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PROJECTE INTERDISCIPLINARI DE ZER 
 

INVENTS I MÀQUINES 

 

De ben segur, mai t'has aturat a pensar quantes coses hi ha al món que no existien i 

que, en algun moment de la història, algú va inventar... Alguns invents han sorgit a partir 

d'alguna idea que buscava fer-nos la vida més fàcil, altres intentaven satisfer una 

necessitat, altres simplement eren idees de persones brillants.  

La ZER Els Castells, de manera conjunta, hem decidit iniciar un nou camí d’aprenentatge 

i descobriment.. tot iniciant un projecte sobre els invents. 

Ens agradaria respondre entre tots una qüestió entorn a aquest tema: QUINS SÓN ELS 

INVENTS MÉS ÚTILS DE LA HUMANITAT? Quin és l’invent més important? 

Així doncs, hem de posar-nos a treballar per tal de trobar resposta a aquesta pregunta i 

moltes més que vagin sorgint entorn a aquest tema. 

COMENCEM! 
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QUÈ SABEM DELS INVENTS? 

 

- Els invents serveixen per facilitar-nos la vida. 

- Els inventors són persones que inventen alguna cosa. 

- Sabem que són invents: la màquina de vapor, la bombeta, la 

impremta, el telègraf, la màquina d’aire comprimit, els 

tuppers, la televisió, l’ordinador. 

- La majoria dels invents són màquines. 

- Un dels invents que ara ens ajuden a comprendre i aprendre 

coses que no sabem i no podem veure són els satèl·lits 

artificials. 

- Molts dels invents creats han provocat contaminació a la 

terra. 

- Leonardo da Vinci va ser un inventor. 
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QUÈ ENS PROPOSEM RESPONDRE?  

ASPECTES QUE VOLEM TREBALLAR: 

 

La pregunta que cal respondre és la següent: 

QUINS SÓN ELS INVENTS MÉS IMPORTANTS I ÚTILS PER A LA HUMANITAT? 

A més, també tenim altres preguntes: 

 - Per què han estat i són necessaris els invents? 

- Quins són els inventors i inventores més famosos i quins són els seus 

invents més importants? 

- Qui va inventar l’alfabet i els números? 

- Qui va inventar la impremta? 

- Qui va inventar el telèfon? 

- Què va inventar Lenoardo da Vinci? 

- Qui va inventar internet? 

- Quin va ser el primer invent de la humanitat i qui el va inventar? 

- Hi ha hagut invents que han fracassat? 
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PRIMER DE TOT...QUÈ ÉS UN INVENT? 

Què és un invent? 

Un invent és un objecte, tècnica o procediment amb característiques innovadores, és a 

dir, que no existia fins el moment de la seva aparició. 

 

Què motiva la invenció? 

Els invents sorgeixen en gran part de l’altruisme, és a dir, l’inventor el pensa per fer una 

millora en la societat, però també darrera dels invents hi ha un interès econòmic ja que 

comercialitzant aquest invent s’obtindran beneficis, que seran majors o menors segons 

la importància d’aquest invent. 

Com inventem? 

S’inventa desenvolupant una idea diferent o innovant una ja existent. 

A l’hora d’inventar es pot fer de diferents maneres: podem inventar unint, restant o 

multiplicant un o més elements d’un objecte o objectes o fent millores o modificacions 

en enginys ja existents. De vegades els invents són fruit de la casualitat o d’errors. 

