
Hola Pandes! 
Us animeu a descobrir 

personatges?

Comencem...



Qui penseu que és?
A què es dedicava?



Us donem unes pistes?



Maria Montessori

• Va néixer a Chiaravalle (Itàlia), 31 d'agost de 1870.

• Va morir a Noordwijk (Holanda), 6 de maig de 1952.

• Pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i 

filosofa.

• Va ser la 1a metgessa d’Itàlia.

• Viu a una societat en la qual la dona no té accés a 
estudis ni es valora professionalment.



Maria Montessori
• Després d’estudiar tant va començar a treballar amb nens 

discapacitats, descobrint que tenien unes necessitats 
d’experimentar, descobrir i crear.

• Al 1907 va crear un lloc anomenat “La casa de los niños” on 
donava eines i recursos per tal que aprenguessin els nens i 
les nenes més desfavorits.

• Va crear una nova metodologia educativa que es diu 
“Mètode Montessori”. 

(Pandes! A veure si investigueu i descobriu que ens diu...)



Qui penseu que és?
A què es dedicava?



Us donem unes pistes?



Anne Frank
• Annelies Marie Frank, coneguda com a Anne Frank  va 

néixer a Frankfurt (Alemanya), 12 de juny de 1929.
• Va morir a Bergen-Belsen (Alemanya), febrer de 1945.
• Va ser una nena i adolescent alemanya jueva nascuda 

durant el període de la Segona Guerra Mundial.  
• Per les seves creences i religió va haver d’amagar-se a 

Amsterdam (Països Baixos) dels nazis per no morir.
• Es va refugiar durant dos anys  i mig a un edifici amb la 

seva família i quatre amics.
• Durant aquest temps va escriure totes les vivències i 

experiències que li estaven passant en un diari. 



Anne Frank

• Quan els nazis van trobar l’amagatall van 
separar als jueus en diferents camps 
d’extermini nazis per acabar amb la seva vida.

• Únicament es va poder alliberar el seu pare, 
qui anys després de la guerra va publicar el 
diari de la seva filla.

• El diari d'Anne Frank, és mundialment famós 
perquè ho va escriure molt bé i narrava tota la 
història d’aquells anys de patiment. 



Qui penseu que és?
A què es dedicava?



Us donem unes pistes?



Ludwig van Beethoven
• Va néixer a Bonn (Alemanya), 16 de desembre 

de 1770.
• Va morir a Viena (Àustria), 26 de març de 1827.
•  Compositor, director d'orquestra i pianista 

alemany.
• Es va criar a una família humil d'origen flamenc. 

El seu mateix nom indica la procedència dels 
seus avantpassats. La part ”van” no és signe de 
noblesa i “Beethoven”, en alemany, vol dir 
'remolatxa', element que indica que procedia 
dels antics camperols.



Ludwig van Beethoven
• El seu llegat musical es va estendre molts 

anys, des del classicisme fins a 
començaments del romanticisme.

• Les seves simfonies li van donar popularitat 
internacional, les més significatives eren 
obres per a piano i música de cambra.

• Tot i que va començar a tocar sent un nen, 
quan portava poc temps a la música es va 
quedar sord, la qual cosa el va convertir en 
un músic amb un gran afany de superació.



Qui penseu que és?
A què es dedicava?



Us donem unes pistes?



Rosa Parks

● Neix a 1.913 a Estats Units.
● Viu a una societat on negres i blancs no són iguals. Els negres 

pel seu color de pell no tenen els mateixos drets que els 
blancs. Per exemple, no poden anar a l’escola amb els blancs, 
no poden seure als autobusos si hi havien blancs…

● Rosa torna de treballar, cansada, puja al bus i seu als pocs 
seients reservats pels negres. El bus s’omple i el conductor la 
fa aixecar perquè han de seure els blancs.

● Ella es nega defensant els seus drets i acaba a la presó per no 
haver fet cas.

 



Rosa Parks

● A partir d’aquell dia, la població de negres, decideix que ja 
n’hi ha prou i comencen protestes per poder tenir algún 
dret.

● La unió va fer la força i uns anys més tard, van aconseguir 
canviar la llei i van aconseguir drets fonamentals que 
igualaven blancs i negres.



Qui penseu que és?
A què es dedicava?



Us donem unes pistes?



Pablo Pineda

● Neix al 1.974 a Màlaga.
● A dia d’avui pot dir que és mestre i actor.
● És la primera persona a tota Europa amb síndrome de Down 

que ha aconseguit una carrera universitària.
● Es troba que els nens i nenes amb discapacitat no eren ben 

acollits a les escoles “normals” Anaven a escoles especials i 
no se’ls permet fer segons quins estudis.

● Tot i les dificultats ell aconsegueix quedar-se a una escola 
com la nostre i arriba a la universitat on fa la carrera de 
mestre i avui en dia exerceix com a tal.



Pablo Pineda

● Inicia també una carrera d’actor per donar visibilitat a 
persones amb síndrome de Down també al cinema.



Qui penseu que és?
A què es dedicava?



Us donem unes pistes?



Mahatma Gandhi

● Neix al 1.869 a la Índia. 
● Amb 18 anys marxa a estudiar a Londres i un cop format 

torna a la Índia a lluitar pels drets del seu país.
● Es troba un país molt pobre on pocs nens i nenes anàven a 

l’escola i una societat que no tenía drets.
● Per arreglar això comença la seva carrera política per poder 

canviar el mon.
● Gandhi té una manera molt especial de canviar el mon, ell no 

creu en la violència i sempre ha lluitat pels canvis de manera 
pacífica, amb vagues de fam...



Mahatma Gandhi

● El 30 de gener del 1.948, Gandhi va ser assassinat per un 
radical violent que defensava la violència i tot el contrari en 
el que creia Gandhi. I no soporta que la gent tingui diferents 
opinions i totes poguessin ser respectades.


