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Títol:  Tots vivim igual? 
 

 
Alguns exemples dels treballs finals. Autora: Mesa M. (2019). 

 

Objectius  

 Identificar els materials i la tipologia dels habitatges i proposar relacions amb la situació 
geogràfica dels habitatges. 
 

 Reflexionar sobre els rols familiars. 
 

 Desenvolupar una proposta sobre els rols familiars en el futur. 
 

 Analitzar els habitatges al llarg de la història. 
 

 

Descripció de la proposta  

La seqüència didàctica va ser creada a partir dels interessos dels alumnes detectats al voltant 

de la temàtica dels habitatges. La finalitat principal és aconseguir l'aprenentatge a través del 

descobriment i la reflexió dels infants entorn diferents factors relacionats amb aquest tema. A la 

proposta es desenvolupa la reflexió tant grupal com individual, així com la creació de 

coneixement compartit a partir de la interacció amb els companys. Concretament, es presenten 

3 propostes breus les quals treballen:  

 

1. Els habitants dels habitatges (rols familiars). Els discents fan una anàlisi dels rols 

familiars per tal de reflexionar sobre els drets i deures dels diferents membres. A 

continuació, analitzen les repercussions dels rols familiars en l’actualitat per tal de fer 
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propostes de canvi i identifiquen la jerarquia dels rols familiars per tal d’entendre les 

situacions de desigualtat actuals. Per acabar, confeccionen una proposta de rols 

familiars més justos i equitatius. 

2. Els habitatges al llarg de la història. Els alumnes descobreixen les característiques 

dels habitatges de cada etapa històrica per tal de veure l’evolució. 

3. Els habitatges arreu del món. Els infants prenen consciència de la diversitat de cases 

que hi ha al món. Així mateix, creen relacions entre el material de construcció de les 

cases, la tipologia d’habitatge i la seva situació geogràfica per tal de comprendre la seva 

elecció. A més a més, descobreixen els trets característics dels països on alguns dels 

habitatges estan localitzats. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

A les tres activitats es vol promoure la reflexió i conversa conjunta a través de la qual els 

alumnes pertanyents a cursos diferents (1r, 2n i 3r) puguin compartir coneixement i crear-ne de 

nous. En aquests moments per tant, s’optarà per una agrupació de gran grup, asseguts en 

rotllana. La funció de la mestra és de moderadora, així com introductora de temes en cas que la 

conversa no sigui fluida. Igualment, hauria d’evitar que el tema es desviï i assegurar que es 

tractin totes les qüestions que la mestra desitja.  

D’altra banda, quan es vulgui obtenir informació sobre els aprenentatges que ha realitzat cada 

alumne, el treball serà individual. Amb això es fa referència al fet que es demanarà un producte 

final a cada alumne, però en cap cas s’ha d’evitar la interacció durant el procés, ja que 

d’aquesta manera els infants poden continuar enriquint-se.   

Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’avaluació de l’alumnat. Com que les habilitats de 

cada alumne varien enormement, cal tenir clar què es pot demanar a cada infant. Per exemple, 

no es pot demanar la mateixa quantitat ni qualitat d’escriptura a un alumne de primer que a un 

de tercer.  

 

Recursos emprats  

- Activitat 1. Ordinador, projector, bateria de preguntes, material escolar (llapis, gomes, 

tisores, ...) 

- Activitat 2. Ordinadors, llibres de les etapes històriques, imatges de les etapes històriques, 

trencaclosques circular etapes històriques (marca DJECO), bateria de preguntes, materials 

escolars (llapis, goma, colors, ...). 

- Activitat 3. Bateria de preguntes, globus terraqüi (marca Discovery Max), imatges 

d’habitatges arreu del món, pistes del joc de pistes, material escolar (llapis, goma, colors, 

...). 

- Sessió de tancament. Esquema realitzat amb la informació de les sessions anteriors, post-

its, material escolar (llapis, goma, pega) 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

1. VALORS/CREENCES. Anàlisi dels rols familiars per tal de reflexionar sobre els drets i 

deures dels diferents membres. 

2. IDENTITAT/ALTERITAT. Estudi dels habitatges propers a ells per tal de fer conscients 

els alumnes de les diferents realitats. 

3. RACIONALITAT/IRRACIONALITAT. Comprensió de la selecció de la tipologia 

d’habitatges per tal de relacionar-ho amb la situació geogràfica. 

4. CANVI/CONTINUÏTAT. Observació dels habitatges al llarg de la història per tal de veure 

la seva evolució. 

5. INTERRELACIÓ/CONFLICTE. Anàlisi de les repercussions dels rols familiars en 

l’actualitat per tal de fer propostes de canvi. 

6. ORGANITZACIÓ SOCIAL/PODER. Identificació de la jerarquia en els rols familiars per 

tal d’entendre les situacions de desigualtat actuals. 

7. DIFERENCIACIÓ/DIVERSITAT-DESIGUALTAT. Comparació dels diversos habitatges 

presents al món per tal de ser conscients de la diversitat. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

1r, 2n i 3r nivell d’educació primària. A les activitats proposades es treballava de forma conjunta 

amb infants dels diferents cursos. D’aquesta manera, es poden aprofitar les idees i 

coneixements dels alumnes de diferents edats. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Les activitats proposades són de caràcter interdisciplinari, ja que inclouen competències i 

continguts dels àmbits de medi social, llengua, art i educació en valors. A través dels interessos 

dels infants en els habitatges es van crear tres activitats per treballar diferents aspectes 

relacionats amb aquest concepte. Mitjançant la reflexió els infants podran crear coneixement 

compartir i contrastat. 

D’altra banda, és una proposta que es relaciona amb l’entorn i amb els contextos dels infants, a 

causa de la importància que es dóna a les experiències i idees prèvies dels alumnes.  

 

Documents adjunts 

1. Seqüència Didàctica 

2. Mapa conceptual 

3. Activitat 1. ROLS FAMILIARS 

a. Bateria de preguntes 
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b. Exemple sessió 2 Qui viu aquí? 

4. Activitat 2. HABITATGES DE LA HISTÒRIA 

a. Imatges: Habitatges de la història 

5. Activitat 3. HABITATGES ARREU DEL MÓN 

a. Joc de pistes 

b. Fotografies: Habitatges del món 

c. Sessió de tancament 

 

6. Rúbrica avaluació 
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