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HISTORIEM!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Historiem!!! 

INTRODUCCIÓ 

És una experiència multidisciplinar  que engloba l'àrea de medi i llengua catalana. 

Es porta a terme a cicle superior de primària i es realitza una part a cinquè i una altra a 

sisè. 
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QUÈ PRETENEM AMB AQUESTA ACTIVITAT? 

Àrea de llengua catalana  

Objectiu  

• Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 

comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al 

desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les 

creacions culturals. 

• Promoure l’ús de les TAC. 

Continguts 

• Escriptura de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents 

intencions que, sempre que calgui, han de tenir el suport d'imatges o esquemes: 

narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics, entre 

d'altres. 

• Coneixement i aplicació de l'estructura que determina la tipologia dels textos (per 

exemple, en una descripció, hi ha una presentació i un desenvolupament; en una 

notícia s'ha de respondre a unes preguntes, en una narració, hi ha de passar alguna 

cosa). 

• Consolidació de les estratègies adquirides en cursos anteriors en el procés de 

producció de textos: pensar (intencions, destinatari, contingut possible), escriure 

(tenir present la intenció, llegir la part escrita per saber com continuar, afegir-hi o 

treure idees), revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una 

lectura en veu alta per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i modificar el text 

a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments). 

• Realització de treballs. 

 

Criteris d'avaluació 
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• Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents a mà i fent 

ús de TIC, ben construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de 

pensar escriure o elaborar i revisar. 

• Conèixer i aplicar l'estructura que determina la tipologia dels textos. 

• Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies... 

Àrea de medi  

Objectius 

• 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. 

Continguts 

• Realització d’un treball d’investigació. 

• Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials). 

• Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del 

passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi 

intergeneracional d’experiències. 

 

Criteris d'avaluació 

• Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per 

obtenir informació sobre els trets significatius. 

• Saber distingir entre fets rellevant i fets secundaris. 

• Seguir un ordre cronològic. 

 

METODOLOGIA 

La meva història  
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Ja fa uns quants anys que vam iniciar aquesta experiència. Els primers anys només 

fèiem la part de "la meva història". Es porta a terme a l'àrea de medi i es fa servir per 

introduir la 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 ja que 

se'ls dóna una pauta també per a treballs posteriors. (ANNEX 1) 

Cada un ha de fer la seva història, d'una manera pautada perquè estem a l'inici de 

cicle superior.  Cada setmana  fem un apartat. Comencem  per: 

1. Aprendre a fer una portada ben feta. 

2. Es fa una introducció conjunta. 

3. Es demana a cada un/a escolli 5 apartats  per explicar. Es consensuen amb la 

professora perquè d'una manera o altra, expliquin tota la seva vida fins ara. 

4. Cada setmana es desenvolupa un dels apartats anteriors. 

5. Opinió personal 

6. Fonts d'informació 

7. Índex 

Al final queda el treball de " la meva història". ( ANNEX 2) 

Les meves historietes  

Després d'uns anys de portar a terme aquesta experiència es va decidir lligar aquest 

tema amb l'àrea de llengua catalana, concretament en l'àmbit de l'expressió escrita ja 

que era un treball motivador. 

Ja des de fa anys la nostra escola està molt implicada en el tema de l'expressió escrita 

i s'han portat a terme acords per intentar millorar-la.(ANNEX 3) Aquests acords han 

donat el seu fruit i el nivell d'expressió escrita dels alumnes és bo, el resultat de les 

diferents proves externes ha resultat molt satisfactori. (ANNEX 4). Després de treballar 
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a 5è al taller d'expressió escrita (1 hora setmanal i 2 mestres a l'aula) tota la tipologia 

de textos, a 6è hem fet l'experiència d'aplicar aquests coneixements a fer un treball 

personal que hem anomenat "Les meves historietes". Es tracta de personificar els 

textos, és a dir ells/es són els protagonistes d'una manera o altra dels escrits. 

Seguim la  pauta de com fer treballs:  

• Portada 

• Introducció 

• Cos del treball 

• Opinió personal 

• Fonts d'informació 

El cos del treball consisteix en fer cada setmana un tipus de text diferent amb 

l'alumne/a com a protagonista presentat per un petit escrit introductori escrit en un full 

de color. A final de curs, tot l'alumnat té el seu llibre enquadernat. (ANNEX 5) 

Paral·lelament, es creava també un llibre digital amb tot aquest treball. Aquí a més de 

trobar el petit text introductori, també hi ha una part audiovisual que serveix de 

motivació. Es pot veure a l'adreça : 

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7002752_2455/llibre  

(ANNEX 6) 

Quan es treballa?  

• A 5è es porta a terme: 

- Aprendre a realitzar  un treball 

- El treball de" La meva història" 

- Treball sistemàtic d'expressió escrita 

• A 6è es porta a terme:  

- Les meves historietes 
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- Llibre digital 

VALORACIÓ 

Es valora molt positivament perquè: 

• S’han complert els objectius que es proposaven. 

• Aprenen a realitzar un treball. 

• Aprenen a fer un llibre digital. 

• El treball de " La meva història" és un treball de recerca  i els alumnes realitzen 

en petita escala la feina de l’ historiador.  

• El treball de "La meva història" implica en la majoria dels casos, la participació 

de la família  i això fa que sigui un treball col·laboratiu família i infants, cosa que 

comporta una relació més estreta que agrada molt a totes les famílies i a 

l’alumnat. 

• L'alumnat està molt motivat i amb moltes ganes d'expressar-se, ells mateixos 

comenten les ganes que tenen d'arribar a l'hora d'expressió escrita i també de 

continuar aquest treball. 

• Hi ha una important  millora de l'expressió escrita. 

 

 

 

 

 

   

 



Llibre digital  

http://apliense.xtec.cat/
prestatgeria/b7002752_

2455/llibre  


