
 

 

PASSOS PER FER UNA BIOGRAFIA 

Què és una biografia? 

 

La biografia és la historia d'una vida . Relata els esdeveniments d'una persona des del seu 

naixement  anècdotes, records, treballs i moments més importants al llarg de la seva vida. 

Com ho hem de fer?  

 

1. Buscar el nom i cognoms   complets. 

2. Data i lloc de naixement ,especificant la localitat. 

3. Parlar de la seva infantesa i joventut : si va ser feliç, desgraciat , on va estudiar, si va 
canviar de ciutat, anècdotes... 

4. Parlar de la seva família i del tipus de classe social.(pobre, ric) 

5. Parlar del seus amors, si es va casar ,si va tenir fill/es, si es va separar , de la seva família. 

6. Parlar del seu  treball.  

7. Escriure per què el personatge és famós. 

8. Premis que li han donat. 

9. Viatges. 

10. Data i lloc de la mort . 
 

 

COM FER UNA BIOGRAFIA D’UN SAVI DE LA CIÈNCIA? 

La biografia ha de ser un estudi dedicat a la vida i activitat d’un savi que ha tingut una 

importància rellevant en algun dels infinits camps de la ciència.  

COM REDACTAR-LA? 

La biografia cal que adopti la forma d'un relat expositiu i narratiu de la vida d'un savi des que 

neix fins que mor o fins a l'actualitat. 

PARTS D’UNA BIOGRAFIA 

1. Conèixer el nom complet i les dates de naixement i mort si s’escau i el lloc relacionat. imatge 

2. Fer una breu referència a la seva etapa infantil i juvenil, tot explicant com era la seva família 

(estatus, importància, estudis dels pares, germans...) 

3. Parlar dels seus estudis personals i formacions adquirides al llarg de la seva trajectòria 

científica. 

4. Fer una descripció acurada de la seves obres i publicacions, assenyalant l’any de la seva edició. 

5. Assenyalar els fets de la seva vida que el situïn en l’època que li va tocar viure, en definitiva 

el seu rol dins la societat de l’època. 

6. Ressaltar els aspectes més rellevants de la seva activitat científica, establint les conseqüències 

de la seva tasca i la influència que va representar en l’època que li va tocar viure 

7. Acabar valorant al personatge en la seva globalitat, destacant la seva importància vers l’òptica 

actual i el perquè de la seva tria com a savi. 

8. Anotació de tota la bibliografia feta servir en l’elaboració del treball 

 



 

 

*S’ ha d’escriure a ordenador o bé amb molt bona lletra i una bona presentació. Es pot  

afegir alguna imatge per il·lustrar la biografia. 

ALTRES OPCIONS o eines TIC: 

✓ Power Point 

✓ Canva  

✓ Prezzi 

✓ Glogster 

En aquests casos caldria revisar la cerca feta tot seguint el guió descrit i adaptar-la a 

l’entorn del mitjà escollit per presentar la biografia. Normalment són formats més visuals on 

cal emprar:  

➢ Imatges dels personatges, de situacions de la seva feina. 

➢ Imatges de recurs relacionats amb els seus descobriments. 

➢ A partir de la cerca inicial resumir i crear frases claus, entenedores sense perdre 

l’objectiu inicial. 

 


