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Unitat 1

1. Com som

DeuresDrets

Imaginació

Llenguatge

Raonament

Creativitat

Forma la història Es mesura

Eix 
cronològic

TempsLocalFamiliarPersonal

Arbre 
genealògic

Anys

Festes i tradicions

Folklore Patrimoni culturalMaterialsGràfiquesOralsEscrites

El passat de les persones

Es coneix

Fonts
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Les persones
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convivència

S’ordena

Joventut

Infància

Adolescència

Edat adulta

Vellesa

Canvien
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•  En les pàgines de presentació de la unitat 1 hi ha una il·lustració d’una aula plena d’alumnes treballant 
amb els seus portàtils i, a sobre, una imatge de diferents moments de la vida d’un infant. Demaneu 
als alumnes que comentin què veuen en la il·lustració i, després, que expliquin alguna vivència per-
sonal. Cal que cada alumne pugui explicar les diferents etapes viscudes i els canvis experimentats al 
llarg del temps. Totes les preguntes i les experiències han d’enriquir l’alumnat i, a la vegada, han de 
facilitar el treball de la unitat.

•  Demaneu als alumnes que expressin els sentiments que els produeix el comentari que fa el personat-
ge, que expliquin les seves vivències i les seves experiències. És un bon moment per fer que s’adonin 
que són grans i que han d’adquirir responsabilitats. 

•  Comenteu el mapa conceptual dels continguts que es treballen en la unitat i expliqueu com s’orga-
nitza la unitat.

•  Recordeu als alumnes que cal escoltar les intervencions dels altres, respectar el torn de paraula i uti-
litzar un to de veu adequat.

Desenvolupament de les activitats

•  Història personal.
•  Lectura de la imatge.  
•  Lectura del mapa conceptual. 
•  Participació activa en interaccions 

amb el grup a l’hora d’analitzar una 
imatge.   

Notes
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➧La història personal

 1   Llegeix atentament i relaciona:

 2   Situa en la línia del temps aquests esdeveniments de la teva història:

Vaig néixer – Vaig començar a anar a l’escola – Em va sortir la primera 

dent –  Vaig començar tercer de Primària

 3   Dibuixa aquí una forma original 

per marcar el dia del teu aniversari en 

un eix cronològic. Feu entre tots un 

eix cronològic de tot l’any i marqueu-

hi els vostres aniversaris amb les 

formes que cadascú ha dibuixat.
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•   ens expliquen les coses que ens 

han passat i que no recordem.     

•   el temps transcorregut des que 

vam néixer fins ara. 

•   per ordenar els fets més 

importants de la nostra vida.

•   triant les coses més importants 

de la nostra vida i ordenant-les.

La línia del temps serveix •

La història personal es fa • 

El nostre passat és •

Les persones grans •

Vaig néixer. Em va sortir la 

primera dent.

Vaig començar

a anar a l’escola.

Vaig començar 

tercer de Primària.

Activitat gràfica.

Pàg.

12

1  •  Demaneu als alumnes que llegeixin atentament 
l’enunciat i que, individualment, relacionin les dues 
columnes per obtenir definicions. Després, consen-
sueu els resultats entre tots i proposeu-los que lle-
geixin cada concepte i que en raonin el significat.

2  •  Proposeu als alumnes que observin la línia del temps 
representada i que llegeixin els fets personals des-
crits. Expliqueu la simplicitat de la línia del temps 
com a tècnica de representació de la pròpia història 
i demaneu als alumnes que expliquin oralment i de 
forma ordenada alguns fets de la seva vida. Després, 
demaneu-los que facin, individualment, l’activitat 
proposada per escrit.

3  •  Expliqueu la possibilitat d’escriure icònicament, per 
mitjà de dibuixos, alguns fets, com el dia del naixe-
ment, el de l’aniversari..., en un eix cronològic o línia 
del temps. Demaneu als alumnes que representin 
amb un dibuix el dia del seu naixement.

Desenvolupament de les activitats

UNITAT 1

•  La història personal.
•  Lectura de línies del temps.
•  Elaboració de línies del temps.
•  Ús de tècniques de representació  

de la pròpia història.
•  Identificació de processos de 

successió.
•  Creació artística.   

•  Reproduir tots els dibuixos que 
han fet els alumnes en una línia 
del temps que representi tot l’any 
i marcar les dates dels aniversaris 
de cadascun dels alumnes.

•  Fer una línia del temps amb el dia 
del naixement de les persones de 
la seva família. El poden acompa-
nyar amb fotografies o caricatures 
que recordin els protagonistes de 
l’eix cronològic.

