
BATERIA DE PREGUNTES 

 
 
En cas que es veiés que la conversa no és fluida, es podria fer ús d’algunes d’aquestes preguntes: 

- Sobre els materials i situació geogràfica: 

 I de què estan fetes les vostres cases? Són de fusta, de maons?  

 Per què creieu que són d’aquests materials?  

 Les cases poden ser de qualsevol material?  

 A mi m’agradaria que fos de cotó perquè és molt suau i tou, podria fer-la? 

 A altres llocs del món estan fetes dels mateixos materials que aquí (iglús, cabanes, ...?) 

 Heu sentit a parlar sobre les cases al Japó? Què tenen de particular? 

 Creieu que sempre han estat construïdes dels mateixos materials? 

 Es podria fer una casa de fusta a la platja? Per què? 

 

- Sobre la tipologia d’habitatge i situació geogràfica: 

 Viviu en un pis, en una casa, ...? Per què? 

 Us agradaria viure en una casa, pis, ...? 

 On us agradaria viure? 

 Per què creieu que a Ripollet hi ha tants blocs de pisos i tan poques cases? 

 On hi ha més cases al camp, a la muntanya, a les ciutats? 

 Sempre hi ha hagut blocs de pisos? 

 Creieu que podríem construir un bloc de pisos al costat del mar? I dalt d'una muntanya? 

 

- Sobre els rols familiars: 

 Qui viviu a casa? 

 Feu moltes feines a casa? 

 Qui en fa la majoria (netejar, rentar els plats, cuinar)? 

 Creieu que n’hauríeu de fer més? 

 Quines us agradaria fer? 

 

- Sobre la història? 

 El temps està dividit en diversos períodes, sabeu el nom d’algun d’ells? 

 Com creieu que eren els habitatges en el passat?? 

 Quins canvis creieu que hi ha hagut? 

 Els vostres avis vivien en cases semblants a la vostra? Com eren? 

 Com creieu que vivien les persones fa anys? 

 Teniu alguna informació d’una altra època històrica? Quina? 


