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Títol:  M’agrada la família que m’ha tocat? 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                          Autora: Marta Tres Julià  

 

Objectius  

 

 Construir un text escrit sobre com els agradaria que fos la seva família en un futur per 

tal de prendre consciència de com és la seva família actual i valorar-la. 

 Analitzar la tipologia de famílies existents per prendre consciència que les famílies 

són una construcció social. 

 Reflexionar sobre el propi rol que tenim a la família per afavorir la convivència i 

combatre els estereotips sexistes. 

 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. 

Descripció de la proposta  

Aquesta unitat didàctica s’emmarca dins el pràcticum V del grau en Educació Primària de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, realitzat a l’escola El Drac de Pacs del Penedès. 

La temàtica en qüestió va ser pensada i consensuada entre les tutores de l’aula de Cicle 

Inicial, la tutora de la universitat i l’alumna de pràctiques. La seqüència didàctica que es 

presenta està pensada amb la finalitat que l’alumnat prengui consciència de la importància de 

respectar, valorar i estimar, sigui com sigui, la família que ens ha tocat. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’alumnat són els protagonistes actius del procés d’ensenyament i aprenentatge i, mitjançant 

les activitats, les converses grupals i la manipulació de material, van construint el seu propi 

coneixement. 
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Recursos emprats  

Fotografies de diferents agrupacions familiars, plànol d’una llar i contes i llibres relacionats 

amb el tema. 

 

Continguts i processos que es treballen de forma destacada  

- Racionalitat/irracionalitat: Identificació de les diverses estructures familiars i els rols 

que apareixen a cada família per tal de comprendre la realitat existent. 

- Identitat/alteritat: Identificació del propi rol a la família per tal de prendre consciència 

de la continuïtat dels estereotips i diferències de gènere. 

- Diferenciació: diversitat/desigualtat: Comparació de la diversitat de tipus de 

famílies per tal de valorar la diversitat com una riquesa. 

- Interrelació/conflicte: Valoració de les diferents relacions que s’estableixen en un 

vincle familiar per tal de prendre consciència dels rols que se’n deriven. 

- Canvi/continuïtat: Valoració del paper de la família al llarg de la història per tal de 

comprendre el present i fer suposicions de cara al futur. 

- Creences i valors: Valoració dels rols que sorgeixen dins la diversitat de tipologies 

familiars per tal de prendre consciència que els rols no són naturals sinó una 

construcció social de cada família. 

- Organització social/poder: Participació i coresponsabilitat en les tasques de la vida 

domèstica, escolar i social per tal de superar estereotips sexistes. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 Cicle Inicial, 1r i 2n. S’estima una durada d’entre 7-8 sessions. 

            

Documents adjunts 

 Programació del mestre 

 Mapa conceptual 

 Activitats:  

1. Activitat 1 – Què és una família? 

2. Activitat 2 – A quin espai de la casa vaig? 

3. Activitat 3 - Investigant sobre la nostra família 

4. Activitat 4 - A llegir! 

5. Activitat 5 - El familiari 

6. Activitat 6 - El familiari de Cicle Inicial 
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7. Activitat 7 - Com m'agradaria que fos la meva futura família 

Autoria 

- Marta Tres Julià (autora) 

- Neus González Monfort (tutora) 
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