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OBJECTIUS 
 

Des de l’any 2002 arxivers i docents hem avançat en la reflexió conjunta sobre temes didàctics 
vinculats a la utilització dels documents d’arxiu com a recurs educatiu. Enguany, amb la voluntat 
de continuar fent camí plegats i de pensar noves col·laboracions ens proposem: 

a) Reflexionar sobre el paper dels arxius com institucions que afavoreixen la creació de 
coneixement per part de l’alumnat 

b) Aportar elements per fer presents els arxius en el món educatiu en tant que institucions 
obertes i al servei de la ciutadania   

d) Difondre estratègies i recursos pedagògics relacionats amb l’ús didàctic dels documents 

c) Promoure la interacció entre docents i arxivers, per tal d’afavorir la recerca relacionada amb 
l’aplicació didàctica de les fonts d’arxiu amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de 
l’ensenyament  

Les jornades estan obertes a la participació tant de docents d’educació primària i secundària 
com d’arxivers interessats en aquest àmbit. 
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PRESENTACIÓ 
 

Quin rol tenen els arxius en l’educació d’avui? Com poden ajudar en el procés de canvi i millora 
de l’educació a casa nostra? Com es pot millorar la col·laboració entre el món educatiu i els 
arxius? 

  

Les jornades es plantegen reflexionar sobre el paper dels arxius com institucions que afavoreixen 
la creació de coneixement per part de l’alumnat;  així com mostrar i analitzar experiències 
d’aplicació didàctica dels documents - especialment les elaborades en col·laboració entre 
arxivers i docents- que hagin facilitat la realització d’aprenentatges profunds i de qualitat. 

 

La contribució dels documents d’arxiu es pot relacionar amb múltiples disciplines -a més de la 
història-  com poden ser la llengua, la literatura,  les matemàtiques, les ciències naturals o la 
creació artística. La documentació també incideix des d’altres àmbits més transversals 
relacionats amb els valors democràtics i de la transparència. És a partir de la diversitat de 
continguts, de formats, de suports i de procedències dels fons documentals que el món docent 
pot aprofitar els arxius per facilitar aquesta construcció de coneximent.  

 

L’aportació dels arxius pot ser cabdal per tal de facilitar un ensenyament contextualitzat en què, 
l’alumnat esdevé protagonista i l’activitat desenvolupada promou la seva autonomia. Permet 
superar els processos que impliquen la simple repetició o reproducció i facilita l’assoliment d’un 
conjunt de competències de diversa índole, a partir de posar en joc habilitats cognitives que 
permet la comprensió del món que ens envolta. 
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CONFERENCIES INAUGURALS 
 

El treball competencial i la generació de coneixement en 
l’alumnat  
Roser Canals  

Professora de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB. Inspectora d'educació del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Un currículum per al desenvolupament de competències bàsiques  

El model educatiu que tracta de transmetre a l’alumnat un coneixement únicament disciplinar, 
amb la finalitat que el reprodueixi de la manera més exacta possible,  no té sentit en el context 
de la societat de la informació i el coneixement.  

El món educatiu està en un procés de canvi i transformació com a resultat del debat sobre quines 
han de ser les finalitats de l’educació obligatòria, en una nova era caracteritzada per Zygmunt 
Bauman (2017) com a “societat líquida”, on les estructures no son estables ni perdurables en el 
temps. En l’àmbit de l’educació significa que cal preparar infants i joves a comprendre el món 
on vivim, a saber interpretar els canvis i a proposar solucions creatives per afrontar-los.  

 
Aquesta intencionalitat es concreta en el currículum de l’educació obligatòria a partir de les 
competències bàsiques que ha de desenvolupar l’alumnat. La llei d’educació i els decrets que la 
despleguen, defineixen les competències bàsiques (Cb) com les capacitats que permeten 
utilitzar els coneixements i les habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i 
situacions diverses per a resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana i exercir com a 
ciutadà. (DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
primària).   
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Les Cb són finalitats o objectius a assolir al llarg de l’educació obligatòria i han d’assegurar 
l’adquisició d’aprenentatges estratègics, necessaris per aprendre a aprendre i per aprendre al 
llarg de la vida.  La seva formulació ha de donar resposta a la qüestió: Per a exercir com a ciutadà 
i resoldre problemes de la vida quotidiana ha de ser capaç de...  

Per adquirir un aprenentatge competencial l’alumnat, prèviament, ha de construir un 
coneixement bàsic sobre les situacions i els problemes rellevants del nostre món, que es 
relacionen amb molts àmbits del coneixement expert i científic: problemes vinculats a 
l’economia, la política, la medicina, la justícia, el medi ambient, la tecnologia, etc. Sense aquest 
coneixement difícilment podrà entendre, interpretar i proposar solucions o alternatives a 
problemes complexos. Però també caldrà que disposi d’habilitats i actituds del pensament per 
interpretar la informació, contrastar-la i donar-li significat propi i per relacionar-se 
assertivament amb els altres com ara, l’empatia, la cooperació, la crítica i el diàleg. 

L’ensenyament i l’aprenentatge competencial es caracteritza principalment per:  

a) Parteix de situacions contextualitzades que l’alumnat ha de poder identificar amb 
situacions semblants a la realitat, a les seves experiències, a contextos propers i 
viscuts, a partir de preguntes obertes que possibilitin plantejar alternatives, fer 
interpretacions pròpies o proposar soluciones diverses (FUNCIONALITAT). 

b) Integra i relaciona continguts diversos (conceptuals, procedimentals, actitudinals) de 
diferents àrees, matèries, disciplines... Els contingut s´han es mobilitzen a partir de 
situacions i problemes des d’una perspectiva global i interdisciplinària. 
(TRANSVERSALITAT). 

c) Possibilita que l’alumne prengui consciència de quines estratègies d’aprenentatge 
utilitza per abordar una situació o un repte, és a dir de com s’aprèn, per poder 
transferir els aprenentatges a noves situacions i contextos (AUTONOMIA) 

Del domini dels continguts a la resolució de situacions i problemes 

L’ensenyament i l’aprenentatge competencial, se centra no tant en comprovar que els alumnes 
tenen un bon domini  dels continguts,  si no en com ensenyar-los a resoldre situacions i 
problemes fent ús dels continguts. 

L’organització d’un currículum estructurat en base als continguts disciplinaris no ho facilita i posa 
en qüestió les metodologies transmisives i reproductives. Sembla que acumular informació avui 
ja no és una tasca humana. Per altra banda, l’enfocament del currículum a partir de la resolució 
de casos, situacions o problemes fa que els continguts es mobilitzin de manera fluïda i natural, 
en funció de la naturalesa del cas o situació a abordar. 

L’enfocament del currículum i la pràctica docent del professorat per treballar els continguts a 
partir de problemes, no és pas nova.  Ja a principis del segle XX John Dewey proposava que 
l’educació que s’ha de donar als joves els ha de preparar per a la vida, finalitat recollida per la 
tradició pedagògica de l’escola activa i el model didàctic crític. Metodologies globalitzades,  com 
el treball per projectes, incorpora el tractament de problemes o reptes a partir de les preguntes 
que formulen els propis alumnes.   

Si ho exemplifiquem amb el currículum de ciències socials, Pagès i Santisteban (2011), proposen 
enfocar-lo a partir de qüestions socialment rellevants, abordant “aquells problemes que ens 
parlen de conflictes o situacions d’injustícia, d’explotació o d’opressió que afecten a determinats 
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grups socials i al territori que habiten, sobre els quals hi ha punts de vista contraposats i que el 
seu estudi es proposa  educar per a una ciutadania democràtica”.  

La naturalesa de les situacions o problemes objecte d’estudi, parteixen d’una qüestió o una 
situació controvertida on no hi ha consens i sobre la qual es pretén que els alumnes elaborin la 
seva pròpia interpretació i que els predisposi a l’acció i al compromís personal i col.lectiu per fer 
un món més just i sostenible.  

Els alumnes han d’assimilar continguts diversos des d’un enfocament interdisciplinari, ja que les 
raons que expliquen un problema es relacionen amb: l’economia, les ciències polítiques, la 
sociologia, la història i la geografia, entre d’altres, i s’apliquen a l’anàlisi i a la interpretació 
d’aquests problemes per construir un pensament crític i per a que els estudiants actuïn i 
participin per a la millora de la societat. 

A més a més, són contextos d’aprenentatge que faciliten el desenvolupament de competències 
transversals, com ara: el tractament de la informació, la competència digital, la competència 
comunicativa, les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal, etc.  

Els tipus de problemes que es poden tractar a classe són diversos i es poden presentar en 
diferents formats i a través de diferents recursos:  

a) Les notícies i esdeveniments de l’actualitat són una font fantàstica per plantejar 
qüestions problemàtiques de naturalesa social, política, econòmica o mediambiental 
que afecten a les vides de totes les persones. En aquest sentit, cal que els docents 
estiguin molt atents als esdeveniments i tinguin eines per dissenyar situacions i 
contextos d’aprenentatge significatius per als alumnes. Si tenen un abast local, poden 
generar un major grau d’interès i motivació, en la mesura que afecta a les vides dels 
joves. Però també es poden treballar problemes d’abast global i analitzar els efectes 
locals que poden tenir a diferents llocs o grups humans. La destrucció provocada per 
un huracà, un atemptat terrorista, l’esfondrament d’un edifici a causa d’una 
negligència, un assassinat per violència de gènere... són exemples que sovint obren les 
portades dels noticiaris. 

b) Problemes socials permanents, relacionats amb la memòria històrica, la conservació 
del patrimoni, la destrucció del medi ambient, la vulneració dels drets humans, que hi 
són de forma latent a la societat i es manifesten de diferents formes. Es poden 
treballar a classe aprofitant la celebració d’un fet històric senyalat, la celebració dels 
dies internacionals que estableix l’ONU, una campanya per reivindicar els drets d’un 
col·lectiu o d’una minoria, per exemple. 

c) Problemes socials des d’un punt de vista històric que no han tingut mai visibilitat en 
l’enfocament oficial de la història que s’ensenya: per exemple el paper dels 
protagonistes invisibles: les dones, els esclaus, els treballadors, els soldats, els 
marginats. La interpretació de fets històrics que s’han justificat amb l’ús de la violència, 
que s’han explicat a través de mites o herois o que s’han explicat només des de la 
vessant dels “vencedors”.  

d) Conflictes propers i quotidians relacionats amb l’abús i la manipulació de les 
persones de bona fe, com ara l’engany en la venda d’un producte o en la signatura 
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d’un contracte o provocats per l’incompliment de deures elementals, com ara no 
reciclar els residus domèstics, no pagar els impostos o no respectar les normes de 
trànsit.  

El conflicte s’ha d’entendre com un aspecte consubstancial a la condició humana, no 
necessàriament negatiu. El tema rellevant és com afrontar-lo  i com es planteja la resolució del 
conflicte. Des d’un punt de vista de l’educació per a la ciutadania en interessa abordar-lo i 
resoldre’l a través del diàleg, l’empatia i la mediació per arribar a una solució de consens, 
preferentment.  

a) Conflictes de gran abast relacionats amb la violència estructural: la xenofòbia, el 
racisme, l’explotació, la manca de democràcia... Conflictes humanitaris provocats per 
la guerra, l’explotació i per la pobresa que generen patiment extrem, marginació, fam, 
dolor i mort. L’holocaust, la guerra dels Balcans, el conflicte Israel i Palestina, la crisi 
dels refugiats sirians, el drama dels immigrants que moren a la Mediterrània... En 
aquest cas, es tracta d’analitzar les seves causes, els interessos que amaguen, el 
discurs de l’odi que construeix les raons per justificar l’exercici de la violència i pensar 
què hi podem fer com a ciutadans.  

b) Situacions-problema d’abast geogràfic relacionats amb l’ús i la gestió de l’espai, amb 
decisions sobre el paisatge, sobre les fonts d’energia i els transports o sobre la gestió 
dels recursos naturals. Problemes relacionats amb el consumisme o les desigualtats 
econòmiques provocades per una distribució desigual dels recursos i que també es 
relacionen amb situacions i accions quotidianes que ens afecten a tots, com per 
exemple les relacionades amb el mitjà de transport utilitzem habitualment, el tipus de 
productes que consumim, l’ús domèstic de l’aigua i l’electricitat, etc. 

Alguns indicadors que ens poden ajudar a identificar un bon problema social rellevant, (Canals i 
Gonzàlez, 2012) són:  

– No té una solució única 
– Parteix de situacions complexes on intervenen diverses variables 
– Està condicionat pels interessos i la ideologia dels agents socials implicats 
– Tracta realitats emergents, vigents, permanents i/o urgents 
– Incorpora valors relacionats amb la justícia social i/ o la sostenibilitat del medi 

ambient.  

És una via atractiva i estimulant per apropar els continguts als alumnes. Si aquests es presenten 
mitjançant situacions i problemes contextualitzats, poden connectar millor la realitat de 
l’alumnat i els seus problemes amb els conflictes d’un món global. D’aquesta manera els 
estudiants  reconeixen que el que aprenen a l’escola els ajuda a entendre el món on viuen i a 
prendre decisions fonamentades en el coneixement científic i expert.  

Per orientar al professorat a dissenyar seqüències didàctiques a partir de problemes socials 
rellevants, es pot seguir una senzilla base d’orientació que també pot facilitar als estudiants com 
abordar-los:  

1. Descriure fets i fenòmens socials de la realitat i fer-se preguntes:  Què passa? Per què 
passa? Qui intervé? Quines conseqüències té?  
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2. Comprendre la naturalesa del problema i les seves causes. Cercar informació rigorosa i 
científica que permeti contestar aquestes preguntes. Què en diu el coneixement 
científic (ciències socials)? 

3. Qüestionar-se:  Qui són els protagonistes? Quins interessos tenen? Són legítims des 
del respecte pels drets humans? Es podria resoldre d’alguna manera?  

4. Construir una interpretació pròpia a la llum del coneixement i fer propostes o plantejar 
alternatives. Què hi podem fer nosaltres?  

D’acumular informació a generar coneixement 

En l’anomenada societat de la informació i el coneixement, la irrupció dels mitjans de 
comunicació social aporten informació en gran quantitat i des de la immediatesa, però que sol 
ser una interpretació simplificada, parcial i intencionada dels fets i esdeveniments. Per tant, 
esdevé una necessitat que, des de l’educació obligatòria, els alumnes desenvolupin les 
capacitats de pensar, de raonar i de reflexionar, per saber dubtar del que ens diuen, per 
descobrir amb quina intenció ho diuen i per decidir amb criteri sobre el que ens convé o sobre 
el que ens fa feliços. 

Per altra banda, sabem que el que avui aprenem no ens servirà per sempre. L’aprenentatge 
reproductiu donava respostes quan les coses es podien preveure, però avui l’allau d’informació 
fa més difícil trobar respostes.  Potser ja no es tan important centrar el fet educatiu en que 
l’alumnat disposi d’informació, sinó en com aprèn a buscar-la i a triar-la i, sobretot,  com la 
interpreta per fer de la informació, coneixement. Es tracta d’un aprenentatge estratègic 
necessari per enfrontar-se a problemes i situacions diverses, que demana tenir una mirada 
atenta al què passa i qüestionar-se per què passa, qui en treu partit o a qui perjudica. 

El primer pas serà doncs ensenyar als alumnes a identificar la informació que és necessària 
d’acord amb l’objectiu de la recerca i llavors seleccionar les fonts d’informació, comprovant la 
seva fiabilitat, que aportin informació rigorosa, científica i contrastada.  

En segon lloc, acompanyar-los en el procés de destriar i seleccionar aquella informació rellevant, 
pertinent i suficient, d’acord amb l’objectiu que es persegueix.  

En tercer lloc, interpretar la informació críticament, passar-la pel filtre del que un sap, del que 
pensa i del que sent,  per construir un coneixement propi. Aquest és un moment clau en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge: el coneixement no es transmet sinó que es reconstrueix 
(procés individual i intern) i es matisa i s’enriqueix quan el contrastem amb el dels altres a través 
de la conversa i el debat (procés social).   

Saber interpretar les fonts d’informació és un aprenentatge clau per al desenvolupament de les 
Cb. La lectura i interpretació de les fonts primàries posa als alumnes en contacte directe amb els 
objectes que proporcionen informació, en lloc de repetir o reproduir la que han elaborat altres 
(fonts secundàries).  

Els alumnes poden aprendre a obtenir informació de fonts secundàries a partir de:  

– Cerca bibliogràfica i documental quan s'ha de localitzar informació continguda en 
llibres, revistes o diaris, arxius, documents escrits o amb imatges. 

– Consulta de fonts històriques (materials, escrites, visuals u orals) per obtenir 
informació sobre uns fets històrics i sobre les causes que els van produir. 
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– Cerca a internet d'informació sobre qualsevol tema. L'eina que has d'utilitzar en aquest 
tipus de cerca és un cercador. El més conegut és el Google, això no vol dir que tots els 
resultats que aquest ens proporcioni siguin correctes. Cal ser molt curós i contrastar 
sempre la informació que extraguem d’internet. Ja sigui amb diferents pàgines o amb 
enciclopèdies o llibres. 

És essencial, per tal de donar validesa a la interpretació de la informació, deixar un bon registre 
de totes les fonts consultades i especificar bé d’on s’ha tret la corresponent informació i s’ha de 
fer amb rigor i precisió, perquè sobre aquestes dades es basaran les pròpies explicacions i 
interpretacions.  

Una base d’orientació pot ser una bona eina per sistematitzar el procés de gestió i interpretació 
de la informació a partir de fonts:  

 

1. IDENTIFICAR QUINA  
INFORMACIÓ ES 
NECESSITA 

1.1 Plantejar preguntes inicials: Què volem saber? 

1.2 Plantejar preguntes secundàries que concreten i esmicolen les 
preguntes inicials i elaborar un esquema. 

2. CERCAR LES FONTS 
D'INFORMACIÓ 

2.1  Anticipar les fonts d’informació:  Qui em pot informar? On puc buscar? 
Internet, biblioteca, premsa, experts... 

2.2 Recerca de fonts d’informació: Qui busca què? On ho pot trobar?  

2.3 Seleccionar les més adequades. Quines són les fonts d’informació que 
millor responen a la meva pregunta?  

3. ANALITZAR I 
INTERPRETAR LA 
INFORMACIÓ 

3.1 Llegir, entendre, seleccionar, resumir la informació de cada font, per 
respondre a les preguntes. Si es fa en grup, es recomana repartir-se les 
preguntes.  

3.2 Aportar la informació de cadascú al grup, discutir-ho entre tots i 
consensuar una resposta per a cada pregunta. 

4. SINTETITZAR LA 
INFORMACIÓ I 
COMUNICAR-LA 

4.1 Elaborar un producte concret amb les respostes elaborades entre tots 
(mapa conceptual, presentació power point, mural, cartell, pel·lícula, 
exposició...) 

4.2 Comunicar el resultat a la resta de la classe.  

 

La clau està en el procés d’interpretació. A. Santisteban (2017) considera que per aprendre a fer 
una lectura crítica de la informació cal ensenyar a: 

1. Saber distingir els fets de les opinions: els fets són objectius i les opinions són una 
interpretació subjectiva dels fets.  

2. Comprovar la veracitat de la informació, a partir de la seva coherència interna i 
contrastant-la en diferents fonts.  

3. Comprovar la fiabilitat de les fonts per distingir si aporten informació de qualitat. Per 
exemple, no es el mateix consultar una web divulgativa que una especialitzada. Es pot 
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comprovar a partir de preguntar-se: Qui ho diu? Quina autoritat té sobre el tema? 
Quin coneixement aporta? Com el justifica?  

4. Identificar la intencionalitat o la ideologia de l’emissor per descartar aquella 
informació que intenta convèncer a qualsevol preu i comprovar si la informació té en 
compte un únic punt de vista o una pluralitat de mirades.  

5. Descobrir els buits o silencis que amaga la informació. Amagar informació és una 
forma subtil de manipulació.  

Per fer de la informació coneixement,  també cal aprendre a desenvolupar determinades 
capacitats i habilitats cognitives, per construir opinions i punts de vista propis, justificar-los a 
partir de les raons del coneixement, saber argumentar per defensar-les, saber parlar en públic i 
saber escoltar.  

Aquestes capacitats i habilitats del pensament (descriure, explicar, interpretar, justificar, 
argumentar) no s’aprenen soles. Cal ensenyar als alumnes a reconstruir i comunicar el 
coneixement social mitjançant el desenvolupament de les capacitats cognitives (processos 
mentals que possibiliten enriquir, connectar i reestructurar el coneixement) a través de 
determinades capacitats cognitivolingüístiques que es desenvolupen en la construcció del 
coneixement  (Benejam, 2014). 

– La descripció: enumera els elements que caracteritzen un fet o fenomen social i 
proporciona informació sobre els fets i fenòmens.  

– L'explicació: estableix quines són les causes i conseqüències dels fets i dels 
problemes afegint un nivell més gran de comprensió. 

– La interpretació: capacita per valorar i donar sentit propi a la realitat i a descobrir 
diverses maneres d’entendre els problemes i veure’n la intencionalitat.  

– L'argumentació: tracta de fer valer una determinada interpretació sobre els 
problemes de forma justificada, mitjançant arguments forts, adequats i suficients, 
basats en el coneixement i amb l'objectiu de modificar altres interpretacions i 
posicionaments. 

 

 

 

D'entre les capacitats cognitivolingüístiques que contribueixen a la reconstrucció i comunicació 
del coneixement social escolar, convé ressaltar la importància de l'argumentació en la formació 
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d'un pensament crític perquè afavoreix la creació de punts de vista justificats a través del diàleg 
i la discussió. Aquest és un discurs que capacita per descobrir els diferents interessos i 
intencionalitats que afloren en l'anàlisi dels problemes així com per construir posicionaments 
propis i justificats mitjançant les raons del coneixement i contrastar-los amb els dels altres. 
Permet, per tant, desenvolupar valors democràtics: aprendre a escoltar, a respectar les opinions 
contràries, a consensuar posicionaments, a explorar alternatives (Canals, 2015).  

Conseqüentment, la seva aplicació didàctica a l'aula es planteja a partir d'activitats que 
potencien el discurs oral a través del debat. Es tracta de convertir l'aula en un espai discursiu 
que parteix del diàleg com a sistema de comunicació que propicia l'intercanvi d'informacions i 
l'examen de punts de vista en termes de cooperació. El discurs argumentatiu que respon a 
aquest objectiu és el que tracta de convèncer amb els arguments del coneixement i que rebutja 
la demagògia i la manipulació. 

El pensament crític i la formació de ciutadans compromesos  

En un món on ens volen fer creure que el creixement i la riquesa es creen gràcies al consum; on 
es pretén que construïm la identitat a partir del culte a la pròpia imatge i la seva visibilitat a les 
xarxes socials; en un món on la veritat no existeix,  només cal que ho sembli; només es pot 
combatre si sabem pensar críticament.  

La presència de les capacitats i habilitats que desenvolupen el pensament crític apareixen 
explícitament en els decrets que despleguen el currículum en l’educació obligatòria de l’àmbit 
social i, concretament des de la dimensió ciutadana: formar-se un criteri propi sobre problemes 
socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.    

“El desenvolupament d’aquesta competència ha de permetre als alumnes desenvolupar un 
pensament crític i creatiu que identifiqui a qui beneficia i a qui perjudica una determinada 
decisió, i que promogui una participació activa en la vida política i una actitud de compromís per 
pal·liar aquestes desigualtats en les situacions més quotidianes, i així defensar el dret de totes 
les persones a unes condicions de vida dignes, fent menció a les desigualtats entre dones i 
homes”. DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria. Pàg. 198. 

Però que s’incorpori en la norma, no vol dir que es materialitzi en les activitats d’aprenentatge, 
tot i que es reconeix com una necessitat urgent, per a dotar de criteri a la ciutadania, per 
posicionar-se davant els reptes, dilemes i urgències del nostre temps, així com per garantir la 
llibertat de les persones.  

Les capacitats per al desenvolupament del pensament i les habilitats cognitivolingüístiques són 
a la base d'una formació científica i democràtica (Casas, 2005) perquè afavoreixen en l'alumnat 
la reconstrucció i aplicació del coneixement social a la interpretació de la realitat a través del 
diàleg, així com al plantejament de solucions o alternatives als problemes socials sobre la base 
dels drets i deures de totes les persones. 

Tenim clar l’objectiu: per aprendre a pensar críticament la realitat cal ensenyar als alumnes a 
saber-la interpretar, a qüestionar-la, a dubtar de les afirmacions i tractar de comprovar i 
contrastar la informació per posar a prova la consistència dels raonaments, les opinions o les 
afirmacions. D'aquesta manera estaran en disposició d'emetre bons judicis i d'aportar solucions 
i alternatives creatives, en base a raons fonamentades en el coneixement, en dades i evidències, 
a partir dels valors democràtics.  Però la qüestió és que no sabem ben bé com fer-ho.  
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Per aconseguir-ho el docent ha de dissenyar contextos d’aprenentatge que permetin als 
alumnes conèixer, comprendre i analitzar situacions i problemes de l’actualitat a través dels 
continguts de les diferents àrees i matèries. L’haurà de guiar en la cerca, selecció, comprensió i 
interpretació de la informació, per a que pugui donar-li un sentit propi en la construcció del 
coneixement i per a que pugui contrastar-lo amb el dels altres a través de la discussió, i si és el 
cas, enriquir-lo, matisar-lo i modificar-lo. 

Es tracta de desenvolupar un pensament crític que es proposi, en primer lloc,  qüestionar la 
realitat, dubtar de les afirmacions sense  haver-les comprovat i contrastat. En segon lloc, 
analitzar i avaluar l’estructura i consistència dels raonaments,  opinions o afirmacions per 
desenvolupar la capacitat d’emetre bons judicis basats en raons comprovades i aportar 
solucions creatives.  

Els contextos d’aprenentatge s’han de plantejar a partir de la resolució de situacions o 
problemes semblants als del món real, de manera que es posa els estudiants en situació de 
proposar solucions o alternatives per aconseguir millorar la realitat. Creiem que si els capacitem 
per prendre decisions en contextos escolars simulats, estaran més ben  preparats per aplicar-ho 
a la seva pròpia vida.  

Seqüència didàctica per al desenvolupament del pensament crític 

 
 

Alguns indicadors que faciliten el desenvolupament del pensament social crític són: 

1. Observa la realitat i identifica un fet, problema o situació controvertida 
2. Es fa preguntes: què passa? On passa? Per què passa? Quines conseqüències té? 
3. S’informa: qui ho diu? Per què ho diu? Busca dades.  
4. Comprova i contrasta la informació 
5. Analitza i compara les diferents opinions 
6. Organitza i estructura les seves idees idees amb una finalitat: que volem aconseguir?  
7. Formula el seu propi punt de vista 
8. Busca arguments i exemples per defensar la seva opinió 
9. Contrasta els seus arguments amb els dels altres de manera constructiva 
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10. Planteja solucions i alternatives  

 

 
Exemple d’una seqüència didàctica per al desenvolupament del pensament crític 

 

Una bona estratègia per empènyer als alumes a identificar o proposar problemes i reptes  és 
ensenyar-los a fer bones preguntes. Preguntes que intenten descobrir allò que no es veu a 
primera vista, aquelles que busquen comprendre perquè la realitat és com és, que interroguen 
sobre les seves causes i les seves conseqüències, donant visibilitat als conflictes, als agents que 
intervenen, als interessos que amaguen  i que ajuden a pensar si les coses podrien ser d’una 
altra manera. Per exemple:  

 

De la pregunta al problema:   De què tractarà la nostra seqüència didàctica? 

Bones preguntes Amb quin problema es 
relaciona la pregunta? 

Quins continguts curriculars 
mobilitza? 

Com és que a la història només es 
parla de reis i emperadors, inventors, 
descobridors, artistes...? 

Els sectors invisibles de la 
societat:  els marginats, els 
nens, les dones, els esclaus... 

Protagonistes de la història.  

Per què hi ha tanta gent que no té 
feina i en canvi a les notícies diuen 
que l’economia va bé?  

L’atur i la precarietat laboral . El treball  i els sectors de 
producció (primari, 
secundari, terciari) 

Si sabem que el petroli s’acabarà, 
com és que no es fabriquen només 
vehicles elèctrics?  

Els interessos econòmics 
relacionats amb el petroli.  

Les fonts d’energia 
renovables i no renovables 
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Si l’ONU es va crear per gestionar els 
conflictes internacionals a favor de la 
pau, per què encara avui hi hagi 
guerres?  

La vulneració dels drets 
humans a diferents llocs del 
món. 

El paper de les potències 
mundials. Els conflictes 
polítics del món d’avui.  

Una vegada els alumnes es fan preguntes, el professorat acompanya la reflexió cap a els 
problemes amb que es relacionen i també mobilitza els continguts del currículum que han 
d’aportar els coneixements necessaris per interpretar i analitzar el problema, amb l’objectiu 
d’intentar trobar explicacions o respostes.  

Partint de la base que els nens i nenes tenen curiositat pel descobrir el món que els envolta, 
potenciar la capacitat de fer-se preguntes sobre la realitat, és un bon mètode per acompanyar 
l’aprenentatge per descobriment i desenvolupar el pensament crític. (Sanmartí, 2003).  

No totes les preguntes tenen el mateix potencial. Les preguntes que ens interessen no són les 
que descriuen la realitat, si no aquelles que faciliten explicar perquè les coses són com són i 
predisposen a pensar si podrien ser d’una altra manera. Les bones preguntes es caracteritzen 
per:  

– Tenen més d’una resposta possible  
– La seva finalitat és construir interpretacions pròpies i modificar el coneixement  
– L´alumnat transfereix el coneixement i formula hipòtesis de forma creativa 
– Generen discussió entre diferents punts de vista  
– No són reproductives del que ja se sap i no es responen només consultant la 

informació en el diccionari o el llibre  
– No es plantegen des d’un únic punt de vista (el coneixement no és únic ni objectiu)  
– Es fonamenta en el relativisme i la formulació d’alternatives i connecten amb la 

necessitat d’entendre i donar sentit al món que ens envolta: Per què el món és com 
és? Podria ser d´una altra manera? 

– Han de facilitar la interpretació de la informació per donar-li un significat propi 
(construcció del coneixement).  

–  

Per ensenyar als alumnes a pensar críticament la realitat cal ensenyar a saber-la interpretar, a 
qüestionar-la, a dubtar de les afirmacions i tractar de comprovar i contrastar la informació per 
posar a prova la consistència dels raonaments, les opinions o les afirmacions. D'aquesta manera 
estaran en disposició d'emetre bons judicis i d'aportar solucions i alternatives creatives, en base 
a raons fonamentades en el coneixement, en dades i evidències, a partir dels valors democràtics.   

La informació que ens arriba és molta i procedeix de fonts molt diverses i els docents hem d’estar 
molt atents al que passa a l’actualitat, en contextos propers i globals. Llegir, contrastar, 
reflexionar, dubtar, debatre... són accions simultànies al fet d’ensenyar. En la professió docent, 
cal ser una persona ben informada, que disposi d’informació suficient, de qualitat i contrastada. 
Un professional amb capacitat per interpretar la informació i distingir entre les certeses i les 
falsedats, entre les evidències i les opinions, entre el que és rellevant i el que és accessori; que 
tingui una mirada crítica sobre el que esdevé al seu voltant, saber fer-se les preguntes 
adequades i saber qüestionar les interpretacions que li arriben. També ha de ser capaç de 
construir el seu propi punt de vista sobre els fets i fenòmens socials i justificar-los amb les raons 
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del coneixement  i, alhora, tenir empatia per entendre les raons dels altres per conviure des de 
la discrepància.  

“Per ensenyar a pensar i a saber decidir de manera entenimentada i respectant la pluralitat 
d’opcions, l’ensenyament s’ha de fonamentar en un discurs informat, basat a buscar les raons, 
causes i efectes de les coses, amb pensament crític per descobrir les seves intencionalitats, i 
amb un debat obert, del qual se’n poden derivar acords o la coexistència de pla pluralitat 
d’opinions”. (Benejam, 2014).   
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Els rols dels arxius en la generació de coneixement 
Coia Escoda Múrria 

Arxiu del Port de Tarragona 

Quin paper juguen els arxius en la construcció de coneixement i en la transmissió del saber? 

Una reflexió al voltant dels arxius i la seva relació amb els col·lectius en formació i la comunitat 
educativa. 

