
     PER QUÈ HEM D’ESCOLTAR ELS NOSTRES AVIS I ÀVIES?                                               

       DE L’ESCOLA A LA FÀBRICA 

 FASE CICLE 
APRENENTATGE 

ACTIVITAT TEMPS DESCRIPCIÓ MATERIALS AGRUPACIÓ AVALUACIÓ 

1 Exploració idees 
prèvies 

Conversa 1 hora Conversa: 
- Què observem? Què s’hi feia? Què ens 
suggereixen?... 
 

-6 imatges de 
l’antiga fàbrica 
-Canó de 
pissarra 

Conversa en gran 
grup (compartir 
idees) 

Conèixer idees 
prèvies dels 
alumnes vers les 
imatges. 

2 Exploració idees 
prèvies 

Conversa  30 min Conversa: 
- Per què hem d’escoltar els nostres avis i 
àvies?   

 Conversa en gran 
grup (compartir 
idees) 

Conèixer idees 
prèvies dels 
alumnes vers els 
seus pensaments. 

3 Introducció  Conversa  30 min Conversa: Donar a conèixer els criteris i 
indicadors d’avaluació: 
-Saber escoltar. 

-Fer-se preguntes. 

-Saber treballar en parelles. 

-Posar-se d’acord. 

-Escriure un text.                  

 Conversa en gran 
grup (compartir 
idees) 

L’avaluació tindrà 
lloc durant 
l’activitat. 

4 Exploració: 
Nou coneixement  

Conversa i 
passejada  

1hora i  
30 min 

Conversa a l’aula amb l’avi i passejada per 
l’escola amb les 6 imatges a la mà. 
 

-6 imatges de 
l’antiga fàbrica 
-càmera fotos 
-càmera vídeo 

Conversa en gran 
grup (compartir 
informació i 
impressions 
personals) 

Participar 
activament  

5 Exploració: 
Nou coneixement 
+ Estructuració 

Conversa 30 min 2-Conversa -buidatge del què han après 
del testimoni. 
 

 Conversa en gran 
grup (compartir 
informació i 
impressions 
personals) 

Avaluació conjunta 
oral, guiada per la 
mestra, sobre les 
noves idees 

6 Exploració: 
Nou coneixement  

Conversa i 
passejada  

1hora i  
30 min 

1-Conversa a l’aula amb l’àvia i passejada 
per l’escola amb les 6 imatges a la mà. 
 

-6 imatges de 
l’antiga fàbrica 
-càmera fotos 
-càmera vídeo 

Conversa en gran 
grup (compartir 
informació i 
impressions 
personals) 
 

Participar 
activament  



6 Exploració: 
Nou coneixement 
+ Estructuració 

Conversa 30 min 2-Conversa -buidatge del què han après 
del testimoni. 
 

 Conversa en gran 
grup (compartir 
informació i 
impressions 
personals) 

Avaluació conjunta 
oral, guiada per la 
mestra, sobre les 
noves idees 

7 Estructuració i 
Aplicació 
 

Conversa 
Les persones 
com agents 
de canvi 

30 min Conversa 
- Per què hem d’escoltar els nostres avis i 
àvies?   

 Conversa en gran 
grup (compartir 
idees) 

L’avaluació té lloc a  
partir de la 
resposta dels 
alumnes a la 
pregunta.  

8 Estructuració i 
Aplicació 

Escriptura 
d’un text 

1 hora 
30 min 

Sintetitzar i elaborar un text expositiu 

que volem escriure en el quadre i a 

l’agenda. 

 

-full i llapis Conversa en gran 
grup. 
Escriptura del text 
en parella. 

L’avaluació la 
realitzen els nens a 
partir del treball en 
parelles. 

9 Aplicació Proposta del 
quadre i de 
l’agenda 

15 min Conversa i presentació dels escrits a la 
Direcció i al Consell Rector de l’escola 

-sobres amb els 
fulls de les 
propostes 

Conversa i 
presentació en 
gran grup 

L’avaluació la 
realitza la mestra a 
partir de 
l’observació del 
comportament dels 
alumnes. 

10 Aplicació Observació 
de quan 
pengen el 
quadre 

15 min Sessió de tancament: 
Observació de quan pengen el quadre a 
l’escola 

-quadre 
 

Participació en 
gran grup 

L’avaluació la 
realitza la mestra a 
partir de 
l’observació del 
comportament dels 
alumnes. 

 