 

Un invent és el mateix que un descobriment? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Saps què és una patent? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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VISUALITZEM VÍDEO DEL INFO K:  

ELS MILLORS INVENTS DE LA HISTÒRIA 

 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-invents-de-la-

historia/video/5700811/ 

 

Després de la visualització i corresponent conversa a l’aula, respon les següents 

preguntes: 

INVENT Nº 1: L’ARADA  

Què va permetre l’invent de l’arada?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

INVENT Nº 2: LA RODA  

Quants anys té la roda més antiga que es va trobar?____________________________________ 

L’invent de la roda va servir només per transportar aliments d’un lloc a l’altre?__________ 

________________________________________________________________________________________ 

INVENT Nº 3: LA IMPREMTA  

Qui la va inventar?______________________________A quin any?_____________________ 

Què va permetre aquest invent?__________________________________________________ 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-invents-de-la-historia/video/5700811/
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-invents-de-la-historia/video/5700811/
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INVENT Nº 4: LA NEVERA  

Què eren les neveres d’abans?_____________________________________________________________ 

Fins quants anys enrere es van utilitzar?___________________________________________________ 

Què va permetre l’invent de la refrigeració artificial (la nevera)?___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

INVENT Nº5: EL TELÈFON  

Qui el va inventar?__________________________________________________________________________ 

A quin any?_________________________________________________________________________________ 

 

Quin és l’invent que ha canviat el món fent que puguem comunicar-nos cada vegada 

més ràpid i amb més accés a la informació a tot el món?________________________________ 
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ELS INVENTS QUE HAN CANVIAT EL MÓN: INVENTARI 
 

 

http://www.petitaxarxa.cat/inventari/ 

 

 

 
 

Agrupeu-vos per parelles i investigueu i descobriu anècdotes sobre aquests diferents 

INVENTS que han canviat el món. 

 

Un cop finalitzada l’activitat, explica quin d’aquests invents et sembla que ha estat més 

important o útil per a la humanitat i perquè? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

http://www.petitaxarxa.cat/inventari/
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EL NOSTRE LLIBRE DELS INVENTS 
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LLEGIM I REFLEXIONEM SOBRE ELS INVENTS 
 

No sabríem viure sense ells. Com un exercici d’imaginació podríem preguntar-nos com 

seria el món si no tinguéssim ni TV, ni ordinador, ni cotxe, ni mòbil, ni electrodomèstics, 

ni teixits.... Com podien viure els nostres avantpassats sense tot això? Algú dirà: millor, 

“sense tants problemes”. Discutible. El que sembla clar, però, és que aquests invents ens 

han canviat radicalment la manera de viure.  

Invents i descobriments comparteixen una característica comuna: la seva novetat i 

originalitat. Però són coses diferents. Un invent o invenció és un objecte, tècnica o 

procés que posseeix característiques noves. Ho són els citats més amunt. Per contra, un 

descobriment és una observació nova o original d’algun aspecte de la realitat, 

normalment un fenomen natural. Per exemple: el foc, l’ADN, l’electró, una espècie 

animal o vegetal nova. Es descobreix un nou planeta. S’inventa la telefonia mòbil.  

Molts invents han estat fruït de la casualitat.  El velcro, per exemple, el va idear un 

enginyer suïs en adonar-se del complicat que era desenganxar dels seus pantalons i del 

pèl del seu gos, els fruits del card alpí. Al darrera però hi ha sempre persones estudioses 

i observadores. I és que per inventar, s’ha d’estudiar i aplicar el que s’ha aprés fent servir 

l’enginy. Fins i tot, per ser mag, s’ha d’estudiar.... I si no, pregunteu-li al Harry Potter. 

De vegades, els invents han tingut aplicacions inesperades: als anys 1960, els 

astronautes van ser els primers en utilitzar els bolquers d’un sol ús. Després, es va 

generalitzar entre els nadons. Ningú pensava que això tingués aplicació més enllà de la 

carrera espacial.  

