüestionari per avaluar la metodologia utilitzada en els tallers 

desenvolupats sobre l’organització de la societat talaiòtica i l’origen del moviment obrer. 

 

Pel que fa a l’avaluació de l’assoliment dels objectius i de les competències, els 

elements a avaluar seran diferent en cada tema, centre i grup classe, en tant 

que aquest dependrà dels projectes educatius en cada cas i dels objectius 

marcats en la unitat didàctica on s’englobi la realització del taller. 

En el present treball s’ofereix una possibilitat per a l’avaluació de l’assoliment 

dels objectius i competències establertes en el taller. Tal com s’ha comentat, 

aquesta activitat d’avaluació es planteja per portar a terme de manera 

independent del taller, en un moment posterior i es planteja com una activitat 

d’avaluació final. L’activitat consistiria en la presentació oral per grups, formats 

per tres o quatre alumnes, sobre el que s’ha après en el joc partint dels punts 

que s’han tractat en l’anàlisi dels resultats del joc. L’activitat es dividiria en dues 

sessions, una per preparar l’exposició i l’altra per presentar els resultats.  
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En les taules 10 i 11 s’estableixen les rúbriques per a l’avaluació d’aquesta 

activitat complementària per a cada taller. Es pot observar que les categories 

que s’han tingut en compte a la rúbrica fan referència tant als objectius 

didàctics com a les competències. 
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Categories Aprenent Avançat Expert 

Assoliment del 

coneixement sobre el 

procés històric 

Llista 

característiques  

molt generals de la 

societat talaiòtica. 

Explica les característiques generals de la 

societat talaiòtica de manera que es 

relacionen conceptes.  

Demostra conèixer les principals característiques de 

l’economia i de la societat talaiòtica, de manera que 

s’expliquen les condicions de vida, la funció i 

importància dels talaiots i les implicacions de la 

importància de la comunitat per aquesta societat.   

Expressió d’opinions i 

formulació d’hipòtesis 

Ofereix una opinió 

sense una 

argumentació. 

Ofereix una opinió argumentada i es 

presenten els avantatges i inconvenients 

de les diferents possibilitats. 

Ofereix una opinió argumentada i es presenten els 

avantatges i inconvenients de les diferents possibilitats. 

Per defensar els arguments es posen exemples de les 

accions realitzades i les decisions preses en el joc. Les 

opinions o hipòtesis són coherents amb el moment 

històric i les característiques de la societat talaiòtica. 

Originalitat de les 

propostes 

Reprodueix les 

afirmacions 

presentades pel 

professor. 

Aprofundeix en les afirmacions 

presentades pel professor. 

Exposa opinions i es formules hipòtesis inèdites o ben 

elaborades, demostrant que ha existit una anàlisi i que 

s’han comprès els continguts treballats.  

Estructura de la 

presentació 

No es distingeix una 

estructura clara en la 

presentació. 

Presenta les idees d’una manera 

aproximadament clara però manquen 

alguns apartats com la introducció i la 

conclusió.  

Presenta les idees d’una forma estructurada, de manera 

que es distingeixen els diferents apartats de l’exposició i 

les diferents opinions i s’ofereix una introducció i 

conclusió. 
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Categories Aprenent Avançat Expert 

Expressió i 

comunicació en la 

presentació 

Llegeix les idees que 

es presenten.  

Presenta les idees d’una manera més o 

menys clara però li manquen habilitats 

per aconseguir una expressió i 

comunicació fluida, amb seguretat i amb 

un registre adient.  

Presenta les idees d’una manera clara i distesa, 

utilitzant el vocabulari del tema après i amb un to de veu 

i projecció correcte.  

Taula 10. Rúbrica dissenyada per a l’avaluació de la presentació oral sobre l’après en el taller de l’organització de la societat talaiòtica “Vivint entre talaiots”.  
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Categories Aprenent Avançat Expert 

Situació en el temps i 

espai del procés 

històric 

Demostra no haver 

comprès l’enquadrament 

històric general de l’origen 

del moviment obrer. 

