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Benvingut/benvinguda al  Quadern de llar, una proposta pedagògica dissenyada per 
a l’alumnat de 5è i 6è de primària, creada pel Museu de Cervera i el Festival Segamots. 
Aquest dossier d’activitats forma part del projecte “El meu cos és una casa”. En aquesta 
ocasió, et proposem noves activitats per aprendre, reflexionar, crear i compartir. 
Abans de començar, fem una mica de memòria.

Va de conèixer la casa dels Duran i Sanpere.

Va d’entendre la història a partir de les històries de les persones i els objectes que habiten una casa.

Va de pensar en les cases com a espais físics però també sentimentals.

Va d’escoltar, d’imaginar i d’explicar històries.
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DE QUè VA El ProjECtE El MEU CoS éS UnA CASA?

AlgUnES PrEgUntES ABAnS DE CoMEnçAr...

Una casa és sempre una llar?

Per què hi ha gent que no té casa?

Si tu fossis una casa, com series?

https://museudecervera.cat/ca/
https://www.somsegarra.cat/cultura/noticia/6258/festival-segamots-2020-guissona
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Fa uns mesos vas conèixer la casa on vivia la família dels Duran i Sanpere. Com ells, 
molts de nosaltres habitem un lloc, ja sigui una casa amb jardí o un pis petit. Aquest 
lloc és per a cadascun i cadascuna de nosaltres molt més que una casa, és la nostra 
llar.

Què ha de tenir un lloc per poder anomenar-lo “llar”? Pots tenir en compte els 
aspectes d’aquesta llista: 

A continuació imagina el lloc més inhòspit i terrible que puguis.  Què neces-
sitaria aquest lloc per convertir-se en una llar? En canvi, com seria la teva llar 
ideal?

Dibuixa aquests dos espais: un lloc inhòspit i una llar ideal. Tot seguit, ensenya 
els dibuixos que has fet als teus companys i companyes. Imagina i relata com 
seria la vida en cadascun d’aquests espais.

ProPoStES EDUCAtIVES

El lloC QUE HABItEM

persones 

objectes   
Com s’hi relacionen les persones

aspecte i estructura de la casa
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Després, llegeix el següent article  de la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans.

“tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, 
la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assis-
tència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas 
d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsis-
tència independent de la seva voluntat.”

Assemblea general de les nacions Unides, Declaració Universal dels Drets Hu-
mans (resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948)

Creus que el dret a l’habitatge es compleix a Cervera? 

tot el món té dret a una casa?

I si una persona no treballa o treballa però no guanya prou diners per 
pagar el lloguer?

Imagina’t que aquesta persona rep algun tipus de maltractament a casa. 
Què passa si algú habita una casa però les condicions de vida no són 
apropiades?

Elabora un “manifest* de casa” amb propostes per a garantir el dret de cada 
persona d’habitar un lloc digne a Cervera. Pots treballar per grups, fer les 
propostes, debatre-les i votar-les si calgués.

Manifest de casa

*Què és un manifest? és una declaració escrita en la qual un govern, un partit polític o un grup cultural 
expliquen públicament els seus propòsits.
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UnA FAMlIA InVEntADA

Observa atentament aquestes fotografies de la Casa Duran. Són retrats familiars. 

El retrat fotogràfic és un gènere que busca mostrar les característiques físiques, l’expressió, la 
personalitat o l’estat d’ànim de les persones que hi apareixen. 

En aquest cas, ens donen informació 
sobre la família que va habitar aquella 
casa durant un temps. 

Parlem de les famílies…

Creus que les famílies han canviat molt des de l’època dels Duran? totes les famílies són 
iguals?
Pots donar un cop d’ull als llibres següents, que ens parlen sobre aquest tema:

Familiari

El llibre dels porcs En família!la casa de los erizos

Amb la tango són tres la meva guia el meu capità

SoS televisión
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Retrat de família.
Ara et proposem un joc: mira aquesta casa atentament i dibuixa com vulguis els 
elements que creus que hi manquen.

Qui creus que hi viu? Com t’imagines aquestes persones
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Inventa una família per a aquesta casa. Pensa en els seus noms, els seus hàbits 
i el seu caràcter. Quines coses els agrada fer junts? Quins problemes tenen?
Dibuixa la teva família inventada.
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 “SI FoSSIS UnA CASA”

El Museu de Cervera et convida a participar en l’exposició “Si fossis una casa”, que es 
mostrarà al Museu durant el mes de juny.

Com participar-hi: imagina’t que ets una casa. Tot seguit, dibuixa-la en una 
cartolina blanca de mida A4. Pots utilitzar la tècnica que consideris adient: collage, 
pintura, aquarel·la, tremp, etc. Inclou-hi, a la part de darrere, un text breu sobre la 
casa.

El professorat del teu centre recopilarà els dibuixos de cada classe i els farà arribar 
al Museu de Cervera. Al llarg del mes de juny s’exposaran les obres realitzades i es 
premiarà les més originals amb un lot de llibres.
t’hi animes?

I si fossis una casa?
Series un gratacel o una cabana?
Com series per dins? 
I la teva façana?
Tindries les finestres petites? 
o una porta per a cada dia de la setmana?



MUSEU CoMArCAl DE CErVErA
C/Major, 115

25200 CErVErA

tel. 973 533 917
museu@museudecervera.cat

VolS SABEr-nE MéS?

Pots visitar el web del Museu de Cervera per saber més sobre la casa dels Duran i el 
seu temps. Si tens algun dubte, també pots escriure un correu electrònic a 

museu@museudecervera.cat

https://museudecervera.cat/ca/