 

Els invents, senzills o sofisticats, resolen problemes: de rentar la roba a mà, hem passat a 

fer-ho amb la rentadora (I per quan la planxadora automàtica?). D’escriure amb una 

ploma sucada en tinta, hem passat a fer-ho amb molta facilitat amb un bolígraf. Afegir 

un pal a coses existents, ha suposat grans avenços: per no embrutar-se els dits, millor 

menjar-se el caramel amb un palet (és el Chupa-Chups, un invent espanyol). Per què 



NOM:___________________________________ 
 
DATA: ______________________________________ 
                                                                                            Escola El Rocal 
                                                                                       Montesquiu  

          

agenollar-se per fregar el terra si es pot fer amb més comoditat de peu (és el motxo, un 

altre invent espanyol). Fàcil, però no se li havia acudit a ningú abans. De vegades, però, 

els invents generen problemes nous. Què me’n dieu dels automòbils (un dels objectes 

de consum més preuats)? Ens faciliten els desplaçaments però els inconvenients 

sorgeixen quan l’hem d’aparcar o ens quedem atrapats en un embús de cap de 

setmana. I dels mòbils, que sempre sonen en el moment més inoportú.  

Els invents ens han obert de bat a bat (i ens obriran encara més) les portes del 

coneixement. Ara fa 400 anys, el científic italià Galileu va apuntar, per primer cop, un 

telescopi a la Lluna. Va ser el començament de l’astronomia moderna: 400 anys seguits 

de descobriments que encara continuen. Altres ciències com la biologia o la medecina 

no serien el que són sense el microscopi.  

Els invents ens han proporcionat més mobilitat: per terra (cotxes), mar (vaixells i 

submarins) i aire (avions) i ens serveixen per anar més enllà (coets). Malauradament, ens 

han convertit, en general, en turistes més que en viatgers. Ens hem acostumat a veure el 

món a través de la nostra càmera de fotos o de vídeo (digital, és clar). I és que, com 

passa sempre, tot depèn de l’ús que en fem.  

 

Una reflexió : cal fer servir l’esperit crític i escèptic per utilitzar els invents disponibles. 

No sempre el més nou és el que ens convé, allò que ens fa realment falta. La publicitat 

crea, de vegades, necessitats de manera artificial. De debò ens cal el darrer mòbil del 

mercat si encara no hem explorat ni explotat totes les prestacions del que tenim?  

Animo a tots els nostres estudiants d’avui de l’Escola, ciutadans de demà, a fer servir 

l’enginy, la imaginació, a estudiar i a preparar-se per descobrir i inventar i aconseguir un 

món millor del que us deixem. El futur... és vostre!  

Article escrit per Manel Moreno (AMPA Escola Heura) 
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Després de llegir aquest article, penseu que tots els invents són necessaris? Cal utilitzar-

los tots a mida que van sortint al mercat? Converseu tot el grup-classe sobre aquest 

tema i escriviu conjuntament a quina conclusió heu arribat. 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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CONEGUEM MÉS ALGUNS INVENTORS 

LEONARDO DA VINCI 

 

Leonardo Da Vinci  va néixer el 15 d’ abril de 1452 en un poble toscà, de Vinci,  a prop 

de Florència .Va ser un dels grans artistes del Renaixement, autor de “ La Gioconda”  o “ 

Mona Lisa” (1503-1506, Louvre, París) conegut arreu del món, va 

destacar com a pintor però també com a escultor, arquitecte, 

enginyer, científic i  com a inventor. 

Com a inventor es va anticipar   a moltes invencions  dels segles 

següents. Leonardo va  unir els seus coneixements artístics amb 

les seves observacions de la natura, i basant-se en això  va 

començar a dibuixar màquines que reproduïssin allò que ell veia. Va dividir les màquines 

segons on podien ser utilitzades: aire, aigua i terra. 

Observava com volaven les aus i els insectes  i va ser així com va dissenyar moltes 

màquines voladores. Una d’ elles semblant a l’ helicòpter modern tenia una espècie de 

hèlice circular que al girar ràpidament, el faria aixecar-se verticalment del terra, unes 

altres  utilitzaven ales i s’ impulsaven  amb pedals i per últim uns planejadors  que 

utilitzaven les corrents d’ aire per mantenir-se en vol. 

