
UNITAT 18

1. Com som

UNITAT 1
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9UNITAT 1

QUÈ FAREM?

•  Representarem la nostra pròpia història en 
un eix cronològic.

•  Farem un arbre genealògic.

•  Observarem els canvis físics.

•  Reconeixerem les diferents etapes de la vida.

•  Reflexionarem sobre les normes 
de convivència. 

•  Coneixerem i valorarem els costums 
i les tradicions de Catalunya.

s de la vida.

ms

COM  HEM  CRESCUT!  

QUE  GRANS!
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10 UNITAT 11100 UNIITTAATT 111

Els àlbums familiars

•  Com es pot representar o explicar la 

teva història?

•  Què és un arbre genealògic?

•  Investiga quins jocs practicaven els 

teus pares i els teus avis.

•  Què vol dir «normes de convivència»?

•  Quines festes o tradicions de la 

teva localitat recordes?

•  Què fas per la festa major de la teva 

ciutat, del teu poble o del teu barri?

Encara no havia començat l’escola i feia força calor. Estava avorrida i vaig 

decidir tafanejar una mica per les golfes. Vaig obrir uns baguls i vaig trobar 

els vestits i les sabates amb què la meva germana Marta i jo ens 

disfressàvem per jugar les tardes d’hivern. També vaig trobar la nina de 

la meva mare quan era petita. Vaig estar una bona estona regirant i mirant 

aquí i allà. Vaig seure al balancí, i mentre em balancejava mirava 

les prestatgeries plenes de llibres, alguns de força antics i altres de més 

nous, i em vaig fixar que n’hi havia una amb una sèrie d’àlbums de 

fotografies.

Em vaig aixecar i en vaig agafar un que tenia les tapes vermelles. El vaig 

obrir i vaig veure la meva mare quan era petita. Estava molt maca, anava 

molt mudada i portava unes trenes amb uns llaços a les puntes. En la 

fotografia següent sortia amb la seva germana…

Vaig mirar totes les fotografies i n’hi havia algunes de molt divertides 

i altres de molt serioses, però en totes la roba de la meva mare era molt 

diferent de la que porto jo.

Quan vaig acabar de mirar-les vaig tancar l’àlbum, el vaig tornar a deixar 

al seu lloc i en vaig agafar un altre que tenia les tapes verdoses. Les 

fotografies eren més antigues i no eren en color, eren en blanc i negre, 

i em costava reconèixer la meva àvia i el meu avi.         

Idees prèvies
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11UNITAT 1 111UUUNNITATT 11

El vaig deixar obert i vaig baixar a veure si trobava algú que m’ajudés a 

identificar les persones de les fotografies i vaig veure l’avi, que llegia el diari.

Li vaig explicar el que estava fent a les golfes i em va dir que si li baixava 

els àlbums faríem una mica d’història de la família.

Semblava que tingués ales als peus i en un tres i no res ja havia pujat i 

baixat i estava asseguda davant de l’avi amb quatre àlbums a la falda.

Ell va agafar el que tenia les tapes negres i vaig descobrir que 

les fotografies eren d’un color grogós. L’avi em va explicar que aquest color 

es diu color sèpia i va començar a explicar anècdotes dels meus rebesavis, 

dels besavis, d’ells mateixos (els meus avis), de la meva mare… El temps 

passava volant i la conversa, divertida, ens feia riure. Així ens van trobar els 

pares quan van arribar del metge amb la Marta i de seguida es van afegir a 

la conversa.

Sense les explicacions de l’avi no hauria pensat mai que el passat de 

la meva família havia estat tan interessant!
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12 UNITAT 1

➧La història personal

Cada un de nosaltres ha nascut en un lloc 

determinat i és diferent dels altres. Cada 

persona té la seva pròpia història.

La història personal és el recull dels fets 

més importants de la vida d’una persona. 

Com que ningú no es recorda dels primers 

anys de la seva vida, per fer memòria dels 

fets importants d’aquell període hem de 

parlar amb les persones que ens coneixen.