Activitats complementàries

Pàgina 12

 Llibre de coneixements

Aquesta activitat permet 

seqüenciar cronològicament fets 

de la història personal. Els 

alumnes han d’ordenar una sèrie 
de frases.

www
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➧Els documents del passat

 4   Pinta els cinc elements d’aquest dibuix que són documents del passat.

Pàg.

13

Activitat gràfica.

Pàg.

13 • Els documents del passat.
•  Situació temporal de documents  

del passat immediat.
•  Utilització de les fonts d’informació 

directa.
• Escolta de testimonis personals. 
•  Participació activa en les  

converses.   

•  Buscar objectes o documents del 
passat, esbrinar-ne el nom i la uti-
litat i informar-se de l’època en 
què es feien servir i elaborar una 
fitxa amb aquestes dades seguint 
el model proposat. 

•  Preparar la descripció de l’objecte 
per fer una petita exposició oral 
davant la resta de la classe. Aques-
ta activitat es pot fer individual-
ment o per grups. Si cal, els alum-
nes poden demanar ajuda a 
persones del seu voltant o de la 
família.

•  Elaborar un mural amb una línia 
del temps i representar els anys 
corresponents als objectes de 
l’exposició.

Activitats complementàries

4 •  Proposeu als alumnes que observin atentament la il-
lustració en silenci. Després, demaneu-los que facin 
l’activitat de cercar i pintar els elements que es po-
den classificar com a documents del passat. A conti-
nuació, els alumnes han d’explicar, oralment, quin ti-
pus d’informació proporcionen els elements marcats. 
És important que raonin la resposta. Finalment, han 
de pintar tots els elements que potser no havien 
marcat i que són documents del passat.

Desenvolupament de les activitats

17UNITAT 1

Notes
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•  Ordenar de la més petita a la més 
gran diverses unitats de temps, 
com, per exemple, la setmana, el 
segle, el dia, l’any, el mil·lenni i l’hora.

•  Escriure frases que continguin pa-
raules com segle, mil·lenni, lustre, 
dècada...

•  Expressar amb altres mesures alguns 
fets que hàgiu proposat. Exemples: 
Aquesta obra d’art va ser feta fa 200 
anys. / Els pares farà un lustre que van 
celebrar les bodes d’argent. / La mú-
sica de la dècada dels vuitanta era 
sensacional. / Aquest cotxe és del 
segle passat. / Al tercer mil·lenni ja no 
hi havia dinosaures.

Activitats complementàries

•  Documents del passat.
•  Classificació de conceptes temporals.
•  La mesura del temps.                                          
•  Reconeixement de les causes de fets 

de la vida quotidiana.
•  Articulació i combinació correcta de 

diferents unitats temporals.

CONTINGUTS 

5 •  Recordeu als alumnes quines són les condicions que 
ha de complir un document per poder ser font d’in-
formació del passat. Després, llegiu les frases per ga-
rantir-ne la comprensió i, finalment, demaneu-los 
que facin l’activitat individualment.

6 •  Llegiu les paraules per aclarir possibles dubtes i, des-
prés, demaneu als alumnes que completin el text. Final-
ment, llegiu entre tots el text i comproveu si l’han entès.

7 •  Cal que els alumnes facin aquesta activitat seguint el 
model de la caixa inicial. Han d’entendre que aques-
tes mesures temporals són molt usades quan s’estu-
dien fets històrics. Proposeu-los que facin els càlculs 
oportuns i que donin l’equivalència en anys.

Desenvolupament de les activitats
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 5   Marca amb una ✗ quins d’aquests elements són documents del passat:

 Una fotografia del casament dels avis.

 Una nina de quan la mare era petita.

 El llibre de Coneixement del medi que utilitzo aquest curs.

 Uns patins que m’han regalat pel meu aniversari.

 Les ruïnes d’un castell.

 Unes arracades de la besàvia.

 6   Omple el text amb les paraules que han fugit:

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

 7   Fixa’t en l’exemple i completa les altres capses:

personal

familiarescrites

eixos  cronològicsgràfiques

local

1 lustre 1 mil·lenni 1 segle

5 anys 10 anys

Pàg.

14

x
x

x
x

eixos cronològics

personal familiar local

escrites gràfiques 

1.000 anys 100 anys

1 dècada

Pàg.

13
14
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•  Calcular els mesos i els dies de di-
ferència que hi ha entre els alum-
nes de la classe.

•  Parlar del respecte pels cognoms i 
reconèixer que algunes bromes 
poden ofendre els companys i les 
companyes. Expliqueu que els 
cognoms fan referència a la famí-
lia i que no deixen de tenir un va-
lor sentimental.

•  Treballar l’arbre de família. Podeu fer 
servir la pàgina web següent: http://
www.edu365.cat/eso/muds/catala/
mudsmots/nomcosa1/02_1.html.