 

A partir d'un breu repàs teòric sobre la generació i la transmissió de coneixement, sobre  

l'aprenentatge i sobre la interpretació del patrimoni, amb personatges com Jacques Delors,  

Wilhem Dilthey, Freeman Tilden o Michel Duchein, s'intentarà fer aquesta reflexió en veu alta  

sobre si tot el que s'ha fet fins a l'actualitat des dels arxius ha estat suficient o no de cara a captar  

l'atenció dels col·lectius en formació i la comunitat educativa, així com del públic en general. 

 

La relació amb els museus com a possibles miralls d'on captar noves línies d'actuació; la 

polivalència del col·lectiu d'arxivers i arxiveres que ha fet que sempre estem alerta dels canvis 

i tendències i les anéssim incorporant mica en mica a les cartes de serveis dels nostres centres; 

l'acostament dels nois i noies d'ESO i Batxiller a partir de la reforma educativa i la implantació 

dels treballs de recerca; la declaració del Dia internacional dels Arxius l'any 2008 pel Consell 

Internacional d'Arxius (CIA/ICA), la proliferació i la diversitat d'activitats de difusió noves i 

diferents en els arxius; l'aparició de les xarxes socials com Facebook i Instagram i les noves 

relacions amb les persones usuàries, tot això està provocant un important canvi que vivim 

gairebé en primera persona i malgrat tot, els arxius, encara són els grans desconeguts de la 

nostra societat. 

 

Ha estat l'error dels arxivers i les arxiveres viure d'esquena a la societat i treballar només 

gairebé en exclusiva per a un públic selecte, intel·lectual i professional deixant de banda el 

gruix de la ciutadania? Ens hem oblidat de les bases, de les escoles i els instituts on hi ha la 

llavor dels nostres futurs usuaris i usuàries? No hem considerat prou la ciutadania, la gent del 

carrer que desconeix completament la feina que fem i a què ens dediquem i per a què serveix 

el que fem? Perquè els arxius s'associen a fets del passat, papers rònecs i institucions 

pretèrites? Hem sabut vendre els nostres centres d'arxiu? tenim els discursos necessaris per 

fer-ho? Els coneixements? Ens hem emparat en la manca de recursos? la manca de personal? 

Donem una bona imatge, coherent, unida i uniforme? 
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Trajectòries desiguals dels centres, persones amb formació heterogènia, poca sinergia amb la 

comunitat educativa i la ciutadania en general que es demostra amb la poca visibilitat que 

tenim com a professió i com a col·lectiu. Només som notícia quan hi ha catàstrofes, quan ja 

és massa tard per actuar: guerres, incendis, manipulacions polítiques, desmemòria, fragilitat 

dels suports... 

 

Repassarem algunes activitats que es fan en els arxius de casa nostra per a exemplificar 

aquesta inquietud que demostren tenir molts i moltes dels i les professionals que hi estan al 

capdavant; alguna cosa està canviant i anem a millorar sensiblement la nostra posició encara 

que queda molt de camí per a recórrer. 

 

Els arxius no són caixes tancades que contenen qui sap què, tresors i secrets pot pensar la 

gran majoria de la ciutadania, però està al nostre abast mostrar-los, obrir-los i tenim com va 

dir Michel Duchein un gran valor afegit: l'emoció del contacte amb les fonts originals de la 

història. L'arxiver francès va dir que "el document d'arxiu per la seva autenticitat, pel seu 

aspecte, conté una càrrega emocional que cap llibre, per molt excepcional que sigui, té. Fins 

i tot el document més senzill i simple esdevé un testimoni difícil de substituir, permet escoltar 

una veu, llunyana i familiar alhora que no es pot trobar enlloc més". 

 

Aprofitem-nos d'aquest valor afegit, d'aquesta singularitat i proposem-nos arribar a tothom 

de maneres diferents, atractives i originals. Posem-nos les piles, sortim al carrer sinó volem 

perdre definitivament aquest tren i evitar que els nostres dipòsits de documents siguin només 

magatzems de paper conservats a temperatura idònia i humitat relativa específica, aïllats del 

foc i dels furts, dels insectes i la llum natural, ensenyem-los, obrim-los, gaudim-los i fem-los 

pròxims i accessibles. Tenim un gran repte pel davant! 

 

S'ha fet molta feina però encara en queda molta per fer. Necessitem treballar amb el col·lectiu 

de mestres i professors, necessitem la seva complicitat per arribar als infants i joves que ens 

envolten i que són el futur de la nostra societat. No ens en queda d'altre que treballar plegats 

per assolir aquest objectiu. 
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EXPERIENCIES SIGNIFICATIVES  
 

Els Tallers d’Història: generant coneixement 
M. Àngels Suquet  

Tallers d’Història de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols 

 

El passat curs 2016-2017 els Tallers d’Història van complir 30 anys d’existència ininterrompuda. 
Aquest servei pedagògic compta amb la participació fidelitzada dels 8 centres educatius de la 
ciutat, des d’educació infantil fins a 4t d’ESO. Tradicionalment s’ha treballat en un equip 
multidisciplinari format per personal tècnic d’arxius, museus, biblioteques i docència. Deixant 
de banda l’assessorament en els treballs de recerca, realitzat conjuntament amb la Biblioteca 
Pública Octavi Viader i Margarit, l’activitat dels Tallers arriba cada any a més de 3.000 alumnes 
de la població escolar guixolenca i, de retruc, a les seves famílies. Una part de les activitats 
organitzades s’adrecen a sectors més amplis de població, sempre amb la voluntat de recuperar 
i difondre la història i el patrimoni municipals. Per exemple, els Tallers realitzen activitats 
formatives per a les llars de persones jubilades i l’Aula Cultural del Centre Cívic de Tueda. 
D’aquesta manera s’han elaborat tota una sèrie de recursos que parlen de períodes històrics, 
personatges, edificis, indústries i oficis, entitats, transports i tota mena d’aspectes relacionats 
amb Sant Feliu de Guíxols. La present intervenció es proposa explicar com aquest servei 
pedagògic genera i difon coneixement sobre el patrimoni cultural de la Ciutat a partir del 
patrimoni documental gestionat per l’Arxiu Municipal.  

 

Missió i objectius 

En essència, des de l’origen, es tracta d’un servei que ofereix a professorat i alumnat 
assessorament i eines –activitats i publicacions- perquè puguin treballar el  coneixement i la visió 
crítica de la història a partir de la història local i les seves fonts. L’any 2007 va canviar la direcció 
i la missió del servei pedagògic es va centrar en la difusió del patrimoni documental i en el 
foment de la identitat, entesa com a element integrador mai excloent: Promoure l’ús del 
patrimoni documental de la nostra ciutat per fomentar la consciència de pertinença al territori, 
la cohesió social i la participació ciutadana per mitjà de continguts i activitats que donin a 
conèixer la ciutat a partir de les seves especificitats. 

 

Els objectius generals són els següents: 

1. Fomentar el coneixement i l’estimació pel patrimoni documental municipal. 
2. Promoure l’ús del patrimoni documental com a eina per a l’aprenentatge en diferents 

àmbits de coneixement. 
3. Fomentar la recerca. 
4. Promoure el coneixement i l’estimació pel patrimoni de Sant Feliu de Guíxols -històric, 

cultural i natural; tangible i intangible- per mitjà del patrimoni documental municipal. 
5. Promoure el desenvolupament de les persones i l’educació en valors cívics i l’ètica. 
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6. Fer pedagogia sobre les relacions entre la ciutadania i l’administració, conseqüent amb 
la funció dels arxius en l’administració del dret d’accés a la informació. 

7. Promoure, a partir del fet local, una visió oberta i crítica de la història: conèixer el 
passat per entendre millor el present i pensar noves opcions de futur. 

8. Contribuir a la integració de diferents col·lectius o grups socials. 
9. Promoure la participació de la ciutadania en la preservació i/o ingrés de documentació 

per incrementar el patrimoni documental municipal 

 

Els Tallers d’Història van transformar-se amb la voluntat de: 

• Aconseguir un seguiment major a tots els centres, facilitant la tasca al professorat per 
mitjà d’una oferta de recursos ja elaborats. 

• Homogeneïtzar els continguts mínims que es donaven a totes les aules per mitjà de la 
realització de xerrades i tallers en els mateixos centres. 

• Integrar el treball transversal i el tractament dels temes per centres d’interès. 
• Introduir la plàstica com a mitjà per assolir els continguts i la proximitat o familiaritat 

als documents. 
• Difondre el servei a la ciutat, incidint en nous sectors d’usuaris en general i, 

específicament, en la gent gran i les noves generacions. 
• Utilitzar el servei per a la difusió i promoció de la ciutat. 

 
Metodologia 

Cada mes de juny l’Arxiu proposa un tema d’àmbit local per al curs següent. La proposta 
s’exposa, es valora i es consensua en una reunió on assisteixen representants de cadascun dels 
centres educatius. Encara que algunes vegades es tracten temes inèdits, s’intenta treballar 
temes que hagin estat prèviament investigats, per tenir una bona base que faciliti la tasca 
d’elaboració de materials pedagògics. En cas que es parteixi d’una recerca feta o de bibliografia 
existent, es mira com es pot actualitzar i completar l’enfocament del tema. S’elabora un text 
informatiu i s’apleguen tota mena de recursos (fonts primàries i secundàries) que es reuneixen 
en un dossier que es publica en la col·lecció Quaderns Didàctics El Trinquet. En el text es té una 
especial cura en fer l’explicació del context espacial i temporal, l’organització social i política de 
la comunitat, la població i la vida quotidiana.  

 

Fins l’any 2007, els docents treballaven el tema a les aules a partir d’aquest dossier informatiu. 
Paral·lelament, els tècnics organitzaven un programa d’activitats relacionades amb el tema 
escollit i que s’adreçaven al públic en general i als alumnes, de manera específica. L’activitat 
principal solia ser una exposició, que, alhora, servia com a pretext per localitzar i recuperar 
elements importants per al patrimoni local, ja fossin documents o objectes. A partir del 2007, 
s’organitzen activitats formatives (cursos, xerrades, sessions, contes) que es realitzen als centres 
–una per a cada grup-classe- o a l’Arxiu per explicar directament als alumnes els continguts del 
tema proposat.  
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Les propostes parteixen del patrimoni documental i l’oferta es basa en una xerrada adaptada als 
nivells educatius (Infantil-1r de Primària, de 2n a 5è de Primària, 6à i cicle inicial d’ESO, 2n cicle 
d’ESO) i en tallers d’expressió plàstica i literària. Ens vam proposar abandonar una visió 
reduccionista de l’ús de la documentació centrat principalment en la informació i la recerca per 
donar pas al gaudi i a la creació a partir dels documents. Per tant, ens va semblar molt 
interessant i fructífer prendre la documentació com a base per la creació visual i literària. I ho 
vam incorporar en el treball dels Tallers d’Història, com un recurs molt important per crear 
vincles de proximitat i emotivitat amb els documents, alhora que es facilitava l’assimilació dels 
continguts treballats. Les xerrades i els tallers s’acompanyen d’un Powerpoint de suport, el 
contingut del qual s’elabora per nivells a partir del corresponent Quadern Didàctic El Trinquet. 
Des d’aleshores, cada curs, realitzem al voltant d’un centenar de xerrades i tallers. En general, 
tant en el dossier com a les xerrades, es procura trobar claus de comunicació que permetin la 
connexió emocional de l’alumnat amb els temes exposats.  

 

La Fundació Guíxols Surís realitza un interessant treball a partir dels temes i material elaborats 
als Tallers d’Història. En aquest cas es tracta d’una aplicació poc habitual en serveis pedagògics 
d’arxius, ja que no s’adreça a escolars sinó a tercera edat, concretament a teràpia de 
reminiscència. El fet que persones d’altres generacions realitzin activitats en els centres ja suposa 
per si mateix un important reconeixement social, a més perquè es tracten temes que ells 
coneixen i han viscut i poden fer les "seves aportacions" a aquesta informació, per exemple el 
treball a les fàbriques de suro. A més, a nivell cognitiu, els recursos pedagògics permeten el 
treball de la memòria remota, és a dir, el record de les etapes de la vida i l’experiència viscuda. 
S’estimula l’orientació personal i el reconeixement d’un mateix i aspectes com el llenguatge, la 
comunicació i la capacitat d’atenció. A nivell de relació, l’intercanvi d’experiències en un grup 
afavoreix el desenvolupament de les habilitats socials i la integració dels nouvinguts. Els temes 
tractats serveixen com a pont per vincular les experiències “d’aquí” amb les de fora. Tots aquests 
treballs tenen com a base el component emocional, que és el connector que els fa possibles. 
L’estimulació de la memòria es relaciona amb les sensacions positives, tot generant autoestima 
i benestar en les persones. En aquest sentit la música i les imatges (fotografies o audiovisuals) 
són recursos decisius.  

 

A part, la Biblioteca pública convoca cada any la Mostra Artística de Sant Jordi a partir del tema 
treballat als Tallers d’Història. Entre els treballs realitzats a les aules per l’alumnat, les mateixes 
escoles escullen els guanyadors de la Mostra, que són premiats amb lots de llibres i surten 
publicats en un llibret editat especialment amb aquesta finalitat cada any. 

 

A més, l’Arxiu organitza una mostra dels treballs realitzats per l’alumnat en un lloc de fàcil accés 
(actualment es fa en una sala del Museu d’Història) i la inauguració es fa coincidir amb el 
lliurament dels premis de la Mostra Artística de Sant Jordi. L’objectiu és donar una mostra més 
àmplia dels treballs realitzats a les escoles i ampliar el reconeixement a tot l’alumnat a banda 
dels escollits per a la Mostra Artística de Sant Jordi. Així també s’aconsegueix difondre entre les 
famílies el treball realitzat als Tallers d’Història. 
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Noves estratègies 

El curs 2017-2018 es van celebrar els 125 anys de la creació de la línia del tren de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona, esdeveniment que s’aprofità per encetar noves línies d’acció en els Tallers 
d’Història.  

1 Creació de recursos i continguts. 

• Elaboració de la proposta didàctica (Col·lecció de Quaderns Didàctics El Trinquet), amb 
exercicis elaborats a partir de documents i textos, adequada als currículums de les 
diferents etapes i cicles de l’Ensenyament. 
(http://arxiumunicipal.guixols.cat/attachments/arxiu_guixols_trinquet_sobre_rodes.p
df). L’objectiu és contribuir a desenvolupar l’educació competencial, a banda de 
continguts i valors. 

• Creació d’un apartat del lloc web de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols on hi 
hagi disponibles tots els materials elaborats pels Tallers d’Història des de la seva 
creació. (http://arxiumunicipal.guixols.cat/tallers-d-historia.html) 

• Creació d’un apartat amb les publicacions de la col·lecció Quaderns Didàctics El 
Trinquet (http://arxiumunicipal.guixols.cat/publicacions/quaderns-didactics-el-
trinquet.html). 

 

2 Establiment de noves col·laboracions 

• Museu d’Història: Col·laboració en la organització d’exposicions de manera coordinada 
amb els continguts dels Tallers d’Història i amb l’exposició de plàstica, de manera que 
el treball realitzat no sigui conegut només per les famílies, sinó també per totes les 
persones que visiten les exposicions. 

• Museu d’Història: col·laboració en la creació de recursos interactius en xarxa, 
relacionats amb els temes treballats en els Tallers d’Història.  

• Escola d’Adults: realitzar les activitats formatives (xerrades i tallers) durant el curs. 
• Escola Municipal de Música: elaborar material didàctic musical i coordinar la 

preparació d’una cantata sobre el tema treballat en els tallers. 
• Servei Municipal d’Acollida. Incloure aquest servei en totes les actuacions de difusió i 

trameses d’informació. Organitzar activitats específiques si s’escau. 
• El Punt d’Informació Juvenil. Incloure aquest servei en totes les actuacions de difusió i 

trameses d’informació. Organitzar activitats específiques si s’escau. 
• Les entitats del Registre Municipal d’Entitats, oferint regularment les activitats 

organitzades pel servei pedagògic i establint contacte amb les que puguin tenir un 
interès directe en el tema treballat. Organitzar activitats específiques si s’escau. 

 

http://arxiumunicipal.guixols.cat/attachments/arxiu_guixols_trinquet_sobre_rodes.pdf
http://arxiumunicipal.guixols.cat/attachments/arxiu_guixols_trinquet_sobre_rodes.pdf
http://arxiumunicipal.guixols.cat/tallers-d-historia.html
http://arxiumunicipal.guixols.cat/publicacions/quaderns-didactics-el-trinquet.html
http://arxiumunicipal.guixols.cat/publicacions/quaderns-didactics-el-trinquet.html
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3 Accions de difusió 

• Fer presents els Tallers d’Història en els grans esdeveniments de ciutat per tal de 
dotar-los de contingut local i vincular-los a la ciutadania: presentació del conte en la 
Fira del Conte (segon cap de setmana de juny). 

• Coordinar l’edició de la revista cultural L’Arjau, que es fa des del mateix arxiu,  amb els 
continguts dels Tallers d’Història. 

• Penjar notícies al bloc de l’Arxiu Municipal i compartir-les a les xarxes socials. 

 

L’equip humà 

En el naixement i en l’evolució d’aquest servei que actualment té una llarga i sòlida trajectòria 
ha estat molt important l’equip humà. Crec que, des d’un inici, hi ha hagut un important 
component de compromís i militància per part de l’Arxiu amb la tasca realitzada als serveis 
pedagògics i, d’alguna manera, s’ha encomanat als col·laboradors, amb els quals s’ha generat 
una gran complicitat i implicació. Aquests lligams emocionals, encara que invisibles, es fan 
presents en les activitats i en els materials molt més enllà dels mers continguts que, altrament, 
ben segur que serien diferents. M’agradaria fer un càlid reconeixement a Àngel Jiménez, creador 
i director del servei durant vint anys. Agrair la fidelitat i la il·lusió de les comunitats educatives 
de les escoles l’Ardenya, Baldiri Reixach, Cor de Maria – Sant Josep, l’Estació, Gaziel; i dels 
instituts Sant Elm i Sant Feliu de Guíxols. I, de manera molt especial, agrair la immensa tasca de 
l’equip que fa possibles els Tallers d’Història: Maria Calzada, Anna Martínez, Rosa M. Rourich i 
Núria Pujol (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols); Trinidad Palacín, Eva Torné i Josep M. 
Vicens (Guíxols Gent Gran); David Hernández (Biblioteca Pública Octavi Viader Margarit); Sílvia 
Alemany, Judith Albertí, Xavier Roca i Daniel Serrat (Museu d’Història); Lluís González (Escola de 
Música de Sant Feliu de Guíxols – Castell Platja d’Aro) i M. Àngels Río (Escola d’Adults CFA Sant 
Feliu de Guíxols). 
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Estratègies per contribuir a la formació del coneixement des dels 
arxius 
Francesc Iser  

Institut Domènec Perramon d’Arenys de Munt 

 

La qüestió essencial abans de planificar una estratègia de treball concreta a l'aula és plantejar-
se quina és la necessitat que ens hi porta, i quins canvis volem provocar en l'accés als continguts 
de la matèria. 

Sovint ens trobem davant la pregunta del nostre alumnat, “per què serveix la història?, i l’encara 
més feridora, “quina és la utilitat d’un historiador?”. És en aquest moment que un professor de 
ciències socials es veu en l’obligació de plantejar-se el repte d’oferir respostes convincents i 
contundents que mostrin no tan sols la utilitat si no l’aplicació pràctica de la tasca de l’historiador 
en el món actual. I això només es pot fer implicant a l’alumnat en la reconstrucció en comú del 
passat on ell es reconegui i, sobre tot, on pugui trobar eines que l’ajudin a refer la seva història 
i a interpretar-la enmig del seu entorn més proper. 

Les ganes de reivindicar la funció de la història i la dels seus professionals ens condueix i ens 
obliga a dissenyar una nova manera d’acostar-la als alumnes, on ells passin a ser-ne 
protagonistes i, a la vegada, puguin fer d’historiadors. 

L’altre aspecte determinant en la recerca d'estratègies i noves metodologies de treball és la 
tristesa que produeix veure com els centres educatius estan cada cop més lluny dels llegats 
històrics vinculats a la seves localitats. En aquest sentit, cal recuperar la memòria històrica a 
través de la recerca i estudi de fonts locals, reivindicant el seu valor i vigència didàctica. 

Sembla evident, doncs, que un cop definits els objectius principals en el disseny d'estratègies de 
treball (mostrar la funció de la història i la tasca de l'historiador, i apropar a l'alumnat a les fonts 
locals) la relació entre institut i arxius és clau i per què no dir-ho, inevitable. 

A l'hora de posar aquests objectius en pràctica, però, cal revisar bé quin és el marc en el que el 
docent es mou i la complexitat a la que s'ha d'enfrontar per desenvolupar i aplicar activitats 
centrades en el treball amb fonts primàries o materials vinculats a arxius o fons locals. En aquest 
sentit, la programació d'aula ha de ser l'eix que permeti vertebrar les propostes realitzades en 
un context real, efectiu i, el que és més important, aplicable i escalable. 

Cal evitar fer activitats o projectes aïllats, bolets afegits a l'aplicació diària del currículum. Els 
alumnes no han de veure aquest treball amb fonts primàries i materials d'arxiu com un 
complement de la tasca quotidiana. El que s'ha d'aconseguir és crear un hàbit i una mecànica 
d'estudi centrada en el mètode basat en la investigació, formulació d'hipòtesis i exposició de 
conclusions pròpies que permetin relacionar fets diversos i donar resposta a preguntes inicials. 
I això és més complicat del que sembla.   

Sovint la disposició de l'alumnat a l'aula (molts alumnes en un espai reduït), la manca de 
materials adequats i les pressions per arribar a una avaluació ràpida dels coneixements adquirits, 
condueixen a planificar les sessions en el format de classe magistral, centrada en exercicis 
proposats al llibre de text i en la recopilació sistemàtica de conceptes per sobre de 
procediments. Aquest fet comporta que finalment s'avaluï únicament la memorització i 
l'expressió escrita, sense aprofundir en cap moment en la tasca de l'historiador (i la seva 
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metodologia de treball) ni, el que és més greu, en la funció bàsica de la història com a eina per 
analitzar el passat per poder interpretar el present. 

Com podem demanar als nostres alumnes que defensin un patrimoni històric comú si no s’hi 
reconeixen? O que valorin canvis i conseqüències quan els tenim allunyats de les seves arrels 
històriques? 

Cal ensenyar les fonts (més que explicar-les), cal apropar els alumnes als centres de recopilació 
i difusió de coneixement històric, i cal plantejar reptes que els obliguin a investigar, a fer-se 
preguntes i, el que és més important, a buscar respostes en l'entorn adequat.  

Els alumnes han de sentir la responsabilitat de ser partícips  d'un passat comú i de defensar-ho 
i mostrar-ho de manera correcta perquè no es perdi, com si fos l'herència d'un avi o d'un ésser 
estimat. I això, repeteixo, no és fàcil. És més, és impossible sense la col·laboració directa d'arxius 
i museus amb els centres educatius i l'intercanvi sistematitzat de materials, coneixements i 
recursos entre els seus professionals.          

Per aquesta raó, el present escrit segueix l'estructura d'una programació d'aula: adaptació al 
currículum, espais i recursos, materials i avaluació, tot esperant que això ens ajudi a mostrar els 
beneficis i les debilitats d'una metodologia de treball centrada en la pràctica i en l'aproximació 
a la tasca dels arxius i de la història local. 

No cal dir que és feina del professor adaptar la programació al curs i nivell que es posi en 
pràctica, tot i que l'estructura de les activitats proposades ha de ser aplicable a diferents grups 
d'edat, la qual cosa ajudarà a reforçar els hàbits de treball i permetrà anar creixent en 
l'acumulació de coneixements i destreses per portar-les a la pràctica.  

L'adaptació al currículum de la tasca docent que es desenvoluparà permet justificar l'aplicació 
de la metodologia de treball i ajuda en la seva programació d'aula, evitant fer activitats aïllades 
i fora de context.  

Compartir les indicacions curriculars amb els arxius locals amb els que es col·labora millorarà 
l'elecció i dissenys de materials i recursos emprats per ambdues parts. 

Una proposta d'objectius a seguir seria: 

- Apropar l’alumnat a la micro-història o història local, perquè pugui descobrir i analitzar 
canvis i continuïtats en les formes de vida que li son més properes.   

- Mostrar la metodologia de treball en les CCSS per conèixer quina tasca desenvolupen 
historiadors i arxius.  

- Treballar amb fonts locals i de tipologia variada per valorar el patrimoni històric i la seva 
funció.  

- Generar materials d’estudi propis per incentivar la integració i participació en el procés 
formatiu.  

En referència a les competències treballades, els alumnes haurien de saber aplicar els seus 
aprenentatges en: 

- L'anàlisi de canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la 
causalitat històrica.  

- L'us dels procediments de la recerca històrica, a partir de la formulació de preguntes i 
l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.  
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- La interpretació del present com a producte del passat, per comprendre que el futur és 
fruit de les decisions i accions actuals.  

- La identificació i valoració de la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva 
intervenció en la construcció de subjectes històrics.  

Finalment es treballarien els següents continguts: 

- Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i 
argumentació i vocabulari propi.  

- Fonts primàries i secundàries.  
- Anàlisi d’imatges i referents estètics. Descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i 

audiovisuals.  
-Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural.  

En referència als espais i recursos necessaris per aplicar les estratègies de treball que s'estan 
plantejant, es converteix en una necessitat superar l'espai aula tal i com el coneixem. Cal una 
aproximació als llocs de treball propis de l'historiador o arxiver.  

Així com es veu amb total normalitat que les ciències naturals disposin d'un laboratori, o que el 
departament de tecnologia del centre tingui un taller, s'ha de normalitzar també que les ciències 
socials disposin d'un espai que permeti restaurar, reproduir, analitzar, classificar...  i, en general, 
treballar de manera correcta tots els materials i pràctiques que requereix l'assignatura 
d'història.  

En aquest sentit, serà clau el suport dels arxius locals en el disseny i recomanacions de recursos 
per construir aquests espais de treball. 

La base teòrica de la proposta d'aquest model d'aula/taller surt del treball de Francesc Forn 
Salvà «El laboratori d'història. La pràctica en la comprensió del passat», dirigit per Gemma Tribó. 

La tasca que es vagi realitzant al laboratori pot ser exposada i oberta a tota la comunitat 
educativa, al municipi o a d’altres centres interessats, tant en la recollida de fonts i en la 
confecció d’un arxiu obert i compartit, com en la difusió dels resultats i pràctiques realitzades.  

Aquest no ha de ser un espai tancat a l’assignatura de socials, en ell hi poden compartir projectes 
i col·laboracions tots els departaments del centre.  

En referència a la concreció de recursos, l'oferta que proposa l'Arxiu Nacional de Catalunya des 
del bloc dels seus serveis didàctics és perfecta per orientar i iniciar una línia de treball, seria bo 
poder establir un apartat de didàctica en tots els arxius locals en combinació amb els centres del 
seu municipi. 

Pel que fa als materials, cal destacar que han de ser pràctics, de fàcil accés i que els alumnes els 
han se sentir propers. Treballar amb materials elaborats pel propi centre a partir de 
col·laboracions amb arxius o altres membres de la comunitat educativa serà molt positiu i 
profitós. 

Destaquem l'experiència viscuda a partir de dos models d'activitat fets amb materials d'arxiu: 
els arxius fotogràfics centrats en el registre de fotografies familiars i les caixes del temps. 

El treball amb fotografies familiars és una activitat pensada i dissenyada per analitzar les fonts 
històriques. La pràctica consisteix en que els alumnes recuperin fotografies antigues, preguntin 
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en quin context es van realitzar i les comparin amb les informacions que, de manera acadèmica, 
s’ofereix en museus, arxius, llibres de text o similars.  

Cada fitxa es classificarà en funció del seu context: bens de consum, festes i tradicions, servei 
militar, oficis, escola, urbanisme, canvis socials, esports.  

L’objectiu que es persegueix és múltiple:  

Recuperar memòria històrica, sobretot de caràcter local.  
Evidenciar que el passat és cosa de tots, i que en son protagonistes els nostres 
avantpassats més directes.  
Relacionar els fets històrics generals amb la història personal de cada família. 

En referència a les caixes del temps la base de la seva aplicació pràctica ha estat l'activitat 
proposada des dels serveis didàctics de l'Arxiu Nacional de Catalunya «La caixa de la Iaia Maria».  

En una caixa es disposen fonts de tipologia diversa imitant un fons d'arxiu. Els alumnes han de 
classificar les imatges, textos, documents i restes, identificar cronologies i espais: formular 
hipòtesis sobre el que ens expliquen i iniciar un procés de recerca a partir d’elles. Cal concretar 
per avançar en el coneixement de la investigació que es proposa: hipòtesi, què preguntar, a qui 
preguntar, definir fets concrets a partir de les fonts, s'ha d'organitzar el registre de fonts en unes 
graelles, seguint la metodologia de treball que realitzen els arxius.  

A l'hora d'avaluar seguirem les aportacions de l'alumne en funció del seu grau d'aprofundiment 
en la recerca i exposició de conclusions. 

Centrarem la valoració del grau de coneixements en l’avaluació per competències: 

- Partir d’un repte inicial. 
Dissenyar tasques que tinguin un context real.  
Preparar activitats que continguin elements d’indagació i recerca.  
Ajustar el projecte al currículum en competències i continguts treballats.  
Acompanyar com a docent, però potenciant l’autonomia de l‘alumnat.  
Realitzar un producte final, amb formes diverses.  
Avaluar de manera continuada i formativa.  
Valorar la diversitat en el ritme de treball de l’alumnat.  
 
El fet de partir d'uns objectius i unes competències definides al currículum facilitarà 
molt la tasca d'establir els criteris d'avaluació. 

Per acabar, indicar tots els avantatges que pot portar aquest treball conjunt entre centres 
educatius i arxius, concretats en: 

- Foment del treball cooperatiu.  
Manteniment d’un contacte directe amb el poble i les seves entitats.  
Treball per projectes.  
Establiment de relacions entre alumnat de diferents cursos.   
Interconnexió de tota la comunitat educativa.  
Obertura d’ espais comuns destinats a la convivència i la integració. 
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Per concloure, incidir en el fet que, més enllà del resultat final, l’experiència adquirida 
necessàriament al llarg de tot el procés de la metodologia exposada, garanteix una resposta 
inequívoca a les preguntes inicials “per què serveix la història? i “quina és la utilitat d’un 
historiador?” 
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Estratègies del SDANC per promoure la construcció de 
coneixement 
Pilar Reverté Vidal 

Servei didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya i CESIRE 

 

Un dels objectius principals del segle XXI, és la necessitat d’educar una ciutadania responsable 
a partir d’una visió humanista de l’educació com a bé comú essencial, i reafirmant la dimensió 
col·lectiva de l’educació i el seu compromís solidari com a responsabilitat social compartida.  

Repensant l’Educació” (UNESCO, 2015) 

 

En la societat de la informació, l'escola ha de contribuir a posar les bases per al desenvolupament 
d'una nova ciutadania i col·laborar en la creació de la societat del coneixement. Els arxius, per la 
seva banda, assumint la seva responsabilitat social, poden ser contribuïdors de primer ordre per 
l’assoliment d’aquests objectius compartits. 

La col·laboració establerta entre l’Arxiu nacional de Catalunya i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per la creació del Servei Didàctic de l’ANC (SDANC), respon a 
aquests principis.  

Creat l’any 2002, el SDANC es va vincular el 2009 al CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics 
Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i es defineix, per tant, com un servei d’innovació compartit entre 
dues institucions de caràcter nacional, la qual cosa li dona un caràcter específic que es manifesta 
en dos aspectes fonamentals: 

Reflexió pedagògica i innovació didàctica 

Duu a terme un procés continuat de reflexió compartit amb docents de diferents àmbits 
curriculars i en contacte amb la innovació que es produeix en el sector, amb l’objectiu de crear 
recursos que es posen a l’abast del món educatiu, i ofereix models didàctics per millorar 
l’educació. 

Aquesta reflexió es realitza dins del marc normatiu establert per l’administració educativa i 
tenint en compte les recomanacions dels organismes internacionals en termes d’educació. 

En conseqüència, es planteja objectius pedagògics que van més enllà dels relacionats amb la 
difusió del patrimoni documental i la formació d’usuaris d’arxiu, i que s’orienten a una millora 
de l’educació. 

