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Fa 32 anys que fas de mestra de parvulari. Però 
què et va fer decantar cap a l’ensenyament de la 
història? 

El que faig és fer de mestra de parvulari. Ensenyar his-
tòria als nens d’aquestes edats és una tasca més, com 
ensenyar-los a llegir i a escriure, a dibuixar, a comptar, 
explicar-los contes, etc.

Durant molts anys vam compartir escola amb el direc-
tor de Zenobita edicions, en Josep Antoni Serra, i ell va 
ser qui em va fer descobrir les moltíssimes possibilitats 
de treballar història amb els petits i em va encomanar 
l’apassionant que arribava a ser. Paral·lelament també 
vaig col·laborar, com altres mestres de la zona, en el seu 
treball d’investigació sobre l’aprenentatge de la història 
en el cicle inicial de primària. Vam començar a pensar, a 
proposar temes i a provar-los a la classe. La resposta dels 
escolars va ser increïble, mostrant molt interès i moltes 
ganes de saber-ne més. 

A classe no he treballat mai amb un llibre de text que em 
marqui i m’obligui a realitzar unes unitats de treball con-
cretes, sovint poc significatives, amb els meus alumnes. 
Aquest gran marge de maniobra que dóna el preparar-te 
tu les unitats de treball a realitzar amb el teu grup classe, 
va facilitar el poder portar a la pràctica les primeres uni-
tats d’història. 

Concretament, quin tractament es fa de la història 
als nens de parvulari a l’escola Pla del Puig?

A la nostra escola treballar unitats d’història des de P3 
forma part del Projecte Educatiu de Centre i, per tant, 
no es tracta de treballs que es donin de manera aïllada i 
puntual en un curs en concret. Treballar unitats d’història 
és un dels trets diferenciadors de la nostra escola.

Els nens són molt receptius i ens demostren que són ca-
paços d’aprendre moltes més coses del que a vegades els 
oferim. Sempre s’ha tingut la tendència d’ensenyar-los les 
coses properes, però també els encanta escoltar històries 
de fa una pila d’anys, visitar llocs, descobrir objectes 
antics, fer volar la imaginació amb històries i personat-
ges del passat, visitar un castell, representar situacions 
històriques, etc.

El que sí que és cert és que abans de treballar un tema 
d’història a la classe, cal que el mestre s’hagi preparat 
molt bé el tema, la informació que presentarà als alum-
nes, les activitats d’aprenentatge, etc.

Treballar la història requereix que el mestre tingui molt 
present quines són les activitats pròpies d’aquesta ma-
tèria que han de realitzar els nens i el seu grau de dificul-

tat, per tal de fer una correcta planificació del treball, així 
com dels materials que han de tenir a l’abast l’alumnat.  

Com que treballar la història no és una pràctica habitual 
en les escoles de primària, i menys encara a parvulari i 
en els primers cursos de primària, en general els mes-
tres no som gaire coneixedors dels tipus d’activitats i de 
la metodologia que requereix aquesta disciplina. És per 
aquest motiu que el curs passat, el claustre vam seguir 
un curset d’assessorament de vint hores amb el títol “Me-
todologia per a la preparació d’unitats d’història” que ens 
va impartir el mateix Josep Antoni Serra.

Així doncs, quines activitats realitzeu amb els 
alumnes per treballar història? 

Les sortides, visionar imatges antigues, pel·lícules, visitar 
museus, recerca d’objectes antics d’altres èpoques, 
entrevistes a persones del poble coneixedores de temes 
concrets, explicar llegendes i contes, etc. són algunes de 
les activitats que realitzem amb els nens.

Una de les coses que nosaltres potenciem i ensenyem 
als nens és a educar la mirada, és a dir, que observin i 
s’adonin de les coses que hi ha al seu entorn que no són 
fetes d’ara; que no sempre han estat així i que aprenguin 
quan han estat fetes, amb quina utilitat, per quin motiu 
es troben, on es troben, etc. És que, com diuen els ex-
perts: “qui dibuixa, observa; qui observa, interpreta; qui 
interpreta, entén”.

Quines mancances has anat trobant a l’hora de 
treballar història amb petits?

Principalment que no hi ha gaire materials d’història per a 
aquestes edats. A l’escola fem servir el que ja fa uns anys 
va començar a publicar Zenobita edicions. 

L’últim quadern didàctic que has escrit va sobre 
les aventures de l’Odisseu. Com es decideix tractar 
aquest tema i com s’arriba a tenir el llibre acabat?