Enquadra l’origen del moviment obrer 

en un temps i espai determinat i es 

vincula de manera descriptiva a 

fenòmens històrics més globals. 

Enquadra l’origen del moviment obrer en un temps i 

espai determinat i es relaciona amb fenòmens 

històrics més globals, com la primera Revolució 

Industrial a Europa i el funcionament del sistema 

capitalista.  

Anàlisi del procés 

històric 

Presenta, de manera molt 

superficial, característiques 

pròpies del moviment 

obrer.  

Explica els principals factors de 

l’origen del moviment obrer així com 

les característiques principals de 

l’evolució d’aquest. 

Demostra conèixer els principals factors de l’origen 

del moviment obrer així com les característiques 

principals de l’evolució d’aquest. I es manifesta que 

ha existit una reflexió amb relació a les accions 

realitzades i les decisions preses durant el joc i sobre 

les possibilitats que existeixen en base al context 

històric en qüestió. 

Expressió d’opinions 
Ofereix una opinió sense 

una argumentació. 

Ofereix una opinió argumentada i es 

presenten els avantatges i 

inconvenients de les diferents 

possibilitats. 

Ofereix una opinió ben argumentada i es presenten 

els avantatges i inconvenients de les diferents 

possibilitats. El posicionament és fruit d’una anàlisi 

profunda de les accions realitzades i les decisions 

preses en el joc. Les opinions o propostes són 

coherents amb el moment històric i les 

característiques de l’origen del moviment obrer. 

Originalitat de les 

propostes 

Reprodueix les afirmacions 

presentades pel professor. 

Aprofundeix en les afirmacions 

presentades pel professor. 

Exposa opinions i es formules hipòtesis inèdites o 

ben elaborades, demostrant que ha existit una anàlisi 

i que s’han comprès els continguts treballats.  
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Categories Aprenent Avançat Expert 

Estructura de la 

presentació 

No es distingeix una 

estructura clara en la 

presentació. 

Presenta les idees d’una manera 

aproximadament clara però manquen 

alguns apartats com la introducció i la 

conclusió.  

Presenta les idees d’una forma estructurada, de 

manera que es distingeixes els diferents apartats i les 

diferents opinions i s’ofereix una conclusió. 

Expressió/comunicació 

en la presentació 

Llegeix les idees que es 

presenten.  

Presenta les idees d’una manera més 

o menys clara però li manquen 

habilitats per aconseguir una 

expressió i comunicació fluida, amb 

seguretat i amb un registre adient.  

Presenta les idees d’una manera clara, utilitzant el 

vocabulari del tema après i amb un to de veu i 

projecció correcte.  

Taula 11. Rúbrica dissenyada per a l’avaluació de la presentació oral sobre l’après en el taller de l’origen del moviment obrer “Sobrev ivint i pensant la 

protesta”.  
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4. Conclusions 

En el present treball s’ha desenvolupat una proposta didàctica que té com a eix 

central el desenvolupament d’un taller basat en el joc de simulació històrica. 

Aquesta proposta representa la materialització d’una manera d’entendre la 

didàctica de la història que posa al centre l’alumne. S’ofereixen les eines 

adequades als alumnes perquè es pugui donar un aprenentatge significatiu i 

així tenir la capacitat d’analitzar les problemàtiques socials del passat i del 

present.  

El plantejament i la dinàmica dels dos jocs de simulació històrica que s’han 

dissenyat possibiliten a l’alumne viure i experimentar amb les variables pròpies 

d’un procés històric. Aquesta vivència situa l’alumne en un procés de 

comprensió activa de les relacions complexes que caracteritzen la història. El 

joc de simulació històrica té el potencial d’activar la motivació i la comprensió 

de l’alumnat al mateix temps. 

Les propostes desenvolupades en el present treball són una concreció més 

d’aquesta idea pedagògica general explicada. La configuració dels jocs 

dissenyada no és única, és un suggeriment per ser adaptada i transformada. 