 

 

 

 

No sabem si Leonardo va aconseguir construir o provar  les seves màquines voladores, 

però els seus dissenys van ser els precursors de l’ aviació moderna. 

http://sinalefa2.files.wordpress.com/2009/07/leonardo_maquinas_voladoras.jpg
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Entre les màquines d’aigua va dissenyar un bot amb doble casc per evitar que 

naufragués si l’ aigua entrava al compartiment inferior. El bot era propulsat  per paletes 

accionades per pedals. Aquest mateix model s’ utilitzaria  300 anys després en la 

navegació a vapor. Inclús va dibuixar uns plànols per un  

submarí de guerra 500 anys abans que se’n construís un. 

 

 

I pel que fa a les màquines de terra va fer els plànols  d’un vehicle 

amb rodes que es movia tot sol, va dissenyar la bicicleta, un tanc 

de guerra i diferents classes d’armes. Va dissenyar grues, 

engranatges i tota classe de mecanismes que continuen sent 

utilitzats avui dia.  

La seva ment no es va frenar davant dels coneixements limitats de 

l’ època, ni tampoc davant dels materials rudimentaris amb els que contava, bàsicament 

fusta, tela i pells. Ell sempre va anar mes enllà i va tractar d’ imaginar-se un món 

diferent, on la vida diària fos més fàcil, les ciutats més netes i el mitjà de transport més 

ràpid. 

Leonardo sempre va estar inquiet per millorar i dissenyar nous instruments. Encara que 

no s’ha comprovat que ell fos l’inventor del violí, sí va deixar els plànols de molts 

instruments similars i d’altres tan complexes que mai varen ser construïts. Va treballar  

en la millora de molts instruments musicals de  l’època i  en va redissenyar molts d’ ells 

per millorar la qualitat del so i la facilitat de tocar-los. 

Va passar els seus últims anys al castell de Cloux , a prop d’ Ambois, on va morir el 2 de 

maig de 1519. 
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PREGUNTES 

1.Quin quadre  és conegut arreu del  món? 

............................................................................................................................... 

2. En quins àmbits va destacar Leonardo com a artista? 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

3. En què es basava per crear les seves màquines? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

4. Va classificar les màquines que va inventar en tres grups. Anomena’ls i posa dos 

exemples de cada grup. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

5. Quin material feia servir l’ artista en les seves invencions? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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6. Digues si les afirmacions següents són certes: 

 

La pintura “Gioconda” o dit d’ una altre manera “Mona Lisa” és obra 

de Fra Angelico un pintor del Renaixement. 

 

Com a inventor es va anticipar a moltes invencions  dels segles 

següents. 

 

El seus dissenys de màquines voladores no van ajudar gens a la 

invenció de l’ aviació moderna.  

 

Va dissenyar un bot amb triple casc per evitar que naufragues si  

l’aigua entrava als dos compartiments inferiors. 

 

Va redissenyar molts instruments musicals  per millorar la qualitat del 

so i la facilitat al tocar-los. 

 

Leonardo va néixer al 1452 i va morir 50 anys més tard.  

 

7. Digues el nom de les màquines dissenyades per Leonardo Da Vinci  que surten 

dibuixades més amunt. A veure si ets capaç d’ encertar-ho. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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THOMAS EDISON 
 

 

Thomas Alva Edison (11 de febrer de 1847 – 18 d'octubre de 1931) 

va ser un inventor i un home de negocis dels Estats Units que va crear 

molts aparells importants. 

Edison va ser considerat un del més prolífics inventors del seu temps, 

va aconseguir 1.093 patents al seu nom. La majoria d'aquests invents 

no eren completament originals, i eren fets veritablement pels seus 

nombrosos empleats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una bombeta d’incandescència, llum d’incandescència, o làmpada d’incandescència, 

anomenada normalment bombeta (o, en valencià, pereta, per la forma de fruita), 

produeix un llum format per una ampolla de vidre a l’interior del qual hi ha un filament 

metàl·lic, generalment de tungstè, que produeix llum per incandescència en circular-hi 

corrent elèctric. 

