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Sessió 1: Què en sabem? Temporització: 1 hora i 15min 

Distribució alumnat:  

- Gran grup 

Recursos: 

- Bateria de preguntes (veure el document “Bateria de 
preguntes”) 

Descripció de l’activitat: 

Aprofitant que els alumnes acabaven de tornar de les vacances de Nadal se’ls va preguntar on havien celebrat 

les festes especificant aspectes com a casa de quin familiar, quins havien estat els assistents, entre d’altres.  A 

més a més, si alguna de les festes les han celebrat a casa seva, se’ls demanarà que expliquin si han col·laborat 

en la preparació d’alguna manera.  

Segons la intervenció de cada alumne es poden anar introduint preguntes (veure el document “Bateria de 

preguntes”). En aquests moments tots els infants poden contestar. Seria interessant que la mestra també 

comentés les seves vacances, ja que d’aquesta manera pot fer sortir temes que vol parlar i farà que els 

alumnes connectin més amb ella.  

Exemple de la intervenció de la mestra on a més, s’introdueix la pregunta socialment rellevant: 

“Aquests dies de festa he estat a casa de X que té dos patis i fins i tot una piscina, a casa de X que viu en un pis 

petit on quasi no cabíem, a casa de X que tenen una casa gegant. I llavors em va venir una pregunta al cap que 

no vaig saber respondre i m’agradaria que vosaltres m’ajudéssiu a trobar la resposta: TOTS VIVIM IGUAL?”. 

Amb la informació obtinguda d’aquesta conversa inicial, la mestra realitzarà un esquema posterior per tal de 

recollir i ordenar les idees.  

 

Sessió 2: Qui viu aquí? Temporització: 1 hora i 15min 

Distribució alumnat:  
- Individual 
- Gran grup 

Recursos: 
- Paper, tisores, cinta adhesiva, llapis i goma 

Descripció de l’activitat:  

Es parlarà a la rotllana inicial sobre les persones que viuen als habitatges, així com les tasques i 

responsabilitats de cadascun. Es proposarà als infants que dibuixin casa seva (incloent-hi totes les estances) 

fent un plànol aeri. A més a més, en un full a part hauran de dibuixar els membres de la seva família i retallar-

los. A continuació, col·locaran a cada membre de la seva família en un espai de la casa, això indicarà que és el 

lloc on passa més temps aquesta persona.  

A partir d’aquí es comentarà el resultat i es parlarà sobre els drets i deures dels membres familiars per veure 

si els consideren justos o no. Aquesta última part de la sessió es realitzarà en rotllana per tal que els infants 

puguin comentar i preguntar als companys. 
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Sessió 3: Justícia o injustícia? Temporització: 1 hora i 15min 

Distribució alumnat:  
- Gran grup 

Recursos: 
- Ordinador 
- https://www.youtube.com/watch?v=MpLihdGDzGA  
- https://www.youtube.com/watch?v=nj6YXNgOlx0  

Descripció de l’activitat: 

Per començar es farà una conversa conjunta en la qual s’intentarà descobrir el significat del 

concepte rols familiars, ja que d’aquesta manera els infants sabran sobre què es treballarà 

concretament i en els seus arguments podran fer ús d’un vocabulari més específic. 

En aquesta sessió es visualitzaran dos vídeos on es poden observar situacions relacionades amb 

aquest concepte.  Després de cadascun d’ells es comentarà de forma conjunta per saber què han 

pogut observar i conèixer la seva opinió.  

 

 

Sessió 4: Proposant el futur  Temporització: 1 hora i 30min 

Distribució alumnat:  
- Individual 

Recursos: 
- Paper i llapis 
- Representacions de les seves cases 

Descripció de l’activitat: 

A la rotllana inicial es farà un recordatori de les conclusions variades a la sessió anterior i se’ls 

comunicarà la feina final que hauran de realitzar. Aquesta consisteix a fer una proposta de futur 

en relació a les funcions i responsabilitats de cada família amb l’objectiu que siguin més justes i 

equitatives. En aquest moment s’exposarà que poden presentar la seva proposta de la manera 

que ho desitgin (en format escrit o bé més artístic o visual).  

Per tal de fer un breu tancament de la proposta es demanarà als infants que s’asseguin en 

rotllana. En aquesta es comentarà com s’han sentit amb aquesta proposta, si els ha agradat, què 

millorarien i si creuen que han après alguna cosa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpLihdGDzGA
https://www.youtube.com/watch?v=nj6YXNgOlx0

