Estimades famílies.
Tenim un problema i una posible solució. Estem investigant la vida de Kandinsky i de la Pura Navarro i ens trobem que els passen moltes coses, i
no totes el mateix any. Hi ha coses que els passen quan tenen 20 anys, d’altres, quan en tenen 44, d’altres, quan en tenen 78,… I no sabem què
vol dir 20 o 44 o 78, o el que sigui.
Les mestres hem pensat una posible solució: ens podríeu omplir l’arbre genealògic que us adjuntem, sense treure-us anys! Es tracta que enganxeu
una foto de carnet (si teniu) en cadascun dels espais. Si no, que el vostre fill/a en faci un dibuix com si fos una foto. Que sàpiga a qui està
dibuixant. A dins del cor ens hauríeu de posar l’edat de cadascú. Si hi ha algún avi que ja no hi sigui, podeu posar l’edat que tenia quan va morir.
Es tracta de facilitar als nens/es la relació edat d’una persona – en quin punt de la seva vida es troba. Expliqueu als infants quants anys tenen els
cosins, germans, tiets,... Perquè ens seran útils. Penseu que el temps històric és un dels aprenentatges que més costen en aquestes edats. Tot el seu
recorregut de vida són 5 o màxim 6 anys. Per ells, 10 anys i 50 anys són igualment infinits.
Forma d’omplir l’arbre:
 Al tronc s’ha de posar les dades del vostre fill/a. Foto o dibuix, al cor, l’edat actual i al plec superior del pergamí, el nom.
 A les branques més baixes ha d’haver les dades del pare i la mare. En el cas dels nens/es de pares separats o divorciats, ens és igual que hi
hagi les dades del pare biològic o qui l’infant consideri pare. El company de la mare,... Qui vulgui representar el nen/a.
 A les branques del mig ha d’haver les dades dels avis materns i paterns, sortint de la foto corresponent. Això vol dir que, a dalt de la foto
del pare del nen/a ha d’haver els avis paterns.
 A les branques superiors ha d’haver les dades dels besavis de l’infant, és a dir, els vostres avis (els avis dels pares i les mares dels nens/es
de la classe).
Tenim intenció de penjar aquests fulls en una paret de la classe a mode de referent temporal i ens seran de gran ajut per anar elaborant un fris
històric en el que situarem algunes dades importants dels artistes que anem treballant.
Com que recopilar fotos és tasca feixuga, us deixem dos caps de setmana enmig. Ens aniria molt bé tenir tots els fulls, com a molt tard, el dia 30
de març. Esperem no estar-vos complicant massa la vida.
Com sempre, moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Les mestres de P5