Orientació al territori 

En tant que Arxiu Nacional de Catalunya, i també en tant que CESIRE, la seva tasca s’orienta a la 
població de Catalunya i, en conseqüència, no s’adreça només als usuaris presencials de l’entorn 
més proper, sinó que ofereix recursos on-line per tal de donar servei a tot el territori. 

El nostre posicionament:  
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1. Ens alineem amb les directrius donades per l’administració educativa del nostre país1 i 
amb les recomanacions de la UNESCO i l’OCDE; per tant: 

- Ens orientem a educar ciutadans crítics i responsables; amb valors ètics 
fonamentats i esperit científic; que es facin preguntes i que cerquin noves 
solucions.  

- Promovem l’assoliment de competències2 

 

2. L’ SDANC es defineix com a servei de suport al professorat, l’alumnat i els centres 
educatius i, en conseqüència: 

- Dissenyem les activitats presencials i adreçades a grups escolars, a partir dels 
objectius pedagògics que ens proposa el professorat, per tal de garantir 
l’eficiència de l’activitat i la coherència amb la programació curricular 

- Pel fet que el nostre àmbit d’actuació és Catalunya, no ens limitem a les accions 
presencials, sinó que posem bona part dels nostres esforços en la publicació de 
recursos a través del web de l’Arxiu i del web del CESIRE  

- Organitzem activitats per grups escolars (visites i tallers) i oferim assessorament 
individualitzat a alumnes i a docents. 

- Publiquem recursos didàctics de característiques diverses per tal de donar 
suport a diferents estils didàctics i diverses necessitats educatives 

 
3. Ens emmarquem en la pedagogia constructivista  

Fonamentat en l’obra de Giambatista Vicco i amb arrels en la filosofia Kantiana, el 
constructivisme es fonamenta en les teories formulades per Piaget i desenvolupades per altres 
autors entre els quals destaquen Vigotsky, Brunner i Ausubel. 

Aquest corrent parteix de la visió psicològica segons la qual es considera que els individus no 
són simples receptors passius d’experiències o coneixements, sinó que construeixen de manera 
activa la seva realitat i experiències, creant els seus propis sistemes de significat que donen 

                                                           

1 UNESCO. (2015). Rethinking Education. 
 

2 L’educació competencial va ser definida inicialment a partir de l’informe Delors (UNESCO, 1996) i les 
conclusions del grup DeSeCo (OCDE, 2005) que es va anar concretant, més tard,  en documents específics 
com Habilitats i competències del segle XXI per als aprenents del nou mil·leni en els països de la OCDE  
(Ananiadou & Claro, 2009). A Catalunya disposem de documentació de referència que incorpora els 
principis de l’educació competencial i les recomanacions de la UNESCO i l’OCDE: Des de la LEC i el Pacte 
per l’Educació, fins al disseny del currículum i els documents de competències bàsiques dels diferents 
àmbits curriculars. 
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sentit al seu món. Aquests sistemes de significat s’estructuren a partir dels  “constructes” i 
conformen uns esquemes bàsics (estructures) de percepció, pensament i acció -sovint 
subjacents- a través dels quals un individu percep i interpreta el món, i actua en conseqüència. 

Les pedagogies constructivistes tracten d’identificar aquestes estructures i actuar sobre elles, 
potenciant no només l’assimilació i la integració de coneixements, sinó també la creació i 
modificació de les pròpies estructures que permeten relacionar i organitzar el coneixement. 

 

4. Promovem la construcció de coneixement  
 
La teoria de la construcció del coneixement elaborada per Scardamalia i Bereiter3, 
distingeix entre la construcció del coneixement i l'aprenentatge: Mentre que 
l’aprenentatge seria un procés intern, no observable, que produeix canvis de creences, 
actituds o habilitats, la construcció de coneixement es pot definir com "la creació, la 
prova i la millora de les idees” enteses en tant que artefactes conceptuals; es refereix a 
la creació o modificació del coneixement públic; produeix coneixements “que viuen al 
món”, i estan disponibles per ser utilitzats per altres persones; es refereix al procés de 
creació de nous artefactes cognitius com a resultat d'objectius comuns, discussions 
grupals i síntesi d'idees.  
 
Es pot considerar un constructivisme profund, que implica fer una investigació 
col·lectiva sobre un tema específic i arribar a una comprensió més profunda mitjançant 
interrogatives interactives, diàleg i millora contínua de les idees. Es treballa amb les 
idees en tant que artefactes intel·lectuals millorables i se’n promou la diversitat per tal 
d’avançar en el coneixement. El seu objectiu és el de produir coneixement valuós per als 
altres. 

S’orienta a principis inclusius i a la formulació de problemes d’alt nivell. Promou la discussió i el 
qüestionament continu com una manera d’avançar, i s’aprèn a treballar en la complexitat i el 
desordre per tal d’aconseguir noves síntesi.  

Col·lectivament, s’afronten problemes d’objectius, motivació, avaluació, i planificació a llarg 
termini. El professor es converteix en un guia, en comptes d'un director, i permet als estudiants 
assumir una porció significativa de la responsabilitat pel seu propi aprenentatge, inclosa la 
planificació, l'execució i l'avaluació. 

 

D’acord amb aquesta perspectiva: 

                                                           
3 SCARDAMALIA, M., & BEREITER, C. (2010). A Brief History of Knowledge Building. Canadian 
Journal of Learning and Technology. En línia 
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26367 
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- Entenem el rol del docent com a guia del procés, i per tant, oferim recursos a 
manera d’exemple facilitant-li les eines per què pugui plantejar noves activitats 
i encoratjar noves preguntes.  

- Ens orientem a ensenyar l’alumne a pensar, a fer-se preguntes, a buscar noves 
solucions o explicacions. 

- Presentem l’arxiu com espai que preserva uns documents que ofereixen 
diferents perspectives del passat que permeten realitzar una anàlisi 
contrastada. 

- Promovem l’aplicació didàctica dels documents d’arxiu com a font per la recerca 
històrica, però també per a la construcció de coneixement en altres matèries 
curriculars i per a la creació. 

- Treballem a partir de la concepció de la història en tant que interpretació del 
passat que es construeix a partir de la recerca basada en fonts primàries i 
secundàries. 

- Oferim assessorament, materials i activitats per donar suport a projectes de 
centre o d’aula que impliquen construcció de coneixement. Aquests projectes 
en general es relacionen amb recerques col·lectives relacionades amb l’entorn 
del propi centre educatiu i en el qual s’implica tota la comunitat educativa. De 
vegades es centren en un nivell concret, però sovint es continua al llarg d’una 
etapa. Destaca en aquest sentit la nostra col·laboració en el  Programa 
“Apadrinem el Nostre Patrimoni” del Departament d’Ensenyament. 

- Afavorim el debat de les idees per part dels alumnes, que treballem en les 
nostres activitats a partir de contextos reals i propers als estudiants, per tal 
d’afavorir un aprenentatge significatiu. 

- Oferim recursos que constitueixin bastides sobre les quals construir el 
coneixement. Conscients de la dificultat per discriminar la informació per part 
dels alumnes, els facilitem eines que els ajudin a localitzar, seleccionar i 
interpretar la informació, de manera que puguin treballar idees complexes 
centrant la seva atenció i simplificant el camí4. 

- Incidim en els procediments necessaris per tal de treballar els documents 
d’arxiu en tant que fonts històriques, que han de ser identificades, 
contextualitzades, analitzades, contrastades i interpretades per tal de donar 
resposta a unes preguntes, contrastar unes hipòtesi o assolir uns objectius 
prèviament establerts, seguint una metodologia ben fonamentada, per tal que 
els alumnes elaborin la seva pròpia interpretació. 

- Afavorim, en les nostres activitats, el tractament del propi discurs històric, en 
tant que font que cal analitzar i contrastar, cercant possibles reinterpretacions 
i reconstruccions. 

                                                           
4 El Blog SDANC Recursos presenta, en l’apartat Materials de suport, un ampli conjunt 
d’instruments i pautes metodològiques que poden servir com exemple per tal d’orientar la tasca 
dels alumnes. Arxiu Nacional de Catalunya. Recursos didàctics. (en línia). Accessible a: 
http://sdanc-recursos.blogspot.com/ D’altra banda, l’aplicació ANC@ula els presenta un ampli 
conjunt de documents seleccionats pel seu valor didàctic, que poden ser cercats a partir de 
descriptors relacionats amb el currículum, alhora que presenta altres recursos d’informació 
complementaris per tal de facilitar la interpretació dels documents.  Arxiu Nacional de Catalunya 
(2008). ANC@ula. En línia. http://ancaula.cultura.gencat.cat/ 

 

http://sdanc-recursos.blogspot.com/
http://ancaula.cultura.gencat.cat/
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- Promovem el desenvolupament d’un conjunt d’habilitats cognitives que puguin 
optimitzar els seus processos de pensament, prenent consciència d’aquests 
processos  (meta-cognició5) per poder controlar-los i modificar-los, millorant 
l’autonomia i el rendiment de l’aprenentatge i incorporant objectius 
d’aprenentatge relacionats amb les habilitats cognitives (meta-aprenentatge6). 

- Afavorim l’aprenentatge d’habilitats cognitivo-lingüístiques en tant que 
afavoreixen l’estructura mental i del llenguatge i faciliten la construcció del 
discurs històric.  

- Proposem estratègies per afavorir l’aprenentatge per la recerca i la col·laboració 

 

La nostra proposta és la de normalitzar la incorporació de les fonts d’arxiu a l’aula per afavorir 
una educació orientada a la construcció de coneixement, a partir de la conceptualització del 
document, en tant que font, i de la història, en tant que interpretació.  

 

El nostre objectiu és el de contribuir a la millora de l’educació. 
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5 Consciència que una persona té dels processos mentals que intervenen en l'aprenentatge i que li permet 
d'autoregular-los. 

6 Aprenentatge que consisteix a reflexionar i prendre consciència de com s'aprèn 

http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
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Estratègies per contribuir a la formació del coneixement des dels 
arxius 
Núria Batllem Cabello  

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 

 

L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany dona servei a una població de més de 31.500 persones, en 
una comarca que té per capital Banyoles, que és la tercera més petita de Catalunya en superfície, 
i que aplega 11 municipis. 

L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany és un equipament modern inaugurat l’any 2007 -fa onze 
anys-, que fa les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal de Banyoles. Està gestionat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
i l’Ajuntament de Banyoles. Des d’un bon principi ha ofert productes, serveis i activitats 
educatives de caire informal, adreçades al públic en general, començant pel butlletí de l’Arxiu, 
el Tabulari, i continuant per exposicions, conferències, cursos, tallers, visites guiades o articles i 
presentacions en mitjans de comunicació locals. Tot plegat amb força èxit i fet des de la 
iniciativa, i a càrrec, del personal que treballa a l’Arxiu. 

En referència al públic escolar, l’Arxiu ha ofert el mateix tipus d’activitats que per al públic adult, 
però adaptant-les a criteri dels mateixos arxivers per als nens i per als joves. En paral·lel, l’Arxiu 
ha adoptat una actitud passiva, a l’espera de rebre demandes d’aquest tipus d’activitats 
(bàsicament visites guiades i assessorament als alumnes per als seus treballs de recerca). Durant 
molt de temps, l’Arxiu ha esperat que els mestres de primària i els professors de secundària 
s’apropessin a l’equipament, tant per demanar informació com per demanar visites guiades per 
als seus alumnes. Val a dir que amb aquesta tessitura s’han ofert comptats serveis a la comunitat 
educativa de Banyoles i comarca. 

Tot plegat canvia l’any 2016, en què l’Arxiu fa un canvi de plantejament general: s’alia amb els 
agents educatius de Banyoles, produeix activitats aptes per a l’educació formal i de retruc aprèn 
com adaptar estratègies de foment de creació de coneixement per a la resta d’activitats i/o 
serveis educatius informals que ofereix.   

 

Els rols dels arxivers de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany respecte a la creació de 
coneixement 

Tal com s’ha esmentat, a partir del curs 2016-2017 hi ha hagut canvis a l’Arxiu. Fonamentalment, 
i per començar, l’Arxiu ha vist que calia crear una comunitat de treball amb els agents educatius 
que treballen amb els mestres i els professors de Banyoles i del Pla de l’Estany. En primer lloc, 
l’Arxiu s’ha beneficiat de la impagable experiència en el disseny i l’oferta d’activitats educatives 
que fan els museus de Banyoles, així com de l’intercanvi de coneixements fets amb els 
professionals d’aquests dos museus (el Museu Darder i el Museu Arqueològic).  

En segon lloc, i pel que fa a l’elaboració, la conceptualització, el disseny, la materialització i 
l’execució de les activitats educatives, s’ha confiat en l’empresa que actualment duu a terme el 
servei educatiu dels dos museus abans esmentats. Això s’ha fet per dos motius, 
fonamentalment. El primer és perquè des de l’Arxiu no es coneix la idiosincràsia del món 
educatiu: currículums per diferents nivells, metodologies educatives que s’empren, 
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temporalització idònia de les activitats, etc. I el segon és perquè encara es coneix menys la 
idiosincràsia del món educatiu de Banyoles i el Pla de l’Estany, com per exemple, les interaccions 
que es poden produir entre el que els alumnes poden aprendre a l’Arxiu i el que poden aprendre 
fent altres activitats educatives que s’ofereixen al territori.  

En tercer lloc, i pel que fa a l’execució de les activitats de l’Arxiu, també es confia en aquesta 
mateixa empresa, perquè es vol que els professionals del seu equip formin comunitat amb 
l’Arxiu (que coneguin què és, què fa, la informació que aporta o com es pot imbricar tot això 
amb la resta de l’oferta educativa del territori), i alhora i de retruc, fomentar la difusió de l’Arxiu 
entre la comunitat educativa (mestres i professors), gràcies a la intermediació d’aquests 
professionals. I també, i no menys important, perquè els treballadors d’aquesta empresa tenen 
i desenvolupen una metodologia educativa adaptada a les diferents edats escolars. Els arxivers 
podríem fàcilment caure en l’error d’usar tecnicismes, tractar qüestions incomprensibles per als 
alumnes o no saber comunicar-nos-hi adequadament.  

I, finalment, també es treballa amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, que 
elabora la Guia de Recursos Educatius Municipals de Banyoles. Aquest servei assessora els 
centres educatius sobre les activitats i recursos que es poden adaptar a la seves necessitats. I, 
en aquest sentit, està fent difusió directa de l’oferta educativa de l’Arxiu als mestres i als 
professors de la ciutat. 

Actualment, l’Arxiu ofereix dues activitats educatives: “Els secrets de l’arxiu del monestir” i 
“Escriptura medieval”, que permeten als alumnes conèixer l'Arxiu i la seva tasca com a servei 
públic, descobrir l'antic monestir de Sant Esteve de Banyoles, aprendre a valorar i respectar el 
patrimoni de la ciutat, i incentivar la curiositat per a la recerca a través dels documents escrits. 
L’any passat (des de gener a desembre de 2017) les dues activitats van ser seguides per 9 grups, 
provinents d’escoles i d’instituts de la comarca, amb un total de 269 alumnes. 

 

Què s’ofereix des de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany per fomentar la creació de 
coneixement 

La premissa fonamental del nostre arxiu respecte als productes i a les activitats educatives que 
oferim (tant per a públic escolar com per a públic adult) és que es basin en documents d’arxiu 
que continguin informació amb la qual els usuaris es puguin identificar. I això ho apliquem tant 
en documents en pergamí de l’edat mitjana, com en fotografies del segle XIX o en expedients 
administratius de l’any 2010. El que pretenem és que els documents d’arxiu generin empatia 
entre els nostres usuaris, ja sigui perquè s’hi recullin les dades, les vicissituds o els recorreguts 
vitals de persones de la mateixa edat, població o sexe dels diferents grups d’usuaris, o perquè 
s’hi troba la informació de fets històrics assimilables al present, o perquè els documents es van 
redactar en llocs entranyables que a ells els poden agradar, per posar alguns exemples. 

El que busquem amb aquesta empatia dels usuaris respecte als documents d’arxiu és que es 
facin preguntes, reflexionin, facin debat i, finalment, es replantegin els coneixements i les idees 
que tenien prèviament, o s’hi reafirmin. I no només que pensin sobre els coneixements o idees 
referents a la història, sinó també sobre les concepcions socials i antropològiques, sobre els 
drets i els deures de les persones o sobre les obligacions i els serveis que ha de prestar 
l’Administració pública, per citar alguns exemples.  

La nostra idea bàsica és desmitificar l’Arxiu, fer caure idees preconcebudes sobre què és i què fa 
aquest equipament. Per exemple, quan fem visites guiades (tant a escolars com a públic en 
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general, i les que es fan prèviament a totes les nostres activitats educatives), sempre expliquem 
què és un arxiu fent símils amb els arxius familiars que tots tenim en paper a casa, i que també 
tenim en digital als mòbils i als ordinadors. De nou usem l’empatia per fer comprendre que 
l’Arxiu és el mateix, però a gran escala i amb unes metodologies de treball que garanteixen la 
gestió i l’organització de la documentació.  

Precisament, en referència a això, ensenyem una petita mostra dels documents més antics que 
conservem, explicant el fonament pràctic pel qual van ser fets i pel qual van ser conservats al 
llarg del temps. I aquests fonaments pràctics els comparem amb els tràmits administratius o les 
funcions socials que actualment donem als documents. També ensenyem documents 
administratius moderns (als quals tapem les dades personals) perquè ens serveixin de leitmotiv 
per explicar el fonament i la utilitat dels arxius públics al segle XXI: per parlar de qüestions com 
la protecció de dades, el foment de la transparència o les mesures per controlar i eliminar el frau 
en el sector públic.  

Aquesta empatia la promovem en l’àmbit de l’educació formal (les activitats educatives que 
oferim), treballant conjuntament amb els educadors de l’empresa de serveis educatius. I també 
la fomentem en l’àmbit de l’educació informal que desenvolupem des del mateix Arxiu i a càrrec 
d’arxivers. En aquesta educació informal hi hauria les visites guiades a l’Arxiu, que sempre 
personalitzem segons les característiques dels grups: el rang d’edat, la procedència social, la 
procedència geogràfica i el nivell d’estudis que s’estiguin impartint (per exemple les aules 
d’adults, els plans d’ocupació, la formació continuada, etc.). En aquesta educació informal 
també hi comptem el que oferim mitjançant els nostres canals de comunicació: el butlletí de 
l’Arxiu (el Tabulari), les xarxes socials on som presents (Facebook, Twitter, Instagram i YouTube), 
els articles de difusió que publiquem a la premsa local, o les intervencions en mitjans de 
comunicació locals (ràdio i televisió).    

 

Proposta innovadora de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany per fomentar la creació de 
coneixement 

L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany custodia i posa a disposició de tothom el fons del polifacètic 
artista Carles Fontserè (Barcelona, 1916 - Porqueres, 2007). Fou un reconegut cartellista de la 
Guerra Civil, que s’exilià l’any 1939. Visqué a París fent d’il·lustrador, dibuixant de còmics i 
escenògraf fins que el 1949 s’establí a Nova York. Allà treballà de publicista fins que a finals dels 
anys cinquanta desenvolupà tota una activitat freelance com a fotoperiodista. Treballà com a 
fotògraf fins al 1973, en què retornà a Catalunya i s’hi establí definitivament.  

El fons de Carles Fontserè destaca sobre manera per la producció fotogràfica. Hi ha 42.500 
negatius, 6.450 positius ampliats de fotografia i 3.540 fulls de contacte, tot de fotografia en blanc 
i negre realitzada entre els anys 1957-1991. Corresponen a fotografies de la vida diària als 
carrers de Nova York, de San Francisco, de Ciutat de Mèxic, de Roma, de París, de Londres i de 
Catalunya, majoritàriament. A l’hora de dissenyar activitats educatives per a públic escolar i 
d’educació secundària sobre aquest fons, s’han hagut de tenir en compte les seves especificitats. 
Destaquen els documents fotogràfics, que il·lustren unes cultures estrangeres, i són fotografies 
professionals i artístiques. A més, la figura de Carles Fontserè depassa les fronteres de la nostra 
comarca. D’acord amb això, es pren la decisió de contractar els serveis d’una empresa de serveis 
educatius especialitzada en el món de l’art. I també es decideix que les activitats resultants 
s’oferiran a través d’Internet, per tal d’arribar al conjunt del món educatiu de Catalunya.  
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El resultat són quatre activitats diferents per a cada un dels nivells educatius següents: educació 
primària, ESO, batxillerat i el cicle formatiu de grau superior de Fotografia. Per a cada un 
d’aquests casos es proposa un conjunt de tres o quatre activitats relacionades entre elles i amb 
una successió lògica, amb una durada total d’unes 10 hores, que el docent pot dur a terme de 
la manera que consideri més adient a classe. S’ofereix un dossier per al docent i s’acompanya 
de tot el material per als alumnes per a cadascuna de les activitats.   

Finalment, es proposa fer la visita a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany per conèixer in situ el 
fons de Carles Fontserè. Aquesta és una visita que complementa el que s'ha après amb les 
diferents activitats de classe. Cal, per tant, haver fet primer les activitats. La visita planteja uns 
objectius i treballa unes competències que van destinades als alumnes d'ESO, batxillerat i el cicle 
formatiu de Fotografia. 

Tots els materials per dur a terme aquestes activitats, per veure el desenvolupament de la visita 
guiada i poder-ne fer la reserva, es poden descarregar des del portal Patrimoni Cultural i 
Educació http://culturaeducacio.gencat.cat/. Un cop aquí només cal cercar per la comarca del 
“Pla de l’Estany” i per l’equipament “Arxiu”.  

Des del nostre punt de vista com a arxivers, les innovacions que representen aquestes activitats 
són les que esmentem a continuació. En primer lloc, i malgrat que no és pròpiament innovador, 
cal esmentar-ho: permeten la descoberta de Carles Fontserè, de la Guerra Civil, de l’exili i de la 
cultura nord-americana de mitjans del segle XX. En segon lloc, i això sí que creiem que és 
innovador, gràcies al caràcter multidisciplinari de l’artista, els alumnes poden entendre, 
analitzar, qüestionar i indagar les similituds i les diferències entre diferents tipologies artístiques 
(fotografia, pintura, il·lustració, escriptura o cinema). I finalment, també innovador segons el 
nostre parer, partint del que han treballat prèviament, es demana als alumnes que creïn 
coneixement. En cada una de les activitats que proposem, els alumnes han de crear, 
individualment i en grup, obres artístiques que, però, reflecteixin la seva pròpia realitat, tant la 
familiar com la del seu poble o la de la seva escola. Depenent del nivell, han de dur a terme 
creació literària, il·lustració, edició i muntatge de fotografia o disseny de publicacions.  

L’agost de 2017 es van penjar aquestes activitats al portal Patrimoni Cultural i Educació, a 
l’adreça que abans hem esmentat http://culturaeducacio.gencat.cat/. I des de llavors fins a 
l’actualitat (juny de 2018), han registrat un total de 294 visites. L’inconvenient és que no tenim 
cap eina que ens permeti saber quants usuaris han descarregat els materials per dur a terme les 
activitats a classe; només sabem els que hi han entrat i s’ho han mirat. D’altra banda, només 
hem rebut la visita presencial a l’Arxiu de tres grups classe, amb un total de 75 alumnes. Això 
ens fa adonar que hem de millorar molt la difusió d’aquestes activitats.   

 

Professionals que col·laboren amb l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany per fomentar la creació 
de coneixement 

Per acabar, l’Arxiu vol destacar la necessària implicació de diferents professionals per tal de 
fomentar la creació de coneixement. D’altra banda, som de l’opinió que no és viable que els 
arxivers desenvolupin tots els rols necessaris per a aquest fi.  

En aquest sentit, l’Arxiu vol deixar constància que el servei i les activitats educatives que ofereix 
han estat possibles gràcies a tot un seguit de professionals que, de manera estable o puntual, 
han format part de la nostra comunitat de treball des de l’any 2016 fins al present: 

 

http://culturaeducacio.gencat.cat/
http://culturaeducacio.gencat.cat/
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Àgora Serveis Culturals 

 Lara Amat 

 Mariona Romaguera 

Ajuntament de Banyoles 

 Andrea Ferrer. Museu Arqueològic 

 Lluís Figueras. Museu Darder 

 Mireia Martí. Guia de Recursos Educatius Municipals 

Arqueolític. Estudi i difusió del patrimoni 

Clara Bayarri  

Montserrat Buch 

 Marta Cornellà 

 Jordi Matamala 

 Sílvia Rodríguez 

 Susanna Romero 

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 

 Núria Batllem 

 Josep Grabuleda 

Servei de Coordinació General d’Arxius 

 Enric Cobo 

 Arantxa Rovira 
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COMUNICACIONS 

Arxius i Ensenyament: una col·laboració necessària a la comarca 
del Montsià 
 

Montserrat Matamoros Callarisa*; Joan Antoni Forcadell** 

* Tècnica arxiu a l’Arxiu Comarcal del Montsià (mmatamorosc@gencat.cat) 

**Estudiant de Filologia Hispànica i exalumne de l’Institut Ramon Berenguer IV 
d’Amposta  

 

 

Resum 

La comunicació s’estructura en dues parts: des de l’Arxiu Comarcal del Montsià es vol traslladar 
la necessitat de potenciar la col·laboració entre l’Arxiu i els centres d’ensenyament com a 
estratègia pedagògica per conscienciar l’alumnat dels recursos que té al seu abast amb la 
consulta de fons documentals, així com de la importància de conservar i gestionar correctament 
el patrimoni documental de la comarca com a font d’accés a la informació i a la cultura. La 
segona part de la comunicació trasllada l’experiència de recerca d’un exalumne de Batxillerat de 
l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta a partir d’uns documents singulars i inèdits com són 
les dedicatòries manuscrites de llibres de la biblioteca personal de l’escriptor Sebastià Juan Arbó. 
Aquests documents li serviren de punt de partida per endinsar-se en una recerca exhaustiva de 
tot el seu fons arxivístic, tant l’ingressat a l’Arxiu Comarcal del Montsià i a l’Arxiu Municipal de 
Sant Carles de la Ràpita; com la documentació relacionada dipositada en altres centres; també 
es va dur a terme una , recerca d’hemeroteca i bibliogràfica, en fonts orals i lectures literàries 
així com en enregistraments d’entrevistes radiofòniques. L’objectiu final era comprovar amb 
dades objectives la incidència d’aquest autor en la literatura catalana i castellana del segle XX. 

 

Paraules clau 

Fons documental; Arxiu Comarcal del Montsià; Arxiu Municipal de Sant Carles de la Ràpita; 
Sebastià Juan Arbó; ensenyament; dedicatòries; fonts primàries 

 

La col·laboració d’Arxius i Ensenyament com a estratègia educativa per a construir 
coneixement: l’experiència de l’Arxiu Comarcal del Montsià 

Resumint a grans trets l’activitat de l’Arxiu Comarcal del Montsià, podem dir que es tracta d’un 
centre que engega la seva activitat ara fa 7 anys i que es troba en procés d’ingrés de bona part 
del patrimoni documental de la comarca, un patrimoni que per vicissituds històriques, socials i 
culturals s’ha vist malmès en gran part. El desconeixement del valor d’aquest tipus de patrimoni, 
el documental, per part de les administracions i la societat –en general- de la comarca no ha 
ajudat a preservar-lo en òptimes condicions i, conseqüentment, a fomentar-ne el seu accés i la 
consulta.   
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Des de l’obertura de l’Arxiu Comarcal la situació ha començat a canviar. Amb les actuacions 
dutes a terme, avui dia les administracions de la comarca són conscients del seu deure de 
conservar i gestionar correctament els seus fons documentals per garantir els drets de la 
ciutadania, així com del valor de la documentació històrica com a font per accedir a la cultura. 
És un primer pas per revertir la situació. Ara bé, som conscients que ens manca molt camí per 
avançar en aquesta tasca de protecció del patrimoni documental de la comarca i de normalitzar-
ne la seva gestió i conservació. Sobretot, ens manca actuar sobre el patrimoni documental de 
procedència privada, és a dir, sobre tots aquells fons documentals els titulars dels quals són una 
persona física o jurídica i que tenen un valor informatiu, cultural o històric. Aquests fons són els 
que tenen més risc de pèrdua si no es duen a terme actuacions per a la seva preservació. Per 
contra, són fons imprescindibles per testimoniar les activitats i els valors d’una societat.  

 

Actualment el centre només ha pogut ingressar quatre fons personals i altres dos procedents 
d’entitats privades. Un dels fons personals ingressats és el de l’escriptor Sebastià Juan Arbó, de 
qui se’n conserva, a més, la seva biblioteca personal. En realitat, però, a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià es conserva només una part del fons, ja que per voluntat de la seva hereva, la part 
restant del fons fou cedida anys més tard a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.  

 

És imprescindible explicar la situació en què es troba l’Arxiu Comarcal del Montsià per fer 
entendre que, tot i la gran tasca de normalització de la situació arxivística de la comarca que 
esdevé una de les seves missions actuals i dels limitats recursos amb què compta, el centre 
aposta per apropar-se a l’educació per conscienciar la societat del fet que conservar i gestionar 
adequadament el patrimoni documental és fonamental per conservar la identitat, la història i la 
cultura pròpies, i per donar a conèixer el profit que en pot treure, tant en l’aspecte cultural i 
col.lectiu com en l’àmbit més particular. Es tracta d’un treball que s’ha de fer en el present per 
obtenir resultats a mitjà i llarg termini. La finalitat és aconseguir que les generacions actuals més 
joves arribin a concebre el patrimoni documental com una important font d’accés al 
coneixement (passat i present), i que l’aprofitin  i el gaudeixin al màxim juntament amb la resta 
de patrimoni cultural que tenen al seu abast.  

 

D’altra banda, la societat actual està immersa en una rebuda constant d’informació de tot tipus 
(mitjans de comunicació, Internet, publicacions, exposicions, cinema, etc.). A vegades estem, 
fins i tot, desbordats per la rebuda de tanta informació, no tenim temps ni a processar-la. És 
important, doncs, ensenyar a analitzar i interpretar la informació per construir coneixement 
raonat i objectiu. En aquest sentit, el model d’ensenyament basat en el rol de professor –
transmissor de continguts— i el d’alumne —receptor passiu de continguts— ha d’avançar 
necessàriament cap a un model basat més en el rol de professor com a guia intèrpret de la 
informació i d’alumne com a constructor autònom de coneixement. L’alumne pot rebre 
informació i continguts a través de molts mitjans, però és el professor qui li ensenya a interpretar 
la informació depenent de la font que prové, també a qüestionar la informació rebuda i a cercar 
la resposta pel seu compte entre les diverses fonts existents. És fascinant per l’alumne descobrir 
per ell mateix algun fet insòlit, o bé que no es correspon amb la realitat o amb la versió que li 
havien explicat.  
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Els treballs de recerca són un exemple d’aquest aprenentatge autònom. Es pot dir que en l’actual 
sistema d’ensenyament és en aquesta confecció del treball de recerca quan l’alumnat 
experimenta per primer cop la recerca autònoma del coneixement. És el primer cop també —o 
dels primers cops— que molts alumnes recorren a les fonts d’informació primàries (fons 
documentals procedents de les administracions públiques o de procedència privada com fons 
personals, d’empreses, d’associacions, de famílies, de l’església, fonts orals, etc.) per informar-
se de fets que no han estat estudiats o per constar la veracitat de la versió ja explicada. És 
segurament en molts casos quan els alumnes es fan usuaris per primer cop dels arxius com a 
investigadors. En aquest sentit s’ha avançat, ja que la majoria que pertanyem a les generacions 
del passat segle XX no adquiríem aquesta faceta fins com a mínim a l’etapa universitària.  

 

En aquest context l’Arxiu Comarcal i els centres d’ensenyament de la comarca podem trobar una 
finalitat comuna: que l’alumnat conegui les fonts d’informació que té al seu abast, entre les 
quals el patrimoni documental, per construir autònomament coneixement. D’aquesta finalitat  
en sorgeix una altra: un cop l’alumnat és conscient d’aquest recurs que té al seu abast per 
construir coneixement, valorarà i adoptarà una actitud de protecció cap a aquest patrimoni en 
el desenvolupament de la seva professió o simplement en la seva condició de ciutadà. Per tant, 
seria molt convenient establir una estratègia pedagògica comuna entre els arxius i els centres 
d’ensenyament per aconseguir-ho; i aquesta  estratègia s’hauria d’implantar ja en l’etapa de 
l’educació primària fins a l’etapa de l’ensenyament post obligatori.  

