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Historiem: escriure la pròpia història 

 
 
 
Objectius 
 

• Desenvolupar la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada i escrita, per a 
la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per 
a la participació en creacions culturals. 

• Promoure l’ús de les TAC. 
• Situar etapes i fets de la història personal, familiar, local, catalana i espanyola en el 

temps i en una estructura cronològica. 
• Relacionar alguns fets de la història del segle XX i XXI amb la història familiar i local, i 

narrar-los. 
 
Descripció de la proposta 
 
En aquesta proposta es treballa conjuntament la història i l’expressió escrita. L’alumnat 
comença la proposta a cinquè i l’acaba a sisè de primària. A cinquè es treballen diferents 
tipologies de textos, tant teòricament com pràcticament, en el taller d’expressió escrita. També 
es fa el treball de “La meva història”  a l’àrea de medi. Seguint la pauta de com fer un treball, 
l’alumnat fa un treball sobre la seva vida. A sisè en el taller d’expressió escrita es porta a 
terme un treball de personalització de textos anomenat: “Les meves historietes” .  
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
5è curs: La meva història 
Es pretén que l'alumnat entengui què fa un historiador, què estudia (els fets més importants), 
les fonts d'informació, l'ordre cronològic... Aprendre a fer un treball amb una pauta que els 
servirà per a treballs posteriors. Cadascú ha de fer la seva història, d'una manera pautada.  
Cada setmana es fa un apartat: 

• Aprendre a fer una portada ben feta. 
• Introducció conjunta. 
• Es demana a cadascú que esculli cinc moments per explicar. Es consensuen amb la 

professora perquè d'una manera o altra, expliquin tota la seva vida fins ara. 
• Cada setmana es desenvolupa un dels apartats anteriors. 
• Opinió personal 
• Fonts d'informació 
• Índex 

 
6è curs: Les meves historietes  
Després de treballar a 5è tota la tipologia de textos al taller d’expressió escrita (una hora 
setmanal i dues mestres a l'aula), a 6è s’apliquen aquests coneixements a un treball personal 
anomenat "Les meves historietes". Es tracta de personalitzar els textos, i que l’alumnat sigui 
el protagonista d'una manera o altra dels escrits. Es dóna una pauta de com fer treballs: 
portada, introducció, cos del treball, opinió personal i fonts d'informació. El cos del treball està 
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format per un conjunts de textos elaborats cada setmana amb l’alumne com a protagonista. A 
final de curs, tot l'alumnat té el seu llibre enquadernat. Paral·lelament, es crea un llibre digital 
amb tot aquest treball, que recull també una part audiovisual que serveix de motivació.  
 
Recursos emprats 
 

• Es treballa tot l'apartat de l'expressió escrita amb material elaborat del cicle seguint les 
directrius dels acords del claustre de l'escola. 

• Com elaborar un treball.  
• Llibre digital:  http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7002752_2455/llibre  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de cicle superior de primària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Llengua catalana, socials i TAC.  
 
Documents adjunts 
 
Material professorat: 

• L’experiència a l’escola Sant Cristòfol. 
• Acords sobre expressió escrita. 
• Tipus de text per cicles. 
• Ortografia per cicles. 
• Acords expressió escrita cicle superior.   

 
Material alumnat:  

• Com elaborar un treball 
• Codi de símbols de correcció 

 
Autoria 
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