El tema de l’Odisseu es va començar a tractar en un 
grup de P4 en un moment del curs en què es treballaven 
aspectes de la Mediterrània. Llavors vaig adaptar algunes 
de les aventures més importants de l’Odissea a l’edat dels 
nens i cada dia els en llegia una. Als nens els encantava 
tant o més que el conte de la caputxeta vermella i, vist 
l’entusiasme, vam anar introduint més coses sobre el per-
sonatge: qui era, on vivia, com era aquell món… Per als 
nens l’Odisseu es va convertir en un personatge proper, 
conegut, i no només ell sinó tot el seu entorn, la Grècia 
antiga. 
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A partir del material que vam anar recollint i fent servir 
en aquestes classes, el que vam fer va ser ampliar-lo per 
a nens dels últims cursos d’educació infantil i dels primers 
nivells de primària, i és en aquest punt on neix el qua-
dern, que tracta sobre l’antiga Grècia a partir dels viatges 
i aventures d’un mite grec, Odisseu, en el seu retorn a 
Ítaca després de la guerra de Troia. 

Personalment, què significa per tu poder ensenyar 
aquestes històries als més petits?

Diuen que per poder viure millor el present cal conèixer el 
passat. És per això que quan més aviat els nens comen-
cin a esbrinar, descobrir i remenar en el passat, millor. 

Els nens han de saber que no hem viscut sempre de 
la mateixa manera, han de conèixer coses tan simples 
com, per exemple, que no sempre hi ha hagut cotxes, ni 
supermercats, ni ordinadors, ni llibres; que van existir els 
homes prehistòrics i que en aquella època és vivia molt 
diferent d’ara; que en els castells que avui en dia només 
podem anar a visitar,  hi havien viscut cavallers, comtes, 
senyors i dames; han de saber qui eren els romans i els 
grecs; com vivien i com els podem identificar (pels seus 
vestits, pels seus costums, etc.).  

Ensenyar història als petits és acompanyar els nens en un 
viatge al passat i ficar-se dins de les històries. Ensenyar 
història en aquestes edats, és una mica com explicar un 
conte, és per això que moltes vegades se solen tenir com 
a referents llegendes i novel·les per iniciar el tema. Per 
exemple, en el quadern Els pirates i l’illa del Tresor 
vam basar-nos en la novel·la L’Illa del Tresor de Robert 
L. Stevenson; La llegenda de la Torre de la minyona, 
acompanya i complementa el material Viure en temps 
dels castells i Les aventures d’Odisseu i els grecs 
parteixen d’una adaptació d’alguns episodis de l’Odissea 
d’Homer. 

Quins projectes heu realitzat com a escola pel què 
fa a història?

Com ja he comentat abans, treballar la història des de P3 
forma part del nostre Projecte Educatiu de Centre. 

Fins ara hem treballat diferents temes o projectes: El 
curs 2007-2008, vam començar per Les arquitectures, 
coincidint amb la inauguració i instal·lació de les prime-

res casetes de l’escola. El projecte Arquitectures ens va 
portar a treballar diferents tipus d’edificacions i unes molt 
característiques del nostre paisatge com són les barra-
ques de vinya.  Més endavant descobrim i treballem una 
altra edificació molt coneguda arreu i que tenim molt a 
prop de l’escola, el monestir de Sant Benet. El monestir 
ens va portar al temps de castells.  El curs 2008-2009, 
va ser un any dedicat al mar i no podien faltar els cor-
saris i els pirates. El curs 2009-2010, el dediquem a la 
terra, amb les unitats de terra de carbó (la mineria), 
els oficis antics i els masos de Sant Fruitós. El curs 
2010-2011, el dediquem a les persones: el nostre nom i 
la nostra història personal i la de la nostra família, 
persones famoses, inventors com en Gutenberg i 
els homes de la prehistòria. Paral·lelament també hem 
treballat temes de patrimoni local com la Festa de l’Arròs, 
el cobert de  la màquina de batre, escultors i escultures 
del poble, etc. 

I quina és la reacció per part de l’entorn familiar 
en veure que de tant petits ja estan aprenent his-
tòria? 

La resposta de les famílies a partir del moment en què 
comences un tema d’història és fantàstica. Recordo quan 
vam treballar els pirates que, en una setmana es van 
omplir les classes de vaixells que havien fet les famílies 
amb els nens a casa, i el mateix va passar amb viure en 
temps dels castells. Quan vam treballar l’Odisseu, els 
pares m’explicaven que abans d’anar a dormir, els nens 
els demanaven que els llegissin els viatges d’Odisseu que 
havíem llegit a l’escola. Les famílies manifesten que se 
senten sorpreses i a la vegada satisfetes que els seus fills 
i filles de quatre, cinc, sis, set i vuit anys parlin amb total 
normalitat i coneixement dels merlets i del pont llevadís 
dels castells medievals, dels homes prehistòrics, de qui 
era el monstre Polifem i per a què servien les barraques 
de vinya, per posar alguns exemples.  El que està clar, és 
que en tots els temes, s’estableix un aprenentatge molt 
compartit amb les famílies. 

Finalment, tens algun quadern preferit que en 
guardis més bon record?

De tots els què he escrit en guardo molt bon record, 
però segurament, pel fet de ser el primer i per la il·lusió 
que això et suposa, et diria que Els pirates i l’Illa del 
Tresor. 