 

Si bé fins ara i per limitacions internes, l’Arxiu Comarcal del Montsià ha treballat sense aquesta 
coordinació amb els centres d’ensenyament, s’han pogut fer uns primers passos a través del 
Centre de Recursos Pedagògics del Montsià, que ha facilitat el contacte amb els centres 
d’ensenyament interessats en visitar l’arxiu i realitzar una activitat didàctica o una xerrada 
d’assessorament o de formació. En concret, a l’etapa d’Educació primària s’ofereix per a 
l’alumnat de 6è de Primària una visita guiada a les instal·lacions del centre complementada amb 
la realització d’una activitat pedagògica (“Arxiver i investigador per un dia”). A aquesta edat 
l’alumnat descobreix les funcions que realitza un arxiu —i la professió d’arxiver/a que desconeix 
per complet— i per a què serveix consultar la documentació amb alguns exemples. A l’etapa de 
Secundària i de Batxillerat s’ofereix també la visita guiada a les instal·lacions, que es 
complementa amb una xerrada orientada a l’assessorament en recerca documental per a la 
confecció del treball de recerca. Ens manca confeccionar una activitat didàctica per a l’etapa de 
l’educació Secundària obligatòria (3r o 4t d’ESO) que sigui el pas previ a la sessió més encarada 
a l’assessorament en recerca documental i arxius de l’etapa de Batxillerat. Pensem que s’hauria 
de concebre com una activitat atractiva per l’alumnat enfocada a la recerca de dades d’algun o 
alguns fons documentals de l’arxiu alhora que haurien de fer ús ja dels instruments de descripció 
com l’inventari o el quadre de classificació del fons. 

 

Per resumir l’experiència educativa de l’Arxiu Comarcal del Montsià fins a l’actualitat, podem dir 
que l’acollida d’aquestes propostes educatives ha estat desigual en alguns sentits ja que, si bé 
l’activitat adreçada a l’alumnat de Primària va tenir molt bona acollida durant els primers anys, 
els últims anys s’ha estancat el nombre de visites d’aquest nivell. En canvi els últims anys han 
augmentat les visites de grups d’alumnat procedent de Cicles formatius (Administració i 
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Finances i Gestió administrativa) i d’altres grups d’alumnes procedents de formació no reglada 
organitzada per entitats públiques o privades amb fons públics. En aquests tipus d’alumnat es 
realitza una visita guiada a les instal·lacions del centre i una sessió formativa en tècniques de 
gestió documental i altres temes relacionats. Les visites de grups procedents de l’ensenyament 
secundari obligatori i post obligatori sempre han estat més bé reduïdes, tot i que són usuaris 
amb una clara necessitat d’assessorament per a la confecció del treball de recerca. Per tant, som 
conscients que hem de treballar molt per arribar a totes les etapes educatives de manera 
estable, programada i en coordinació amb els centres educatius de tota la comarca; i perquèels 
centres d’ensenyament entenguin aquesta proposta educativa com una necessitat per avançar 
en les finalitats respectives i alhora comunes.  

 

Amb el camí que hem començat a traçar, conscients del treball que ens manca per fer i els ponts 
que hem d’establir amb el món educatiu, hem tingut ja molts bons exemples d’aquest 
aprofitament del patrimoni documental com a font primària per construir coneixement. Un 
d’aquests exemples és el treball de recerca de l’autor Joan Antoni Forcadell, confeccionat a 
partir de la consulta del fons personal de l’escriptor Sebastià Juan Arbó. Amb aquest treball, 
titulat Aproximació a l’estudi de les relacions personals i literàries de Sebastià Juan Arbó a partir 
del seu fons arxivístic, el Joan Antoni va poder unir la recerca amb seva passió per la literatura a 
partir d’uns documents singulars com són les dedicatòries manuscrites trobades a diferents 
llibres de la biblioteca personal de l’autor, ingressada també a l’Arxiu Comarcal del Montsià. A 
partir d’aquestes dedicatòries s’immergeix en la consulta de tot el seu fons arxivístic, format 
majoritàriament per correspondència personal i professional, però també en altres fonts 
d’informació com articles periodístics i revistes, d’enregistraments sonors, fonts orals, 
bibliografia relacionada,  fontsliteràries, etc.  

 

El resultat ha estat l’aportació d’una exhaustiva recerca sobre les relacions personals i literàries 
de l’autor que dibuixen la seva evolució dins el context literari de la seva època i la incidència 
real que va tenir en la literatura catalana i castellana del segle XX.  Aquesta recerca a més, deixa 
la porta a oberta a recerques posteriors sobre la resta de facetes de l’escriptor, ja que a més de 
novel·lista, fou biògraf, escriptor d’articles periodístics i de revistes, dramaturg, traductor i 
poeta.   

 

Treballs com el de Joan Antoni Forcadell, reconegut i premiat per jurats d’àmbit local (Premi 
Ciutat d’Amposta 2016, finalista premi Ramon Calvo 2016), d’àmbit universitari (13è Premi Argó 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, també el Francesc Noy d’Humanitats de la Universitat 
Pompeu Fabra) i d’àmbit autonòmic (Premi de Recerca Jove 2016 que atorga el Departament 
d’Universitats i Recerca) motiven encara més la tasca de l’Arxiu Comarcal del Montsià en la 
voluntat de convertir-se en un referent clau per l’alumnat de la comarca pel que fa a l’accés a la 
informació i a la cultura pròpia i d’arreu.  

 

Fonts 

Arxiu Comarcal del Montsià (ACMO). Fons personal Sebastià Juan Arbó. Dedicatòries 
manuscrites. 
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Arxiu Comarcal del Montsià (ACMO). Fons personal Sebastià Juan Arbó. Correspondència 
personal i professional. 

Arxiu Municipal de Sant Carles de la Ràpita (AMSCR. Fons personal Sebastià Juan Arbó. 
Correspondència personal i professional.  

 

Bibliografia 

 

FORCADELL, Joan Antoni. «Aproximació a l’estudi de les relacions personals i literàries de 
Sebastià Juan Arbó a partir del seu fons arxivístic». Treball de recerca de Batxillerat. Curs 2015—
2016. INS Ramon Berenguer IV (Amposta). Disponible a: 
<https://www.researchgate.net/publication/321938897_Aproximacio_a_l%27estudi_de_les_r
elacions_personals_i_literaries_de_Sebastia_Juan_Arbo_a_partir_del_seu_fons_arxivistic> 
[Consulta: 21/12/2018]. 

FORCADELL, Joan Antoni. «Dedicat a S. Juan Arbó: testimonis de l’amistat i a vocació literàries 
com a constants vitals». Beceroles: lletres de llengua i literatura. 2018, 8, pàg. 23-53. 

 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/321938897_Aproximacio_a_l%27estudi_de_les_relacions_personals_i_literaries_de_Sebastia_Juan_Arbo_a_partir_del_seu_fons_arxivistic
https://www.researchgate.net/publication/321938897_Aproximacio_a_l%27estudi_de_les_relacions_personals_i_literaries_de_Sebastia_Juan_Arbo_a_partir_del_seu_fons_arxivistic


            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

47 

 

Comprendre el món des d’un arxiu 
Montse Barniol López*; Carles Anguera Cerarols**; Rafael Ginebra Molins***;  Jordi 
Vilamala Salvans*** 

montse.barniol@institutdegurb.cat 

*Institut de Gurb 

**Institut de Gurb i Universitat Autònoma de Barcelona 

***Oficina de Patrimoni Cultural - Arxiver Municipal Itinerant 

 

Resum  

 

El projecte que presentem pretén crear un marc idoni pel treball de les competències de l’àmbit 
social i ciutadà a l’educació Secundària obligatòria. En ell es desenvolupa un programa de 
col·laboració i treball amb els arxius municipals de l’àrea d’influència del centre, que culmina 
amb la generació d’un coneixement que restarà a disposició de tota la comunitat. 

Aquesta proposta educativa s’emmarca plenament en el projecte educatiu de centre a partir de 
dos vessants. D’una banda, perquè fomentem la relació de la comunitat educativa amb les 
institucions de l’entorn que l’acull, aportant un benefici a la societat. D’altra banda, posa en 
pràctica metodologies actives d’ensenyament i aprenentatge que fomenten un treball altament 
competencial i en equip. 

 

Paraules clau 

Fonts primàries; pensament històric; arxivística.  

 

Introducció 

Entenem les ciències socials com el conjunt de disciplines que ens permeten millorar la nostra 
comprensió de la realitat i actuar de manera compromesa a la societat democràtica. Aquesta 
comprensió de l’entorn social, sigui proper o llunyà, present o passat, demana, sens dubte, 
habilitats cognitivolingüístiques com l’anàlisi crítica de la informació, la comprensió, la síntesi, 
l’argumentació o la interpretació (Casas, 2005). 

Com a docents de la disciplina, hem de proporcionar als alumnes eines eficaces per millorar 
aquestes competències. Això requereix metodologies actives que, per descomptat, s’allunyen 
de la simple transmissió de coneixements i de l’avaluació tradicional memorística de recordar 
coneixements factuals, com ara dates, noms de guerres o batalles. Necessitem metodologies 
que posin en joc aquelles habilitats que requereixin un nivell de cognició més elevat i 
competencial, en definitiva, que permetin a l’alumnat formar el seu pensament històric i 
desenvolupar la seva consciència històrica i temporal.  

El pensament històric abasta quatre competències: les relacionades amb la imaginació històrica; 
la narració com a forma essencial del discurs històric; la interpretació de les fonts primàries i 
secundàries; i la consciència històrica com a comprensió dels canvis i continuïtats de la història 

mailto:montse.barniol@institutdegurb.cat


            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

48 

 

(Santisteban i Anguera, 2014). És aquesta última, la que recentment ha adquirit més importància 
i atenció, ja que la consciència històrica comprèn el conjunt d’operacions mentals sobre la 
temporalitat que permeten ubicar-nos en el nostre dia a dia. Ens permet connectar el passat, ja 
sigui històric o personal, amb el present, amb les nostres expectatives diàries, a la vegada que 
permet projectar-nos en el futur (Rüsen, 2001). Tot i això, per tal que els alumnes puguin 
desenvolupar la consciència històrica no hem d’oblidar les altres competències del pensament 
històric.  

Per Seixas i Morton (2013), en la formació del pensament històric és essencial el treball de sis 
elements: la significança històrica, els canvis i les continuïtats, les causes i les conseqüències, les 
perspectives històriques, la dimensió ètica i les evidències que tenim. És en aquest últim punt 
on el nostre treball pren importància i valor. La història és una interpretació basada en les 
inferències que fem a les fonts primàries, les quals poden remetre a preguntes referents a quins 
eren els propòsits de l’autor, quins valors tenia o quina era la seva visió del món. Cal que 
aquestes qüestions siguin sempre analitzades en relació al context o el moment històric.  

En aquesta comunicació ens centrarem en el treball que fem al nostre centre sobre la 
interpretació de les fonts primàries i secundàries. Aquest treball s’ha dut a terme per primera 
vegada durant el curs 2016-2017, amb alumnes de 4t d'ESO, i ha continuat durant el curs 2017-
2018, amb la col·laboració de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, 
concretament amb els arxius dels municipis de Gurb, Santa Eulàlia de Riuprimer i Sant Bartomeu 
del Grau.  

El projecte que duem a terme pretén, bàsicament, oferir als alumnes un marc idoni per aplicar 
els procediments de la recerca històrica. La primera edició del projecte versava sobre la vida 
quotidiana durant la Guerra Civil i la postguerra espanyoles; mentre que el projecte del curs 
2017-18 ho fa sobre els refugiats —tant els que arribaren a Osona durant la Guerra Civil 
Espanyola com els que són protagonistes de l’actual crisi. Això ens permet, a la vegada, establir 
relacions entre passat i present, i fer projeccions de futur.  

 

Desenvolupament  

El projecte es va iniciar durant el curs 2016-2017 i, des d’aleshores, la metodologia que hem 
utilitzat és la del treball per projectes  (Larmer, J. i Mergendoller, 2010; Dooly i Masats, 2008). 
Un cop exposat el punt de partida, es proposa una activitat per tal que els alumnes puguin ser 
conscients del coneixement previ que tenen sobre el tema. Pels alumnes no és un tema nou -–
ja que l’hem treballat en altres matèries, hem escoltat el testimoni d’un refugiat que actualment 
viu a Catalunya, entre d’altres activitats. Per tant, ells són capaços d’activar aquest coneixement 
i, sobretot, plantejar-se noves preguntes a respondre.  

Definides aquestes noves preguntes i classificades en subtemes i amb l’ajuda del professor, 
formem equips de treball que intentaran donar-hi resposta. El projecte pretén potenciar el 
treball en equip a la vegada que permet assignar tasques dins l’equip adients al perfil de cada 
alumne. Els alumnes poden escollir l’àmbit de treball que més els interessa i d’aquesta manera 
es millora el seu grau d’implicació i motivació.  

Per tal de donar resposta a les preguntes plantejades caldrà cercar i utilitzar fonts d’informació 
de diferent tipologia. En aquest moment, es presenta als alumnes l’arxiu municipal com una 
institució on anar a buscar aquesta informació. Els arxivers de la Diputació de Barcelona que 
treballen a la comarca ofereixen aleshores una formació sobre els fons dels arxius municipals 
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dels pobles de procedència dels alumnes (Gurb, Santa Eulàlia, Sant Bartomeu del Grau) i es visita 
l’Arxiu Municipal de Gurb.  

Considerem especialment important que els nostres alumnes coneguin de primera mà aquestes 
institucions locals, les sentin com a seves i les entenguin com un “recurs” a l’hora de cercar 
informació, sigui pel treball proposat des del centre com, sobretot, per futures recerques 
(acadèmiques o personals) en què estiguin interessats. Aquest èmfasi que posem en l’ús de 
l’arxiu en el nostre projecte es deu, bàsicament, a dos motius. El primer, perquè es tracta d’un 
recurs del nostre entorn més proper enormement desconegut per la població en general i que, 
per desconeixement, segurament és infravalorat; i el segon, perquè ens ofereix una oportunitat 
única de treballar amb fonts primàries i, per tant, d’assolir les competències pròpies de la 
dimensió històrica. Ambdós motius concorden amb les funcions dels arxivers de promoure i 
organitzar les activitats de difusió de l'arxiu: visites d'estudiants i públic en general, exposicions, 
conferències, cursos i altres (Alberch et al., 1997) 

Tancant aquest parèntesi sobre la importància del treball conjunt amb els arxius i retornant al 
desenvolupament del projecte, un cop els alumnes coneixen els recursos que tenen a l’abast 
organitzen i planifiquen les seves tasques i recullen la informació pertinent, d’una manera 
guiada. És a dir, s’acompanya els alumnes en el procés de cerca d’aquestes dades en els arxius i 
en biblioteques més o menys especialitzades; en la preparació i la realització d’entrevistes (al 
casal d’avis, per exemple); i en pàgines web no generalistes. Centrant-nos específicament en la 
cerca de fonts arxivístiques, els alumnes han consultat els llibres de mortalitat del Registre Civil 
de l'Arxiu Municipal de Gurb, per tal d'observar les causes de les defuncions durant el període 
de la Guerra Civil i postguerra; així com fotografies i programes de Festa Major per fer una anàlisi 
de les costums i tradicions. Durant aquest curs, i per treballar sobre els refugiats, s'han 
consultat les relacions de refugiats, les reclamacions de refugiats, els inventaris de béns de 
refugiats, els repartiments extraordinaris per pagar despeses dels refugiats, entre d’altres sèries 
,de l'Arxiu Municipal de Gurb; la llista de refugiats en funció del racionament i la informació 
referent als refugiats extreta de les actes del Ple municipal de l'Arxiu Municipal de Santa Eulàlia 
de Riuprimer; com també la correspondència i la documentació de racionament de l'Arxiu 
Municipal de Sant Bartomeu del Grau.  

Queda clar, doncs, que el projecte permet enfrontar l'alumne amb fonts d'índole molt diversa i 
que, tant la recerca com la gestió de la informació que se'n deriva, requereixen també posar en 
joc altres competències de l’àmbit lingüístic, com la bona comprensió de textos escrits i orals, i 
digital, o competències informacionals com ara cercar, contrastar i seleccionar la informació 
digital. I cal, sobretot, fer un ús ètic d’aquesta informació, citant correctament les fonts. Totes 
són habilitats altament competencials i necessàries per afrontar diverses tasques en contextos 
molt diversos.  

Un cop recollida tota la informació, els alumnes elaboren les seves conclusions i n’exposen els 
resultats produint un producte final escollit per ells mateixos (treball escrit, vídeo, revista digital 
o pàgina web). La posada en comú davant de tota la classe i de tots els agents implicats en el 
projecte ens permet trobar respostes col·lectives i consensuades a les preguntes inicials.  

Tot el procés, així com les conclusions finals, queden recollits en un bloc gestionat íntegrament 
pels mateixos alumnes dins de la pàgina web del projecte 
(http://socialsinstitutdeg.wixsite.com/memoria-historica) i es fa entrega dels treballs —en els 
seus diferents formats— a l’arxiu i a l’Ajuntament de Gurb per tal que siguin consultables pel 
públic en general i, si s’escau, se’n faci la difusió pertinent.  

http://socialsinstitutdeg.wixsite.com/memoria-historica


            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

50 

 

El procés inclou i combina les exposicions de professors, arxivers i alumnes, amb altres activitats 
grupals i individuals, i permet als alumnes treballar amb fonts digitalitzades dels arxius 
municipals de Gurb, Sant Bartomeu i Santa Eulàlia.  

 

Resultats 

Amb aquest projecte, que dura tot el curs acadèmic, pretenem que els nostres alumnes siguin 
capaços d'assolir els objectius següents:  

Objectiu 1: Seleccionar i analitzar diferents fonts per entendre i interpretar el passat. 
Objectiu 2: Contrastar i elaborar la informació obtinguda. 
Objectiu 3: Establir conclusions i formular interpretacions sobre el passat i les seves 
connexions amb el present. 
Objectiu 4: Explicar els resultats obtinguts sobre un període històric passat, utilitzant el 
vocabulari propi de la matèria.  

Amb les diferents activitats plantejades, els alumnes aconsegueixen assolir aquests objectius 
satisfactòriament. Quant al primer objectiu, la gran majoria d’alumnes s’enfronten a una 
varietat de fonts superior a la que estan acostumats, la qual cosa els permet familiaritzar-se amb 
la cerca i l’anàlisi d’aquestes. És cert, però, que tant la selecció com l’anàlisi de fonts són guiades 
pel professor i pels arxivers, en aquest darrer cas quan es tracta de fonts arxivístiques. Sense 
dubte, els arxivers són els millors coneixedors dels fons que custodien i, per tant, els que poden 
assessorar de manera més satisfactòria els alumnes en les seves cerques. Aquí la coordinació 
entre professor i arxiver és fonamental. Cal tenir en compte, també, que aquest objectiu va lligat 
a la competència lingüística. Dit d’altra manera: per analitzar una font n’és indispensable la seva 
comprensió  (tant si és una font oral o escrita); per tant, es tracta d’un coneixement altament 
competencial i necessari en qualsevol àmbit de coneixement. És important remarcar, encara, 
que es pot graduar la varietat de fonts utilitzades segons els interessos i potencialitats dels 
alumnes i/o oferir un seguiment i tutorització més o menys intens segons les seves necessitats. 
Així doncs, l’objectiu pot ser assolit per tots els alumnes, però en graus diferents, i donar 
resposta així a la diversitat de l’aula.  

Al llarg del projecte es posa èmfasi en el contrast de la informació i, sobretot, en comprovar-ne 
la seva fiabilitat. Creiem que en una societat on tenim molta informació a l’abast, és vital saber 
distingir aquella que és fiable de la que no ho és. Per tant, en el centre es treballa habitualment 
aquest aspecte que, en el projecte de Ciències Socials, es reforça segons les especificitats de la 
matèria.  

L’objectiu d’establir conclusions i formular interpretacions sobre el passat i les seves connexions 
amb el present pot ser també assolit pels alumnes, però el seu grau varia segons les seves 
potencialitats. Les conclusions obtingudes i les interpretacions poden ser igualment més o 
menys complexes. 

En quant a l’exposició dels resultats obtinguts, els alumnes tenen llibertat per escollir el suport 
en què es compartiran. Això fa que  entrin en joc unes determinades competències:per exemple, 
si els alumnes escullen editar un vídeo o crear una pàgina web, cal una certa competència digital. 
En qualsevol cas, però, sempre és necessària la competència lingüística de produir textos orals 
i/o escrits. Una competència que, sens dubte, va sempre lligada a l’exposició o la síntesi dels 
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resultats (tal i com la comprensió lectora i/o oral són necessàries per a l’anàlisi de fonts) i, per 
tant, altament vinculades a l’assoliment i a la generació de nou coneixement.  

 

Conclusions 

Després de l’experiència realitzada podem concloure que aquest projecte és altament 
interessant a la vegada que útil, per tal que els alumnes assoleixin les competències bàsiques de 
l'àmbit social i ciutadà, que en el treball habitual d’aula seria molt més complex d’assolir. El 
projecte permet una relació amb l’entorn: en aquest cas utilitzem una institució pública com és 
un arxiu municipal per tal d’adquirir unes competències;  però al mateix temps es fa un retorn a 
la comunitat generant un coneixement que es diposita en diferents formats a l’arxiu, esdevenint 
així públic i consultable per a tota la comunitat. 
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Construïm coneixement a P4 a partir del treball amb documents 
d’arxiu 
Maria Jurado Vergara; Sònia Puente i Reverté* 

Mestres de l’escola pública Marta Mata de Viladecans (spuente@xtec.cat) 

 

Resum 

L’escola està donant resposta a les necessitats socials derivades d’un món globalitzat, 
multicultural i tecnològicament canviant, adoptant metodologies que permeten que el mestre 
guiï en la construcció del coneixement a un alumnat actiu en el seu aprenentatge. Sota aquest 
paradigma, es fa necessari implementar estratègies per tal que els alumnes adquireixin  unes 
competències que els permetin ser autònoms en el seu aprenentatge al llarg de la vida. Els 
projectes de treball del parvulari són l’inici d’aquest llarg camí.  

En aquesta comunicació es presenta una experiència que posa en relleu la importància de 
l’aplicació didàctica dels documents d’arxiu des de les primeres edats. Ens servim d’un petit bocí 
d’un projecte de treball a P4 per posar de manifest la necessitat que els nens/es, des de ben 
petits, aprenguin a aprendre, fent servir un ventall de fonts el més ampli possible, incloent-hi els 
documents d’arxiu. De manera que, amb l’ajut del mestre, els alumnes aprenguin a buscar, 
analitzar, destriar la informació fiable de la que no n’és, contrastar i elaborar a poc a poc un 
discurs propi i crític, tot creant coneixement.  

L’aplicació didàctica dels documents d’arxiu ajuda a millorar la qualitat de l’ensenyament, difon 
l’arxiu com a institució i forma futurs usuaris. Arxius i escola han de conviure en una simbiosi 
perfecta, de manera que la col·laboració entre els dos mons facilita un ensenyament altament 
competencial que forma uns futurs ciutadans capaços de comprendre el món que els envolta i 
col·laborar perquè sigui una mica millor. 

  

Paraules clau 

Ensenyament competencial; projectes de treball;  documents d’arxiu 

 

Introducció 

A l’escola pública d’educació infantil i primària Marta Mata, de Viladecans, intentem afrontar la 
realitat multicultural, globalitzada, tecnològica i de la informació que estem vivint i donar-li 
resposta des de l’escola. Amb aquesta finalitat i la de donar un sentit ple a les nostres actuacions, 
hem reflexionat sobre el significat de treballar per competències. Això ens ha fet definir quins 
són els coneixements associats a les competències que han de desenvolupar els nostres 
alumnes, sense perdre de vista que la finalitat última és que aprenguin a entendre el món que 
ens envolta i a actuar-hi de forma activa, crítica i responsable i, en definitiva, que siguin 
ciutadans el més competents possible. Es tracta de desenvolupar el pensament, de crear 
coneixement i no limitar-nos a ajudar els alumnes a emmagatzemar informació, ja que per això 
ja tenim la tecnologia. 
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En els nostres diàlegs pedagògics, ens hem adonat que, per ajudar els nostres alumnes a crear 
coneixement, cal donar-los un breu espai perquè pensin i tinguin moltes oportunitats de posar 
en paraules els seus pensaments; explicar-los als companys/es, contrastar idees, discutir les 
diferents opinions i anar així afermant els nous coneixements i expressar-los amb les seves 
pròpies paraules. És en aquest sentit que en el nostre centre cada vegada té més pes 
l’aprenentatge en equip i les estratègies didàctiques i metodològiques emprades, així com les 
formes d’organització de l’activitat que afavoreixen de forma creixent la interacció entre els 
infants i la construcció del coneixement de forma compartida. 

Atenent a aquesta voluntat, procurem articular els continguts d’ensenyament-aprenentatge 
segons dos eixos:  

1.- Treballem de forma altament competencial, però donem una importància especial a la 
competència d’aprendre a aprendre des de les primeres edats, tot apropant els nenes/es al 
mètode de recerca. Val a dir que, en cada projecte de treball que anem fent, presentem sempre 
el ventall de fonts més ampli possible amb l’objectiu no només de donar-les a conèixer a l’infant 
i fer que es familiaritzi amb elles, sinó també d’anar-li donant eines que l’ajudin en la seva anàlisi 
i li permetin contrastar la informació que aporten les diferents fonts. Tot això amb la idea que 
puguiarribar a conclusions cada cop més elaborades i fiables, i que es potencií la interrelació 
d’aprenentatges i la creació de coneixement. 

2.- Introduïm ja a l’educació infantil la metodologia de treball cooperatiu, fomentant la 
interacció verbal. Des de ben petits donem estratègies als infants per millorar l’ús del llenguatge 
i les habilitats comunicatives que els ajudin a avançar en el pensament, en la reflexió i la 
construcció del coneixement. Els ajudem a anar adquirint petites estratègies socials, discursives 
i cognitives per a la construcció guiada de coneixement. La construcció compartida del 
coneixement es realitza a través de la interacció amb els companys/es i també amb els experts, 
de forma que reverteixi sempre una interacció o reflexió amb si mateix. Donem molta 
importància a la cohesió del grup i a la creació des de P3 d’un clima de respecte, d'acceptació i 
confiança que potenciï la auto-imatge. Sempre seguim un esquema que contempla la recollida 
d’informació de diferents fonts, la contrastació, la reflexió crítica i la interacció, amb l’objectiu 
de crear coneixement. 

A mesura que els infants van guanyant competència en aquests dos punts, van desenvolupant 
totes les capacitats que marca el nostre currículum i aconseguim la finalitat última de l’etapa 
infantil. 
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Quadre 1: Finalitat, eixos i capacitats de l’Educació Infantil 

 
 

Font: Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. (Setembre de 2008) Currículum D’Educació Infantil. 
Recuperat de http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0017/5fafc944-5584-416c-
b923-5852eb00548a/presenta_infantil_2ncicle.pdf 
(19/08/2017) 
Autores del quadre: Maria Jurado i Sònia Puente 

 

Desenvolupament 

Per explicar més clarament el nostre treball presentem una experiència realitzada durant el curs 
2016-2017 amb l’alumnat de P4A. Es tracta d’una petita part del projecte de treball sobre la 
pel·lícula Frozen, que es va desenvolupar amb aquests alumnes al llarg de tot un curs. 

Després d’haver triat el tema de treball, els infants van decidir què volien saber sobre Frozen i 
vam agrupar les qüestions en diferents categories: 

 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0017/5fafc944-5584-416c-b923-5852eb00548a/presenta_infantil_2ncicle.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0017/5fafc944-5584-416c-b923-5852eb00548a/presenta_infantil_2ncicle.pdf
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Imatge 1: Fitxa de treball de l’àlbum. Què volem saber? 1 

 
 

Autora: Maria Jurado 

 

 

Imatge 2: Fitxa de treball de l’àlbum. Què volem saber? 2 

 

 
Autor: Maria Jurado 
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L’experiència que presentem se situa en els blocs d’Arandelle i Nevades al nostre país. 

En un moment del projecte, vam esbrinar que els creatius de la Disney es van inspirar en 
Noruega a l’hora de recrear Arandelle, que és la ciutat on se situa la pel·lícula i, per tant, vam 
començar un treball sobre Noruega. Vam aprendre moltes coses treballant per grups a partir 
dels llibres de la biblioteca, de premsa i d’articles i vídeos d’internet. Però els infants volien 
conèixer com era el dia a dia d’un nen/a de 4 anys a Noruega i aquesta informació tan concreta 
i senzilla ens resultava terriblement difícil de trobar en les fonts utilitzades fins al moment. Va 
ser la visita d’una persona que viu des de fa més de 40 anys a un poble de Noruega la que ens 
va ajudar a donar-hi resposta. Aquesta senyora ens va explicar la vida diària de la seva filla, tot 
apropant-nos a una part del seu arxiu personal de fotografies. A més, ens va ensenyar a preparar 
un esmorzar típic noruec.  

Intentem que, a l’hora de cercar informació, els infants agafin l’hàbit de recórrer al màxim 
ventall de fonts possibles. En aquest cas, tant bibliogràfiques, digitals, documentals, com orals, 
materials… A més d’aquesta cerca en una varietat important de fonts, incentivem la selecció 
acurada i la interpretació de la informació que contenen, tot estimulant la formulació de dubtes 
i noves preguntes i establint relacions amb d’altres aprenentatges. 

En aquest cas, les fotografies personals van servir per donar una informació molt precisa del que 
volien saber els infants, ja que en aquestes primeres edats la comunicació a través del llenguatge 
verbal es veu limitada per la poca competència lingüística i la manca de vocabulari en català dels 
alumnes, que sovint fan servir una altra llengua a casa. 

 

Per acabar de saber més sobre Noruega, vam buscar informació sobre el seu clima i la seva 
variabilitat en diferents punts del país escandinau, a la vegada que anàvem contrastant  les 
característiques del clima noruec (oceànic de transició des de temperat fins a àrtic a través de la 
seva latitud a la costa i de tendència més continental a l'interior) i amb  les observacions del 
temps atmosfèric a Viladecans. Vam llegir també sobre el clima Mediterrani i per poder-ho posar 
en relació amb el que havíem après del clima noruec. Finalment, quan ja teníem clares les 
característiques del clima i d’aquí i d’allà vam ensenyar aquestes fotos (extretes de l’arxiu 
personal esmentat), sense la referència: 
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A l’hora de d’observar fotografies seguim un guió específic: 

 

Quadre 2: Guió per interrogar la fotografia com a font 

 

 
Font: .Fitxa  “Questionem les fonts”   
Autora del quadre: Sònia Puente 

Fotografia de Secundí Roca Roca 
AMVA, Fons Secundí Roca Roca 

 

Imatge 3: Panoràmica de la nevada que va caure a Viladecans, pel 
Nadal de 1962, realitzada des del campanar de l'església de Sant Joan. 

Autoria fotogràfica desconeguda 
AMVA, Col·lecció Pere Pellicer Roca 

Imatge 4:  Pere Pellicer, orgullós 
davant el ninot de neu que es va fer, 
al carrer del Sol de Viladecans, durant 
la nevada del 1962. 
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Reproduïm a continuació la seqüència d’activitats, de preguntes i respostes que hem seguit en 
aquesta activitat: 

En fer la pregunta: “Què és?” Tot i que fa més d’un any que treballem amb documents, encara 
hi ha un grupet de quatre nens/es que contesten amb una sola veu: “Noruega”. Els altres (més 
de 20) expliquen de forma més cauta: “una fotografia” D’altres puntualitzen el suport: “una 
fotografia a la pissarra digital”.  

Ara els autors de les imatges no hi eren presents i, per tant, se’ns feia imprescindible aprendre 
a interrogar la fotografia com a font. Ho fem de tant en tant des de P3, perquè com tots els 
aprenentatges, per arribar-los a interioritzar no n’hi ha prou amb una sola vegada, sinó que cal 
que sistemàticament s’ofereixi a l’alumnat l’oportunitat de practicar-ho. 

Els alumnes fan a continuació hipòtesi del que pot representar la imatge fotografiada. Fins que 
algú s’adona que “són fotografies en blanc i negre, com les d’abans”; i de mica en mica va 
quedant palès allò que volem que tinguin molt clar: per identificar la foto necessitem saber-ne 
la font. 