El 1845 l’americà John Wellington inventà una làmpada incandescent que resultà ser de 

massa curta durada. El 1860, l’anglès Joseph Swan reprengué la recerca amb un filament 

de carboni, emplaçat dins d’un recipient de vidre, però el problema seguí sent el mateix: 

el buit creat dins la bombeta resultava insuficient i el filament es cremava en pocs 

minuts. 

El 1878 va ser patentada per Joseph Wilson Swan qui, després d’experimentar amb més 

de mil materials diferents, aconseguí industrialitzar-la amb filament de bambú 

carbonitzat. Des de llavors[cal citació], en el món dels còmics el símbol de la bombeta 

s’associa a tenir una idea o una ocurrència. El 1879, Thomas Alva Edison va millorar-la i 

presentà la seva bombeta, que podia restar encesa tretze hores i mitja, però encara era 

insuficient. L’èxit arribà en substituir el filament per un altre de més resistent que 

comercialitzà a partir de 1880. 

Parts d’una bombeta 

Una bombeta elèctrica és una font de llum que està formada pel cos de vidre o plàstic, 

un casquet metàl·lic i un filament també metàl·lic: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/11_de_febrer
http://ca.wikipedia.org/wiki/1847
http://ca.wikipedia.org/wiki/18_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1931
http://ca.wikipedia.org/wiki/Inventor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
http://ca.wikipedia.org/wiki/Patent
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El vidre o plàstic pot ser de diferents colors per a filtrar els colors. 

El casquet fa de contacte amb el dispositiu que administra el corrent d’alimentació. El 

casquet consta d’un nucli i una vora, també anomenats pols positiu i negatiu. 

El filament és un fil prim, habitualment de tungstè. En passar-hi el corrent, la resistència 

del material en provoca l’escalfament. L’elevada temperatura del filament fa que aquest 

emeti energia en forma d’irradiació de calor segons la llei de Joule. Aquesta irradiació 

apareix en tot l’espectre electromagnètic, del qual els éssers humans només n’aprofiten 

l’espectre visible per a veure-hi. 
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PETITS GRANS INVENTS 

 

Al llarg de la història s’han creat grans quantitats de màquines, enginys, aparells, 

construccions gràcies a la tecnologia i que tenien com a objectiu satisfer les nostres 

necessitats més bàsiques fins a poder assolir els més importants avenços. 

Aquest procés creatiu està format de quatre fases: 

1. Identificació del problema a resoldre. 

2. Disseny del nou artefacte. 

3. Definició dels materials necessaris. 

4. Descripció del funcionament. 

A continuació, trobareu una sèrie d’invents que utilitzem habitualment i que ens resolen 

algunes necessitats bàsiques que tenim.  

En grups, llegireu la seva història i a continuació omplireu la fitxa de cada un d’ells. 

Invent número 1 

PAL DE FREGAR 
Es va inventar al 1956. 

La persona que el va idear ho va fer pensant 

especialment en les dones grans que fregaven 

agenollades. 

L’any 1956 va decidir provar fortuna ajuntant un 

pal d’escombra a un plomall fet de tires de cotó 

que s’escorria en una galleda amb rodets 

accionats per un pedal. 

Segons la persona que el va crear, aquest 

invent va servir perquè la dona deixés d’estar 

agenollada, per millorar la seva salut i també la 

salut de totes les persones que són 

professionals de la neteja i, també, va ajudar a 

que molts homes s’impliquessin més en les 

tasques de neteja.  
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INVENT NÚMERO 2 

EL TIPP-EX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENT NÚMERO 3 

LA CREMALLERA 

 
La cremallera moderna es va inventar el 1914. 

A partir del 1920 es va anar estenent el seu ús ja que al 

principi només s’usaven en les botes i en les caixes de 

tabac. A partir d’aquesta data es van començar a usar 

en pantalons i roba de nen fins que al 1930 Elsa 

Schiaparelli les va incloure en alguns dissenys d’alta 

costura. Això va fer popular a la cremallera. Actualment, 

el fabricant més gran de cremalleres és l’empresa YKK 

que es troba al Japó. Al Japó es fabriquen més de la 

meitat de totes les cremalleres del món. 

