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Objectius 
- Conèixer el nom dels avantpassats fins als besavis i besàvies. 
- Investigar sobre les arrels familiars. 
- Obtenir informació quant a les característiques i les relacions dels membres de 

la família. 
 

Temps 
Una hora, aproximadament. 

 

Material 
Un full per persona amb una graella per emplenar. 

 

Metodologia  
1. Aquesta sessió s’ha de portar prèviament ja preparada per tal que l’alumnat, en 

el moment de la seva realització, ja conegui el nom dels seus avantpassats fins 
als seus besavis i besàvies, i, a més a més, que hagin preguntat coses sobre 
ells/es. 

2. L’activitat consisteix a dir-los que escriguin el nom de cada un d’ells i al costat 
que dibuixin l’animal que aquesta persona els suggereix a partir de les qualitats 
més rellevants que la caracteritzin o simplement per associació. 
o Es poden posar exemples: 

- Una àvia que una de les seves característiques ha estat ser molt 
treballadora quin animal us podria suggerir ? (una formiga) . 

- Un avi molt gran, fort i molt valent ? (un ós). 
- Una besàvia molt bona persona ? (una ovella)... 

o En el cas que no sàpiguen res d’un membre, que es deixin portat per la 
seva intuïció o imaginació. 

o No serà el dibuix l’objectiu d’aquesta activitat però caldrà fer-lo amb cura. 
Aquestes identificacions amb animals ens poden donar una informació molt 
valuosa de com percep l’alumnat el seu entorn familiar, les relacions entre 
diferents membres, les seves característiques... 

3. Un cop acabat, es pot parlar amb cada un d’ells perquè ens ho expliquin. Poden 
sortir coses sorprenents que les podem utilitzar per ampliar el coneixement de 
l’alumne i en algun cas també ens poden servir per parlar amb les famílies. 
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Deures per preparar el treball dels arbres familiars 
 
Durant aquesta setmana us demanem que feu d’historiadors i historiadores. La 
investigació l’haureu de fer a les vostres pròpies famílies. 
 
Què caldrà esbrinar ? 

- Nom del vostres avantpassats i el lloc on van néixer. 
- Besavi ( per part de pare). 
- Besàvia (per part de pare). 
- Besavi ( per part de mare). 
- Besàvia (per part de mare). 
- Avi ( per part de pare). 
- Àvia (per part de pare). 
- Avi ( per part de mare). 
- Àvia (per part de mare). 
- Pare. 
- Mare. 

 
Aprofiteu també perquè us diguin com eren, alguna característica, algun fet pel qual 
se’ls recorda. 
 
A més a més de conèixer els seus noms i els llocs on varen néixer, aprofiteu per 
preguntar com més coses millor, sobretot dels avis i àvies que  tenen més propers: 

- Com era la terra on vivien ? 
- Se l’estimaven ? 
- Per què van decidir marxar-ne ? 
- Com era la vida llavors ? 
- A quina edat començaven a treballar ?  
- Podien anar a l’escola?  
- Hi anaven tots els nens i les nenes ?  
- Què passava quan algú es posava malalt ?  
- Com es comunicaven a distància ?  
- Com es desplaçaven ?  
- Tenien la varietat d’aliments que tenim nosaltres ? 
- Com es divertien?  
- Com eren els costums familiars ? 
-  Quines coses que tenim ara ells no tenien (llum, aigua, telèfon, 
electrodomèstics...) ? 

 
Si teniu la sort de poder parlar amb els vostres avis o àvies, feu que us expliquin 
anècdotes, curiositats; ells segur que estaran encantats que els ho pregunteu, i 
vosaltres podreu descobrir coses que ni us les imagineu. 
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