
ACTIVITAT 3: Introducció – Investigant sobre la nostra família... 

 

 

 

MATERIAL PER A L’ACTIVITAT 

Després d’un diàleg compartit per donar 
a conèixer què és una enquesta i en què 
consisteix, entre tots els nens i nenes de 
l’aula es defineixen les preguntes de 
l’enquesta. El format és el següent (pot 
modificar-se segons la quantitat de 
persones a les que vulguin preguntar): 
 
 

ACTIVITAT 3: Introducció – Investigant sobre la nostra família...  

OBJECTIUS 
O4: Analitzar com el nombre de membres en una família, així com també la 
seva manera d’agrupar-se, ha anat canviant al llarg del temps per tal de 
comprendre els canvis que s’han anat produint.   

CONTINGUTS - Canvi/continuïtat. 

BREU DESCRIPCIÓ 

Aquesta sessió es dividirà en dues parts que es faran en dies diferents. Ens 
centrarem en els canvis que s’han anat produint en la formació de famílies al 
llarg del temps. 
A la primera part, conjuntament, realitzarem una enquesta que els alumnes 
hauran de fer als seus familiars: pares, mares, avis, àvies i, si és possible, als 
besavis o besàvies. L’enquesta consistirà en preguntar-los quin nombre de 
germans o germanes té o tenia cada membre de la seva família i així, poder 
analitzar si antigament el nombre de fills i/o filles que tenia una família era major 
que actualment.  
La segona part d’aquesta activitat es farà a la sessió 6. D’aquesta manera, un cop 
l’alumnat ja tingui la informació que necessitem, posarem en comú les dades 
que ha aportat cada infant.  
 
*Al final d’aquesta sessió demanarem a l’alumnat que per la propera sessió porti 
fotos on hi aparegui la seva família. Poden ser fotos actuals però, si volen, també 
es donarà la opció que portin imatges del la família dels seus pares, mares, avis i 
àvies quan eren més petits. 

ORGANITZACIÓ 
AULA 

Ambdues parts es faran en gran grup. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

 - Enquesta per fer a les famílies 

DURACIÓ  Sessió que es divideix en dos dies (1 hora aprox. per a cada sessió) 

AVALUACIÓ Avaluació formativa. 

NOM:  
ENQUESTA FAMILIAR 

 
PERSONA 1: 

NOM:  
QUI ÉS?: 
QUANTS GERMANS O GERMANES TÉ? 
TÉ FILLS O FILLES? QUANTS/ES? 
ON VIU? 

 
PERSONA 2: 

NOM:  
QUI ÉS?: 
QUANTS GERMANS O GERMANES TÉ? 
TÉ FILLS O FILLES? QUANTS/ES? 
ON VIU? 

 
PERSONA 3: 

NOM:  
QUI ÉS?: 
QUANTS GERMANS O GERMANES TÉ? 
TÉFILLS O FILLES? QUANTS/ES? 
ON VIU? 

 
PERSONA 4:  

NOM:  
QUI ÉS?: 