 

 
 

La persona que el va inventar tenia un problema. 

Escrivia amb unes màquines d’escriure que no li 

permetien esborrar els errors. Per aquesta raó va 

pensar: Com tapen els seus errors els pintor? Ho fan 

amb pintura. I doncs, per què no ho puc fer jo? 

Va barrejar témperes basades amb aigua i les va ficar 

dins una ampolleta i se’n va anar a treballar. En aquell 

moment li va donar el nom de “fora errors”. Els seus 

companys de l’oficina de seguida es van adonar que els 

seus treballa feien goig i que tot es devia a la seva 

ampolleta. 

L’any 1956 es va fundar la companyia Mistake Out 

Company, que més endavant es va dir Liquid Paper. Al 

cap de poc més de 10 anys era un negoci multimilionari. 
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INVENT NÚMERO 4 

EL NETEJAPARABRISES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENT NÚMERO 5 

EL TERMÒMETRE DE MERCURI 

La persona que el va inventar tenia molta curiositat per saber 

si l’aigua sempre bull a la mateixa temperatura. Per aquest 

motiu, va dissenyar un tub de vidre segellat amb mercuri. (El 

mercuri augmenta el seu volum o el disminueix en funció de la 

temperatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea va sorgir quan es van adonar que en els dies de pluja 

o neu, els conductors i conductores no paraven de sortir dels 

seus vehicles per netejar els parabrises de brutícia, aigua o 

neu. 

A partir d’aquí es va fer un esbòs de com podria ser aquest 

dispositiu i es va començar a idear. Es va fer unint una làmina 

de goma resistent a un braç metàl·lic i que es podia posar en 

marxa gràcies a que estava connectat al interior mitjançant 

una palanca. Quan estiréssim la palanca, les palanques es 

desplaçarien per sobre del vidre una vegada i una altra fins a 

la seva posició original. Les primeres proves d’aquest invent es 

van fer amb un tramvia. Actualment cap vehicle en pot 

prescindir. La persona que el va inventar va trigar dos anys a 

patentar la idea  mentre anava fent proves en vehicles. 
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Ara un cop has llegit la història de cada invent, cal que ompliu aquesta graella que 

després es comentarà a classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENT 

PROBLEMA A 

RESOLDRE 

MATERIALS FUNCIONAMENT HOME O 

DONA 
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 T’ha sorprès que alguns d’aquests invents fos creat per un home o per una 

dona? Per què? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creus que els homes i les dones estan en igualtat de condicions a l’hora 

d’inventar? Què t’ho fa pensar?  
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DONES INVENTORES 
 

Antigament les lleis en molts països no permetia presentar una patent a les dones. De 

manera que durant molts anys, els invents eren presentats per homes pares, marits o 

familiars de les dones inventores que no hi podien accedir. 

Fins a principis del segle XIX i sobretot durant el segle XX, comencem a trobar les 

patents de dones inventores. Les dones comencen a inventar primer en àmbits com: 

cura d'infants (Marion Donovan: bolques d'un sol ús), llar (Ellen Eglui: rodets per 

escórrer la roba), bellesa (Marjorie Stewart Joyner: màquina per fer permanents), moda 

(Mary Phelps Jacob: el sostenidor)... 

Però poca a poc van anar guanyant terreny i realitzant invencions pràctiques fora de la 

llar, com per exemple en el món industrial, de la informàtica, de la química, material 

tecnològics i biomedicina. 

 

Per parelles, busqueu informació sobre 3 o 4 invents que hagin estat patentats per 

dones. 

 

NOM  INVENT 
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Col·loca els diferents invents que heu treballat en l’àrea geogràfica adequada. 
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QUI VA INVENTAR INTERNET? 

Tot buscant informació, hem trobat aquest article a internet on explica 

una mica la seva invenció i origen: 

La invención de internet 

Internet no fue un invento de una única persona o al menos no la internet que 

conocemos y utilizamos hoy en día. Diferentes personalidades han trabajado en la idea, 

el desarrollo y las mejores de este complejo sistema global. Comencemos por describir 

brevemente qué es internet en términos bien simples y luego conozcamos algunas de 

esas personalidades. 