És a dir, s’ha d’adaptar a l’organització i manera de fer de cada centre, 

departament i professor. Pot ser incorporada com una activitat més englobada 

dintre d’un tema més general, es pot ampliar esdevenint un bloc temàtic d’una 

unitat didàctica o pot ser una experiència d’un dia perseguint objectius molt 

concrets. Ara bé, si es pretén caminar cap a un aprenentatge basat en la 

participació activa de l’alumnat en l’elaboració dels continguts i per tant, en la 

reflexió i anàlisi més que en la transmissió de coneixement, el joc ha de ser la 

part central de l’estudi del procés històric en qüestió. El joc s’ha d’entendre com 

la part essencial del desenvolupament del tema. Per exemple, si s’ofereix major 

importància i per tant, major temps a l’exposició introductòria de les 

característiques generals del procés històric que al joc, ja no es camina cap als 

principis didàctics explicats; l’alumne passa a ser un simple receptor del 

missatge i perd el seu paper de protagonista de l’activitat i tot el que es deriva 

d’això (comprensió activa, pensament divergent, etc.). 
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En definitiva, la proposta didàctica desenvolupada presenta una flexibilitat en la 

seva incorporació en l’organització i manera de fer de cada centre, departament 

i professor, però depenent de la seva adaptació, les activitats passaran a tenir 

uns objectius que es diferencien dels plantejats en el present treball.      

Un altre aspecte a destacar de la proposta didàctica desenvolupada, és el seu 

caràcter inclusiu. La pròpia dinàmica del joc i els avantatges pedagògics que 

presenta fan que sigui apte per a una gran diversitat d’alumnat i que cada 

alumne pugui assimilar els continguts segons el seu context i possibilitats. El 

sol fet de participar del joc, ja fa que l’alumne interioritzi les variables pròpies 

del procés històric que s’està treballant, fins al punt que es pot estar aprenent 

sense ser-ne conscient. A més, el fet que el joc implica experimentar, fa que els 

alumnes no se sentin jutjats acadèmicament durant el joc, de manera que els 

alumnes no pensen en equivocar-se i es dona lloc al desenvolupament de la 

creativitat i el pensament divergent.  

Amb relació a les activitats d’avaluació proposades en el present treball, 

aquestes també han significat el desplegament del paradigma educatiu 

defensat. 

Per una banda, l’activitat d’avaluació de l’assoliment dels objectius i 

competències establertes pel taller posa al centre les habilitats dels alumnes 

més que les dades assimilades. De manera que s’avaluen els processos 

cognitius que són al darrere de les accions realitzades.  

Per altra banda, s’ha volgut fer èmfasi en l’avaluació per part dels alumnes de 

la metodologia utilitzada en el taller, en tant que dintre de la tasca del professor 

hauria d’estar sempre present la recerca d’estratègies, l’experimentació i la 

voluntat de revisió i millora. La valoració i les opinions dels alumnes sobre les 

eines pedagògiques utilitzades s’ha d’incorporar, sobretot, en els casos en què 

l’activitat que s’avalua respongui a iniciatives innovadores que transgredeixin 

els models educatius tradicionals. El procés de canvi de paradigma educatiu –

passant d’una educació basada en la transmissió del coneixement a una 

educació que posa al centre l’alumne- implica experimentació i investigació. És 

imprescindible que existeixi un feedback entre alumnat i professorat i també 

s’hauria d’afegir, entre professorat. Es requereixen d’equips de professors que 
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treballin conjuntament marcant objectius i dissenyant metodologies i que també 

practiquin la coavaluació. La coavaluació permet corregir, valorar, enriquir i 

sobretot aprendre del treball dels altres i implica revisió i superació i motiva a 

treballar per objectius i en xarxa. 

Finalment, s’ha de recalcar que la proposta didàctica realitzada pretén 

respondre al camí llarg que ens podrà conduir cap a un nou paradigma 

educatiu, en aquest cas, pel que fa a la didàctica de la història. El 

desenvolupament d’estratègies que surtin de l’esquema de la transmissió de 

coneixement i memorística ha de ser un imperatiu si es vol caminar cap a una 

educació centrada en la reflexió, la capacitat d’anàlisi i el pensament divergent. 