A la pregunta: “Quan les devien fer?” Responen: “No ho sabem…” Ens fixem aleshores que el 
nen de la fotografia no sembla que vagi gaire abrigat; per exemple, no porta anorac… Al final de 
la classe els donem una data: 1962,- I els posem un deures molt concrets: cal preguntar a casa 
què vol dir 1962. “El papa havia nascut? i la mama? Els avis, potser? Si és així, quina edat tenien?” 
Per exemple, un avi que al 1962 tenia 11 anys explica al seu nét que, en aquell any, va haver una 
gran nevada a casa nostra. L’endemà, quan el nen aporta la informació, hi ha qui diu: “A veure 
si no seran de Noruega, les fotos!” “I com ho podem saber?”, els pregunto. Un altre nen explica 
que el seu avi sempre anava amb pantalons curts, fins i tot a l’hivern. I iaxò ens recorda la roba 
del nen de la foto. A P4 comparem les dates que volem entendre amb la línia de vida dels nostres 
familiars més propers. A P5, fem un fris cronològic on situem les fotos actuals dels nostres avis i 
pares, a l’any que correspon. Ens ajuda molt a entendre la informació que ofereix una data i fem 
servir el fris cronològic de forma habitual. 

Quan apareix el dubte del lloc on va ser presa la fotografia, tots es fixen en els edificis de la 
primera foto, però no saben identificar-ne cap. Aleshores els fem adonar que n’hi ha un que 
sobresurt sobre la resta i n’hi ha qui vol veure-hi la torre de Can Modolell, l’actual ajuntament 
del nostre poble. 

Aquesta connexió ens permet fer la cerca de  fotografies actuals de Can Modolell per Internet, i 
veiem que s’assembla força a l’edifici de la fotografia. Hi ha alguns alumnes que s’aventuren a 
assegurar que es tracta del mateix edifici. D’altres, tenen els seus dubtes. Els mostrem l’eina del 
Google maps que ens permet fer una vista aèria de la nostra ciutat i juguem a buscar l’escola, el 
parc,... i, entre d’altres edificis significatius, l’ajuntament del poble. 

  



            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

59 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realment sembla Can Modolell, però com podem estar-ne segurs? I el més important, com 
sabem que aquelles fotos nevades no són un muntatge? Qui ha fet les fotos? Ara els nens/es ja 
estan molt encuriosits i volen saber la veritat de tot plegat. Una nena pregunta: “A veure, Sònia, 
d’on les has tret aquestes fotos?”: Iés que aquesta pregunta és la clau de tot plegat! Els explico 
que vaig escriure al Xavier i l’Àngels, de l’Arxiu Municipal de Viladecans (ja els coneixen per 
col·laboracions anteriors), i els vaig demanar si tenien alguna foto nevada del poble. Em van 
passar per correu electrònic aquestes dues fotografies en blanc i negre digitalitzades i un 
audiovisual que es va realitzar l’any 2012 ( en el 50è aniversari de la nevada de l’any 1962. Un 
cop resolt el dubte, llegim la referència de les dues fotografies i mirem l’audiovisual, que ens 
ofereix molta informació de com era el nostre poble mig segle enrere. 

A la pregunta: “Són de veritat aquestes fotos?” Tots en saben la resposta: “si, perquè ens les 
han donat de l’Arxiu de Viladecans i si les tenen allí és perquè els experts (els arxivers) ja han 
vist que són de veritat”. 

Per saber qui és l’autor/a de les fotografies, hem de llegir-ne els crèdits. Posem el nom de l’autor 
de la primera fotografia al Google, que ens adreça al web de l’ajuntament 
http://www.viladecans.cat/ca/fons-secundi-roca-roca i així descobrim qui va ser el fotògraf 
amateur Secundí Roca, que té uns fons propi a l’Arxiu Municipal de Viladecans. 

Havíem treballat el clima a partir de fonts secundàries, llegint el que deia la Vikipèdia i alguns 
llibres de la biblioteca. Havíem recollit observacions del temps i les havíem comparat amb la 
informació que teníem sobre el clima. Acabades les activitats de desenvolupament, en aquest 
cas, el treball amb fotografies d’arxiu tenia l’objectiu d’actuar com a activitat de síntesi. 
L’aplicació dels coneixements apresos en el procediment d’interrogació de les fotografies va 
permetre consolidar els aprenentatges realitzats. 

Autor: Google, Inst, Geogr. Nacional 

Imatge 6: Can Modolell  
(Ajuntament de Viladecans) 

Autor: Jorge Franganillo 
Imatge recuperada de: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Can_
Modolell_(Viladecans) 

Imatge 5: Vista aèria de Viladecans fent servir Google Maps 2017 

http://www.viladecans.cat/ca/fons-secundi-roca-roca
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Un cop acabada l’activitat vam demanar als infants què ens havien aportat les fotografies de 
l’Arxiu municipal a la informació que ja teníem, tot fent-los conscients del propi aprenentatge. 
Van acabar concloent amb una definició pròpia de clima: “el clima l’escriuen amb l’estadística 
del temps de molts anys i encara que als llocs que tenen clima Mediterrani normalment no nevi 
gaire, un dia pot nevar molt com a Noruega. Si això passa només quan els avis eren petits i no 
ha tornat a passar, doncs no ho escriuen quan expliquen el clima, perquè no passa quasi mai”. 
A través de les definicions, els alumnes arriben a la seva manera a reconstruir el coneixement. 

D’altra banda, sempre seguim un esquema de recollida d’informació de diferents fonts, 
contrastem la informació (característiques del clima de Noruega a partir de llibres, Internet i 
testimoni oral; característiques del clima de Viladecans a partir de llibres i Internet; observacions 
diàries del temps de Noruega a través d’internet; observacions en directe del temps atmosfèric 
diari a la nostra ciutat i documents fotogràfics de l’arxiu de Viladecans); i en fem unareflexió 
crítica i d’interacció amb l’alumnat, la qual cosa provoca la creació de coneixement.  

 

Resultats 

En aquest cas, les fonts d’arxiu ens han permès que l’alumnat creï coneixement sota diferents 
paraigües: 

1. Seguir el currículum escolar, ja que donem estratègies que capaciten els nens/es a 
saber cercar la informació, seleccionar-la i interpretar-la per convertir-la en 
coneixement. Concretament els ajudem a: 
• Interrogar la font observant, reflexionant i interactuant verbalment. 
• Interrelacionar i cohesionar els aprenentatges realitzats, en aquest cas referents al 

clima i les observacions meteorològiques tant d’aquí com de Noruega. 
• Assolir progressivament la competència d’aprendre a aprendre i, per tant, oferir-

los estratègies que els permeten ser cada vegada més autònoms per poder seguir-
se formant al llarg de tota la vida. És important que, a més de posar a l’abast de 
l’alumnat les eines per aprendre, l’ajudem a prendre consciència del propi procés 
d’aprenentatge i, per tant, que el fem partícip de l’avaluació del procés. 

• Educar en la transparència, tot valorant l’origen de les fonts i buscant la seva 
veracitat. En aquest punt val a destacar el paper del mestre, que ha d’actuar com a 
guia en la selecció de la informació i ha d’ensenyar a organitzar-la per fer-la 
comprensiva. Aquest és un procés important ja que permet crear el marc discursiu 
adequat perquè els infants interactuïn, contrastin, discuteixin i creïn coneixement. 

2. La difusió de l’Arxiu com a institució fiable a l’hora de cercar informació. Una 
informació que cal interpretar i que per fer-ho necessita del llenguatge, de la discussió 
amb els altres i de la reflexió personal per poder construir personalment el 
coneixement. 

3. La formació de futurs usuaris d’arxiu. En aquest sentit, des del món educatiu és 
important que es promogui el coneixement del patrimoni i es facin servir els 
documents d’arxiu com a recurs educatiu. És evident que els arxius han de tenir un rol 
molt més actiu en els processos educatius, tan important com el que pot tenir una 
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biblioteca o un museu, ja que, tal com ha quedat palès al llarg d’aquesta comunicació, 
sense cap dubte, els arxius són institucions que afavoreixen la creació de coneixement 
per part de l’alumnat.  

Quadre 3: Paraigües sota els quals l’alumnat crea coneixement a partir del treball en fonts d’arxiu 

 
Autor: Sònia Puente. Adaptació de la fitxa . «Questionem les fonts». Arxiu Nacional de Catalunya. 
Blog SDANC Recursos. Materials de suport.  Disponible a: 
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Mat_Suport/Int_Fonts.pdf 

[Consulta: 19/08/2017] 

 

 

Discussió 

Sense cap dubte, el treball competencial amb fonts d’arxiu comporta una millora a l’hora de 
crear coneixement, ja que, com hem mostrat, permet posar a l’abast dels infants les eines 
necessàries per entendre el món i perquè intervinguin activa i críticament en una societat de 
canvi continu. Per tant, els projectes de treball a les primeres edats han de tenir continuïtat en 
projectes de recerca més endavant, a mesura que els infants creixen. És important que aquest 
treball amb fonts d’arxiu comenci des de ben aviat, ja que és essencial posar uns fonaments 
ferms des d’un començament que permetin anar bastint l’edifici del coneixement sense que 
trontolli la base. Per tant, l’aplicació didàctica de les fonts d’arxiu pot i ha de contribuir 
indubtablement a la millora de la qualitat de l’ensenyament en totes les edats. 
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Resum 

Es presenta una experiència de formació inicial de mestres de Primària que consisteix en 
l’elaboració de propostes didàctiques amb fonts primàries documentals procedents dels arxius 
històrics locals i comarcals. Es reflexiona sobre una didàctica de les ciències socials activa, 
innovadora i competencial a través de les possibilitats que ens ofereixen els arxius. Com a 
resultats, es presenten diversos treballs realitzats pels estudiants de mestre/a, que són públics 
al repositori digital de la Universitat de Girona. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme com a 
resposta a la demanda feta des de l’Associació d’Arxivers–Gestors de Documents de Catalunya 
per tal de donar a conèixer aquests treballs, seleccionats prèviament segons la seva qualitat. 

 

Paraules clau 

didàctica de les ciències socials, fonts primàries, proposta didàctica 

 

Introducció 

A la Universitat de Girona,  la formació inicial en didàctica de les ciències socials dels  estudiants 
de Mestre/a de Primària és tan sols de deu crèdits ECTS repartits en dues assignatures: una de 
sis crèdits, situada a segon curs i una de quatre crèdits situada a quart curs. No es compta amb 
cap menció (itinerari d’optatives) dedicada a les ciències socials. En aquesta situació, la selecció 
de continguts i de metodologies per a la formació inicial dels i de les mestres es fa encara més 
important. Dins l’assignatura de quart curs (Ciències Socials 2) orientada a la didàctica de la 
història, dediquem hores i esforços al coneixement i tractament didàctic de les fonts primàries 
de la història situades als arxius. 

Una de les finalitats de l’assignatura de quart curs és aconseguir trencar l’apatia que sovint els 
estudiants universitaris demostren per les ciències socials; actitud que ve donada, en molts 
casos, per llargs períodes d’escolaritat amb mètodes exclusivament transmissors, 
desenvolupant una història cronològica, amb un currículum tancat, on els continguts venen 
donats i acabats, on l’estudiant no ha pogut experimentar –excepte en casos excepcionals–  la 
tasca de recerca de l’historiador.  

En aquest context, algunes de les pràctiques que es realitzen dins l’assignatura consisteixen a 
reconèixer i valorar les fonts primàries  de la història i,  especialment, mostrar com a partir de 
les fonts del passat (objectes, restes, testimonis orals, documents escrits,  documents visuals) 
podem desenvolupar unes ciències socials de tipus competencial, mostrant i portant a la 
pràctica la tasca pròpia de l’historiador, a través del seus procediments i mètodes.  

mailto:rosa.medir@udg.edu
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Es dedica, per tant, una part del temps a desenvolupar un treball de didàctica de les socials 
posant en valor la relació entre els arxius –equipaments patrimonials– i l’educació escolar. Una 
relació que va prenent força en el nostre país, a través dels serveis didàctics dels arxius, però 
que ens porten anys per endavant les experiències en molts països europeus (Tribó, 2005). 

Diferents autors, especialistes en didàctica de les ciències socials, fa anys que defensen, 
expliquen i descriuen la importància de la didàctica amb les fonts directes de la història, siguin 
de tipus més documental –i per tant, situades als arxius– o de tipus objectes i restes 
arqueològiques (Bardavio i González, 2003; Feliu i Hernàndez, 2011; Medir, 2013; Reverté, 2011, 
Santacana, 2005; Tribó, 2005, 2014). Considerem aquesta línia de treball com a imprescindible 
per a la innovació educativa en les ciències socials. És per aquesta raó que hem decidit dedicar-
li una bona part del temps docent dins la formació inicial dels i de les mestres. 

Repassant el currículum oficial de la Generalitat de Catalunya, volem trobar-hi les pistes 
necessàries que ens justifiquin la didàctica amb fonts d’arxiu en la formació inicial dels mestres, 
per tal que hagin provat una metodologia activa i innovadora per a les classes de ciències socials 
(al nivell de Primària, dins l’anomenat Medi Social i Cultural). 

Els currículums educatius actuals es caracteritzen per articular-se a partir de grans idees, les 
competències, a partir de les quals van sorgint els continguts clau i els criteris d’avaluació de 
cada àrea de coneixement.  En el cas que ens ocupa, hem de fixar-nos en les descripcions 
curriculars de l’àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural  (Àmbit Coneixement del Medi) 
del Currículum de Primària.   

La nostra proposta formativa dels mestres de Primària orientada a que vulguin treballar amb 
fonts d’arxiu es relaciona clarament amb dues competències del currículum de l’àrea de 
Coneixement del Medi: 

- Competència 1: plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de 
dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

- Competència 2: interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al 
llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 

Si prenem en consideració la competència 1, és evident que un treball amb fonts d’arxiu ens 
porta a la cerca de dades a través de les fonts directes documentals (textos, fotografies, plànols, 
mapes, gravats...) Aquestes fonts s’han de saber interrogar amb mètode i rigor, tal i com ho fan 
els historiadors; llavors l’alumne de primària es converteix en un “petit historiador” i comprèn 
que la història es construeix.  Fixant-nos en la competència 2, entrem de ple en la comprensió 
del passat i en el pas del temps perquè els documents extrets dels arxius són el passat, necessaris 
per a interpretar el present i si aquesta tasca és massa difícil per l’edat dels infants, com a mínim 
–i és suficient– ens explica el passat, que els infants van aprenent a situar. En aquest context, 
els i les estudiants de mestre/a necessiten haver experimentat el treball amb fonts d’arxiu i 
poder comprovar per ells mateixos que ens aporten aquests elements competencials.  

I encara més, si seguim repassant el Currículum de Primària, trobarem dins l’ampli ventall de 
continguts explicitats per als tres cicles moltes possibilitats que poden prendre realitat treballant 
amb fonts d’arxiu. Només com a exemples, podem citar: ús de les fonts històriques per obtenir 
informació i evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana 
i de l’entorn proper (citat com a contingut a cicle mitjà) o bé anàlisi de l’evolució d’algun element 
patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi respecte (citat com a contingut a cicle superior). 
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Així doncs, no tenim cap dubte que la nostra proposta per a la formació inicial és bona i 
adequada a la tasca professional que els i les mestres hauran de desenvolupar i que aporta 
innovació pedagògica ja que fuig d’una concepció de la història feta i tancada,  

 

Desenvolupament 

Es demana als estudiants universitaris dissenyar una activitat didàctica apta per a l’educació 
Primària –normalment per a cicle superior– a partir de fonts d’arxiu. S’exigeix haver obtingut 
directament la font primària, ja sigui presencialment o a través dels serveis en línia dels propis 
arxius.  

Comencem amb una visita a un arxiu històric. Per això, comptem amb la col·laboració 
inestimable, any rere any, de l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) i de l’Arxiu Històric de Girona. 
Aquestes visites es fan indispensables per als nostres estudiants, dels quals, només alguns, han 
trepitjat amb anterioritat un arxiu històric, normalment pels treballs de recerca de batxillerat. 
Però la majoria dels estudiants de Mestre/a no els coneixen de primera mà. Volem esmentar la 
dedicació excepcional que els tècnics dels dos arxius esmentats ens dispensen cada any 
acadèmic, havent de fer molts grups de visita i coordinar horaris per atendre un nombre 
aproximat de cent trenta estudiants del Grau. 

A partir d’aquest primer contacte  amb un arxiu com a grup classe, comença la tasca, que es 
porta a terme en equip de treball: la selecció d’unes fonts primàries –una combinació d’escrits i 
imatges, si és possible–  i la consegüent elaboració d’una proposta didàctica, o com explotar 
didàcticament aquells documents. Els estudiants tenen llibertat  per cercar els documents a 
qualsevol arxiu públic o privat de l’àmbit català.  

Els estudiants compten amb una guia o protocol de la pràctica-treball. Cal evidenciar que es 
tracta d’un treball que requereix un temps llarg de dedicació i sempre té una ponderació alta en 
el conjunt de treballs avaluables de l’assignatura. Els suggerim que es dirigeixin a arxius propers 
a les seves localitats de residència, i molts ho fan així, si bé sempre resulten més visitats els dos 
arxius esmentats, localitzats a la ciutat de Girona. 

La dificultat principal dels estudiants és la tria dels documents. Entenent que estem elaborant 
un treball que pot abraçar qualsevol època històrica i qualsevol temàtica, és evident que 
s’enfronten amb una immensitat de possibilitats. Per orientar la tria, els proposem diverses 
pistes: fixar-se en els documents que els arxius ofereixen en els seus llocs web com a “documents 
singulars” o d’especial interès, ja sigui perquè es celebra una efemèride o altres circumstàncies; 
decidir-se per documents que es puguin llegir amb facilitat, i encara més, que els puguin llegir 
nens i nenes de 10-12 anys; que es pugui obtenir text i imatge, prioritàriament. Finalment, 
orientem els estudiants a través de les recomanacions per a la didàctica i la difusió, elaborades 
entre diferents professionals, on es descriuen diverses possibilitats adients per a  l’etapa escolar 
(Batllem i altres, 2016). 
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Resultats 

Des de fa anys,  per tant, els estudiants de Mestre/a de Primària, quan arriben a quart curs han 
d’elaborar la proposta didàctica requerida. En aquest sentit, és un gran avantatge la situació de 
la nostra assignatura en el darrer any acadèmic del Grau perquè significa que ja coneixen i han 
utilitzat diversos cops el Currículum de Primària, han fet pràctiques a l’escola  i tenen ganes de 
dissenyar activitats didàctiques. 

D’altra banda, i fruit de la nostra col·laboració amb l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya, el curs 2016-17 hem començat a fer públics els millors treballs 
aconseguits, seleccionats per la nota obtinguda, sempre que els autors hagin donat el seu 
consentiment. Ha estat una petició que s’ha pogut materialitzar gràcies al repositori digital de la 
Universitat de Girona (DUGi). Dins aquest repositori hi tenim, des d’ara, un espai, on comptem 
anar penjant els millors treballs de cada any acadèmic. La seva localització és a través de: 
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13889 

En aquests moments –quan s’escriu aquest comunicació– hi ha sis treballs ja disponibles. 
Properament, se n’afegiran més. Presentem aquí una breu descripció d’aquests sis primers:  

1) Benvolgut Carles Rahola (Miu i altres, 2017). Proposta didàctica a partir de la 
correspondència de l’escriptor, historiador, polític i periodista gironí amb l’editorial 
Salvat, per tal d’escriure diferents entrades en un diccionari sobre personatges de la 
cultura catalana dels anys 30. Aquest treball ha estat guardonat amb l’accèssit del 
Premi M. Antònia Figuerola de la Fundació Pedagògica El Brot, de Sant Joan Despí, en 
l’edició 2016-2017. 

2) Pont de les Peixateries Velles (Escrivà i altres, 2017). Proposta didàctica sobre l’origen i 
la construcció del pont de les Peixateries Velles, utilitzant documents escrits i imatges 
de diversos tipus: documents administratius, memòries de construcció, notícies, 
plànols. Aquest pont és una de les obres d’enginyeria més representatives de la ciutat. 

3) Fires de Sant Narcís (Isern i altres, 2017). Proposta didàctica que fa un retrat del passat 
en l’esdeveniment anual més important, les fires de Sant Narcís. S’utilitzen tota mena 
de documents escrits –programes diversos i cartells– dels anys 1863, 1896, 1916. Així 
mateix, es fa una comparativa amb el programa actual de 2016. 

4) Edifici de Correus (Mas i altres, 2017). Proposta didàctica sobre un moment important 
de la història de la ciutat: l’acte de col·locació de la primera pedra de l’edifici de 
Correus. És l’edifici actual i un dels més emblemàtics de la ciutat. S’utilitza premsa, 
fotografies i documents administratius. 

5) Diario de Gerona 1890 (Palomeras i altres, 2017). Proposta didàctica que representa 
una immersió en la societat gironina del 1890, a través de l’anàlisi i interpretació d’un 
exemplar del Diario de Gerona. 

6) El pantà de Sau, sempre ha existit? (Celis i altres, 2018). Proposta didàctica sobre la 
història del pantà, a través de documents diversos com decrets, fotografies, mapes 
antics, documents tècnics, i relats de persones. 

Els treballs han seguit un mateix protocol o guia d’elaboració que recull els punts següents: 

1) Descripció de l’arxiu històric al qual s’ha dirigit l’equip de treball. 

http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13889
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2) Proposta didàctica a partir de fonts primàries sorgides d’aquest arxiu. 
a. Justificació dels documents triats: la seva idoneïtat per a ser utilitzats al nivell 

de Primària. 
b. El documents escanejats o fotografiats (en un nivell de resolució apta per a 

llegir-los en el treball) 
c. Objectius didàctics de la proposta 
d. Continguts de la proposta 
e. Activitats d’ensenyament i aprenentatge, seqüència didàctica 
f. Materials didàctics dissenyats, a punt de ser utilitzats. 

Volem ressaltar que s’han utilitzat tot tipus de documents, sempre en format paper, com: 
premsa, fotografies, plànols, actes dels plens de l’ajuntament, altres documents administratius, 
cartes personals i laborals, cartells, programes de festes. També hem d’explicitar que s’ha 
recomanat als estudiants cercar documents fàcils de llegir i preferiblement dels segles XIX i XX 
perquè pensem que són els més fàcilment transportables a l’aula de primària. 

Els estudiants, si bé a l’inici del treball mostren un recel sobre la utilitat de la tasca, a la fi –
especialment aquells que més s’hi han dedicat– reconeixen que han descobert una altra manera 
de treballar i que allò antic aporta  bons coneixements que ens il·lustren sobre la societat antiga 
i que, gairebé en tots els casos, podem connectar amb el present. 

Pensem que la millor manera de treballar amb fonts primàries a l’aula és, ara per ara, amb 
reproduccions fidels en format paper. Aquest és un sistema tradicional i una mica car. Pensem 
que el valor dels documents es reconeix quan es toquen, quan queda clar que no són només una 
imatge a l’ordinador (que també es pot utilitzar per ampliar, per exemple), i això només ho 
podem aconseguir amb  bones reproduccions  i en un nombre suficient per a que arribin a tot 
l’alumnat . Per tant, serà car: reproduccions en mida el més ajustada possible als originals i en 
blanc i negre o en color,  segons s’escaigui; a més d’una recomanable plastificació per a que els 
materials reproduïts ens puguin durar en el temps. 

 

Conclusions 

Com a formadors de mestres volem contribuir amb aquest treball-pràctica a apoderar els futurs 
mestres per a desenvolupar unes ciències socials a l’escola que valorin i prioritzin l’aprenentatge 
per descobriment (aprenentatge lent i fent recerca), enfront de l’aprenentatge per recepció 
(aprenentatge escoltant, llegint  i dialogant), sense que sigui la nostra intenció fer desaparèixer 
aquest segon tipus d’aprenentatge, sinó donant més valor al primer, perquè ara per ara, creiem 
que no ocupa el lloc adequat i és poc present en l’escolaritat obligatòria. Volem pensar que els 
nous aires pedagògics d’innovació educativa actuals en el nostre país caminen en aquest sentit, 
però no disposem d’informacions concretes de com plantegen les ciències socials. 

Amb aquest  treball-pràctica, els estudiants de mestre/a coneixen i valoren més un equipament 
patrimonial i de memòria: els arxius. I tenen l’obligació de triar una temàtica, per petita que 
sigui, rellevant dins l’estudi del passat i per a uns escolars de primària.  D’altra banda, dissenyen 
una activitat didàctica que ha de demostrar que els coneixements històrics els descobreix 
l’historiador i que els nens i nenes poden convertir-se en petits descobridors-historiadors. 

Creiem que els nostres estudiants són receptius a aquesta manera de treballar i estem segurs 
que la sabran transportar a l’escola, si es donen unes circumstàncies òptimes, les mateixes que 
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ajudaran als mestres en actiu a innovar en el coneixement del medi social. En el cas que ens 
ocupa, la didàctica de les ciències socials, creiem que caldria generalitzar l’acostament entre 
arxius i centres docents. Caldria superar la fase de l’organització de les visites als arxius com 
equipaments, necessàries però ja més generalitzades, i buscar una segona fase que facilités la 
tasca dels mestres i professors. Seria bo tenir una bateria de documents fàcils de tractar per als 
diferents nivells -de primària i de secundària- amb els quals s’anessin dissenyant propostes 
didàctiques concretes, en col·laboració entre professorat (o estudiants de professorat) i tècnics 
de l’arxiu. Ens referim a documents singulars i representatius de les poblacions i de les 
comarques i que, a la vegada, connectin amb algun dels continguts curriculars. Els mestres i 
professors només es decidiran a treballar de manera activa i amb paràmetres de recerca si 
disposen fàcilment –reproducció i també interpretació–  de documents que algú (els arxivers?) 
els ha validat com a significatius i/o singulars. Les temàtiques de treball poden ser moltes, com 
ens demostra Tribó (2014) exemplificant en el cas de la comarca de la Cerdanya, però podem 
escurçar les llistes si busquem els documents més fàcils de treballar per uns nens o uns 
adolescents, si arxivers i docents ens posem d’acord en els temes més representatius de cada 
lloc.  Pensem que és una tasca pendent en la majoria de poblacions del nostre país i que pot 
incloure’s perfectament en els “nous-vells” corrents d’innovació pedagògica. 
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Resumen 

En esta comunicación queremos presentar nuestra apuesta por la interdisciplinariedad, fruto de 
la colaboración de tres Instituciones: el Museo de Arte Sacro de Bilbao (MAS), el Archivo 
Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA) y la Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari 
(BAM), dentro del proceso de formación de los futuros docentes de Primaria que se realiza en 
BAM. En el marco de la asignatura compartida «Laboratorio de métodos activos para el 
aprendizaje interdisciplinar de las ciencias», integramos los trabajos por proyectos y las TIC en 
las dinámicas educativas para hacer realidad la innovación y el replanteamiento integral de la 
enseñanza y el aprendizaje. A lo largo de cinco cursos, hemos desarrollado un proceso de 
reflexión conjunta que nos ha permitido ir depurando nuestra apuesta educativa, hasta culminar 
este curso con una propuesta de investigación-acción en un aula de Primaria, en colaboración 
con la Ikastola Txomin Agirre de Ondarroa, para conocer hasta qué punto nuestra propuesta 
pedagógica se acerca a la realidad de las aulas. Queremos vincular los estudios Universitarios y 
la realidad profesional concreta en un aula. 

Resaltaremos especialmente la labor del AHEB-BEHA y del Centro ICARO en esta colaboración 
en la que el archivo no es sólo un recurso educativo, sino que es también un agente educativo 
en la enseñanza reglada y no reglada. 

Palabras clave 

innovación educativa, interdisciplinariedad, metodología de proyectos, TIC, educación, archivos 

 

 

 

                                                           

1. En la asignatura compartida participan Roberto Pilar Alberdi y Pedro Marcos Cossío (Escuela 
Magisterio Begoñako Andra Mari), Raquel Cilla López (Museo Diocesano de Arte Sacro) y Nerea 
Brenes (Txomin Agirre ikastola).  

mailto:zuzen@aheb-beha.org
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Introducción y objetivos  

a) Programa educativo del AHEB-BEHA 

La conservación y la difusión han sido los pilares básicos de la política archivística de la diócesis 
de Bilbao desde los inicios del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA) en 1976. 
Desde principios del año 2000 comenzaron diversos proyectos de digitalización que, desde sus 
inicios, se plantearon como el Servicio Digital del Archivo. Con la creación y puesta en marcha 
del Centro ICARO, Centro de Conocimiento avanzado de la Historia y Centro de Interpretación de 
Archivos, hemos pretendido dar un paso más en la generación, conservación y difusión de la 
memoria digital.  

El Centro ICARO, creado con una subvención del Plan Avanza Contenidos en su convocatoria de 
2008, conlleva la difusión interactiva de los fondos del Archivo. La palabra ICARO hace referencia 
a Investigación, Conocimiento, Archivo, Red, Organización. El Centro quiere ser un Centro 
Avanzado y Organizado de conocimiento e investigación para la difusión de la riqueza 
documental depositada en el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia que, además, actúa como 
pieza fundamental del Sistema Archivístico Diocesano. Es decir, no sólo se ocupa de la 
documentación ya depositada y de valor histórico, sino que recoge y da las normativas para la 
creación, gestión y conservación de la documentación actualmente generada en los organismos 
diocesanos. Su labor no sólo consiste en custodiar la memoria documental y audiovisual, sino 
también pretende generarla y crear la concienciación para que la documentación actual sea la 
memoria del futuro. El objetivo fundamental del Centro ICARO es renovar las tareas y funciones 
del Archivo, potenciando su labor de difusión mediante la creación de una red avanzada de 
conocimiento, en el que intentará integrar a otras entidades (Universidades, archivos, centros 
de documentación, etc.). 

El Centro ICARO tiene por objeto principal aumentar la accesibilidad a los fondos de archivo –
depositados en AHEB-BEHA– como custodio del Patrimonio Documental perteneciente a la 
diócesis de Bilbao. Este patrimonio generado y conservado en todo tipo de soporte abarca un 
arco cronológico que va desde el siglo XII a la actualidad. ICARO tiene como objetivo principal 
facilitar la comprensión de la función que los archivos en general y el nuestro en particular tienen 
para la sociedad y la ciudadanía, como fuente primaria de conocimiento del legado histórico y 
prueba de hechos y actuaciones. En este Centro se pretende hacer evidente de qué manera las 
principales funciones de los archivos, esto es, recoger, preservar y difundir, son esenciales para 
construir la actual sociedad del conocimiento, adaptándose a las necesidades consultivas de la 
ciudadanía, sirviendo como testigos del paso de la historia y de sus avatares, y facilitando tareas 
administrativas fundamentales para probar actos y asegurar libertades y derechos a las 
personas. Tratamos de convertir en información útil y, sobre todo, accesible física o 
virtualmente, y a todo tipo de usuario, el conocimiento acumulado durante siglos en los 
documentos que se conservan en el Archivo. 

La necesidad de sensibilizar sobre la importancia de los documentos actuales para preservar la 
memoria actual para el futuro nos ha impulsado a crear el Programa Educativo, con el que 
queremos dar a conocer a estudiantes de todos los niveles educativos la importancia de la 
memoria individual y colectiva para valorar el pasado, incidir en el presente y asegurar el futuro 
de la sociedad. Este Centro quiere contribuir al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y de 
la Sociedad de la Información mediante la introducción de las TIC en todos los procesos de 
comunicación, creación y aprendizaje implicados en el desarrollo y la creación del Centro.  
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Pretende también contribuir a la difusión e implantación de las TIC en general y del software 
libre8 en particular, dentro del contexto general de la Sociedad de la Información.  

Sin olvidar las funciones propias del Archivo, de recoger y conservar la memoria documental de 
la diócesis de Bilbao, la creación del Centro ICARO ha supuesto un paso más en la apuesta por 
la difusión interactiva de los fondos del AHEB-BEHA. Tanto el espacio virtual avanzado, con el 
avance en la digitalización de fondos y su puesta a disposición del público, como el Centro de 
Interpretación de Archivos en el que hay un espacio expositivo importante, obedecen a un 
intento de dar a conocer al máximo número de personas la documentación depositada en el 
Archivo. Junto con un programa de conferencias y una oficina de información sobre trámites 
que completa la amplia actividad del área de Atención al Público del Archivo, no podía faltar un 
programa educativo. Los archivos deben cumplir esa función de difusión intentando llegar a un 
amplio colectivo y para ello el AHEB-BEHA amplía las actividades culturales que ya realizaba 
(visitas guiadas a diversos colectivos, jornadas de puertas abiertas…) con la posibilidad de 
realizar talleres y visitas al archivo, así como cursillos de formación para usuarios. Nuestra 
propuesta quiere dar un paso más y convertir al Archivo en un agente que interactúe con el 
sistema educativo ofreciendo no sólo el acceso a las fuentes primarias, sino unidades didácticas 
y lo más importante la posibilidad de interactuar antes, durante y después de las visitas al 
Archivo, de forma presencial y sobre todo aprovechando las oportunidades que brindan las 
redes sociales. Este es el programa que denominamos «Del Archivo a las aulas y viceversa». 

