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El meu poble 
 
 
 
Objectius 
 

o Prendre consciència de la pertinença al poble a partir del reconeixement 
d’elements o llocs que el caracteritzen, de la comparació entre la manera de 
viure d’abans i la d’ara, a més a més, de la reconstrucció de la història del 
poble a partir de fonts orals, fotografies i altres materials. 

o Treballar la descripció i la comparació a partir de la visualització de fotografies 
d’èpoques diferents, així com l’ús dels temps verbals (present, passat 
perifràstic, imperfet d’indicatiu), l’adjectivació, la puntuació i el lèxic tenint en 
compte el procés d’escriptura del text i la seva estructura. 

o Iniciar l’alumnat en l’ús de la càmera fotogràfica com a eina de recollida 
d’informació visual. 
 
 

Descripció de la proposta 
  
Aquesta proposta pretén aprofundir en el coneixement del poble i reforçar el sentit de 
pertinença a una comunitat geogràfica després d’haver estudiat dins de l’àrea de medi 
natural, social i cultural de cicle inicial les diferències entre poble i ciutat, així com 
també la noció de barri. A 1r de primària l’alumnat ja ha realitzat una activitat 
d’observació del casc antic amb l’objectiu d’observar-ne les seves característiques.  
A nivell lingüístic es treballa la descripció dels espais representatius del poble en el 
passat i en el present a partir de la redacció de dos textos descriptius. 
 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
En aquesta activitat es parteix del context real de l’alumnat (el poble).  
En la proposta s’involucra la família en la tasca ja que els alumnes porten fotografies 
de casa, i retornen el llibre de la classe a casa amb les aportacions de familiars. 
Les activitats es realitzen en grup per fomentar la participació, la responsabilitat i 
l’autonomia. 
Es treballen aspectes de llengua com la descripció, la comparació, la puntuació i els 
temps verbals. També es fa un treball de llengua oral davant de la classe en explicar 
una anècdota que passa de generació en generació. 
Es fomenta el fet de compartir els treballs entre cicles i la integració escolar. 
 
 
Recursos emprats 
 
Càmera digital 
Ordinador 
Mapa o plànol del poble amb el recorregut marcat 
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Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Expressió escrita   C-5,C-6 i C-7  
Comunicació oral  C-9  
Competència plurilingüe i intercultural C-13 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de segon curs de cicle inicial de primària. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
 
Llengua catalana, coneixement del medi natural, social i cultural i TAC. 
 
 
Documents adjunts 

 
• Material de treball per al professorat 

o Fotos antigues de l’escola i de l’arxiu particular del fotògraf del poble Josep 
Pagès, recopilades en un ppt 

o Guió  de l’activitat “El meu poble” 
o Document de comentari de competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 
o Continguts lingüístics  “El meu poble” 

 
• Material de treball per a l’alumnat 

o Mapa poble_20140227_131414_001.jpg 
o Fitxes amb la fotografia: fitxa poble abans.doc; fitxa poble ara.doc 
o Llibre de la classe 

 
 
Autoria 
 
Neus Arnau Planellas, Roser Gelis, Rosa Ma Noguer. 
Escola St. Cristòfol. Les Planes d’Hostoles (Girona) 
 
 