En este preciso momento, una gran cantidad de información es desplegada y 

transportada hacia tu computadora a través de internet. Se compone de dos partes 

esenciales: un software y un hardware. Uno permite las conexiones físicas que facilitan el 

contacto (hardware), como cables, servidores y más, y el otro permite la codificación y 

descodificación de la información (software), como programas, navegadores y demás. 

Todo esto funciona de forma tal que constituye un inmenso sistema conjunto y 

descentralizado de redes de comunicación interconectadas que, mediante protocolos 

TCP/IP, posibilita su funcionamiento como una red lógica que abarca todo el mundo, 

conectando miles de millones de computadoras a nivel global. A todo esto llamamos 

internet. 

 

¿Quiénes inventaron  internet? 

Ahora pasemos a los protagonistas de todo esto. Más arriba te mencionaba que varias 

personas participaron en la invención y que este no es un invento de una única persona, 

sin embargo, hay determinados nombres que son más importantes que otros. Veamos 

algunos de ellos... Si bien podríamos remontarnos a la década del 30, cuando el 

informático belga Paul Otlet imaginó y escribió acerca de una librería radial que podría 

conectar a televidentes de todas partes del mundo mediante ondas de radio y señales 

http://www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/3554/como-funciona-internet?utm_source=internal_link
http://www.computerhope.com/issues/ch001016.htm
http://www.technewsdaily.com/17229-who-invented-the-internet.html
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telefónicas, así como mensajes de toda clase que podrían comunicar a las personas, 

compartir información y demás, a largas distancias, no suele mencionarse más que 

como un visionario que lo imaginó, pero no realizó un aporte tangible en sí. 

En principio, la internet que conocemos hoy fue una idea generalmente acreditada al 

norteamericano Leonard Kleinrock, ingeniero, científico en computación y profesor de 

Ciencias de la computación en la UCLA, quien la menciona en su publicación Flujo de 

información en grandes redes de comunicación, en mayo de 1961. Un año más tarde, en 

1962, J.C.R. Licklider, informático estadounidense, dio su visión acerca de una posible 

red galáctica y junto con los aportes de otro informático compatriota llamado Robert 

W. Taylor, estos 3 nombres lograron formular una primera idea de lo que sería la red, 

que más tarde se convirtió en ARPANET. 
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LA MÀQUINA DE VAPOR 

La màquina de vapor, invent decisiu per a la Revolució Industrial, sempre anirà 

associada al nom de James Watt, el seu creador. 

Interessat en les màquines de vapor, inventades per Thomas 

Savery i Thomas Newcomen, James Watt va determinar les 

propietats del vapor, especialment la relació de la seva 

densitat amb la temperatura i la pressió. 

Tots els canvis decisius que es van produir en la indústria 

tèxtil del cotó al llarg del segle XVIII i que donarien pas a la 

Revolució Industrial no haurien estat possibles sense la 

introducció de la màquina de vapor de James Watt, patentada el 1769, i en 

funcionament des del 1776. 

Aquest invent permetia utilitzar la força del 

vapor per moure les màquines filadores i els 

telers. La seva introducció va ser una millora 

decisiva, ja que va reduir el consum de 

combustible de la màquina i va permetre que 

es pogués utilitzar pràcticament a tot arreu. El 

rendiment del combustible va passar de menys 

d’1% en la maquinària de Newcomen a un 

4,5% aproximadament en la de Watt. 

 

Més endavant aquest invent va permetre moure 

màquines com els ferrocarrils, els vaixells,...  
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EL TELÈFON 

 

El telèfon el van crear l'any 1876 Elisha Gray i Alexander 

Graham Bell. Però va ser Graham Bell que va arribar primer a 

l'oficina de patents, de manera que van entrar en una famosa 

batalla legal que finalment va guanyar ell. 