La proposta del present treball representa una més de les múltiples propostes 

que s’han d’anar traçant per provocar un canvi. El canvi s’ha de presentar en 

dues direccions, una de més alt nivell, les institucions, i una d’altra a nivell més 

baix, el professorat. És evident que es requereix un canvi del plantejament de 

l’assignatura d’història, i en especial dels currículums existents. Ara bé, el 

professorat té la corresponsabilitat de promoure el canvi, explorant noves 

maneres d’organitzar-se, d’entendre la disciplina de la història i finalment, 

experimentant i dissenyant contínuament noves metodologies i eines 

pedagògiques.    
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Annex 1. Power-point introductori pel taller sobre l’organització 

de la societat talaiòtica 

En aquest annex es presenten les diapositives del power-point utilitzat per 

explicar el context històric i les regles generals del joc en el taller sobre 

l’organització social talaiòtica. 
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Annex 2. Power-point introductori pel taller sobre l’origen del 

moviment obrer 

En aquest annex es presenten les diapositives del power-point utilitzat per 

explicar el context històric i les regles generals del joc en el taller sobre l’origen 

del moviment obrer. 
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Annex 3. Unitat didàctica associada al taller sobre 

l’organització social talaiòtica 

En aquest annex s’inclouen les activitats desenvolupades amb relació al taller 

sobre l’organització de la societat talaiòtica en una unitat didàctica, tenint en 

compte l’estructura i els continguts propis d’una unitat didàctica. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 

Curs 

Primer d’ESO 

Bloc Temàtic 

Organització social talaiòtica 

Objectius didàctics 

 

 Situar el període Talaiòtic dintre de la seqüència de la Prehistòria Balear i 

oferir-li entitat pròpia. 

 

 Reconstruir l’organització social durant el període Talaiòtic: l’economia, la 

política i les relacions entre comunitats. 

 

 Aproximar-se a la dinàmica econòmica pròpia de les societats 

prehistòriques. 

 

 Comprendre la funció i la dimensió social d’un dels elements més 

emblemàtics de l’arqueologia balear: els monuments talaiòtics. 

 

 Experimentar amb els principis de col·lectiu i individu que marquen el 

desenvolupament de la societat talaiòtica. 

 

 Relacionar el període Talaiòtic amb el principal grup social que regula el 

comerç de la mediterrània occidental del moment, els fenicis. 

 

 Establir hipòtesis sobre el final de la societat talaiòtica. 
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Continguts 

Conceptes 
Procediments, 

destreses i habilitats 
Actituds 

 

 Cultura material de 

la societat talaiòtica. 

 

 Model 

d’assentament de la 

societat talaiòtica. 

 

 Economia de la 

societat talaiòtica. 

 

 Relacions socials a 

nivell de comunitat i 

entre comunitats. 

 

 Mentalitat de la 

societat talaiòtica. 

 

 Relacions de la 

societat talaiòtica 

amb les societats 

foranes. 

 

 Conflictes socials en 

el final del període 

Talaiòtic. 

 

 

 Realització de 

debats. 

 

 Formulació 

d’hipòtesis. 

 

 Experimentació amb 

variables 

històriques. 

 

 Deducció de les 

causes i 

conseqüències de 

diferents 

problemàtiques 

històriques. 

 

 Participació en 

l’elaboració dels 

continguts. 

 

 Adquisició del 

vocabulari específic 

del tema. 

 

 Dramatització de 

rols històrics. 

 

 Resolució de 

problemes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Curiositat per la 

prehistòria i el 

patrimoni 

arqueològic de les 

Illes Balears. 

 

 Desenvolupament 

del pensament 

divergent i reflexiu. 
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Competències que es treballen 

Competències generals 
Sessions 

1a 2a 3a 

Comunicació lingüística X X X 

Competència matemàtica X   

Aprendre a aprendre X X X 

Competències socials i cíviques X X X 

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor X X  

Consciència i expressions culturals X   

Temporització de les activitats d’ensenyament – aprenentatge 

1a Sessió 

 

TALLER 

 

1. Activitat d’introducció (10 minuts). Explicació de 

les principals característiques de l’organització social 

talaiòtica. 

