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En aquesta activitat ens imaginarem 
com seran els éssers humans

 en un futur on les persones i les tecnologies 
estan estretament vinculades. 

Per a començar obre el sobre 1!



SOBRE #1

Estem en 2121. 

Les tecnologies augmenten els cossos i les ments dels éssers 
humans. 

És possible, per exemple, augmentar els nostres sentits, 
modificar les nostres maneres de percebre les emocions, 
orientar les habilitats de la gent cap a capacitats espe-
cífiques, etc.

Tothom, en el seu dia a dia, porta algun gadget o alguna 
pròtesi que serveix per a augmentar les seves capacitats, els 
seus sentits, les seves emocions, les seves possibilitats, etc. 

Com t'imagina que pot ser aquest món? I que tipus d'invents 
hi hauria? 

Obre la caixa 2!



CAIXA #2

Ara és el teu torn d'imaginar un 
gadget o una pròtesi per als super-
humans del futur!
Tria alguns dels objectes que hi ha 
en la caixa i construeix un invent per 
a augmentar les capacitats dels 
éssers humans del futur...
Quan ho tinguis fet, obre el sobre 3!

En aquesta caixa cal posar material de 
reciclatge variat, com per exemple: un 
rotllo de paper, una palleta , algun 
material que pugui servir com a 
suport, algun material elàstic, etc..



Molt bé! 
Ara ja tens una maqueta del teu invent! 
Però qui ho usa? Per què?
Tria a l'atzar una de les persones 
que hi ha en aquest sobre i imagina't
 que aquest objecte pertany 
a aquesta persona.
Que serveix? Per què ho usa?
Quan ja ho tens clar obre el sobre 4!

SOBRE #3





En aquesta caixa cal posar material de 
reciclatge variat, com per exemple: un 
rotllo de paper, una palleta , algun 
material que pugui servir com a 
suport, algun material elàstic, etc..

ARA ÉS EL MOMENT D'EXPLICAR EL TEU INVENT!

SOBRE #4

Dibuix de l'objecte

De que serveix?


