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➧ La història personal

 1  Llegeix atentament i relaciona:

 2  Dibuixa la teva línia del temps i situa-hi com a mínim cinc fets importants 

que has viscut.

➧ Els documents del passat

 3  Copia i omple el text amb les paraules que han fugit:

personal, escrites, gràfiques, familiar, eixos cronològics, local 

El passat s’ordena amb … i forma la història, que és … , … i … . La història es 

coneix gràcies a diferents fonts, que poden ser orals, … , … i materials.

➧ La mesura del temps 

 4  Respon a les preguntes següents:

•  Quina és la mesura més habitual per mesurar un temps curt?

•  Quina mesura utilitzem si parlem de la nostra vida?

1. Com som

A. La línia del temps serveix…
B. La història personal es fa…
C. El nostre passat és…
D. Les persones grans…

1.  …ens expliquen les coses que ens han passat  
i no recordem.

2.  …el temps transcorregut des que vam néixer 
fins ara. 

3.  …per ordenar els fets més importants de la 
nostra vida.

4.  …triant les coses més importants de la nostra 
vida i ordenant-les.
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 5  Respon a les preguntes següents:

•  Com s’escriuen els segles?

•  Quants anys són dos segles i un lustre?

 6  Completa:

•  Els meus avis han nascut al segle … . 

•  Els meus pares han nascut al segle … . 

•  Jo he nascut al segle … .

➧ L’arbre genealògic

 7  Dibuixa el teu arbre genealògic. 

 8  Fixa’t en els cognoms dels pares i escriu els cognoms d’en Dídac i l’Ona. 

                             Dídac …                                                      Ona …

•  I tu, quins cognoms tens? 

 9  Respon a les preguntes següents:

•  Qui són els avis materns?  •  Qui són els avis paterns? 

•  Qui són els oncles materns?  •  Qui són les tietes paternes? 

•  Tens cosins? 

 10  Investiga i escriu el nom complet i la data de naixement d’una persona de 

la teva generació i d’una persona de la generació dels teus avis.
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 11  Completa el text amb les paraules següents: 

L’ … és la representació gràfica de les persones que formen una … i els seus 

avantpassats. 

Una … és un grup de persones que tenen aproximadament la mateixa … 

perquè viuen dins un mateix període de temps. Els … i els fills pertanyen  

a dues generacions seguides i cada generació té … comuns.

➧ Som animals racionals

 12  Completa les frases següents:

•  Les persones som animals racionals perquè … .

•  Les persones tenim unes capacitats que ens diferencien dels animals com 

ara el … , la … , el … i la … .  

 13  Observa les capacitats que hi ha en el requadre i escriu quina  

o quines deuen ser les més utilitzades per aquestes persones:

•  Inventor  •  Pintor  •  Informàtic  •  Actriu  •  Escriptor

➧ Les etapes de la vida

 14  En quina etapa de la vida es troben aquestes persones?

•  El meu germà Ramon, que té 15 anys: … .

•  El més petit de la família, que té tres mesos: … .

• La meva mare, que té 43 anys: … .

• El meu avi, que té 72 anys: … .

• Tinc … anys i estic en l’etapa de la … .
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➧ Jo i els altres

 15  Escriu les frases que són certes:

•  Les persones ens comuniquem de manera personal o individual. 

•  La comunicació individual és la que s’estableix en comunicar-se amb una 

altra persona.

•  El telèfon, el fax, les cartes, els correus electrònics i els SMS són comunicació 

personal. 

•  La comunicació social informa solament persones conegudes. 

•  La ràdio és comunicació individual.

•  La televisió i Internet són formes de comunicació col·lectiva.

 16  Investiga per a què serveixen els senyals de circulació. 

 17  Dibuixa dos exemples de llenguatge icònic i explica què volen dir. 

 18  Explica com resoldries els conflictes següents: 

a)  La classe està força desendreçada. 

b)  Quan arriba l’hora de sortir al pati, sempre hi ha discrepància sobre qui ha 

de treure la pilota. 

c)  Hi ha un company amb el qual ningú no vol fer treballs. 

d)  La teva amiga avui no vol jugar amb tu. 

 19  Fes dos cartells que ajudin a mantenir una bona convivència a l’escola. 

Tria entre les possibilitats següents: a l’aula hi ha d’haver silenci; la classe ha 

d’estar sempre en ordre; a l’hora del pati cal comportar-se; cal relacionar-se 

correctament amb tots els companys. Pengeu els cartells en diferents llocs  

de l’escola.
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➧ Les festes de Catalunya

 20  Copia i omple aquesta fitxa sobre la festa major de la teva localitat. 

 21  Cerca informació i fes un calendari amb les festes anuals que se celebren 

a Catalunya. Pots acompanyar-les amb un dibuix o enganxar-hi una imatge.

 22  Respon a les preguntes següents:

a)  Quin és el nom de la dansa catalana més popular? 

b)  Quins són els personatges que ballen al so de les gralles i dels timbals? 

c)  Quins són els personatges principals en les cercaviles de les festes populars? 

d)  Com s’anomenen les colles de diferents edats que formen torres humanes? 

FESTA MAJOR DE …

Data: …                Patró o patrona: …

Nom dels gegants: …

Nom dels capgrossos: …

Nom del bestiari: …
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 1   Completa el text amb les paraules següents:

•  La història personal es fa … i ordenant els fets i les coses més importants de 

la nostra vida.

•  Per ordenar els fets del més antic al més recent, fem servir l’eix cronològic o 

la … del temps. 

•  Els documents del passat o fonts són elements que ens donen … .

•  Les mesures del temps que ens serveixen per explicar fets llunyans són el 

dia, el lustre, la dècada, el segle i el … .

•  La representació gràfica dels membres d’una família i els seus avantpassats 

és l’arbre … .

•  Una generació és el conjunt de persones que tenen aproximadament la 

mateixa … al mateix … .

•  Les tradicions són el conjunt de … d’un lloc determinat; es transmeten de … 

en generació i formen el … , gràcies al qual sabem com era abans la vida en 

aquell lloc.

 2   Fes una línia del temps amb les dades següents:

•  2002  En Lluís i la Cristina es casen.

•  2008  L’Elvira comença a anar a l’escola.

•  2005  Neix l’Elvira.

•  2010  L’Elvira aprèn a anar amb bicicleta.

•  2013  L’Elvira comença 3r de Primària.

•  2012  L’Elvira comença a jugar a bàsquet.

 3   Copia i completa aquest mapa conceptual:
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