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Per què s’ha d’aprendre 
història? 

� Perquè la història és divertida 
i amena.

� Perquè tracta sobre l’experiència 
humana i del món.

� Perquè conèixer les arrels i les 
tradicions té un valor extraordinari en 
la vida de les persones.

� Perquè permet analitzar valors, 
creences i maneres de viure de totes 
les societats.



Què pretenem a l’escola? 

� Fomentar en els infants sentiments 
d’arrelament, estimació i pertinença a la 
seva comunitat. 

� Promoure la investigació i el coneixement 
del temps passat.

� Crear un ambient favorable on compartir el 
treball amb les famílies.



Per què en els primers anys 
d’escolaritat?

� Capacitat de crear i imaginar

� Necessitat de manipular i 
experimentar

� Aprendre a aturar la mirada

� Iniciar-se en la disciplina del treball 
històric

� Posar ordre en el que ja saben



Els nens i nenes estan connectats

espontàniament al seu propi passat a través de 

les seves famílies, del medi ambient, dels mitjans

de comunicació i de l’herència cultural 

compartida. Els infants tenen una curiositat

natural sobre el seu passat, ja que els ajuda a 

desenvolupar un sentit per a la seva pròpia

identitat tant en relació a altres persones com

amb el temps.

Liz WOOD; Cathie HOLDEN
Ensenyar història als més petits (2007)



Una escola molt jove que parla 
del passat



PASSEJADES A PEU



VISITES AL MUSEU



MIRADES AL NOSTRE 
PATRIMONI



ARQUITECTURES (curs 2007 – 2008)

Tot comença ...



Demanant ajut als que en saben



És fantàstic ensenyar i aprendre!



Ja tenim l’edifici del pati!



Investigant altres edificis



El monestir de Sant Benet



El castell de Cardona



Intriga, imaginació, curiositat...



I, a final de curs, compartint  el 
que s’ha après.



LA FESTA DE L’ARRÒS 
(Curs 2008 – 2009)



Quin munt de coses han viscut 
i saben els grans!



Representant el passat



Les imatges antigues parlen d’abans



I avui, a l’escola...



...



mmm...boníssim!



Fi de festa amb els gegants



UNA DE PIRATES (Curs 2008 – 2009)



El nostre vaixell pirata



Un mar d’emocions i 
aprenentatges compartits



A punt per a l’abordatge! 



Moments fantàstics!



TERRA DE CARBÓ
(Curs 2009 – 2010)



OFICIS ANTICS 
(Curs 2009 – 2010)



LA TERRA, LA PAGESIA... 
EL MAS (Curs 2009 – 2010)



L’eixida a punt un dissabte a la 
tarda...



Aprenent dels grans



Música, tradició...



Compartint



“Evidentment, l’autèntic motiu per 
aprendre història és perquè és 
fascinant. Tota aquella gent del 
passat, atrapats en la seva vida igual 
que nosaltres: mentint, estimant, 
maquinant, lluitant, sobrevivint.
Qui ho pot trobar avorrit, això?”

Jacqui DEAN
Ensenyar història a Primària (2008)


