
ACTIVITAT 1: Què és una família? 
 

 

 

MATERIAL PER A L’ACTIVITAT 

 
A la segona part de la sessió l’alumat haurà de classificar un seguit d’imatges, extretes 

d’internet, (les que hi ha al document són lliures de drets d'imatge). Són imatges que 

representen diferents agrupacions familiars que després comentarem. Les següents 

imatges són un exemple que es podria seguir, tot i que, per fer la classificació, és 

recomanable que hi hagi un parell d’imatges de cada agrupació familiar.  

 

ACTIVITAT 1: Exploració – Què és una família? 

OBJECTIUS 
O2: Analitzar la tipologia de famílies existents per prendre consciència que les 
famílies són una construcció social. 

CONTINGUTS 
- Racionalitat/irracionalitat 
- Diferenciació: diversitat/desigualtat 

BREU 

DESCRIPCIÓ 

Aprofitant que aquesta programació didàctica es durà a terme al mes de gener en 
tornar de les vacances de Nadal, s’iniciarà la primera sessió d’exploració preguntant 
com han anat les vacances, què han fet, si han passat els dies amb la família, etc.. Per 
introduir el tema de la família, es visionarà una part d’un capítol “El meu primer Nadal” 
de “La família del Club Súper 3”   https://www.youtube.com/watch?v=KMlbbuKN-FA  
per comentar-lo i es mostrarà una foto dels membres de la família del Club Súper 3 per 
iniciar una conversa grupal sobre el tema.  
 
La segona part d’aquesta sessió la dedicarem a observar la diversitat de tipologies 
familiars. Donarem a cada grup de taules fotos amb diferents agrupacions de famílies 
perquè les classifiquin com creguin. Seguidament, mitjançant l’activitat del semàfor*, 
posarem en comú conjuntament les classificacions que cada grup de taules hagi fet per 
tal de deixar constància del que s’ha fet en aquesta sessió i poder-ho revisar més 
endavant, si ens cal.  
 
*Activitat semàfor: consisteix en col·locar una cartolina verda, vermella i taronja a la 
pissarra, per exemple, i mitjançant el diàleg que la mestra haurà d’iniciar, s’aniran  
col·locant les diferents classificacions. Si tot l’alumnat està d’acord es col·locaran al 
verd, si no estan d’acord al vermell i si no s’acaba d’arribar a l’acord al taronja. S’hi pot 
afegir un quart color en cas que hi hagi algunes classificacions que no quedin del tot 
clares. 

ORGANITZACIÓ 

AULA 

Primera part de la sessió: conversa grupal sobre la família del CS3 
Segona part de la sessió:  

- classificació  grups de taules 
- posada en comú i activitat semàfor gran grup 

MATERIALS I 

RECURSOS 

- Power Point amb vídeo Família CS3 i imatge 
- Cartolines: verda, vermella, taronja i blava 
- Fotografies de diferents agrupacions familiars 

DURACIÓ 1h 30min. 

AVALUACIÓ Avaluació formativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMlbbuKN-FA


ACTIVITAT 1: Què és una família? 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