Desde 2012 pusimos en marcha un programa de talleres infantiles, de visitas y actividades en 
familia y un proyecto piloto de recuperación de memoria y trabajo con fuentes orales, que se 
llevó a cabo en el Centro de Formación de Somorrostro (con alumnado de la ESO). Estamos 
aprovechando las sinergias de las distintas actividades ofrecidas en el edificio del Seminario, 
lleno de historia y futuro (actividades deportivas, culturales y la visita al propio edificio del 
antiguo Seminario). Seguimos contactando con las universidades, aulas de cultura, 
ayuntamientos, centros educativos y también con entidades diocesanas, porque estamos 
plenamente convencidas de la potencialidad del Archivo y del Centro ICARO como recurso 
educativo. 

Además, desde el curso 2012-2013 nos embarcamos en una aventura de colaboración con otras 
entidades diocesanas para dar una asignatura compartida destinada a futuros docentes de 
Primaria y ya desde 2016, colaborar con profesorado de Primaria.  Esta experiencia es la que 
vamos a dar a conocer en esta comunicación.  

 

                                                           

8.  Este proyecto, al igual que el de gestión del propio AHEB-BEHA está desarrollado 
utilizando herramientas de software libre y código abierto (Open Source), y está implementado 
sobre una plataforma GNU/Linux, con un servidor web Apache que nos ofrece un alto grado de 
seguridad y disponibilidad, bases de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, pudiendo 
clasificarlo dentro de lo que comúnmente se conoce como software LAMP (Linux, Apache, 
MySQL y PHP). Al igual que en el caso del Sistema de Gestión de Archivos (SIGA-AKIS) todo lo 
relacionado con ICARO está desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por el personal 
técnico del Archivo y personal técnico de ST3 Elkartea.  
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b) Colaboración del AHEB-BEHA en una asignatura compartida  

La capacidad para buscar información y saber cómo procesarla es uno de los principales retos 
del sistema educativo en la sociedad de la información, en la que hay gran cantidad de 
información disponible y fácilmente accesible. Procesarla significa contrastar su fiabilidad, 
alcanzar un diagnóstico acerca de su veracidad, y/o combinarla adecuadamente si proviene de 
diferentes contextos o presenta peculiaridades que exigen un contraste. En este campo, es muy 
importante la colaboración entre instituciones culturales como archivos, museos y bibliotecas 
con el ámbito educativo. Y es importante que las y los futuros docentes de enseñanza primaria 
y secundaria enseñen a adquirir estas competencias. 

En el caso de la Escuela de Magisterio, Begoñako Andra Mari, de Bilbao –en adelante BAM–, se 
da una asignatura compartida con el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia –en adelante 
AHEB-BEHA– y el Museo Diocesano de Arte Sacro –en adelante MAS–. Se trata de la asignatura 
«Laboratorio de métodos activos para el aprendizaje interdisciplinar de las ciencias» (incluida 
en la Mención de Profundización Curricular de Educación Primaria) de 6 ECTS. En ella se incluyen 
diversos talleres de análisis de fuentes y creación de materiales científico-didácticos para 
ciencias sociales y las ciencias naturales y experimentales, en los que se emplean las TIC y se 
enseña a identificar y clasificar fuentes primarias y secundarias, generando unidades didácticas 
con los recursos disponibles. Se trata de integrar los trabajos por proyectos y las Tic en las 
dinámicas educativas para hacer realidad la innovación y el replanteamiento integral de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

El proyecto didáctico que se concreta en la asignatura «Laboratorio de métodos activos para el 
aprendizaje interdisciplinar de las ciencias», surge en el marco de creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior (European Higher Educational Area), más conocido popularmente como 
«Proceso de Bolonia». Parte sustancial de este proceso, en el ámbito español, ha sido la 
implantación de Grados (Bachelor’s degree), en sustitución de las tradicionales licenciaturas y 
diplomaturas, basados en créditos ECTS (European Credit Transfer System). Todo ello implicó un 
rediseño de los planes de estudios en las distintas carreras, que permitió introducir nuevas 
asignaturas como la que nos ocupa. Este Laboratorio se enmarca en el Grado de Educación 
Primaria, mención de Profundización curricular. La asignatura se imparte en la Escuela 
Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari (Teacher Training University College), adscrita 
a la Universidad de Deusto, Bilbao, desde el curso 2011-2012. 

Una de las competencias generales que fomenta, además de la utilización de las TIC, es la 
«Comunicación Escrita, nivel 2: Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido 
del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de 
extensión media». Las competencias específicas son:  

• promover un aprendizaje que haga hincapié en la comprensión de la realidad y en la 
resolución de problemas desde una perspectiva transdisciplinar, adecuada a su momento 
evolutivo; 

• introducir la realidad sociocultural y natural en el currículo para analizarla, intervenir 
sobre ella y, viendo las posibilidades de su transformación, generando comunicación de 
aprendizaje cívico; y 

• aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación con un enfoque educativo, 
aprovechando su potencial para contribuir al aprendizaje y a la adquisición de las 
competencias pretendidas. 
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Cuando pusimos en marcha la asignatura nuestro objetivo era que nuestro alumnado, –futuros 
docentes de primaria– aprendiera a aprehender la realidad desde diversas perspectivas y con 
diferentes técnicas. Es muy importante que los futuros docentes adquieran competencias 
digitales e integren las TIC en el proceso de aprendizaje y que adquieran competencias 
informacionales para procesar información, contrastar su fiabilidad y combinarla 
adecuadamente. 

Nuestro alumnado debe utilizar archivos y museos como recursos educativos. Y archivos y 
museos son agentes educativos en el aula. La propia asignatura es «laboratorio» de 
interdisciplinariedad e innovación educativa, en el que durante cinco cursos y tras sucesivos 
ajustes y replanteamientos hemos comprobado la validez teórica del planteamiento. En el 
último año, además, hemos incorporado al equipo al profesorado de Primaria y nuestro objetivo 
es la validación del proyecto, poniéndolo en práctica con alumnado de segundo curso de 
Primaria. 

El título de la asignatura «Laboratorio de Métodos activos para el aprendizaje interdisciplinar de 
las Ciencias» muestra los tres pilares teóricos de nuestro proyecto. El núcleo esencial de esta 
propuesta conjuga los métodos activos para aprender a aprender, con una perspectiva 
interdisciplinar y con una metodología de proyectos, junto con el uso de las TIC. 

Entendemos proyecto como «aquella tarea investigativa que, partiendo de los intereses del 
alumnado y siguiendo una estructura metodológica que partiendo de la identificación del objeto 
de investigación desde la consulta de fuentes de información directa o indirecta y la relación con 
otras situaciones problemáticas, implique la elaboración de síntesis y la formulación de 
conclusiones y su difusión» (López, F. 2010) 

Estructurar nuestra propuesta sobre esta metodología nos permite integrar aquellos saberes 
que pretendemos desarrollar en nuestro alumnado, dotándoles, además, de una coherencia y 
de una lógica que, desde otro tipo de metodología, más tradicional, serían impensables. 
Concebimos las TIC como objeto de aprendizaje y como herramienta para desarrollar proyectos 
cercanos a la realidad que vive nuestro alumnado. Las TIC permiten acceder mejor a la 
información. Pueden elaborar propuestas de intervención en el aula y   comunicar y difundir sus 
producciones (materiales educativos, páginas WEB, Blogs…). La incorporación de las TIC a las 
aulas de Primaria ha hecho que los profesores tengan que evaluar y crear materiales digitales y 
los futuros docentes deben adquirir esas competencias. Queremos aportar, además, criterios 
técnicos y éticos para buscar y seleccionar información y para elaborar materiales útiles.  

Optamos por los proyectos colaborativos y el trabajo en grupo, porque entendemos que nuestra 
sociedad demanda personas capaces de trabajar en equipo, aportando sus capacidades y 
asumiendo los roles necesarios en el desempeño de este. Fomentamos el pensamiento global y 
un proceso activo de reconstrucción, en el que vayan generando ideas que den sentido al mundo 
que les rodea y a sus propias experiencias personales. Ofrecemos una forma integrada de 
acercarse a la realidad, proponiéndoles visiones diversas de determinados hechos, marcando 
claramente las relaciones entre ellas (Baqueró, M y Majó, F 2013). 

 

Desarrollo y metodología de la asignatura  

Esta asignatura, como hemos señalado, es el fruto de la reflexión conjunta de varios 
profesionales que, desde distintas perspectivas y ámbitos, hemos pretendido elaborar una 
acción con la que enriquecer la formación del alumnado de la Escuela de Magisterio. 
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Entendemos que las futuras generaciones de profesionales de la enseñanza necesitarán estar 
dotadas de la mayor cantidad de recursos posibles para desempeñar su labor y de ahí que nos 
juntemos para contribuir en dicha formación. Nuestro objetivo, además, es aportar una visión 
distinta de algunos archivos y museos, rompiendo estereotipos e imágenes preconcebidas que 
no ayudan a que los consideremos como potenciales recursos educativos. 

Creemos en la complejidad de la realidad y en que es necesario que el futuro profesorado 
reflexione sobre la necesidad de acercarse a ella desde diversas perspectivas, que se 
complementen y enriquezcan. Por ello, apostamos por los proyectos de trabajo 
interdisciplinares que aporten estas distintas visiones de una misma realidad, en los que, 
además, procuraremos dotar al alumnado de las herramientas específicas necesarias para que 
en el futuro puedan hacer lo mismo en el desempeño de su actividad laboral. 

La propia asignatura ha sido en sí un laboratorio. En el primer curso que la impartimos, cada uno 
dábamos nuestra propia visión y las posibilidades didácticas de nuestros recursos e 
instituciones. A partir de ahí vimos la necesidad de profundizar y mejorar nuestra capacidad de 
llevar a cabo una interdisciplinariedad real. Tras la autoevaluación que realizamos 
conjuntamente sobre nuestro trabajo y teniendo en cuenta la opinión de los alumnos y alumnas 
a los que les hicimos una encuesta para que nos señalaran las propuestas de mejora, decidimos 
poner en marcha el trabajo por proyectos.  

Por ello, desde el segundo curso, cambiamos la metodología. En la primera sesión de clase 
presentamos la asignatura y las posibilidades didácticas y educativas que ofrecen el Laboratorio 
escolar, el Museo y el Archivo. Les sugerimos posibles conexiones entre los elementos que les 
presentamos y les insistimos en que tienen que utilizar distintos recursos educativos y manejar 
diversos tipos de información y generar proyectos con un hilo conductor, sin olvidar el uso de 
las TIC. Si bien este planteamiento resultaba más integrador que el inicial, tras la 
correspondiente evaluación, comprendimos que seguía manteniendo una estructura separada 
de los saberes y que, por tanto, necesitábamos modificarlo. Desde el curso 2014-2015, 
integramos las TIC como elemento transversal, elaborando proyectos integrados y que puedan 
ser aplicados directamente en los niveles de Primaria. 

Tras la presentación de la asignatura, la metodología y los criterios de evaluación, procedemos 
a la formación de grupos (el primer año eran equipos de 6-7 alumnos/as, si bien desde el 
segundo curso han sido de 3-4 alumnos/as). En primer lugar, nosotros elegimos los temas 
posibles, dentro del diseño curricular de Primaria. Valoramos las posibilidades que ofrecen 
nuestros recursos para la elaboración de los proyectos integrando la perspectiva de las ciencias 
sociales, las ciencias naturales, el archivo y el museo y buscamos el hilo conductor para cada uno 
de ellos. Hemos desarrollado un entorno de aprendizaje virtual, con la plataforma MOODLE, en 
el que nuestros alumnos encontrarán todas las orientaciones y materiales que necesitarán para 
trabajar en la asignatura. Si bien en este entorno se podría desarrollar íntegramente la 
asignatura, por razones organizativas y de coherencia con el marco de Bolonia, los proyectos se 
desarrollarán en sesiones presenciales de cuatro horas en una única jornada semanal, utilizando 
cada semana uno de los recursos a su disposición (Archivo, Museo, Laboratorio de Ciencias 
naturales y Laboratorio de Ciencias Sociales). 

Un primer proyecto es íntegramente confeccionado por el profesorado como ejemplificación de 
lo que se pretende trabajar en la asignatura. Se les ofrece así un modelo que les servirá de 
referencia para elaborar posteriormente sus propias propuestas. Siguiendo la metodología de 
proyectos, les proponemos una tarea de investigación con unas cuestiones a las que deberán 
dar respuesta trabajando las actividades y utilizando los recursos que les planteamos (como si 
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fueran de Primaria). Como el tema elegido ha sido el de «los sistemas de comunicación» 
confeccionan un Blog en el que darán respuesta a la tarea planteada. Este Blog es, además, el 
hilo conductor de toda la asignatura, ya que se sigue utilizando durante todo el curso para 
comunicar los resultados de aprendizaje y las propuestas que se planteen a los alumnos. 

En un segundo proyecto les sugeriremos una tarea de aprendizaje, en torno a un tema, y les 
propondremos la creación de un material didáctico mediante una Tic concreta que dé respuesta 
a esa tarea. El alumnado selecciona los recursos y materiales para asegurar a sus  alumnos y 
alumnas  de Primaria la correcta consecución de esa tarea y elaborar una propuesta práctica 
siguiendo sus propias instrucciones. En este caso el tema elegido ha sido el de los ecosistemas y 
se les pedirá la confección de una Guía Didáctica Multimedia Digitalizada. 

Tras la realización de los dos proyectos dirigidos, les solicitamos la elaboración de un proyecto 
original por cada grupo, en el que deben plasmar los aprendizajes realizados anteriormente en 
una propuesta didáctica desarrollada desde la incorporación de las TIC (WEBQUEST, Google 
Sites, WIKI, Blog,) a alguno de los posibles temas que les sugerimos. Tendrán, por tanto, que 
plantear, tanto la tarea de aprendizaje (en la que se integrarán los saberes que componen esta 
asignatura) como las actividades y recursos necesarios para llevarla a cabo; así como la 
propuesta tic que articulará todo el proyecto. Nuestro papel será el de orientar el proceso y 
sugerirles actividades para que puedan enriquecer sus propuestas.  

A finales del curso 2015-2016, tras evaluar la asignatura y hacer sucesivos cambios, teníamos 
una inquietud ¿hasta qué punto la asignatura se adecuaba a la realidad? En la Universidad hay 
tendencia a teorizar, a leer y a decidir lo que es bueno para el desempeño de la profesión de 
magisterio. ¿Pero son esos saberes y la forma de adquirirlos lo que realmente necesita el 
alumnado en su proceso de formación? 

Por ello contactamos con diversos centros educativos del ámbito diocesano para consultar su 
opinión. Tras varias reuniones con directores y profesores, optamos seleccionar un Centro para 
realizar una experiencia piloto. Hemos adaptado, juntamente con la Ikastola Txomin Agirre de 
Ondarroa, nuestros materiales del proyecto de ecosistemas, a los que se van a trabajar con el 
alumnado de segundo curso de Primaria. Siendo fieles al espíritu de la propuesta; pero 
conscientes de que lo que nosotros proponemos a nuestro alumnado hay que adaptarlo en 
forma y contenido a las características de a quién va dirigido.9 

 

 

 

                                                           

9.  PILAR, R., et al., Visita Ondarroa, Una propuesta de trabajo. 12 de enero de 2017 [última 
revisión 30 de mayo de 2017] [Consulta: 17 de junio de 2018], disponible en  

<https://sites.google.com/s/0B5FfLliMI9PUdFhmcXR6dlU3Yms/p/0B5FfLliMI9PUZF9IdkNNVm05WkE/edit> 

https://sites.google.com/s/0B5FfLliMI9PUdFhmcXR6dlU3Yms/p/0B5FfLliMI9PUZF9IdkNNVm05WkE/edit
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La puesta en marcha de este trabajo se ha desarrollado entre los meses de abril y mayo del 
presente curso (2016-2017). El proceso de diálogo y colaboración con los Centros Diocesanos y 
el de adaptación de los materiales ya han supuesto un enriquecimiento y una concienciación de 
hasta qué punto la apuesta teórica de nuestra asignatura es apropiada para la formación de los 
futuros docentes de Primaria. 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales 

Desde el inicio de la asignatura de Laboratorio, contamos con materiales y documentos para 
facilitar a los futuros docentes recursos aplicables en la práctica profesional. Cada proyecto 
desarrollado en BAM y en las sedes del Archivo Diocesano y Museo de Arte Sacro, han generado 
elementos documentales y gráficos propios, gestados desde cada uno de los campos temáticos 
particulares (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Archivo y Museo). 

Para la puesta en marcha de cada uno de los proyectos (ecosistemas, ser humano, luz y color, 
etc.), hemos compartido material para un análisis epistemológico del asunto y documentos 
prácticos (fichas pedagógicas, guías, documentación acerca de programaciones didácticas, etc.), 
que progresivamente, en cada periodo lectivo de la asignatura, han ido configurado un corpus 
conceptual sólido para sentar las bases para la puesta en práctica de esta propuesta de 
aprendizaje interdisciplinar en un centro escolar vizcaíno. 
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Tras el contraste empírico, en el mes de junio de 2017 hemos evaluado cuáles han sido los 
resultados de la prueba en las aulas de Primaria. Hemos tenido evidencias reales viendo que, 
aunque con ajustes, es válida la propuesta didáctica que apuesta por la interdisciplinariedad sin 
medias tintas, entre un alumnado concreto. Dicho alumnado, por otra parte, presenta unas 
particularidades específicas, ya que se trata de un centro escolar alejado de Bilbao, un centro 
educativo situado en la localidad costera de Ondarroa. Ha supuesto un reto para profesores y 
alumnos/as de dicho centro (17 alumnos y alumnas, de segundo de primaria, de diversas 
procedencias y con dos alumnos con necesidades de adaptación curricular individual). 

En conjunto la experiencia ha sido muy positiva y ha tenido buenos resultados. Nos confirma la 
idea de que lo que habíamos diseñado en teoría puede aplicarse en la práctica. El hecho de que 
se haya aplicado con alumnado de segundo ha mostrado la flexibilidad de los diseñado que se 
ha complementado con la capacidad de adaptación e iniciativa del profesorado responsable en 
el Centro de Primaria para llevarlo al aula y hacer los ajustes necesarios en cada momento (tanto 
de tiempos como de actividades, como por ejemplo sustituir el Google Maps por YouTube). 

 

 

Conclusiones  

La asignatura Laboratorio de métodos activos para el aprendizaje interdisciplinar de la ciencia 
está en un momento de madurez. Han sido ya cinco promociones de alumnos, desde el curso 
2011-2012 al presente 2016-2017, oscilando entre 39 y 32 por año, incluidos participantes en el 
programa Erasmus. La interdisciplinariedad, la capacidad de adaptación y la interactuación real 
con el alumnado caracterizan este proyecto. Nuestra experiencia previa nos ha hecho 
comprender mucho mejor los posibles problemas y dificultades que se iba a encontrar nuestro 
alumnado. Hemos tenido que desaprender los modelos educativos previos y tradicionales para 
encontrar nuevos paradigmas que fueran en la línea de nuestro proyecto. Y por si fuera poco, 
hemos incorporado al equipo a personal docente de Primaria que, tras contrastar y adaptar el 
proyecto, lo va a poner en práctica en el aula. 

A nivel de asignatura hemos logrado, en la medida de nuestras posibilidades, alcanzar el ya viejo 
concepto de aprendizaje significativo tanto entre nuestro alumnado (como muestran los 
proyectos que han elaborado en cada curso) como los profesionales que impartimos esta 
asignatura de forma conjunta incluida la evaluación. Hemos logrado desarrollar en nuestro 
alumnado una cierta curiosidad epistemológica a través de la perspectiva interdisciplinar, para 
crear estrategias de aprendizaje, colocadas en sus distintos contextos (los archivos y bibliotecas, 
los museos, las ciencias sociales y las naturales) sin perder la visión de conjunto, planificando los 
procesos, y siendo, al mismo tiempo, conscientes de los propios procesos de aprendizaje. 

Es un proyecto testado suficientemente en el ámbito universitario y en el ámbito de trasladar 
ese conocimiento al ámbito de la Educación Primaria, creemos que nuestros objetivos, en cierto 
modo, han sido alcanzados con los trabajos realizados, poniéndolo en práctica en un centro de 
Primaria. 

La propia evolución de la asignatura y el análisis de los resultados obtenidos tras la evaluación 
de cada promoción nos ha obligado a introducir cambios y, sobre todo, ajustes para evitar que 
la asignatura fuera una amalgama de cuatro perspectivas distintas. Nuestro propio trabajo en 
equipo es una muestra de una apuesta real por la interdisciplinariedad que queríamos 
transmitir. El hecho incorporar este curso a docentes en activo en cursos de Primaria nos ha 
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ayudado al aterrizaje en la realidad de las Aulas de Primaria. Ya no son propuestas para aulas 
imaginarias, sino la aplicación práctica y concreta en la propia programación para  un grupo de 
alumnos y alumnas de segundo curso de Primaria. La contribución más significativa es pasar de 
la teoría a la práctica y viceversa. 

Además, durante estos años hemos logrado hacer visible en el ámbito universitario y en el 
ámbito de formación primaria la potencialidad del Archivo, sus documentos y sus funciones, 
como recurso educativo y como agente educativo. Algo que habíamos ido contrastando en la 
enseñanza no reglada y el ocio cultural mediante visitas y talleres, pero que hemos podido 
contrastar de otra forma.  
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El blog personal per a fer públics documents d’arxiu com a recurs 
educatiu per a la construcció de coneixement a les aules. 
Isabel Alonso Dávila 

isabelalonsodavila@hotmail.com 

Professora jubilada d’Història. 

 

Resum  

Durant els trenta-dos anys que he exercit la docència d’història a centres d’ensenyament 
secundari, la meva memòria personal d’estudiant universitària durant els últims anys del 
franquisme –1969-1975– es va anant convertint en un recurs educatiu a les meves classes. 
Inicialment, la transmissió de la meva participació a la lluita antifranquista, i les conseqüències 
que se’n van derivar, prenia la forma d’un relat oral, ja que no tenia la possibilitat d’acompanyar-
la amb fonts escrites d’arxiu. També és veritat que no havia pensat en aquesta possibilitat. Va 
ser durant els últims anys de la meva tasca docent, al Liceo Español Luis Buñuel de París (2008-
2013), i a partir de l’experiència de participació amb el meu alumnat a les activitats educatives 
organitzades pels Archives Nationales de França, quan vaig començar la meva recerca personal 
sobre la petjada que havia deixat la meva lluita estudiantil antifranquista als arxius de l’Estat 
espanyol: el d’Instituciones Penitenciarias, el Archivo Histórico Nacional y el Centro Documental 
de la Memoria Histórica de Salamanca. La trobada d’un conjunt de documents, que sumen a dia 
d’avui cent-cinquanta-quatre fulls, em va permetre enriquir la transmissió d’aquesta experiència 
personal a les aules amb un treball sobre documents escrits rescatats dels arxius. Amb el blog 
La atracción del archivo: En busca de un pasado la meva pretensió és col·laborar a la difusió 
d’aquests documents, tant com a invitació a que la portin a terme altres docents jubilats, com 
perquè puguin arribar a les aules documents d’arxiu referents a la repressió franquista del 
moviment estudiantil.   

Paraules clau  

antifranquisme, repressió, memòria, universitat, blog. 

 

Introducció 

«…a partir de un momento determinado, que ya no es posible precisar con posterioridad, una 
comienza a verse a sí misma históricamente; es decir, inmersa en su época y vinculada a ella». 

(Christa Wolf, Un día del año. 1960-2000) 

A la pràctica docent del professorat d’història, quan s’arriba als períodes més propers als nostres 
dies, és freqüent que la memòria personal del professorat acompanyi el relat de la memòria 
col·lectiva. En el cas del professorat d’una certa edat, i que hagi participat activament a les lluites 
socials i/o polítiques, aquest relat personal podria ser enriquit amb la utilització de documents 
d’arxiu que parlin d’aquestes lluites.  

L’accés de la ciutadania als arxius està reconegut a l’Estat espanyol a l’article 105b de la 
Constitució del 1978, que, en el seu redactat, ens dona la clau d’accés als documents a la vegada 
que ens la treu per a un gran volum d’ells. Per què? Perquè aquest article diu: «La ley regulará: 

mailto:isabelalonsodavila@hotmail.com
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a) (…). b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 
personas».  Una regulació posterior va venir donada pel Real Decreto 1266/2006. Amb ell, 
desapareix la necessitat de la Targeta Nacional d’Investigador o de l’autorització temporal per a 
la consulta d’arxius al considerar que ja que «la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el 
acceso a la información y a la cultura, se estima necesario facilitar el acceso a los archivos, 
removiendo obstáculos innecesarios y facilitando por todos los medios la consulta de las fuentes 
de la historia». Això està molt bé, però a la meva experiència personal com a historiadora he vist 
que moltes vegades ens topem amb la menció del dret a la intimitat per no deixar-nos accedir 
a determinada documentació i que la referència a aquest dret impedeix a historiadors i 
historiadores, i a la ciutadania en general, la consulta de molts documents recents, ja que en ells 
apareixen noms propis a protegir. Per això, estaria bé no oblidar, per superar aquest entrebanc, 
que «los archivos regentados por Instituciones públicas son uno, entre otros, de los Servicios 
públicos a los que tenemos el legítimo derecho de acercarnos, tanto como ciudadanos como 
también en el ejercicio de nuestra función docente»10.  

Una manera de tenir accés a documents recents és demanar personalment la documentació a 
la qual apareguis referenciada. I això va ser precisament el que vaig fer jo. La meva demanda es 
va veure satisfeta amb l’entrega de cent-cinquanta-quatre fotocopies de documents. Això sí, 
una vegada esborrades totes les referències a noms propis d’altres persones que hi apareixien. 

Què fer amb aquest conjunt de documents referits a la meva trajectòria personal una vegada 
acabada la meva carrera docent? Com poder compartir-los amb la societat i amb el professorat 
i l’alumnat que tingui interès a treballar-los a les classes o estudiar-los com a fonts per a possibles 
treballs de recerca? Em vaig platejar aquestes dues preguntes al moment de la jubilació i crec 
que he trobat una manera de fer pública aquesta documentació i, per tant, posar-la a l’abast del 
professorat i l’alumnat que hi siguin interessats: la idea és fer l’entrega dels documents en un 
blog personal on es podrà trobar, fonamentalment, la transcripció dels documents, però que hi 
afegeix, de vegades, alguns comentaris lligats als meus records personals.  

No voldria acabar aquesta introducció sense recordar que l’apropament de l’alumnat als 
documents d’arxiu ens permetrà portar a les aules la complexitat de la història viscuda, una 
història a través de la qual es podran escoltar altres veus, les dels grups tradicionalment exclosos 
o sota representats a les nostres classes. Per exemple, en aquest cas concret, les dels grups que 
es van oposar a la dictadura franquista els últims anys de la seva llarga permanència i la repressió 
que van patir. Moltes vegades, aquests grups queden ocults en un relat del franquisme que 
tradicionalment dividim en dues etapes: autarquia i «desarrollisme» i que parla de la repressió 
política només a la primera etapa. I és que, com ens diu l’Arlette Fargue: «no hay un sentido 
unívoco en las cosas del pasado y el archivo guarda dentro de sí esta lección (...) el archivo opone 
a las construcciones teóricas y abstractas su peso de existencias (...). El archivo ofrece rostros y 
penas, emociones, y poderes creados para controlarlas»11. 

                                                           
10 ALONSO DÁVILA, Isabel; BARRET, Christophe, QUELLE, César, «La atracción del archivo: Actividades 
educativas en español en los Archives Nationales», Calanda, Ministerio de Educación y Embajada de 
España en Francia, maig 2011, núm. 6, pàg. 10.  

11 FARGE, Arlette, La atracción del archivo, Edicions Alfons el Magnànim, València, 1991, pàg.73-75.   
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Passo ara a presentar el blog La atración del archivo: en busca de un pasado.    

 

Els continguts del blog La atracción del archivo: en busca de un pasado 

En primer lloc, un breu comentari sobre el títol del bloc: és la suma de dos llibres preciosos que 
em vam marcar, tant professionalment com personal. Un és La atracción del archivo, de 
Arlette Fargue, ja citat. L’altre, En busca de un pasado de Ronald Fraser12. Ja sé que són de fa 
molt de temps, però recomano encara avui la seva lectura.  

En aquest blog, vaig presentant documents provinents de tres arxius: l’Archivo Histórico 
Nacional (Madrid), el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca) y el del Ministerio 
del Interior-Instituciones Penitenciarias (Madrid). 

 

a) Documents procedents de l’Archivo Histórico Nacional 

Si comencem pels documents procedents de l’Archivo Histórico Nacional, es tracta de quatre 
expedients policials custodiats en aquest arxiu:  

FC-Mº_INTERIOR_POLICIA_H.EXP.21106 (al qual estic referenciada)  

FC-Mº_INTERIOR_POLICIA_H.EXP.21114 (al qual estic referenciada)  

FC-Mº_INTERIOR_POLICIA_H.EXP.21124 (al qual estic referenciada) 

FC-Mº_INTERIOR_POLICIA_H.EXP.3526 (del qual sóc titular) 

Per veure el possible interès del treball a l’aula amb aquests documents, exemplificaré amb una 
part del segon expedient (FC-Mº_INTERIOR_POLICIA_H.EXP.21114): 

Es tracta del «BOLETÍN INFORMATIVO DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES, curso 1974-1975» datat 
a Madrid l’onze de març de 1975, és a dir a vuit mesos de la mort del dictador, «registro de 
Salida núm. 2838», elaborat per la «COMISARIA GENERAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL», 
depenent de la «DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD». A la seva primera pàgina, que inclou un 
«SUMARIO.– » apareix la paraula «CONFIDENCIAL» i en un requadre a sota el següent text: 
«NOTA.– Difusión restringida a plantilla del Cuerpo General de Policía, capitales de provincia y 
poblaciones con centros universitarios».  

El «sumario» que apareix a la primera pàgina d’aquest expedient ens deixa entreveure el 
contingut de les vint-i-dos pàgines que el composen. Diu així: «Situación Universitaria y 
actividades estudiantiles en: VALENCIA, VALLADOLID, ZARAGOZA, SEVILLA, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, GRANADA, BARCELONA Y SALAMANCA». Seguides per un «Resumen final». Per 
a continuar amb l’exemple, ens centrarem a el que hi diu del districte universitari de Barcelona:  

«DISTRITO UNIVERSITARIO DE BARCELONA. 

Este distrito, que, juntamente con el de Madrid, es uno de los más densos de España, suele 
marcar, en unión con el anterior, la pauta en la agitación universitaria y en la subversión 
estudiantil. 

                                                           
12 FRASER, Ronald, En busca de un pasado, Edicions Alfons el Magnànim, València, 1987 
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Durante este segundo trimestre, el ambiente general ha sido de una progresiva escalada, en 
cuanto al objetivo perseguido por los grupos politizados –fieles a las consignas de las 
organizaciones subversivas– de alterar la normalidad académica en el mayor grado posible hasta 
el logro de un colapso total en la misma, con las consiguientes y graves consecuencias de toda 
índole que esto lleva consigo. 

Los incidentes más sobresalientes ocurridos en el Distrito se resumen en la siguiente relación de 
hechos:  

El 10–1–75, obreros de SEAT informan de los problemas laborales que les afectan a 1.300 
estudiantes congregados en el Paraninfo de la Facultad de Medicina que se encontraban allí para 
escuchar un recital de la cantante ______ __________. 

El 15–1–75, celebración de Asambleas en distintas Facultades con la temática de la conflictividad 
de SEAT y concentraciones estudiantiles en diversos puntos de la ciudad. 

En días sucesivos, reparto de propaganda, colocación de carteles y celebración de Asambleas en 
Filosofía y Letras, Derecho y Medicina. 

