
 
 
 
 
   
 
    

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL,SOCIAL I CULTURAL 

 
  
 
 

                        TEMA 14 (catorze) 
 
 
 
 

                               Ara  
                          i abans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Nom i cognoms……………………………. 
 
 

 

                                                                                                                                 4t curs 

 
 
 
 
 

 
 
  



UN DIA D’ESCOLA 
 

Al matí el Xavier 
s’aixeca a les 8 per 
anar a l’escola. 
Esmorza amb els 
seus pares i la seva 
germana. 

 
Desprès del pati té 
classe de musica. 
Avui ha sortit a tocar 
la flauta. 

 
 
Es queda a dinar al 
menjador de l’escola. 
Avui tenien taronja 
de postre. 

 
 
A la nit quan s’en va 
a dormir li agrada 
llegir una mica al llit 

 
 

 Còpia el vocabulari de les fotografies 
 
llibre, pijama,…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 





QUAN ELS AVIS  TENIEN L’EDAD D’EN XAVIER 
 
Abans l’escola era diferent. 
  
Els pupitres i les taules eres de fusta. 
 

 

 
Utilitzaven tinter i plomí 
per escriure. 
No hi havia bolígrafs. 
 

Els nens i les nenes estaven separats. 
L’escola acabava als 11 o 12 anys. 
Només aprenien a llegir i a escriure i una 
mica de matemàtiques. 
De seguida començaven a treballar 
 

Completa 

Abans l’escola era………….. Els pupitres i 
les taules eres de fusta. Utilitzaven 
…………. i………….per …………... No hi 
havia …………….. Els nens i les nenes 
estaven separats. 
L’escola acabava als ……………………. 



 
NENS I NENES EN TEMPS DEL ROMANS 

 
Els nens de les famílies pobres començaven a treballar als 5 (cinc) o 6 
(sis)anys.  
Els nens i les nenes de les famílies més riques 
anaven a escola  dels 7 als 11 anys.  
Només hi havia 12 (dotze)alumnes per classe. 
Entre els 12 i 14 anys ja es casaven. 

 

Els nens de les famílies pobres 

començaven a treballar als 5 o 

6 anys. Els nens i les nenes de 
les famílies més riques anaven a 
escola  dels 7 als 11 anys. Només 
hi havia 12 alumnes per classe. 
  

A l’escola parlaven llatí. 
Escrivien en taules de fusta 
recobertes de cera. 
Els llibres eren escrits a mà i 
enrotllats. 

 
 Completa : 

A l’escola parlaven …………... 
Escrivien en …………..  de  …………… 
recobertes de ………….. 
Els llibres eren escrits a mà i ………….. 
 



 
NENS I NENES A L’EDAT MITJANA 

 
A l’època dels castells li diem Edat 
Mitjana. 
 
El nens i les nenes ajudaven als pares 
que vivien al camp. 
Al 10 anys ja treballaven com els grans.
 

          
A les ciutats aprenien l’ofici 
del pare: fuster, cuiner, 
sabater, ferrer.. 

Les nenes feien vestits i tenien 
cura de la casa. 

 
 

 

 
 

El fills dels comtes aprenien a 
ser cavallers. 

Només sabien llegir i escriure 
el monjos dels Monestirs. 
 

 

 El fills dels comtes aprenien a ser 
cavallers. Només sabien llegir i 
escriure el monjos dels Monestirs. 
Els nens pobres treballaven. 



 
NENS I NENES A L’ÈPOCA DE LES PRIMERES FÀBRIQUES 
 
A l’època de les fàbriques els 
nens i les nenes començaven a 
treballar als 7 o 8 anys. 
No hi anaven a l’escola. 
   
 

 

Els nenes i nenes de les famílies riques tenien 
professors particulars. 
A partir de 1857 es van començar a fer escoles però 
no hi anaven tots els nens. Molta gent no sabia llegir 
ni escriure. 
 

 
 
 
 
 
 

Ara a Catalunya i els països d’Europa tots els nens i 
les nenes han d’anar a l’escola i no es pot treballar 
fins als 16 anys. 
 

 

Uneix amb fletxes 
 
A l’època de les fàbriques                  Els nens i les nenes començaven         
                                                            a treballar als 7 o 8 anys 
 
                                                 Tots els nens i les nenes van a  l’escola         
                                                          
 Ara                                                Es pot  treballar des dels 16 anys 
 
                                                  
                                                  Molta gent no sabia ni llegir ni escriure. 
 
 
                                                      No hi havia escoles per tothom 
                                                             


