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Sessió 5:  
Com vivien els nostres avantpassats? (I) 

Temporització: 1 hora i 15min 

Distribució alumnat:  
- Gran grup 

Recursos: 

- Trencaclosques circular etapes històriques 

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

Descripció de l’activitat: 

Per tal d’iniciar la proposta d’una forma motivadora es presentarà el trencaclosques de les etapes històriques 

com un repte, ja que té 350 peces. Abans de començar, es comentarà sobre què creuen que mostrarà el 

trencaclosques. Es preguntarà si creuen que sempre s’ha viscut de la mateixa manera, si les cases sempre han 

estat iguals i altres preguntes que es poden extreure de la bateria de preguntes (veure el document “Bateria de 

preguntes”).  

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

recollir i ordenar les idees.  

A continuació es deixarà que els infants construeixin el trencaclosques de manera autònoma i que s’ajudin entre 

ells, ja que els comentaris i les estratègies compartides poden ser molt interessants i útils. 
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Sessió 6:  
Com vivien els nostres avantpassats? (II) 

Temporització: 1 hora i 15min 

Distribució alumnat:  
- Gran grup 
- Grup reduït (4 o 5 alumnes) 

Recursos: 
- Trencaclosques circular etapes històriques 
- 5 Fotografia d’habitatges (una de cada època històrica) (veure 

document “imatges habitatges de la història”) 

Descripció de l’activitat: 

En aquesta sessió es finalitzarà el muntatge del puzle. A continuació es comentarà què es pot observar al puzle, 

què els suggereix, com s’han sentit, etc. 

Posteriorment, es presentarà als alumnes les imatges d’un habitatge de cada etapa històrica i de manera 

conjunta hauran de col·locar-les en la zona del puzle corresponent. Un cop arribin a una solució comuna i 

argumentada es posarà nom a les diferents èpoques i es demanarà als alumnes que per grup o de forma 

individual (depenent dels infants que facin la proposta) triïn una de les imatges. A partir d’aquesta hauran de 

redactar informació sobre l’aparença, el tipus d’habitatges i hauran de fer hipòtesi sobre les persones que hi 

viuen, així com els seus rols.  

 

Sessió 7:  Indaguem en el passat  Temporització: 2 hores 

Distribució alumnat:  
- Gran grup 
- Grup reduït (4 o 5 alumnes) 

Recursos: 
- Trencaclosques circular etapes històriques 
- 5 Fotografia d’habitatges (una de cada època històrica) (veure 

document “imatges habitatges de la història”) 
- Llibres de les diferents etapes històriques 
- Ordinadors 

Descripció de l’activitat: 

Per acabar els infants hauran de realitzar una petita recerca sobre l’etapa a la qual pertany la fotografia escollida. 

Per tal de trobar informació es poden aportar alguns llibres que tractin d’història o bé fer una cerca per Internet. 

En aquesta investigació es demanarà als infants que se centrin en l’aspecte físic dels habitatges de l’època 

escollida, tot i que poden aportar altra informació interessant com els seus habitants o alguna tradició concreta. 

Finalment, en rotllana els infants comentaran la informació que han trobat i la contrastaran amb altres grups que 

hagin estudiat la mateixa etapa històrica (si fos el cas). 

                                                     

 