El 24–1–75, se inicia un paro del personal no docente (administrativo) en Ciencias de la 
Educación, por cuestiones económicas. En Filosofía y Letras, reunión de los P.N.N.s, para dar 
lectura a unos puntos reivindicativos, que serán entregados al Rector.  

El 31–1–75, se extiende el paro del personal administrativo a las Facultades de Filosofía y Letras 
y otras, en solidaridad con los de Ciencias de la Educación, cerrando bibliotecas y seminarios. 
Esta problemática continúa y el día 7–2–75 se suspenden las clases en la Facultad de Medicina 
en muestra de solidaridad con el citado personal. 

El 10–2–75, una reunión de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación, presidida por 
el P.N.N., Sr. __________, con discusión de temas relacionados con la situación del personal 
administrativo, siendo propuesto por el citado profesor, declarar en apoyo a los mismos, una 
‘jornada de lucha’.  

Comienzan las reuniones en las Universidades de Bellaterra y Central para tratar el tema del 
cierre de la Facultad de Valladolid. En la Facultad de Derecho (Pedralbes), Asamblea de Facultad 
con acuerdo de paros académicos como protesta por el mencionado cierre. 

El 11-2-75, paros en Medicina y Filosofía y Letras (Central), así como en Económicas y Derecho 
(Pedralbes). Reunión en la de Medicina con numerosa asistencia de estudiantes, para tratar el 
tema de Valladolid.  

Realización de una ‘sentada’ llevada a cabo por 300 estudiantes, en la Plaza de la Universidad, 
que se disolvió ante la presencia de la Fuerza Pública. 

Manifestación de unos 200 estudiantes de la Escuela de Magisterio de San Cugat del Vallés, 
disolviéndose sin incidentes y sin que hubiera lugar a intervención de las F.O.P.  

Paros en los diferentes Institutos de Enseñanza Media de Tarrasa y Santa Coloma de Gramanet. 

Los paros académicos y la huelga de P.N.N.s son la nota característica en días sucesivos, 
motivados los primeros por la problemática de Valladolid y los segundos por reivindicaciones 
laborales. 

El 19-2-75, aparición de una pancarta en el edificio del Rectorado de la Universidad Central con 
el lema ‘APERTURA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID’, la cual llevaba atado un paquete 
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simulando un artefacto explosivo, que una vez abierto solamente contenía gravilla y un pequeño 
reloj despertador.  

El paro en la Universidad de Bellaterra es total. En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y 
Letras, se celebra una Asamblea a la que asiste un representante de Valladolid, el cual informa 
de los incidentes acaecidos en aquel Distrito; al final se celebró una colecta en la que se 
recaudaron 20.000 pesetas. También asistió un P.N.N., que prometió la solidaridad de éstos para 
con Valladolid. 

Continúa el paro en la Facultad de Ciencias de la Educación y Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, así como en todas las Facultades de Bellaterra. 

En el Instituto ‘Investigación Blauxart’ de Tarrasa, se reintegran a sus puestos de trabajo 29 
P.N.N.s de los 40 que permanecían en paro. 

El día 25-2-75, se procede a la detención de cuatro estudiantes de Arquitectura, que desde el 
interior del vehículo Seat-124, matrícula GE-9273-B, lanzaron varios petardos al pasar a la altura 
de la zona universitaria.»  

Com podem veure amb aquest exemple, els mesos de gener i febrer de 1975, a vuit mesos de la 
mort del dictador, el moviment estudiantil va participar molt activament en l’oposició a la 
dictadura. 

 

b) Documents procedents del Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca 

A Salamanca, em van donar un conjunt de quaranta-i-una fotocòpies de documents amb la 
caràtula «TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLIC. Rollo 3265 de 1975. Sumario número 1674 de 1975. Jdo. 
O. P. Nº 1». L’únic nom que no ha sigut esborrat de la llista dels cinc processats a aquest sumari 
és el meu. Sota el títol de «DELITO» apareix escrit: «Asociación ilícita» i diu que «principia en 24 
de Octubre de 1975» i «Auto de terminación: 10 de Enero de 1976». D’aquests documents, 
podria posar com a exemple d’una possible utilització didàctica el que porta per títol «ACTA DE 
ENTRADA Y REGISTRO» i que ocupa les pàgines 18 i 19 del dossier. A Través de documents 
d’aquest tipus es pot veure el que hi havia a una biblioteca d’una estudiant implicada en la lluita 
antifranquista. 

«ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO. – En Granada, siendo las diez horas y treinta minutos del día 
once de octubre de mil novecientos setenta y cinco, los Inspectores de Segunda Clase del Cuerpo 
General de Policía titulares de los carnet profesionales números seis mil doscientos setenta y 
siete y ocho mil seiscientos seis, ambos afectos a la Brigada Regional de Investigación Social de 
la Jefatura Superior de Policía de la Región de Andalucía Oriental, con sede en dicha capital, se 
personaron en la casa sita en Avenida de Badajoz, bloque número uno, piso séptimo, letra D, 
donde habita ISABEL ALONSO DÁVILA, nacida el veintitrés de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres en Salamanca, hija de _________ y __________, casada, licenciada en Filosofía 
y Letras, con el fin de dar cumplimiento a la autorización de entrada y registro expedida por el 
señor Jefe de la citada Brigada, en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
del decreto-Ley 10/75, de fecha veintiséis de agosto, sobre prevención del Terrorismo, se 
dispone la entrada y registro en dicho domicilio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -» 

Una vez en éste, los funcionarios actuantes requirieron la presencia, en calidad de testigos de 
doña _____________________. nacida en Freila (Granada) el día dos de mayo de mil 
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novecientos cuarenta y dos, hija de ____________ y _____________, casada, sus labores, con 
domicilio en la Avenida de Badajoz, bloque primero, sexto F; y de doña __________________, 
nacida en Rute (Córdoba) el veintisiete de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, hija de 
________ y ___________, casada, sus labores, con domicilio en el mismo inmueble, piso sexto 
E, en cuya presencia, así como en la de ISABEL ALONSO DÁVILA, cuya filiación consta 
anteriormente, a quien se mostró y leyó la referida Autorización de entrada y registro y para 
cuyo servicio dio toda clase de facilidades, se procedió a efectuar un minucioso registro en todas 
las habitaciones que componen la vivienda, dando el siguiente resultado: Se halló un folio escrito 
a mano que comienza: ‘La Junta Democrática es el comienzo efectivo de la realización del Pacto’; 
un folio escrito a multicopista que comienza: ‘Carta a la opinión pública de los estudiantes del 
Plan  1974 de Medicina de Granada’; otro folio a multicopista titulado ‘Declaración de la Junta 
Democrática de España al pueblo español’; cinco folios a multicopista bajo el título de 
‘Selectividad’; tres folios a multicopista titulados ‘Manifiesto de la Reconciliación’, firmados por 
Junta Democrática de España; tres folios a multicopista bajo el título ‘Nuestra visitón de la 
coyuntura’; un folio escrito a máquina titulado ‘Comunicado de la Junta Democrática de 
Andalucía’; seis folios a multicopista bajo el título ‘Entrevista de Rinascita’; dos folios de un 
llamado ‘Boletín de las fuerzas armadas Misión’; un ejemplar de la revista ‘Horizonte’ (fecha 23-
abril-1975); dos ejemplares de la revista ‘Nuestra Bandera’; un folleto titulado ‘API’, de fecha 8 
de marzo del 75; un ejemplar de la revista ‘Senda’; otro ejemplar de la revista ‘La voz del Campo 
andaluz’; un ejemplar de la publicación ‘Unidad’; cuatro ejemplares de ‘Mundo Obrero’; dos 
ejemplares de ‘Granada Roja’; tres ejemplares de ‘Viento del Pueblo’; un ejemplar de 
‘Venceremos’; un ejemplar incompleto de ‘Sindicalismo y movimiento obrero’; un libro titulado 
‘Acerca de Engels’; otro, titulado, ‘Quatre Essais Philosophiques’; otro, titulado, ‘Les Grandes 
Ouvres Politiques’, otro, titulado, ‘El fin del Mundo Antiguo’, otro, titulado ‘L’Economie de 
l’URSS’; un folleto titulado, ‘La Societé Française en Crise’; otro, titulado, ‘Algunas notas políticas 
de la Revolución española’; un libro, titulado, ‘Las luchas de clase en Francia de 1848 a 1850’, 
otro, titulado, ‘La Republique Democratique Allemande’; otro, titulado, ‘Traité d’Economie 
Marxiste’; otro, titulado, ‘Manifiesto del Partido Comunista’; otro, titulado, ‘Psichologie de 
Masses du Fascisme’; otro, titulado, ‘Ecrists militaires de Mao Tse Toung’; otro, titulado, ‘Les 
Internationales Ouvrieres’; otro, titulado, ‘Citas del Presidente Mao Tse Toung’; otro, titulado, 
‘Recherches Psycologiques en URSS’; otro, titulado, ‘Ecrits Choisis en Trois Volumes’; otro, 
titulado, ‘Sobre la defensa de la Patria socialista‘; un folleto titulado ‘El papel del trabajo en la 
transformación del mono en hombre‘, otro folleto titulado ‘Elementos fundamentales para la 
crítica de la economía política‘, otro titulado ‘Guerra del pueblo, ejército del pueblo‘, otro 
titulado ‘Cuba 68‘, un bote grande de tinta para multicopista, marca Korets. 

Igualmente, se intervinieron, otros papeles y efectos, que, por su interés policial, quedan 
depositados en esta brigada, para su estudio y examen y posteriores averiguaciones - - - - - - - - 
- - - -.  

Concluido este registro, dos horas después de su iniciación, se extiende la presente acta, la que, 
una vez leída por todos los concurrentes, la firman en prueba de conformidad de lo que 
CERTIFICO.» 

Després, les firmes i, al final del document:  

«Diligencia. – Para hacer constar que ISABEL ALONSO DÁVILA, cuya filiación consta, después de 
haber leído la anterior acta, manifiesta que se niega a firmarla, negándose así mismo a explicar 
el motivo de su negativa. Conste y certifico. – – – – – – – – – – – –.» 
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c) Documents procedents de l’Arxiu del Ministerio del Interior-Instituciones 
penitenciarias 

D’aquest arxiu vaig obtenir divuit fotocòpies corresponents al meu pas per la presó de Granada. 
Són documents de caràcter molt burocràtic i que no són de tant interès per a una possible 
utilització a les aules.  

 

Resultats 

Els resultats que es puguin obtenir de la publicació d’aquest blog, i d’altres similars que d’altres 
professors i professores jubilats puguin decidir publicar, serà una cosa que es veurà més 
endavant. De totes maneres, pel que ha suposat la utilització d’aquests documents a les meves 
classes, les experiències d’una exalumna que ara és professora d’història i experiències 
educatives com les protagonitzades pel grup Dones del 36, puc avançar que les històries 
personals aconsegueixen fer palès a l’alumnat un concepte abstracte com el de memòria 
històrica. El que pretenc presentant aquest blog a aquestes Sisenes Jornades Educació i Arxius 
és llançar una proposta en una doble direcció: 

1.- Al professorat jubilat, la creació d’un grup amb aquelles persones d’entre nosaltres que vam 
participar a la lluita estudiantil antifranquista. Aquest grup s’encarregaria de promocionar la 
recerca personal als arxius de l’Estat per veure si les diferents persones apareixen referenciades 
als documents que es custodien allà i, si la resposta es positiva, sol·licitar còpia d’aquests 
documents i crear blogs similars al que he presentat aquí, que puguin, enllaçant-se, anar 
constituint un banc de recursos per a la utilització de fonts d’arxius sobre la lluita estudiantil 
antifranquista, tant per a ser utilitzats a les classes com per a la realització de treballs de recerca 
per part de l’alumnat.  

2.-  Al professorat en exercici, la consulta d’aquest blog i la seva possible utilització a les seves 
classes. Si fos del seu interès, quedo a la seva disposició per acompanyar la difusió dels 
documents d’arxiu amb la transmissió directa de la meva memòria personal.  

Aquí teniu l’adreça del blog: https://laatracciondelarchivo.wordpress.com/ 

 

Bibliografia 

ALONSO DÁVILA, Isabel; BARRET, Christophe, QUELLE, César, «La atracción del archivo: 
Actividades educativas en español en los Archives Nationales», Calanda, Ministerio de 
Educación y Embajada de España en Francia, maig 2011, número 6, pàgines 9-23. 

FARGE, Arlette, La atracción del archivo, Edicions Alfons el Magnànim, València, 1991. 

FRASSER, Ronald, En busca de un pasado, Edicions Alfons el Magnànim, València, 1987. 

  

https://laatracciondelarchivo.wordpress.com/


            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

88 

 

Fotografies familiars i caixes del temps: materials d’arxiu com a 
recurs didàctic a l’aula. 
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*Professor de Ciències Socials. Institut Domènec Perramon d’Arenys de Munt. 

*Cap del departament de Ciències Socials. Institut Domènec Perramon d’Arenys de 
Munt. 

*Membre del Grup d’Historiadors Jaume Compte.    

 

Resum 

Des de l’institut Domènec Perramon d’Arenys de Munt es presenta una proposta didàctica 
centrada en el treball amb fonts primàries. La intenció és vincular el centre i els seus alumnes a 
la tasca que desenvolupen els arxius i en concret l’Arxiu Històric del poble i, a la vegada, obrir 
noves línies metodològiques en l’estudi de la història a secundària. 

La pràctica que s’exposa està centrada en dues activitats concretes que, inicialment, es portaven 
a l’aula per separat i de forma aïllada, però que davant del seu potencial didàctic han acabat 
transformant-se en un projecte de centre. 

En primer lloc, parlarem de l’elaboració d’un arxiu fotogràfic basat en fotografies familiars 
cedides pels alumnes i, en segon lloc, comentarem la tasca realitzada amb la construcció i anàlisi 
de caixes del temps. 

Paraules clau 

Metodologia didàctica, fonts primàries, caixes del temps, arxiu fotogràfic, Arxiu Històric Arenys 
de Munt  

 

Introducció 

Davant la constatació que el nostre institut i el seu alumnat estaven cada cop més allunyats de 
la història local i que hi havia una manca evident d’activitats relacionades amb el seu estudi i 
divulgació, es decideix iniciar un procés d’aproximació a la historiografia de la localitat i els seus 
coneixedors i estudiosos. 

Ràpidament es comprova que la resposta dels alumnes és positiva, però també dels pares i dels 
grups dedicats al foment de la història i memòria del poble. 

Pensem que la millor manera de programar les activitats i treballs relacionats amb la història del 
municipi és aproximar-se a les fonts primàries que expliquen el seu passat. En aquest sentit, es 
comença per convidar a experts a fer xerrades, es fan sortides a l’Arxiu Històric i a altres centres 
d’interès del municipi.  

S’introdueix a la programació d’aula una unitat sobre la història local, i es comencen a treballar 
alguns documents i imatges sobre el passat de la població. A la vegada, es recull i organitza, com 

mailto:francesc@dperramon.cat
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a base dels continguts treballats, tota la bibliografia sobre història local que hi ha a l’institut i 
s’amplia amb l’ajuda dels seus coneixedors.   

Lentament van essent els alumnes i les famílies els que van portant fotografies, objectes i 
documents relacionats amb Arenys de Munt i poblacions veïnes. 

L’alumnat s’implica amb facilitat en els continguts treballats i, alhora, els professors obtenim 
diferents eines per explicar l’evolució històrica del país, tot fent-ho de baix a dalt de manera 
senzilla i comptant amb tota la comunitat educativa.    

A partir d’aquí, decidim concretar la planificació d’activitats i tasques: programació destinada a 
la recerca i investigació, recull de fotografies familiars per fer un arxiu propi i recopilació de fonts 
per completar una caixa del temps amb fonts d’Arenys de Munt i rodalies.  

El conjunt d’aquestes propostes didàctiques ens permet: 

• Una relació directa amb el municipi i les seves entitats. 
• Motivació de l’alumnat per aprendre, i no oblidar allò que s’ha après. 
• Educar en valors, i en la difusió i manteniment del patrimoni històric local.  
• Establir una xarxa d’intercanvis (metodològics-materials) amb d’altres instituts i 

centres d’estudi.     

Planifiquem un crèdit de síntesi de final de curs: es comencen a combinar activitats, es preparen 
materials i s’estableix una línia de treball conjunta amb el Col·lectiu pel Museu-Arxiu d'Arenys 
de Munt i amb el Grup Historiadors Jaume Compte (especialistes en història local, alguns d’ells 
antics professors del centre).  

Podem dir, doncs, que les idees inicials han anat cristal·litzant en un projecte definit, amb un pla 
d’implantació, i amb una intenció clara de creixement i escalable en la seva metodologia de 
treball.  

                                             Imatge.1  Activitat de grup supervisada per un historiador local a l’Arxiu.   

 

 

 

 

                                            

                                                           Imatge obtinguda a: http://www.arenysdemunt.cat/  

 

Desenvolupament      

L’elaboració i posada en pràctica de l’arxiu fotogràfic és una activitat pensada i dissenyada per 
treballar les imatges com a fonts històriques. La seva elaboració està inspirada en el treball 
d’Antoni Gavaldà Torrents en l’ús de la fotografia per aprendre història. 

L’activitat s’inicia amb l’elaboració d’unes fitxes de classificació que realitzen els alumnes de 4t 
d’ESO. La tasca consisteix en demanar als alumnes que portin una foto antiga de família, 
preguntin en quin context es va realitzar i la comparin amb la informació que, de manera 
acadèmica, s’ofereix a museus, arxius, llibres de text o similars, sobre l’any en que va ser feta. 

http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=13889#_blank
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Cada fitxa es classificarà en funció del seu context (béns de consum, festes i tradicions, servei 
militar, oficis, escola, urbanisme, canvis socials i esports). 

L’objectiu que es persegueix és múltiple: 

• Recuperar la memòria històrica, sobretot de caràcter local. 
• Evidenciar que el passat és cosa de tots i que en són protagonistes els nostres 

avantpassats més directes. 
• Relacionar els fets històrics generals amb la història personal de cada família. 

La seva projecció de futur és la creació d’un banc de dades que proporcionarà materials propis 
per ser treballats al centre i compartir amb l’exterior, penjar la col·lecció a la xarxa i, a la vegada, 
col·laborar amb l’arxiu local en la recerca d’imatges representatives del poble. 

Les competències treballades amb els alumnes seran les pròpies de la dimensió històrica, 
seguint la línia de treball establerta a la programació general d’aula, potenciant la valoració 
d’expressions culturals pròpies per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món 
global i divers. 

Els continguts exposats en l’assignatura seran: 

• Anàlisi d’imatges i referents estètics, descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i 
audiovisuals. 

• Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. 
• Elaboració d’hipòtesis a partir de la recerca i la investigació. 

Pel que fa l’atenció a la diversitat, es treballa en funció d’interessos propis i, sobretot, no es 
limiten les vies de d’investigació, la interpretació i l’evolució en la resolució de les recerques 
proposades. 

De les possibles aplicacions de l’activitat destaquem dues feines diferenciades: 

• Elaboració de les fitxes per treballar el període de postguerra i transició a 4t d’ESO. 
Quedant classificat un material propi d’ús intern, o per compartir, al centre. 

• L’anàlisi d’imatges i comparació amb textos o altres materials a tots els cursos. 

 

 

 

 

 

  



            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

91 

 

 

Imatge. 2                                                                    Imatge. 3                                                                   Imatge 4. 
Fotografia aportada per alumne                           Fitxa de classificació                                                Fitxa elaborada per l' 
alumne 

                                                                                                        
***Enllaç a l’arxiu fotogràfic general penjat al lloc web) de l’institut.  
http://agora.xtec.cat/ies-dperramon/departaments-i-materies/departament-de-socials/nosaltres-fem-la-historia-arxiu-
fotografic/ 

 

Els criteris d’avaluació que seguirem seran:  

• Formulació d’hipòtesis. 
• Exposició oral i escrita de conclusions i reconstrucció de fets històrics.  
• Establir relacions amb altres fonts d’informació.  

Pel que fa a la caixa del temps, s’ha pres com a model l’activitat dissenyada des de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya “La Caixa de la iaia Maria”, que varem tenir l’oportunitat de posar en 
pràctica a l’institut. Es segueix, doncs, la metodologia i recursos que en ella es proposa partint 
del blog SDANC Recursos  Arxiu Nacional de Catalunya:  

• Es treballa en un crèdit de síntesi preparat per 1r d’ESO. La distribució de l’aula és en 
grups de cinc alumnes.  

• Es facilita una caixa del temps amb fonts d’Arenys de Munt a cada grup. S’ha de 
realitzar l’estudi partint de les fonts d’informació sobre Arenys de Munt que conté la 
caixa.  

• Es classifiquen les imatges, textos, documents i restes, per època,  i es formulen 
hipòtesis sobre el que ens expliquen, iniciant un procés de recerca a partir d’elles. 

• Es concreta, per avançar en el coneixement del poble, hipòtesi, què preguntar, a qui 
preguntar i definició de fets concrets a partir de les fonts. 

• S’organitza el registre de fonts en unes graelles, seguint la metodologia de treball que 
realitzen els arxius.  

En acabar el crèdit, els alumnes creen la seva pròpia caixa del temps representativa de l’Arenys 
de Munt actual, o aportant materials per ampliar la que han rebut. 

http://agora.xtec.cat/ies-dperramon/departaments-i-materies/departament-de-socials/nosaltres-fem-la-historia-arxiu-fotografic/
http://agora.xtec.cat/ies-dperramon/departaments-i-materies/departament-de-socials/nosaltres-fem-la-historia-arxiu-fotografic/
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De cara a propers cursos, la projecció plantejada és la creació de caixes temàtiques a partir de 
biografies o comerços, utilitzar el format maleta viatgera per compartir-les amb altres centres i 
acabar creant una xarxa d’intercanvi. 

Es pretén que l’alumnat assoleixi les següents competències: 

• Conèixer i valorar la història del poble i apreciar l’esforç de la seva gent en els seus 
canvis i millores. 

• Assolir una visió panoràmica del municipi a nivell històric, per interpretar la seva 
evolució i estat actual en diferents àmbits: econòmic, social, paisatge i cultural. 

• Implicar-se en el procés de reconstrucció d’un passat comú. 

Pel que fa als continguts treballats destaquem: 

• Treball centrat en l’anàlisi i classificació de fonts històriques del poble en diferents 
formats, tant a l’aula com fora d’ella. 

• Relació entre el passat i el present actual del municipi, i fer propostes de millora. 
• Mostrar l’obra d’historiadors locals, els seus noms i espais de treball.  
• Mostrar el mètode d’investigació històrica en les Ciències Socials. 

 

A nivell de materials, es posen de 12 a 19 fonts de diferents èpoques del municipi en una caixa 
(fotografies, restes de ceràmica, trossos d’eines, puntes de coixí, documents antics, 
propaganda…). Per a la configuració de la caixa ha estat bàsica la relació amb el Col·lectiu pel 
Museu-Arxiu d'Arenys de Munt; l’Arxiu ha estat essencial per datar, definir el context de cada 
font i establir lligams amb publicacions i autors que les han investigat.   

En Francesc Forn, actual arxiver i professor d’història, per la seva banda, ens ha assessorat i 
facilitat originals per les reproduccions. Finalment indicar que el dossier per l’alumnat es 
complementa amb sortides i visites a diversos espais d’interès, inclòs el propi Arxiu. Destaquem, 
d’aquestes, la masia de Can Rossell on la seva propietària, la Clara Rossell prepara tota una 
explicació sobre l’evolució de la pagesia al poble i ens cedeix diverses eines de treball. 

A més,  l’Agustí Barrera, historiador i antic professor del centre, ens acompanya en una visita 
guiada sobre la figura de Domènec Perramon (poeta que dóna nom a l’institut) del qual n’és 
biògraf, repassant la seva història com a exiliat i la seva obra literària. 

Les sortides es tanquen amb una entrevista a l’ajuntament, des d’on l’alcalde recorda la 
necessitat de vetllar per un patrimoni històric que ens pertany a tots. 
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Imatge. 5                                                               Imatge. 6                                                              Imatge. 7   
Model de registre de fonts.                              Portada del crèdit de síntesi                             Caixa del temps 

                                         
Departament Ciències Socials   Ins D. Perramon 

Els criteris d’avaluació que s’apliquen son: 

• Formulació d’hipòtesis. 
• Exposició oral i escrita de conclusions i reconstrucció de fets històrics i la seva relació 

amb altres fonts o documents. 
• Elaboració d’una exposició del treball realitzat al poble. 

Comprovem que els materials sorgits de les dues activitats es poden combinar amb facilitat. Es 
pot analitzar una de les imatges de l’arxiu fotogràfic amb un document o objecte contingut a la 
caixa.  

En aquest sentit, es fa la prova amb fotografies de familiars a l’escola de postguerra i llibres de 
text de la dècada dels anys cinquanta del segle XX, continguts a les caixes del temps. 

El resultat és molt satisfactori però, a més, s’adverteix que funciona igual en una classe de primer 
d’ESO que en una de batxillerat, i que només cal adaptar el criteri d’avaluació al nivell on es posa 
en pràctica.   
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  Imatge. 8                                                            Imatge. 9                                                               Imatge. 10  
  Materials utilitzats                                                Alumnes de 1r ESO                                             Alumnes de batxillerat 

   
Autor: Francesc Isern                                                                                                                                                                                                        
Ins. D. Perramon 

Al llarg de les dues activitats, ja sigui per separat o combinades, els alumnes han de seguir un 
registre de les indagacions que se’ls hi plantegen des d’un inici. Fan un recorregut que s’inicia 
amb el plantejament d’un problema o qüestió rellevant a resoldre, sempre sobre l’anàlisi de 
materials autèntics, amb preguntes obertes i amb l’objectiu de reconstruir el passat per 
entendre i valorar el present.  

Durant el procés han de prendre decisions, formular les preguntes adequades i mostrar la seva 
opinió al respecte. 

Per acabar han de fer una reflexió final i establir un discurs crític envers els fets que han anat 
analitzant, els temes d’estudi que els hi son proposats i les fonts que han investigat. 

La millor manera de sintetitzar tot el coneixement adquirit és elaborant un producte final que 
es pugui compartir, i que els alumnes hagin d’explicar. En aquest cas, hem decidit recopilar la 
feina feta en una exposició que mostri a partir de diferents àmbits (centrada en les caixes i 
fotografies familiars), l’evolució històrica del poble en una sala d’exposicions municipal. 

A tall d’exemple  indiquem algunes propostes concretes: 

1. Quin era el preu dels materials de ferreteria als anys trenta del segle XX? A quant equivaldria 
actualment en euros? Estableix quins podien ser els sous, el cost de la vida i el poder adquisitiu 
de l’època en relació a l’actualitat? 

- Font 21 caixa del temps: “Factura Ferreteria Fita”. 
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Factura 1939 

    
Fitxa anàlisi 

a) Identificació i descripció (Quin tipus de font és? Quan es va crear? Quina finalitat tenia? De 
quins materials està feta?) 

d) Contrastació amb altres fonts (Què diuen altres fonts? Context històric?) 

c) Conclusions (Què m’aporta la font? Quines preguntes respon i quines no? Quines preguntes 
planteja? Què en penso jo?) 

d) Fitxa/registre per exposició. 

2. Com ha evolucionat el rol de la dona envers l’home en tasques quotidianes com per exemple 
la conducció de vehicles?:  

a) Fonts 1 i 2: Arxiu fotogràfic realitzat a 4t B (Fitxa anàlisi “Identificació i descripció”) 

                         1961       1995 

-Seguir a,b,c,d 

*Es plantegen també: canvis a l’escola, preu d’aliments i oci, durada de trajectes de proximitat 
amb mitjans de transport, transformacions urbanístiques, censura... 
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Resultats 

En general, els alumnes mostren un bon nivell en l’extracció d’informació, però els hi costa 
classificar i organitzar la informació que van consultant i necessiten ajuda i orientació per 
relacionar diferents conceptes. 

Es nota una falta d’hàbit en aquests tipus d’activitats, sobretot en el moment de sintetitzar els 
resultats i redactar unes conclusions clares. Aquest fet demostra que ens queda molt camí per 
fer en l’aplicació d’aquesta metodologia de treball. 

Però també volem remarcar que en quant a l’actitud, el resultat és molt positiu, són activitats 
força motivants i els alumnes es mostren interessats i encuriosits, pregunten i fan arribar al 
professor de forma efusiva tots els descobriments que van obtenint. 

Sovint obren debats entre ells. Els agrada explicar a la resta el que van fent.   

Els coneixements son acumulables i, com activitat, permet amb facilitat la seva combinació amb 
diversos apartats del temari, a diferents cursos i nivells.  

Com a conclusions finals podem dir que treballar amb materials cedits des dels arxius permet 
comptar amb eines a l’aula que no són habituals i, sovint, de difícil accés. Aquest fet sempre és 
valorat molt positivament per l’alumnat. 

El disseny d’aquest model de propostes també ens ha permès organitzar grups d’experts. Els 
alumnes han connectat amb facilitat amb la proposta de treball, s’han fet seva l’activitat i han 
pres la iniciativa de compartir-la amb d’altres companys. 

També s’han donat pautes per a la programació de futures activitats al departament de Ciències 
Socials del centre i això ha permès obrir noves línies de relació amb la comunitat educativa (es 
presenta la tasca als pares i a l’ajuntament per iniciar l’elaboració de materials similars i variats 
sobre el poble), col·laborant activament amb l’arxiu local per actuacions conjuntes. 

Finalment, ha donat peu al disseny de caixes individuals dedicades a biografies singulars, 
comerços o oficis. 

 

Discussió 

Pensem que actualment, un cop finalitzi el curs, estem davant d’un autèntic projecte de centre. 
S’ha acumulat material per fer dues caixes biogràfiques, una d’un comerç del poble i una altra 
d’un particular. Comptem amb 20 caixes amb fonts locals supervisades per l’Arxiu i, el més 
important, amb aportacions continuades de l’alumnat (des d’un antic projector de cine a un 
vestit de núvia o una centraleta telefònica). Hem ampliat l’arxiu fotogràfic en 50 fitxes més, ja 
en tenim 104. 

S’ha tancat una data per fer una exposició a la sala d’actes del poble, on es mostrarà com estem 
treballant amb fonts primàries i on farem una crida conjunta amb el Col·lectiu pel Museu-Arxiu 
d'Arenys de Munt per recollir documents, fotografies i objectes per fer-ne difusió. Els alumnes 
estan començant a fer fitxes per als materials que exposarem i dirigint el disseny de la sala on 
es farà. I des de l’ajuntament hem rebut la proposta de participació en una comissió per a la 
memòria històrica. 

Podem dir, doncs, que gràcies a les col·laboracions amb l’Arxiu Històric d’Arenys de Munt i a 
l’aposta pel treball competencial amb fonts, hem aconseguit apropar a l’alumnat a la micro-
història o història petita, perquè puguin descobrir i analitzar canvis i continuïtats en les formes 
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de vida que li són més properes, mostrar la metodologia de treball en les Ciències Socials per 
conèixer quina tasca desenvolupen historiadors i arxius, treballar amb fonts locals i de tipologia 
variada per valorar el patrimoni històric i la seva funció, i generar materials d’estudi propis per 
incentivar la integració i participació en el procés formatiu. 

Ara queda veure fins on podem arribar, tot i tenir clar que aquesta metodologia de treball ha de 
ser una aposta segura de futur.  
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Junts Construïm Gravi 
Roser Berenguer Majem 

rosberenguer@yahoo.es 

Estudiant del Màster d’Arxivística i Gestió Documental a l’ESAGED 

Resum 

L’escola Gravi de Barcelona ha celebrat els cinquanta anys de vida i ho ha fet molt activament. 
Ha realitzat un gran nombre d’activitats i una d’elles ha estat la realització d’una exposició 
itinerant, que és la que explicarem aquí.  

La intenció d’aquesta exposició no ha estat la de fer una història de l’escola, sinó la de reflectir 
els trets d’identitat que ha mantingut al llarg d’aquests anys i que la identifiquen com una escola 
cooperativa, laica, activa, catalana, democràtica i pluralista. I també ressaltar el projecte 
educatiu d’educació integral i dels valors ètics com a base per a una societat més justa. 

La mostra s’ha dividit en dos àmbits, un sobre els primers anys, i l’altre dels últims temps. Ha 
estat realitzada a partir de documentació textual i gràfica de l’Arxiu Municipal del Districte de 
Gràcia de Barcelona i també de l’Escola Gravi. 

