Fitxa d’activitat
Com es movien els meus besavis?
Edat

Durada

+10

Materials

2,5 h

Ordinador amb connexió a internet, pantalla i
canó de projecció, cartolines o paper
d’embalar i material necessari per a fer un
mural.

Descripció de l’activitat
Proposem fer una recerca individual a partir de preguntes a persones més grans: avis, àvies, pares, mares, etc., per tal de conèixer alguns
aspectes de la seva infantesa relacionats amb la mobilitat. Cal preguntar a la persona entrevistada l’edat, per tal de saber a quins anys fa
referència.
Cal preparar un qüestionari consensuat entre tots els alumnes.
Algunes de les preguntes que es poden fer:
Quan tenies la meva edat, com anaves a escola?
A quina distància estava de casa teva?
Quants viatges feies?
Vivies en un poble o en una ciutat?
Tenies bicicleta?
A casa teva hi havia cotxe? Quants?
Jugaves al carrer?
Quins eren els mitjans de transport més habituals?
Sorties molt del teu barri, poble o ciutat?
Per quin motiu? Com ho feies per traslladar-te?
Al teu barri, poble o ciutat, podies arribar a tot arreu sense cotxe?
De les entrevistes se’n pot fer una posada en comú i fer un buidat per anys o dècades tot observant les semblances i diferències amb
l’actualitat. Cal fer adonar a l’alumnat que avui en dia tenim molts problemes derivats de l’ús i l’abús del transport individual que en el
segle passat eren impensables.
En el cas de trobar fotografies es pot fer un mural comparatiu entre els mitjans de transport de principis del segle passat i els de l’actual.
Ampliació:Es poden afegir altres preguntes que ens ajudin a comparar com eren les ciutats abans i actualment, especialment en l’entorn
educatiu: anaves sol o sola a l’escola? Com eren els carrers? Feies extraescolars?
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