 

2. Activitat de desenvolupament (80 minuts). 

Realització d’un joc de simulació històrica. 

 

3. Activitat de consolidació (20 minuts). Reflexió 

sobre les accions realitzades durant el joc i els 

resultats obtinguts. 

 

4. Activitat d’avaluació (10 minuts). Realització d’un 

qüestionari per avaluar la metodologia utilitzada en la 

sessió. 

2a Sessió 
5. Activitat d’avaluació (55 minuts). Preparació d’una 

presentació oral sobre l’après amb la sessió anterior. 

3a Sessió 

 

 

4. Activitat d’avaluació (55 minuts). Realització de la 

presentació oral. 
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Activitats d’atenció a la diversitat 

 

 El professor s’ha d’encarregar de la classificació dels alumnes en grups 

(fet que es requereix en les tres sessions) seguint els criteris de 

l’heterogeneïtat i la coeducació. És a dir, s’ha d’aconseguir que els grups 

siguin paritaris, aconseguint el mateix nombre de nins i nines per grups 

aproximadament i mesclant alumnes de diferents perfils (com alumnes 

amb més o menys iniciativa, amb més o menys dificultats per seguir les 

explicacions, etc.). 

 

 Pel que fa al material a utilitzar en les diferents sessions, sobretot en la 

primera sessió, aquest ha de ser adaptat segons les necessitats. Per 

exemple, en el cas que algun alumne tingui una discapacitat visual, els 

objectes necessaris per la segona activitat de desenvolupament (el joc de 

simulació històrica) haurien de tenir relleu o formes distintes per tal que 

puguin ser diferenciats. 

 

 Els alumnes que presentin determinades discapacitats intel·lectuals o 

problemes d’inclusió en el grup, poden tenir responsabilitats concretes en 

les activitats per tal d’assegurar la seva participació activa i inclusió dintre 

del grup.  

 

 Als participants que ho requereixin, se’ls pot passar el material explicatiu 

elaborat amb anterioritat a les sessions, on s’ofereix la informació bàsica 

necessària per poder participar activament a les activitats programades. 
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Metodologia 

 

 Les diferents activitats programades es basen en una metodologia que 

combina l’exposició dels continguts, la participació directa i activa en 

l’elaboració dels continguts, la deducció, la presa de decisions, el 

treball cooperatiu, la reflexió i l’autoavaluació.  

 

 S’han programat tres sessions. La primera correspon a un taller, on es 

combinen activitats d’introducció, de desenvolupament, de 

consolidació i d’avaluació. La segona i tercera sessió corresponen a 

activitats d’avaluació.  

 

 Pel desenvolupament del taller s’ha de realitzar un desdoblament del 

grup classe, en tant que el taller està pensat per un grup reduït de 

persones, aproximadament unes quinze. Treballar amb la meitat d’un 

grup classe permet garantir una bona convivència, treballar en un 

clima on es pugui conversar i participar del taller de manera calmada i 

sobretot, facilita el procés d’aprenentatge.  

 

 Per portar a terme el taller són necessaris dos professors que 

dinamitzin les activitats. 

 

 La segona i tercera sessió es poden desenvolupar en el marc del grup 

classe però es treballa en grups petits, formats per 3 o 4 alumnes.   

 

 Les explicacions es realitzen per mitjà de power-point, el qual combina 

text, i imatges. Durant l’exposició es va interpel·lant l’alumnat, fent que 

participin de les reflexions i que aportin dades que coneixen. 

