
ARC-CERES 

 

 

 Creem la línia del temps: Gaudí i la meva família 

 
Objectius  

 
- Apropar-se a la vida i obra d'Antoni Gaudí. 
- Explicar el seu arbre genealògic. 
- Mostrar respecte per les explicacions dels companys/es. 
- Iniciar-se en la lectura d'un fris cronològic. 
 

 
Descripció de l’activitat  
  
Aquest grup d'activitats forma part d'una unitat de programació sobre la vida i obra d'Antoni 
Gaudí. Consta dels següents tipus d'activitats: 
1.  Activitats de motivació. 
2. Cerca d'informació de l'obra de l'autor i de la vida tant de l'arquitecte com d'alguns 
membres de la família de l'alumne. 
3. Observació i comparació dels diferents moments en què se situen els fets en la línia del 
temps.  
4. Anàlisi de la informació. 
5. Síntesi. 
6. Aplicació de coneixements en la fitxa de treball individual i en l'activitat de situació de la 
fotografia de grup en el fris cronològic. 
 
Les activitats de cadascun d'aquests blocs estan desenvolupades en l'annex Desenvolupament 
de les activitats.pdf 
 

   
Recursos emprats  

 
Recursos materials: Parareda S. El món dels menuts. Les TIC al parvulari de l'escola Montseny. 
[Blog internet]. Breda. Susana Parareda. 2013 abril. [Consultat: 2014/04/03] Disponible en: 

 http://mondelsmenuts.blogspot.com.es/2013/04/un-conte-sobre-lantoni-gaudi.html 
RIFA, Fina; CORMAND, Bernat; KLICZKOWSKI, H. Barcelona: Explica'ns Gaudí. Barcelona: LOFT 
Publications, 2002. ISBN 9788489439320  
GARCÍA, Marina. Gaudí per a nens. Barcelona: Libros del Zorro Rojo. ISBN: 9788496509573 
DURAN, Fina; BAYÈS, Pilarin. La petita història de Gaudí. Barcelona: Mediterrània, 2000. ISBN 
9788499790381 
Fris cronològic, fotocòpia dels arbres genealògics lliurats per les famílies, fotos d'algunes 
obres de Gaudí i imatges que simbolitzen alguns moments de la seva vida (veure annexos); 
d'altres llibres aportats per les famílies de l'alumnat; ordinador amb connexió a internet. 
 
Recursos humans: alumnat i mestres de P4 de l'escola. 
 

 
Temporització 

 
Es tracta d'un element d'unes 6 hores de durada. Hi ha activitats que es realitzen en petites 
estones per tal de garantir l'atenció de l'alumnat.  
 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Tot l’alumnat de P4. 
 

http://mondelsmenuts.blogspot.com.es/2013/04/un-conte-sobre-lantoni-gaudi.html
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Aspectes didàctics i metodològics  

 
En aquestes activitats es prioritza l'expressió oral de l'alumne que explica l'arbre genealògic 
als seus companys/es, així com el respecte cap als infants que exposen la seva feina. Es fa 
servir el fris cronològic com a recurs per iniciar els nens/es en la comprensió del temps 
històric i la representació del pas del temps.  
 
Tenint en compte que l'alumnat de P4 just s'està iniciant en el món de la lecto-escriptura, és 
important que tot el material que es col·loqui en el fris cronològic sigui fàcil de desxifrar a 
través de la imatge. Es recomana que, per situar cadascuna de les generacions de l'arbre 
genealògic dels infant es faci servir un fons d'un color determinat. D'aquesta manera resultarà 
fàcil deduir l'espai del fris on es pot situar cada familiar (per exemple, els avis se solen situar 
en la franja de color taronja)  
 
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
Capacitats: 
 
Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. 

 Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva d'ell mateix i dels altres. 
 

Aprendre a pensar i a comunicar 

 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

Aprendre a conviure i habitar el món  

 Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la  col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 
Continguts: 
 
Descoberta de l'entorn: 

 Vida i obra d'Antoni Gaudí. 

 Interpretació de l'arbre genealògic. 

 Lectura del fris cronològic. 
 
Comunicació i Llenguatges: 

 Participació i escolta activa en converses. 
 
 
Documents adjunts  

 
Material de treball per al professorat: 

 Imatges per al fris cronològic Gaudí.pdf 

 Desenvolupament de les activitats.pdf 
 

Material de treball per a l’alumnat: 

 Arbre genalògic.pdf  

 Instruccions per l'arbre.pdf 

 Fitxa de treball Explicació fris cronològic.pdf 

 