La línia del temps

La línia del temps o eix cronològic és l’ordre dels fets d’una història 

des de la data més antiga fins a la més recent.

Per fer un eix cronològic hem de seguir aquest ordre:

1) Decidir quins fets volem situar-hi.

2) Dividir la línia en parts iguals. Cada part pot ocupar un o més anys.

3)  Escriure els fets, que poden anar acompanyats de dibuixos o fotografies.

L’eix cronològic permet veure una història personal amb claredat.

Pàg.

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M’agrada molt 

jugar.
M’encanta anar 

a la piscina. Aprenc a escalar.

Vaig néixer.
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13UNITAT 1

➧Els documents del passat

Els documents del passat de les persones ens informen dels llocs i dels 

fets d’alguna època passada i ens ajuden a saber com es vivia o quina era 

la manera de pensar i de fer en el passat.

Aquests documents s’anomenen fonts i poden ser:

•  Orals: explicacions o relats de les persones que van viure una època 

determinada.

• Gràfiques: fotografies, gravacions…

•  Escrites: informes mèdics i escolars, partida de naixement, cartilla de 

vacunació, els primers dibuixos de l’escola…

•  Materials: joguines, llibres, objectes, roba, sabates, joies…

Totes les persones que han nascut abans que nosaltres han deixat 

documents que ens permeten saber coses del seu temps.

Pàg.

9

QUIN  ANY  COMENÇA  

LA  LÍNIA  DEL  TEMPS  DE  

LA  TEVA  HISTÒRIA?
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14 UNITAT 1

Pàg.

10 ➧La mesura del temps

Per mesurar el temps fem servir diverses 

mesures, segons si ens referim a un 

període curt o llarg. La mesura més 

habitual és el dia, però si hem d’explicar 

la nostra vida utilitzem l’any. Altres 

mesures són les següents:

•  El lustre (5 anys).

•  La dècada (10 anys).

•  El segle (100 anys).

•  El mil·lenni (1.000 anys).

Les xifres romanes

Els segles s’escriuen amb xifres romanes. Per tant, totes les persones que han 

nascut entre l’any 1901 i l’any 2000 ho han fet al segle XX (vint); en canvi, les que 

han nascut a partir de l’any 2001 ho han fet al segle XXI (vint-i-u).

I = 1  VI = 6

II = 2  VII = 7

III = 3  VIII = 8

IV = 4  IX = 9

V = 5  X = 10

JO  VAIG  NÉIXER  

AL  SEGLE  XXI.
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15UNITAT 1

➧L’arbre genealògic

Un arbre genealògic és una representació gràfica amb els noms i 

els cognoms dels membres de diferents generacions d’una família. 

A Catalunya les persones tenim un nom i dos cognoms. Normalment,

el primer cognom és el primer cognom del pare i el segon cognom és 

el primer cognom de la mare; però, si es vol, aquest ordre es pot canviar.

Les generacions

Una generació és formada per totes les persones que tenen més 

o menys la mateixa edat en una mateixa època. Per això aquestes persones 

poden compartir els mateixos gustos: la manera 

de vestir-se, de pentinar-se, de divertir-se,

la música, els oficis…

Els teus avis i àvies, el teu pare i la teva mare

i tu pertanyeu a tres generacions seguides.

a

Pàg.

11

avi

Joan Peris Pou

tia

Maria Valls Camí

cosina

Xènia Peris Valls

mare

Teresa Peris Vila

NÚRIA SAURÍ PERIS

avi

Josep Saurí Rius

àvia

Teresa Vila López

El meu arbre genealògic

oncle

Tomàs Peris Vila

cosí

Pau Peris Valls

pare

Màrius Saurí Cabré

germà

Lluís Saurí Peris

jo

àvia

Maria Cabré Miró
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16 UNITAT 1

Pàg.

13 ➧Som animals racionals

Les persones som animals racionals 

perquè el nostre cervell ha 

desenvolupat la capacitat de raonar. 

