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Llibre de família 
 

 
 
 
Objectius  

  
• Despertar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua. 
• Propiciar el coneixement de l’entorn, la reflexió i el creixement 

personal. 
• Realitzar activitats d’escriptura creativa al voltant del jo. 
• Despertar el gust per la literatura a partir del relat d’experiències 

personals relacionades amb obres i fragments de la literatura universal. 
• Capacitar l’alumnat per intervenir en fòrums de debat a partir de l’ús 

de protocols de cortesia i de respecte en relació a les idees dels altres. 
• Capacitar l’alumnat per llegir críticament a partir de la reflexió i el 

contrast entre diverses opinions o lectures enfrontades. 
• Despertar en l’alumnat la consciència que la llengua és un instrument 

viu i necessari per conviure i expressar sentiments, idees i emocions, a 
partir d’activitats lingüístiques que el faran reflexionar sobre el 
funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. 

• Treballar la gestió de la informació a partir de la cerca, selecció i 
posterior manipulació de les informacions obtingudes. 

 
Descripció de la proposta  

 
La seqüència didàctica té com a nucli la recerca de la identitat familiar. 
Parteix d’una recerca personal en la qual l’alumnat ha d’escriure sobre el 
membre més antic de la família que ells recorden. A partir d’aquesta 
temàtica es van desplegant tot un seguit d’activitats diverses d’escriptura, 
lectura, participació en fòrums de debat, lectura crítica, lectures literàries, 
concursos lingüístics, ús del diccionari, gestió de la informació, fins arribar a 
la creació literària. En aquest cas es tracta de la creació d’un text biogràfic 
titulat El meu arbre genealògic. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquesta seqüència didàctica està pensada per al primer cicle de l’ESO i es pot 
desenvolupar en unes 12 sessions. 
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Documents adjunts  

 
- Material de treball per a l’alumnat: 
 

Dossier: Jo i les meves llengües 
 
 