Activitats complementàries

•  La mesura del temps. 
•  Reconeixement de les causes de 

successos de la vida quotidiana.
•  Articulació i combinació correcta  

de diferents unitats temporals.   
•  L’arbre genealògic.

CONTINGUTS 

8 •   Demaneu als alumnes que escriguin les dates de naixement dels membres de la seva família i 
que calculin la diferència d’anys entre la persona més gran i la més petita. Feu-los veure que la 
persona més gran segur que és del segle passat i que la més jove és de l’actual.

9 •   Aquesta activitat ajuda els alumnes a entendre com funcionen els segles i a observar que la seva 
generació viurà al segle xxi però que a les seves famílies hi ha persones que van néixer al segle 
passat.

10 •  En aquesta activitat els alumnes han de combinar diferents unitats temporals ja que han de bus-
car l’equivalència entre segles, lustres i anys.

11 •   Proposeu als alumnes que llegeixin les quatre afirmacions i que, després, triïn les que defineixen 
i expliquen com funciona un arbre genealògic.

12 •  Després de fer l’activitat, aclariu situacions que no segueixen la norma social establerta. També 
podeu parlar de la possibilitat de canviar els cognoms i del significat d’alguns.

Desenvolupament de les activitats

11Unitat 1

 

 8   Escriu la data de naixement de les persones que viuen amb tu i calcula 

la diferència d’anys que hi ha entre el més gran i el més petit de la família.

 9    Els meus avis han nascut al segle  . Els meus pares han 

nascut al segle  . Jo he nascut al segle  .

 10   Quants anys són dos segles i un lustre? 

➧L’arbre genealògic

 11   Marca amb una ✗ les afirmacions que siguin certes.

 L’arbre genealògic és la representació gràfica d’una família.

 A Catalunya els fills porten només el cognom del pare.

 El pare i la mare normalment són de la mateixa generació.

 Els pares i els fills pertanyen a dues generacions seguides.

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

Dídac 

Núria Massana Grau Víctor Saavedra Castells
Xavier Carbonell Pi Dolça Solà Garcia

I tu, quins cognoms tens? 

Pàg.

15

Ona 

Activitat oberta.

x

x
x

XX

XX XXI

205 anys.

Carbonell Massana. Solà Saavedra.

Activitat oberta.

Pàg.

14
15



20 UNITAT 1

•  Dissenyar un qüestionari a partir de 
les respostes de l’activitat 15. Els 
alumnes han de fer les preguntes a 
partir del mot que és la solució de 
l’activitat. Per exemple: Què repre-
senta l’arbre genealògic? Què és 
una generació?, etc.

Activitats complementàries

•  Les generacions.
•  Ordenació temporal de generacions.
•  Vocabulari específic.                                                
•  Participació activa en les  

converses.   
•  Utilització de recursos  TIC

CONTINGUTS 

13 •  Abans de fer l’activitat, escriviu a la pissarra les dife-
rents dates de naixement, ordeneu-les i situeu-les en 
el segle corresponent. Demaneu als alumnes que cal-
culin els anys de cada persona, que hi escriguin al 
costat la seva edat i que encerclin les que es poden 
agrupar en una mateixa generació. 

   Per reforçar el concepte de les edats i les dates, po-
deu afegir a les dates proposades la dels pares, els 
avis...

14 •  Proposeu als alumnes que esbrinin la data de naixe-
ment d’una persona de la seva generació i d’una per-
sona de la generació dels seus avis. És important que 
entenguin que l’any de naixement és un dels factors 
que permet agrupar les persones en generacions. 

15 •  Demaneu als alumnes que llegeixin les paraules do-
nades i que pensin quin significat tenen. Després, 
proposeu-los que llegeixin el text i que omplin els 
espais buits. El resultat final servirà com a resum dels 
continguts treballats.

Desenvolupament de les activitats

 13   Encercla les dates de naixement que pertanyen a la teva generació:

 14   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.

Nom i cognoms: 

Any de naixement:  

Nom i cognoms: 

Any de naixement:  

 15   Completa el text amb les paraules següents:

L’  és la representació gràfica de les persones 

que formen una  i els seus avantpassats. 

Una  és el grup de persones que tenen 

aproximadament la mateixa  al mateix temps. 

Els  i els fills pertanyen a dues generacions seguides 

i cada generació té  comuns que comparteixen.

12 Unitat 1

M
ed

i natural, social i cultural • Cicle M
itjà • 3r

generació

Anna Abril de 1990

Joan Novembre de 2003 Jordi Maig de 1999

Maria Gener de 1913
Elena Abril de 2002

Marta Agost de 2001

Pere Juny de 1903

arbre genealògic
pares edat

aspectes

família

Activitat oberta.

arbre genealògic 

família

generació

edat

pares

aspectes

Pàg.
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