El raonament ens permet relacionar 

fets passats, presents i futurs i això 

ens pot ajudar en la vida diària.

A través del llenguatge, oral o 

escrit, ens comuniquem amb els 

altres. La creativitat ens permet 

inventar i la imaginació ens ajuda 

a fer-nos una idea d’objectes, 

paisatges, persones o situacions 

que no hem vist o que no ens 

han succeït.
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17UNITAT 1

Pàg.

15 ➧Les etapes de la vida

El nostre cos va canviant al llarg de la vida. També canvien els gustos, 

els sentiments i la manera de pensar i de fer les coses.

Aquests canvis tenen el nom d’etapes:

•  Infància (dels 0 als 12 anys). És quan s’aprèn a menjar, caminar, jugar, 

parlar, relacionar-se, llegir, escriure, córrer, anar amb bici. El cos canvia 

molt ràpidament.

•  Adolescència (dels 13 als 17 anys). El cos continua canviant  i 

normalment l’adolescent es relaciona més amb els amics i les amigues.

•  Joventut (dels 18 als 25 anys). El cos s’acaba de formar i està preparat 

per tenir fills.

•  Edat adulta (dels 26 als 65 anys). El cos està format i s’adquireix 

experiència.

•  Vellesa (dels 65 anys en endavant). El cos va perdent força física, però 

es té més experiència i saviesa.

LA  FRANCESA  JEANNE  LOUISE  

CALMENT  VA  VIURE  MÉS  DE  

122  ANYS:  VA  NÉIXER  L’ANY  

1875  I  VA  MORIR  L’ANY  1997.

Adolescència

Joventut

Edat adulta

VellesaInfància
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18 UNITAT 1

Pàg.

16 ➧Jo i els altres

Comunicar-se vol dir transmetre informacions o 

sentiments entre persones. És donar i rebre 

missatges.

Les persones ens comuniquem entre nosaltres 

amb diferents tipus de llenguatges:

•  Gestual (mirada, somriures, mans…).

•  Icònic (dibuixos, senyals…).

•  Oral (paraula, veu).

•  Escrit (textos).

A través dels diferents tipus de llenguatges ens comuniquem de 

manera col·lectiva (amb molta gent alhora, gràcies als mitjans de 

comunicació, premsa, televisió, ràdio, Internet ) o personal (de persona a 

persona gràcies a la conversa, el telèfon, les cartes, els correus electrònics, 

els SMS, el fax…).
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19UNITAT 1

Convivim

Des que naixem convivim amb altres persones, ja sigui amb la nostra família, 

amb les persones que tenen cura de nosaltres, amb amics i amigues, 

amb mestres, monitors, veïns, botiguers, gent del barri i del carrer…

Participem juntament amb altres 

persones en activitats, jocs, esports, 

festes… Casa nostra, l’escola, el 

barri, el poble, la ciutat, etc. són 

els nostres llocs de convivència. 

Perquè la convivència sigui més 

fàcil per a tothom, en les societats 

hi ha establertes unes normes que 

s’han de conèixer i respectar. Si 

respectem les normes i sabem ser 

comprensius, solidaris, responsables i 

participatius farem possible que hi hagi 

una bona convivència en el nostre entorn.

Hem d’aprendre a compartir, a jugar, 

a participar en jocs i activitats, a cooperar, 

a respectar les opinions dels altres, a 

treballar sols i en grup, a tenir cura del material, del mobiliari, a ser 

persones compromeses amb l’entorn. 

Una de les millors maneres per resoldre els problemes és el diàleg i saber escoltar els altres.

HAS  SENTIT  MAI  A  PARLAR  

DE  LA  DECLARACIÓ  DELS  

DRETS  DELS  INFANTS?
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20 UNITAT 1

Pàg.