          

Fins no fa gaire, sempre s'havia cregut que el telèfon l'havia 

inventat l'escocès Alexander Graham Bell, però en realitat el 

va crear l'italià Antonio Mucci uns anys abans. Com que tenia 

la dona malalta al llit, a Mucci se li va acudir inventar-se un aparell per a poder parlar 

amb ella des del despatx. El telèfon va ser un invent molt important, jo que permetia 

comunicar-se amb gent que era molt lluny. Fins llavors, l'únic manera de fer-ho era per 

carta: t'imagines el temps que calia esperar fins tenir la resposta? 

 

Inicialment transmetien el so mitjançant un senyal d'àudio que es 

codificava en  un senyal elèctric analògic, a través de cables de 

coure. Avui dia han  evolucionat fins als telèfons mòbils, que duen 

el senyal usant l'aire com ha medi físic, en forma d'ones artificials i 

codificant el senyal d'àudio de forma digital, que permeten  una 

millor compressió, correcció de errors, etc... 

 

  

http://curiosidades.batanga.com/2011/02/09/%C2%BFquien-invento-el-telefono
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LA IMPREMTA 

L'edat moderna es va iniciar amb el descobriment d'Amèrica 

juntament amb la invenció de l'impremta. Va ser l'època de grans 

descobriments com el telescopi i molts altres. 

La impremta la va inventar en Johannes Gutenberg l'any 1440. En 

Gutemberg va néixer l'any 1398 a Magúncia i va morir als 70 anys. Va 

ser un orfebre i inventor alemany, famós per les seves contribucions i la invenció de la 

impremta de tipus mòbil durant la dècada de 1450. 

La impremta és un dels invents més importants de la història de la humanitat, ja que, 

amb la seva aparició va permetre la reproducció de textos de forma ràpida i econòmica. 

Al llarg dels segles ha fet arribar l'escriptura i lectura a tothom. No obstant això, i entre 

els anys 430 i 440 aC es diu que els romans imprimien inscripcions sobre objectes 

d'argila i va ser posteriorment, entre 1041 i 1048, quan Bi sheng, a la Xina, i gràcies al 

paper d'arròs, va dissenyar el primer sistema d'impremta tipus mòbil. 

 

 

 
  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
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FEM D’INVENTORS! 

 

El nostre proper repte:  CREACIÓ D’UN INVENT 

Per tal de començar a pensar què podem crear, cal que ens posem a la pell d’un 

inventor. En el següent vídeo, veurem com En Pau Garcia-Milà (inventor) ens explica 

quin és el procés que segueixen els inventors en les seves creacions  i com tenir idees. 

 

COM TENIR IDEES? 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-tenir-idees/video/4594935/ 

 

Segons Pau Garcia, quins són els passos a seguir per tenir idees? 

 

PAS 1:______________________________________________________________________________________ 

 

PAS 2:______________________________________________________________________________________ 

 

PAS 3:______________________________________________________________________________________ 

 

PAS 4:______________________________________________________________________________________ 

 

Ara que ja sabeu com iniciar aquest treball, ja podeu començar a fer la llista i a veure 

quina idea us surt per iniciar la creació del vostre invent! 

 

  

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-tenir-idees/video/4594935/
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HEM CREAT UN INVENT! 

 

Fotografia de l’invent 

 

 

 

 

 

 

Llista del material que heu utilitzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breu explicació del funcionament del invent 
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MÀQUINES  

 
Les màquines són aparells inventats per l’ésser humà que aprofiten l’acció d’una 

força per facilitar la realització de moltes tasques. 

Les màquines més senzilles reben el nom de màquines simples.  

Les màquines simples requereixen força per funcionar i estan formades per poques 

peces. 

Les màquines formades per diferents elements anomenats operadors, alguns dels quals 

són màquines simples, s’anomenen maquines compostes. Aquestes, necessiten energia 

i/o força per funcionar. 
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QUÈ HEM APRÈS? 

 