 

 L’aula s’ha d’organitzar de manera que es creïn tant de grups de 

taules com grups hi hagi (dos en la primera sessió i aproximadament 

set en la segona i la tercera sessió).  
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Materials i recursos necessaris 

 

 Ordenador 

 Projector 

 Ordenadors/tauletes/paper i bolígraf per als alumnes 

 Material pels jocs de taula 
o Tauler 
o Objectes representant les possessions 
o Daus 
o Cartes 
o Objectes complementaris per ajudar a la teatralització 

 

Procediments d’avaluació 

Avaluació final 

Tècniques Instruments Continguts Moment 

Rúbrica Presentació oral 
Conceptes 

Procediments 

Actituds 

Final de la fase 

d’aprenentatge 
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Annex 4. Unitat didàctica associada al taller sobre l’origen del 

moviment obrer 

En aquest annex s’inclouen les activitats desenvolupades amb relació al taller 

sobre l’origen del moviment obrer en una unitat didàctica, tenint en compte 

l’estructura i els continguts propis d’una unitat didàctica. 

 

UNITAT DIDÀCTICA 

Curs 

Quart d’ESO i Primer de Batxillerat 

Bloc Temàtic 

L’origen del moviment obrer 

Objectius didàctics 

 

 Analitzar les conseqüències econòmiques i socials de la primera 
Revolució Industrial. 

 

 Aproximar-se a la dinàmica econòmica i social del sistema capitalista. 
 

 Relacionar l’origen del moviment obrer amb les dures condicions de vida 
de la classe obrera. 

 

 Experimentar amb les diferents formes de protesta i reivindicació obrera. 
 

 Conèixer les principals teories filosòfiques i polítiques crítiques amb el 
sistema econòmic capitalista. 

 

 Elaborar reivindicacions obreres d’acord amb un context determinat i amb 
un posicionament filosòfic i polític concret. 
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Continguts 

Conceptes 
Procediments, 

destreses i habilitats 
Actituds 

 
1. Conseqüències 

econòmiques i 
socials de la primera 
Revolució Industrial. 
 

2. Funcionament del 
sistema capitalista 
 

3. Dures condicions de 
vida i laborals del 
proletariat. 
 

4. Primeres protestes 
del proletariat en 
forma de disturbis o 
motins davant 
problemes de 
subsistència. 
 

5. Principals teories 
filosòfiques i 
polítiques crítiques 
amb el sistema 
econòmic capitalista. 
 

6. Origen i 
funcionament del 
sindicalisme. 

 
1. Realització de 

debats. 
 

2. Formulació 
d’hipòtesis. 

 
3. Experimentació amb 

variables 
històriques. 
 

4. Deducció de les 
causes i 
conseqüències de 
diferents 
problemàtiques 
històriques. 

 
5. Participació en 

l’elaboració dels 
continguts. 
 

6. Adquisició del 
vocabulari específic 
del tema. 
 

7. Dramatització de 
rols històrics. 
 

8. Resolució de 
problemes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Desenvolupament 

del pensament 
divergent i reflexiu. 
 

2. Presa de posició 
davant l’explotació 
social en el segle 
XIX. 

 
3. Interès per els 

fenòmens i les 
formes de protesta 
social. 
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Competències que es treballen 

Competències generals 
Sessions 

1a 2a 3a 

Comunicació lingüística X X X 

Competència matemàtica X   

Prendre a aprendre X X X 

Competències socials i cíviques X X X 

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor X X  

Consciència i expressions culturals X   

Temporització de les activitats d’ensenyament – aprenentatge 

1a Sessió 

 

TALLER 

 

1. Activitat d’introducció (10 minuts). Explicació de 

les principals característiques de l’organització social 

talaiòtica. 

 

2. Activitat de desenvolupament (80 minuts). 

Realització d’un joc de simulació històrica. 

 

3. Activitat de consolidació (20 minuts). Reflexió 

sobre les accions realitzades durant el joc i els 

resultats obtinguts. 

 

4. Activitat d’avaluació (10 minuts). Realització d’un 

qüestionari per avaluar la metodologia utilitzada en la 

sessió. 

2a Sessió 
5. Activitat d’avaluació (55 minuts). Preparació d’una 

presentació oral sobre l’après amb la sessió anterior. 

