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HISTÒRIA DE VIDA

Fes recerca sobre què és una història de vida.

Redacta què és una història de vida

Fem llista de les parts que conformen una història de vida

Saps què és una història de vida? RECOMANACIÓ 

Abans de ficar-te a redactar, resulta imprescindible establir un ordre 
cronològic de tots els documents, fotografies, llibres que tingui la 
persona entrevistada, doncs resultarà molt àgil d’aquesta manera, 
que tingui una clara successió dels fets fonamentals en la seva vida.

PREPAREU MATERIAL

SABEU QUE ...podeu utilitzar un format entrevista, i per tant hi 
intervenen:

- Persona Entrevistadora

- Persona Entrevistada
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PLANIFIQUEU LA HISTÒRIA DE VIDA

Parleu amb els vostres avis, padrins, iaios, i decidiu amb qui fer 
la història de vida.

Escolteu i pregunteu com ha estat la seva vida.

Redacteu preguntes per ordenar cronològicament la seva vida.

Respecteu parts de l’historia que no vulguin contar.

Recolliu fotografies familiars.

Elaboreu un arbre genealògic amb la seva ajuda.

Pregunteu per la vida professional.

Maqueteu amb format llibret.

Regaleu-lo als vostres grans i a la vostra família, serà UN GRAN 
REGAL.

HISTÒRIA
DE VIDA de:

Redactada per:

Data de la publicació:

Data i lloc de naixement:

Nom de Pare i de Mare:
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ARBRE 
GENEALÒGIC

ORIGENS DE LA FAMÍLIA

Quin era el poble o ciutat d’origen de la mare?

 
I del pare?

En quins pobles o ciutats  va viure la família.

Dibuix del mapa de la zones o comarques on va viure la família.
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HISTÒRIA DE VIDA

Situarem la persona entrevistada al quadrat taronja. Podeu afegir noms i dibuixar 
les caselles que necessiteu, segons l’estructura familiar.
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INFANTESSA I JOVENTUD

         JOCS DE LA INFATESSA

Nom del joc:

Descripció del joc:

Materials per construir-lo:

         AMICS I AMIGUES DE LA INFANTESSA

Anècdota amb amics i amigues

Amb quines persones convivies? ( pares, padrins, germans, tiets....)

Quantes persones vivíeu a la mateixa casa?

Quines eren les professions del pare i de la mare?

Com ajudaves a casa?
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RECORDS DE LA INFANTESSA

Una olor:

Un paisatge:

Una casa:

Un menjar:

ESCOLA

Professors i professores:

El millor i pitjor aprenentatge:

      

Foto de la infantessa

JOVENTUD

FESTES DE JOVENTUD

A on les feieu?

Què celebraveu?

Com les celebràveu?

Quines músiques us acompanyaven?

PRIMERES FEINES

Quines van ser les primeres feines?

Quines eines utilitzàveu?

Amb qui treballaves?
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HISTÒRIA DE VIDA HISTÒRIA DE VIDA

FETS HISTÒRICS

Quin fet històric va marcar la teva vida?

Ens vols explicar per quin motiu?

Recordes com ho va viure la família?

FOTO HISTÒRICA de la ciutat o del poble

PROFESSIÓ

Quina ha estat la teva professió o professions?

Quines tasques hi feies?

Què t’agradava de la teva professió?

Avui en dia, com ha evolucionat i quins avenços tenen la teva 
professió?

A què et voldries haver-te dedicat?

Foto d’eines antigues
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FAMÍLIA

En quin moment, vas formar la teva família?

Amb qui i on vas formar la teva família?

Noms i cognoms de la teva família
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quin ha estat un bon moment familiar

I, un moment difícil a nivell familiar

VIATGES

Quin ha estat el viatge que has fet que més t’ha agradat?

Per quin motiu?

LLIBRE

Quin llibre recomanaries, i per què?

EXPERIÈNCIA

Quina experiència recomanaries a una persona jove?
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HISTÒRIA DE VIDA HISTÒRIA DE VIDA

ALTRES
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Amb tota la informació recollida a les anteriors pàgines pots redactar 
la Història de Vida, de la persona a qui has entrevistat. Les anteriors 
preguntes són exemples, no és una sèrie tancada de preguntes, i sempre 
com a persones entrevistadores hem d’estar al cas de treure informació 
interessant, i adaptar-nos al ritme de la persona entrevistada, fent-la 
sentir còmoda i obrir l’empatia a l’hora de preguntar.

Aprofitem l’aprenentatge de vida de les persones grans i valorem la 
seva experiència i coneixements com a bens valuosos.

Recordem!!! 

BON TRACTE=BON ROTLLO

APUNTS