19 ➧Les festes de Catalunya

Les festes populars són una excel·lent ocasió per demostrar una bona 

convivència. A tots els pobles i ciutats de Catalunya se celebren festes 

alguns dies de l’any i, segons la seva provinença, les podem classificar en:

•  Festes religioses, com el 

Nadal.

•  Festes de llegenda, com 

el dia de Sant Jordi.

•  Festes relacionades amb 

les estacions de l’any, 

com el dia de Sant Joan.

•  Festes històriques, com 

la Diada Nacional de 

Catalunya o el dia de la 

Constitució.

• Festes patronals, com les festes majors.

Algunes festes se celebren 

cada any el mateix dia, 

com ara Tots Sants, que 

sempre és el dia 1 de 

novembre, mentre que 

d’altres, com ara el carnaval, 

no tenen un dia fix.

Per celebrar el dia de Sant Jordi, 

se sol regalar llibres i roses.

Per Nadal, en moltes llars és costum fer el pessebre.
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Tradicions i costums

Els costums d’un lloc determinat que es conserven amb el pas del temps 

i es transmeten de generació en generació són les tradicions. És important 

conèixer-les i mantenir-les perquè són el folklore i el patrimoni cultural 

d’un poble.

Gràcies a les festes tradicionals i a tots els actes que s’hi celebren, 

és possible recordar les tradicions i mantenir-les.

La dansa catalana més popular és la sardana, que es balla agafats 

de les mans i fent una rotllana. Algunes altres danses tradicionals 

de Catalunya són el ball de bastons, el ball de Sant Ferriol o el ball pla.

Moltes localitats catalanes tenen els seus gegants i capgrossos que 

ballen al so de les gralles i dels timbals. Algunes localitats també tenen 

bestiari i colles de diables, que són els protagonistes en les cercaviles 

de les festes populars.

A Catalunya també tenen molta tradició els castellers, colles 

de persones de diferents edats que formen torres humanes.

PER  QUÈ  ET  SEMBLA  QUE  EL  

BESTIARI  ÉS  FABRICAT  AMB  

MATERIALS  QUE  PESEN  POC?
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22 UNITAT 1

Amb tot el que has après fins ara, ja 

pots realitzar un petit treball sobre 

la teva història personal.

1) Fes el teu arbre genealògic.

2) Construeix la teva línia del temps.

3)  Recull fotografies dels fets més 

importants de la teva vida, ordena-les 

cronològicament i explica-les.

4)  Fotografia joguines o altres objectes que 

siguin importants per a tu.

5)  Explica quines festes, tradicions 

 i celebracions recordes. Explica-les 

i marca-les en un calendari.

6)  Fes una tapa molt bonica i original 

i enquaderna la teva història.

Recorda que la teva història 

personal quedarà molt millor 

i t’agradarà més si l’escrius 
amb bona lletra!

Deixa la teva història personal 

a la biblioteca de la classe; 

així la
 podràs compartir a

mb 

els teus companys i companyes.
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Et serà més fàcil fer la història personal si segueixes aquestes indicacions:

1 Arbre genealògic
El pots fer a mà o omplir-ne un a partir d’una 

plantilla general i després imprimir-lo.

2 Línia del temps
La pots fer a mà o omplir-ne una a partir 

d’una plantilla general i després imprimir-la.

3 Recull de fotografies
Enganxa les fotografies i escriu-hi a sota 

o al costat el que en saps.

4
Fotografies dels 

objectes importants

Tria joguines, llibres o altres objectes que 

tinguin per a tu un significat especial 

i fes-ne fotos. Enganxa cada fotografia en 

un full i escriu-hi a sota o al costat què 

et recorden i explica per què són importants.

5 Calendari

El pots fer a mà o omplir-ne un a partir d’una 

plantilla general i després imprimir-lo. Marca 

en cada mes si hi ha una festa o un aniversari 

familiar que per a tu sigui important.

6 Portada del treball

Fes un dibuix de tu o enganxa una foto teva 

en una cartolina. No t’oblidis de posar-hi 

el nom, els cognoms i la data 

en què has acabat el treball.
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