3a Sessió 

 

 

 

4. Activitat d’avaluació (55 minuts). Realització de la 

presentació oral. 
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Activitats d’atenció a la diversitat 

 

 El professor s’ha d’encarregar de la classificació dels alumnes en grups 

(fet que es requereix en les tres sessions) seguint els criteris de 

l’heterogeneïtat i la coeducació. És a dir, s’ha d’aconseguir que els grups 

siguin paritaris, aconseguint el mateix nombre de nins i nines per grups 

aproximadament i mesclant alumnes de diferents perfils (com alumnes 

amb més o menys iniciativa, amb més o menys dificultats per seguir les 

explicacions, etc.). 

 

 Pel que fa al material a utilitzar en les diferents sessions, sobretot en la 

primera sessió, aquest ha de ser adaptat segons les necessitats. Per 

exemple, en el cas que algun alumne tingui una discapacitat visual, els 

objectes necessaris per la segona activitat de desenvolupament (el joc de 

simulació històrica) haurien de tenir relleu o formes distintes per tal que 

puguin ser diferenciats. 

 

 Els alumnes que presentin determinades discapacitats intel·lectuals o 

problemes d’inclusió en el grup, poden tenir responsabilitats concretes en 

les activitats per tal d’assegurar la seva participació activa i inclusió dintre 

del grup.  

 

 Als participants que ho requereixin, se’ls pot passar el material explicatiu 

elaborat amb anterioritat a les sessions, on s’ofereix la informació bàsica 

necessària per poder participar activament a les activitats programades. 
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Metodologia 

 

 Les diferents activitats programades es basen en una metodologia que 

combina l’exposició dels continguts, la participació directa i activa en 

l’elaboració dels continguts, la deducció, la presa de decisions, el treball 

cooperatiu, la reflexió i l’autoavaluació.  

 

 S’han programat tres sessions. La primera correspon a un taller, on es 

combinen activitats d’introducció, de desenvolupament, de consolidació i 

d’avaluació. La segona i tercera sessió corresponen a activitats 

d’avaluació.  

 

 Pel desenvolupament del taller s’ha de realitzar un desdoblament del grup 

classe, en tant que el taller està pensat per un grup reduït de persones, 

aproximadament unes quinze. Treballar amb la meitat d’un grup classe 

permet garantir una bona convivència, treballar en un clima on es pugui 

conversar i participar del taller de manera calmada i sobretot, facilita el 

procés d’aprenentatge.  

 

 Per portar a terme el taller són necessaris dos professors que dinamitzin 

les activitats. 

 

 La segona i tercera sessió es poden desenvolupar en el marc del grup 

classe però es treballa en grups petits, formats per 3 o 4 alumnes.   

 

 Les explicacions es realitzen per mitjà de power-point, el qual combina 

text, i imatges. Durant l’exposició es va interpel·lant l’alumnat, fent que 

participin de les reflexions i que aportin dades que coneixen. 

 

 L’aula s’ha d’organitzar de manera que es creïn tant de grups de taules 

com grups hi hagi (dos en la primera sessió i aproximadament set en la 

segona i la tercera sessió).   
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Materials i recursos necessaris 

 Ordenador 

 Projector 

 Ordenadors/tauletes/paper i bolígraf per als alumnes 

 Material pels jocs de taula 
o Tauler 
o Objectes representant els elements del joc 
o Daus 
o Cartes 
o Objectes complementaris per ajudar a la teatralització 
o Taula informativa (salaris, despeses, costos) 

Procediments d’avaluació 

Avaluació final 

Tècniques Instruments Continguts Moment 

Rúbrica Presentació oral 
Conceptes 
Procediments 
Actituds 

Final de la fase 

d’aprenentatge 
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Annex 5. Material de suport pel taller sobre l’organització social 

talaiòtica 

En aquest annex es presenta el material de suport (per qualsevol alumne que 

ho requereixi) pel taller sobre l’organització social talaiòtica. El material 

correspon a una taula on es representa amb imatges les equivalències entre 

les possessions del joc. Coneixement necessari per poder intercanviar 

possessions durant el joc. 

 

 

 

 

 

 

 