 

Paraules clau 

Documents d’arxiu, cooperativisme, història, identitat, materials pedagògics 

 

Introducció 

El propòsit ha estat la realització de l’exposició dels 50 anys de l’escola GRAVI. L’objectiu ha estat 
fer activitats internes, on els alumnes actuals coneguessin més la història de l’escola, i realitzar 
activitats externes dirigides bàsicament a la ciutadania del districte de Gràcia que permetessin 
donar a conèixer aquesta història i celebrar aquesta efemèride.  

Alhora, s’ha posat a l’abast de l’escola diferents materials d’arxiu que li eren propers i a partir 
dels quals es podia fer una exposició però també construir coneixement. 

 

Desenvolupament 

El curs 2016-2017 l’escola Gravi de Barcelona va celebrar els seus 50 anys d’existència. Eren els 
anys del baby boom i de l’inici de les migracions massives a l’interior de l’Estat espanyol; com a 
resultat es va fer evident la manca d’escoles arreu del país. 

A la meva família hi ha alumnes a Gravi i com que des de l’escola convidaven a col·laborar en la 
celebració, vaig animar-me a fer-ho. La formació en Història de l’Art, l’experiència professional 
en l’àmbit de les exposicions i les activitats culturals, així com els estudis del Màster d’Arxivística 
i Gestió Documental de l’ESAGED, podien aportar-hi algunes coses. 

El primer pas va ser consultar el catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Amb una sola 
paraula, “Gravi”, es va fer una cerca avançada i van aparèixer diversos documents, per exemple 
unes fotografies de la posada de la primera pedra. Eren imatges amb molta força, sobretot la 
que mostro a continuació, que va esdevenir la primera pedra de l’exposició. 

mailto:rosberenguer@yahoo.es
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Imatge 1: Primera pedra Escola Gravi 

 
Font: Arxiu Municipal de Barcelona 

Mentre observava la fotografia m’anaven sorgint temes que es podrien treballar amb els 
alumnes: Qui eren aquelles persones? Per què portaven aquests vestits? Com es feien els 
edificis? Quan i per què van començar aquests rituals? I moltes més, només amb un únic 
document d’arxiu. 

Com que els documents eren a l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia de Barcelona, es va fer 
el contacte i ràpidament van posar a la nostra disposició el material que hi havia a l’arxiu, situat 
a dins de la Biblioteca Jaume Fuster a la plaça Lesseps. I a partir d’aquí van començar els 
descobriments. 

Moltes de les persones de la imatge eren socis de la Cooperativa Graciense de Viviendas, que va 
ser la que va urbanitzar la zona de l’Avinguda Vallcarca, en aquells moments amb gran necessitat 
d’habitatges. El seu president,  durant la majoria d’anys el Sr. Eduardo Bobé (a la imatge el que 
porta ulleres darrera el capellà), és qui va conservar la major part de documentació; i la seva filla 
Mª Rosa Bobé, també va fer donació del seu fons personal a l’Arxiu de Gràcia. La Cooperativa 
editava un butlletí trimestral i en ell hi havia informació que podia ser molt útil. També hi havia 
documents constitutius i de funcionament, de relació amb altres cooperatives, hemeroteca i 
correspondència, entre d’altres.  

A través d’aquests documents es va anar descobrint la història de Gravi. El seu nom prové de la 
Gra de Graciense i la Vi de Viviendas. Els socis de la Cooperativa van construir escoles per als 
seus fills; es van organitzar en cooperatives de pares (era la terminologia del moment) i van 
constituir el Patronat Pro-Escola; l’element Social (Associació), l’Econòmic (Empresa 
Cooperativa) i el Pedagògic les diferenciaven en molts aspectes de la resta d’escoles del país en 
temps de la dictadura.  

Es van fer còpies del que va semblar que podia ser interessant tant per a l’exposició com per a 
l’escola: el diari del dia d’inauguració de l’escola, nòmines del professorat, factures de llibres, 
dibuixos d’alumnes, publicacions amb articles del que significava l’educació Cooperativa, les 
publicacions de la Cooperativa Graciense de Viviendas on es parlava del Projecte del pla 
d’actuació de l’escola primària pel curs 1967-1968, de les colònies d’estiu, de la festa de l’arbre, 
de l’educació física, del projecte educatiu pels petits i també pels adolescents.  
Amb tot aquest material es va fer una reunió amb la comissió de l’exposició que l’escola havia 
nomenat per tal de revisar-lo. Precisament, els mancava la informació dels inicis de l’escola i mai 
havien vist aquesta documentació que els va sorprendre positivament. Al cap d’unes setmanes 
es va començar a posar fil a l’agulla. 
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Es van fer algunes trobades, sobretot per a parlar del que no es volia. Potser es podia pensar 
que com que era una documentació d’arxiu es faria una exposició de la història de l’escola. Però 
la intenció no era aquesta. Es va estar d’acord en que calia que hi fossin els trets d’identitat i 
essencials de Gravi, tot reflectint els canvis importants al llarg dels anys. També es va coincidir 
que en ser una exposició per a públic infantil i adult no hi podia haver molt de text i sí molta 
imatge.  

I aquí va començar la feina. El punt de partida, la imatge de la primera pedra, seria el de 
construcció. La Cooperativa construïa edificis i a l’escola es construeixen persones. També en els 
projectes pedagògics el pas del temps feia necessari fer obres de manteniment o de substitució. 
L’altra idea es va anar formant al voltant del cooperativisme. L’escola l’havia construït una 
cooperativa d’habitatges, s’havia endegat amb una cooperativa de famílies i des de fa uns anys 
és una cooperativa de mestres. El treball conjunt, el foment de l’anàlisi crítica, la participació en 
projectes comuns i la concepció de la diversitat havien estat valors mantinguts al llarg dels anys 
de vida de l’escola. 

Ja es tenia l’eix principal de l’exposició, que a més va ser el títol Junts Construïm Gravi. 

La mostra es va dividir en dos àmbits, el primer abastaria els primers anys de vida i el segon els 
últims. En el primer, el text parlaria de la Cooperativa Graciense de Viviendas, de la construcció 
de l’escola, del treball en equip de famílies, mestres i alumnes, del context històric i social 
d’aquells anys, dels programes i mètodes pedagògics innovadors, del català, de la laïcitat i del 
canvi a cooperativa de mestres. En el segon àmbit es parlaria  dels canvis que va portar la 
democràcia, de les llibertats, de les noves lleis d’ensenyament, del Consorci d’Educació de 
Barcelona, de la creació de l’AMPA, de les tecnologies de la informació i la comunicació, de 
l’Escola Nova 21 i de les Xarxes per al Canvi i de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de 
Catalunya. 

La documentació que va aportar l’escola va ser bàsicament fotografies digitalitzades i alguns 
materials actuals. Es va fer una crida a antics alumnes i professors perquè portessin els materials 
que tinguessin i van aparèixer labors, treballs manuals, quaderns de notes, samarretes, 
xandalls... 

Es va presentar la idea i l’escola va donar llum verda al text i a la documentació. El següent pas 
era la materialització de tot això, és a dir, la part gràfica. Es va contactar amb el dissenyador 
Quim Díaz i se li va explicar el projecte. De seguida va copsar la idea que hom tenia entre mans 
i s’hi va implicar de ple. 

A més, hi havia el repte de fer una exposició itinerant en indrets de diferents característiques: la 
seu del Districte de Gràcia, el Centre Cívic Casa Groga, el Mercat Vall d’Hebron, el Centre Cívic 
Teixonera i l’escola Gravi. Els espais eren molt diferents i calia trobar la manera que l’exposició 
fos adaptable. Ja s’havia pensat en què els dos àmbits es podien posar junts o separats sense 
que això impedís una bona lectura. Però calia també poder prescindir d’alguna part, per tant, es 
van establir uns bàsics i uns altres de suport dels quals es podria prescindir.  

El concepte de la construcció, un dels nostres eixos, es va materialitzar en uns cubs de cartró 
que emularien la primera pedra. Després de la primera pedra vindria la segona, la tercera i així 
fins a la darrera. Els cubs serien de cartró, un material barat i lleuger. Es podien posar uns a sobre 
els altres i l’ordre es podria variar una mica. També permetia posar-ho davant una paret o al mig 
d’una sala i omplir dues o tres cares del cub. 
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L’exposició va quedar organitzada en 30 cubs de 60 x 60 cm i l’alçada màxima va ser 1’80 cm, és 
a dir, 3 cubs un a sobre l’altre. El primer àmbit es va fer amb el text amb una tipografia que 
emulava la màquina d’escriure i el segon amb una lletra d’ordinador. Les imatges en blanc i 
negre pel primer i en color pel segon. La majoria de fotografies eren circulars i els documents 
textuals rectangulars. 

 

 Disposició de l’exposició en cubs 

        
Autor imatges: Escola Gravi 

 

Discussió 

L’experiència presentada va contribuir en la construcció de coneixement per part dels alumnes 
i també en la construcció de nous materials pedagògics. 

Els mestres van conèixer les possibilitats que els hi ofereix un arxiu com a suport a la seva 
docència. Els documents d’arxiu que es van fer servir per a l’exposició i d’altres que no es van 
utilitzar en ella, van ser materials per a diverses activitats.  

Els grups de primària van tractar, de forma oral, diversos aspectes vinculats als materials de 
l’exposició. Per posar un exemple, es van llegir les normes organitzatives del primer curs i es van 
comparar amb les actuals. En especial va provocar sorpresa i debat el fet que no es feien classes 
en català o que hi havia classes de religió.  

Per altra banda, es va treballar en base a les fotografies que s’havien recuperat per anar 
identificant els canvis en els espais de l’escola. Així es va poder parlar de l’evolució tecnològica, 
dels materials pedagògics o de lleure, entre d’altres. També es va comentar, a partir de la 
fotografia de la primera pedra, com creien que podria ser una fotografia d’aquest mateix fet si 
es fes avui dia. Qui apareixia a la foto antiga i qui hi hauria ara. 

Els alumnes de 6è van fer un treball més sistemàtic de tots els materials històrics. A partir dels 
materials van preparar un breu resum, cadascú va triar els aspectes que va voler, i ho van 
explicar a altres classes i també a les seves famílies. També de forma puntual a altres cursos, 
sobretot per a comentar les diferències entre l’escola de fa 50 anys i l’actual i es van fer murals 
sobre el tema. 

Però també es va utilitzar en esdeveniments de celebració importants de l’escola, com per 
exemple el Carnestoltes. En especial es va concretar en l’activitat més festiva del curs que són 
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les danses, on el tema central eren els 50 anys de l’escola i en una de les danses es representava 
la fotografia de la primera pedra. 

Cal destacar que tot el material forma part ja dels materials que com a escola treballaran a cada 
curs a partir d’ara, per tal que els nous alumnes puguin conèixer la història de l’escola Gravi. 

 

La gran majoria del professorat no havia treballat mai temes pedagògics amb els arxius. Tot i fer 
moltes activitats amb altres institucions culturals, no s’havia produït l’encontre amb l’arxiu, 
encara que el nexe era més que evident en el cas de Gravi i l’Arxiu Municipal del Districte de 
Gràcia. Ara es pot afirmar que la col·laboració entre ambdues ha iniciat un camí que de ben 
segur serà molt enriquidor.  

És una demostració més que el nexe entre documentació i docència funciona. Compartir 
informació sempre enriqueix. Els mestres i els alumnes incorporen els fons documentals en 
l’aprenentatge i són conscients de les seves possibilitats. Els arxius confirmen el seu servei a la 
societat i  veuen que els seus fons són ben vius. 

D’aquesta manera contribuïm a l’educació completa i global que tots volem pels nostres infants. 
Així volem formar persones crítiques i amb criteri per a fer una societat més justa. 
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L’Armari de les Cinc Claus de l’Arxiu Municipal de Lleida. Què se 
n’ha fet, del calaix desaparegut? 

Iolanda Enjuanes Alzuria  

Arxiu Municipal de Lleida 

ienjuanes@paeria.cat 

 

Resum 

L’any 2016 l’Armari dels Privilegis, més conegut com a l’Armari de les Cinc Claus, que custodia 
l’Arxiu Municipal de Lleida complia 330 anys i ens va semblar una bona data per apropar la seva 
història als mes petits. A més, aquest armari té una peculiaritat: li falta un dels calaixos, 
concretament el número 39. Aquest fet, i la idea d’ensenyar als més menuts quina era la seva 
funció, ens van engrescar a organitzar una activitat adreçada als nens i nenes de primària, 
concretament als de tercer i quart. Vam idear el “Primer concurs de redacció: Què se n’ha fet, 
del calaix desaparegut?”. Els alumnes haurien de redactar una història imaginària sobre el calaix 
que hi falta, i un jurat valoraria els treballs i premiaria els més originals. Aquesta activitat ens va 
permetre apropar la professió d’arxiver als menuts, explicant les funcions pròpies dels arxius i 
mostrant els documents més antics que custodia i conserva l’Arxiu Municipal de la ciutat de 
Lleida.  

 

Paraules clau 

Armari de les Cinc Claus, Armari dels Privilegis, arxiu, documents, concurs, Lleida 

 

Introducció 

L’Arxiu Municipal de Lleida rep cada any les visites escolars que organitza el Servei d’Educació 
de l’Ajuntament de Lleida dins el programa “Educació a l’Abast”, coincidint amb la visita guiada 
al Palau de la Paeria. La visita que realitzen els nens de primària inclou un recorregut per tot 
l’edifici: el Saló de Plens, les restes arqueològiques, la Morra i una petita visita a l’Arxiu 
Municipal. 

Aprofitant aquesta visita, quan entren a l’Arxiu, els arxivers i arxiveres els expliquem les nostres 
funcions i la tasca que realitzem, i ho fem d’una manera molt visual i senzilla.  

La visita, inicialment, es limitava a entrar a la sala de consulta i contemplar l’Armari de Privilegis, 
conegut popularment com a Armari de les Cinc Claus. Aquest armari està fet amb fusta de 
noguera, és d’estil barroc, i té cinc panys i cinc claus. Al seu interior hi ha 48 calaixos, i en el fris 
hi ha escrit amb lletres daurades sobre fons negrós: “Privilegis y Actes de la ciutat 1686”, que 
indica el que principalment hi guardava. Cada vegada que obríem l’armari per mostrar-ne 
l’interior, hi havia un esclat de sorpresa en veure que hi faltava un dels calaixos, i la pregunta 
estrella era: “Falta el calaix 39; on és?”.  

L’any 2016 el moble complia 330 anys; de fet, és el moble més antic que es conserva a 
l’Ajuntament de Lleida. Així que, aprofitant l’efemèride, vam pensar d’organitzar una activitat 
pròpia de l’Arxiu: a partir de l’explicació als nens i nenes de quina era la funció de l’armari, 

mailto:ienjuanes@paeria.cat
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podíem explicar què és un arxiu, què s’hi guarda i què fan els arxivers. Alhora, amb el reclam de 
la falta d’un dels calaixos, vam idear un concurs de redacció en què els nens i nenes de tercer i 
quart de primària ens podrien explicar què li devia passar al calaix desaparegut. Amb aquesta 
nova activitat els nens adquiririen coneixements de la nostra professió, unes pinzellades de la 
història de la nostra ciutat i, de retruc, exercitarien la pràctica de redactar i expressar-se en 
llengua catalana. 

 

Contextualització 

La història del nostre Arxiu sempre ha anat lligada a la història de l’Armari de les Cinc Claus. La 
preocupació per protegir els documents generats per la institució municipal ja quedava palesa 
en les actes del Consell General de 1445, en què s’explicava que els paers havien fet un inventari 
dels privilegis de la ciutat i que se n’havien trobat alguns que estaven rosegats per les rates. Per 
aquesta raó, “los han fet metre en una caxa de la casa [...] en la qual hi a cinch tancadures [...] 
affi que quiscú dels dits pahers tinga sa clau e lo sindich axí mateix ne tingue una”.13 D’aquesta 
manera, s’asseguraven que la documentació que custodiava l’armari estigués resguardada i 
solament s’hi pogués accedir si tots cinc —els quatre paers i el síndic o secretari i, més tard, 
l’arxiver— eren presents davant l’armari. 

 

Imatge 1: Vista actual de l’Armari de les Cinc Claus . Autoria: Arxiu Municipal de Lleida. 

 

                                                           
13 CAT AML Fons Municipal, Llibre d'actes del Consell General anys 1444-1445, reg. 418, foli 62r. 
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Imatge 2: Vista de l’Armari de les Cinc Claus obert, en què es pot apreciar que hi falta el calaix 39. Autoria: Arxiu 
Municipal de Lleida. 

 
Aquell primer armari no és el que avui en dia podem contemplar a la petita sala de consulta de 
l’Arxiu Municipal de Lleida. Sabem, per la documentació, que l’any 1633 existia un armari de cinc 
claus format per setze calaixos,14 que amb tota probabilitat es va cremar durant la Guerra dels 
Segadors. El que podem contemplar actualment fou construït pel fuster lleidatà Anàstasi Vidal 
el 1686 i costà “cent vint i quatre lliures moneda corrent en Leyda y son per les mans y jornals 
de fer lo armari de privilegis per a dita ciutat”.15  

A l’Arxiu hi trobem un inventari coetani de l’armari, en què hi ha anotats tots els documents que 
s’hi trobaven dins.16 D’aquesta manera, podem copsar la preocupació que ja tenien els antics 
arxivers, no sols de salvaguardar i conservar els documents, sinó de tenir-los ben classificats i 
ordenats per poder-hi accedir de manera ràpida. 

                                                           
14 CAT AML Fons Municipal, "Sumari e inventari dels privilegis e altres actes e coses són en la caixa dels 
privilegis de la ciutat de Leida" anys 1581-1644 , reg. 1376, foli. 1r. 

15 CAT AML Fons Municipal, Manual dels actes de la ciutat anys 1685-1691, reg. 713, foli 69r. 

16 CAT AML Fons Municipal, “Llibre eo inventari dels Privilegis y Actes de la ciutat de Lleyda que’s troban 
archivats en lo armari de Reals Privilegis comensant als XXIIII de Maig de 1686” anys 1686-1762, reg. 1377. 
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Aquest armari que ens ha arribat fins als nostres dies té una característica que ja hem comentat 
abans: li falta el calaix 39, i malauradament no sabem la raó de la seva pèrdua. A l’Arxiu 
conservem una fotografia del moble que hem pogut datar entre 1910 i 1930, en la qual es veuen 
tots els calaixos. Ara bé, fins avui no hem trobat cap mena d’informació a l’Arxiu que faci 
referència a l’absència del calaix. Això ens ha portat a fer volar la imaginació i pensar en què li 
devia passar. 

 

Imatge 3: Foto antiga de l’armari (1910-1930). Autoria: Arxiu Municipal de Lleida. 

 
Objectius  

L’objectiu principal que volíem aconseguir amb aquesta nova activitat que endegàvem a l’Arxiu 
era que els més petits coneguessin la professió d’arxiver. A partir d’aquí, preteníem que 
poguessin: 

- Identificar les diferències entre biblioteques, museus i arxius. 
- Saber què és el que es guarda en un arxiu. 
- Reconèixer els diferents suports i formats que es poden trobar als arxius. 
- Valorar els documents antics com a font primària i com a eina per extreure’n 

informació. 
- Conèixer la validesa dels documents. 

I alhora: 

- Apropar el patrimoni documental als més petits. 
- Conscienciar els nens que es troben davant de documents originals i únics. 
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Desenvolupament 

L’activitat està dividida en dues parts: en la primera, pretenem que els nens es familiaritzin amb 
els diferents suports i formats de documents que poden trobar en un arxiu, alhora que aprenen 
a diferenciar el nostre servei del de les biblioteques i dels museus. En la segona part, els apropem 
als documents més antics que conservem a l’Arxiu de la ciutat i els expliquem de quin material 
estan fets, qui els havia escrit i com ho feien. És en aquesta segona part quan mostrem l’Armari 
de les Cinc Claus i els convidem a participar en un concurs de redacció. Tota l’activitat està 
pensada perquè no duri més de 45 minuts i sigui molt dinàmica i participativa. 

 

Material per realitzar l’activitat 

Per a la primera part de l’activitat necessitem: 

• Dues caixes de cartró grans: en una hi posa “DOCUMENTS D’ARXIU”, i en l’altra, 
“BIBLIOTEQUES I MUSEUS”. 

• Llibres que es poden trobar en una biblioteca: una novel·la, un diccionari, un còmic, un 
conte, un llibre d’història de la ciutat. 

• Objectes que es poden trobar en un museu: un quadre petit, una planta, una 
barretina, una àmfora, una flauta, una cullera de fusta, una escultura, una medalla. 

• Documents que es poden trobar en un arxiu: un pergamí, un cartell de festa major, 
una fotografia, un disc, un DVD, un VHS, un mapa, un diari, una partitura, un llibre 
d’actes.  

• Carpeta classificadora. 

 

Imatge 4: Material per realitzar l’activitat. Autoria: Arxiu Municipal de Lleida. 

 

Per a la segona part necessitem: 
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• Per a la representació d’un escriptori d’època medieval que utilitzaria un escrivà per 
redactar els documents antics, una taula de fusta petita, una cadira de fusta 
envellutada, un faristol, un tinter, unes plomes d’oca o cigne per escriure, una 
espelma, una arca petita on guardar els pergamins, diferents papers en blanc imitant 
els antics, facsímils de pergamins i documents, segells de lacre vermell amb el seu 
lemnisc. 

• Fotografia gran de l’Armari de les Cinc Claus. 
• Una clau de l’Armari de les Cinc Claus.  

 

Imatge 5: Simulació d’un antic escriptori medieval. Autoria: Arxiu Municipal de Lleida. 

 

 

Desenvolupament de l’activitat 

L’arxiver o arxivera rep els nens i nenes al pati del Palau de la Paeria, vestit amb una bata blanca 
i uns guants de cotó a la butxaca, i els fa seure al mateix pati. En aquest espai desenvoluparem 
la primera part de l’activitat. Aprofitem aquest primer contacte amb els menuts per presentar-
nos.  

En explicar-los que som arxivers i que treballem en un arxiu, ja n’obtenim la primera reacció: 
molts és la primera vegada que senten aquesta paraula. És llavors quan els preguntem si han 
estat mai en un arxiu i la resposta és quasi sempre la mateixa: que no. En canvi, quan preguntem 
si han estat mai en una biblioteca o en un museu, tots responen afirmativament. I és aquí on 
aprofitem per explicar les diferències entre els tres serveis, el que poden trobar-hi i el que poden 
fer en cada un dels espais. En aquesta primera part, el que volem és que els nens puguin 
reconèixer un document d’arxiu, tingui el format o el suport que sigui.  

Repartim entre els nens llibres, objectes i documents, i els convidem a que s’aixequin i dipositin 
allò que tenen a les mans en una de les dues caixes de cartró que tenen davant seu. En una de 
les caixes hi han de col·locar els documents que podrien trobar en un arxiu, i la resta de llibres i 
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objectes, a l’altra caixa. Després observem què hi ha en cada una i repassem, juntament amb els 
petits, si és correcte o no, el triatge que n’han fet. 

Quan ja hem fet la tria, ens quedem amb la caixa de documents i els expliquem que allò que 
visitaran aquell dia és l’Arxiu de la ciutat, i que, per tant, el que hi trobaran serà tots els 
documents que genera o rep la institució municipal. Aquí farem quatre pinzellades sobre l’origen 
de l’Arxiu Municipal. Una carpeta classificadora, com la que tenen ells a l’escola, ens ajuda a 
explicar que els arxius es creen de manera natural, i alhora com es classifiquen i com s’ordenen 
els documents —funcions pròpies dels arxius. El fet d’utilitzar objectes que ells coneixen i 
utilitzen a l’escola, com la carpeta classificadora o els papers, els ajuda a entendre amb més 
facilitat el que els estem explicant.  

La segona part de l’activitat consisteix a mostrar-los els documents més antics que conserva 
l’Arxiu. Ho fem a partir d’un escriptori medieval que hem muntat al mateix pati, en el qual els 
nens poden observar elements com la tinta, les plomes, els papers preparats per escriure, el 
faristol, etc. Així, descobreixen què són els pergamins, de quin material estan fets, quin és l’estri 
d’escriptura que s’utilitzava, qui era el responsable d’escriure’ls o copiar-los, en quin idioma 
estan, etc.  

 

Imatge 6: Desenvolupament de l’activitat al pati del Palau de la Paeria. Autoria: Arxiu Municipal de Lleida. 

 
Imatge 7: Desenvolupament de l’activitat al pati del Palau de la Paeria. Autoria: Arxiu Municipal de Lleida. 
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A partir d’aquí, intentem llegir algunes de les paraules que apareixen en el text, i després 
d’explicar qui, on i com s’escrivien els documents, també els relatem com es guardaven i com 
se’n tenia cura. Una arca petita que hi ha damunt de la taula, i que en un primer moment servirà 
per salvaguardar els primers privilegis, donarà pas a explicar que l’arca en poc temps va quedar 
petita i es va decidir construir un armari que pogués tenir cabuda per a tots els documents de 
l’Arxiu. És una fotografia DIN A3 de l’armari, la que ens ajuda a explicar el perquè de les cinc 
claus i la funció principal del moble. Així, quan entrem a l’Arxiu, solament hem d’obrir l’armari i 
guardar el pergamí en un dels seus calaixos perquè vegin com ho devien fer els nostres 
antecessors. Dit això ens aixecarem i, fent una fila ordenada, entrarem sense fer gaire soroll a la 
sala de consulta de l’Arxiu, on contemplarem l’Armari de les Cinc Claus. 

La màgia dels més petits es veurà reflectida en els ulls de cadascun d’ells quan descobreixin que 
a l’armari hi falta un calaix. Per uns instants, se sentiran detectius i voldran aportar les seves 
idees sobre el calaix perdut. És en aquest moment quan, eufòrics pel que acaben de veure, els 
convidarem a participar en el concurs de redacció que hem organitzat. 

 

El concurs 

Una vegada acabada l’activitat, es va entregar als tutors la documentació necessària per 
participar en el concurs. Se’ls va lliurar una carpeta per a cada una de les classes que ens havien 
visitat, en la qual s’incloïen: les bases del concurs, els fulls per a les redaccions (tants fulls com 
nens hi ha a l’aula), cinc sobres petits i cinc de grans. 

Podien participar-hi tots els nens i nenes de tercer i quart que havien realitzat l’activitat de 
l’Arxiu. Els treballs havien de ser individuals, amb un mínim de quinze línies i un màxim d’un full 
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DIN A4, i havien de narrar una història imaginària relacionada amb el calaix desaparegut, 
acompanyada d’un títol. 

Cada mestre havia de seleccionar els cinc treballs que considerés millors de cada classe. Els 
treballs seleccionats de cada escola havien de ser anònims, i s’havien de lliurar en un sobre 
tancat, a l’exterior del qual hi havia de constar el títol. En un altre sobre més petit, i dins del 
gran, s’hi havien de posen les dades del centre educatiu, el curs, la classe, el nom del tutor i el 
nom de l’autor del treball. 

El jurat estava format per la cap del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents, la responsable 
coordinadora d’educació, un representant dels directors dels centres de primària i el secretari 
del Servei d’Educació. Aquestes són les persones que han elegit un primer premi i quatre 
finalistes per a cada curs. Tot i que en les bases del concurs no es reflectia que la redacció havia 
de tenir elements relacionats amb les explicacions prèvies de l’arxiver, sí que vam veure en 
algunes d’elles el que havien copsat del nostre relat. 

L’entrega de premis es va fer al Saló de Plens del Palau de la Paeria i va estar presidida per 
l’alcalde de Lleida, la regidora de Cultura i la cap del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents. 
Després dels respectius parlaments, el secretari del Servei d’Educació va revelar els guanyadors 
i els convidà a llegir les seves redaccions davant de familiars i amics. 

 

Resultats 

Sabíem, advertits pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, que les noves activitats 
necessiten un rodatge, i els primers anys no gaudeixen de gaire participació; tot i això, estem 
contents del resultat, ja que hi han participat gairebé 250 alumnes de 6 escoles de la ciutat de 
Lleida. 

Després de dur a terme l’activitat aquest primer any, podem dir que hem aconseguit allò que en 
un principi ens havíem proposat: fer visible la nostra professió i explicar què fem en un arxiu; en 
definitiva, construir coneixement. Hem constatat un interès que, a partir d’aquesta experiència, 
ens pot portar a desenvolupar altres activitats amb el món educatiu, i han sorgit coses com: 

• Que les escoles s’hagin plantejat preparar la visita amb antelació, que treballin els 
documents com a fonts primàries des de les aules, i que fins i tot surti un projecte 
d’escola.  

• Adaptar l’activitat a altres nivells educatius. 
• Ampliar la nostra oferta amb altres activitats relacionades amb la nostra professió. 
• Que altres col·lectius també vulguin conèixer l’Arxiu Municipal. 
• Aconseguir que els pares i familiars s’hagin interessat per l’Arxiu i també ens hagin 

visitat. 

Conclusió 

En general, ha estat una experiència molt enriquidora. És cert que, dels diferents grups escolars 
que passen per l’Arxiu, ens havíem adonat que els nens i nenes de nou i deu anys eren els que 
més atenció prestaven quan els explicàvem qui érem els arxivers i els que més màgia desprenien 
quan imaginaven el que havia pogut passar amb el calaix desaparegut. Però no crèiem que les 
expectatives fossin tan bones; ho han estat tant, que hem decidit seguir amb la iniciativa, tot i 
els pocs recursos —materials i personals— de què disposem. 
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L’activitat, sens dubte, ens ha fet més visibles i més accessibles en el món de l’educació. Ha 
permès que entréssim en el circuit de les escoles per ampliar el ventall de possibilitats en la 
planificació de les sortides del curs. Aquesta visibilitat ha estat la que ha fet que altres col·lectius 
(secundària, batxillerat, universitat...) ens hagin demanat adaptar l’activitat a aquests altres 
grups, i estan sortint propostes força interessants també. 

El contacte directe amb el patrimoni documental serveix perquè siguin conscients que la 
informació es troba en els documents, sense els quals no podem construir el coneixement de la 
història, i que aquests documents originals s’han de preservar, classificar, ordenar, descriure i 
difondre per tal d’ampliar el coneixement i perquè arribi a tothom en les millors condicions 
possibles. D’aquesta manera, el valor patrimonial augmenta i tothom se’l sent seu. Hem de 
garantir que les futures generacions en puguin gaudir, almenys els mateixos anys que ja fa que 
són a l’Arxiu.  
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L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i els premis Edurecerca,  
Marcel·lí Canal*, Xavier Cortés Nadal**, M. Luz Retuerta*** 

*Edurecerca. Serveis Territorials del Baix Llobregat;  

**professor d’ESO al Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat i 
membre del grup Diddoc;  

***Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) 

 

Resum 

La col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ABCL) amb l’equip d’Edurecerca  es va 
iniciar l’any 2016  amb  la participació d’aquesta institució en els Premis de Recerca de segon 
curs de batxillerat. Després s’ha ampliat a través dels cursos amb fons de l’ACBL adreçats al 
professorat que dirigeix treballs de recerca (TR), dels quals ja s’han fet tres edicions, així com de 
la col·laboració amb el grup de treball constituït per reflexionar sobre les bases que han de 
fonamentar els TR, creat aquest curs de 2017 – 2018. L’aliança de l’ACBL amb Edurecerca s’entén 
en el context de la creació de xarxes entre entitats i centres de recerca, un model d’interès tant 
per a la comunitat educativa com per al món dels arxius.  

 

Paraules clau  

recerca amb fons d’arxiu, batxillerat, Edurecerca, xarxa, treball de recerca 

 

Introducció 

L’any 2016, es va crear la modalitat Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) dins dels premis 
Edurecerca. Aquests guardons, impulsats pels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix 
Llobregat conjuntament amb diferents entitats de la comarca i amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
distingeixen els millors treballs de recerca de batxillerat dels centres de secundària de la 
comarca del Baix Llobregat. 

El procés de selecció dels treballs finalistes es fa a través de diferents fòrums i concursos de 
treballs que es realitzen en l’àmbit de cadascun dels Centres de Recursos del Baix Llobregat. 
Aquests certàmens són de caire local i s’encarreguen de seleccionar els finalistes per a la fase 
final dels premis. La selecció es fa d’acord amb la temàtica de cadascun dels premis. Enguany 
participen les entitats següents:  

Premi Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (amb els descriptors de fonts primàries d’arxiu, 
agricultura, arxius, art, arquitectura, associacionisme, Baix Llobregat, demografia històrica, 
dones, eleccions, geografia, indústria, història (bàsicament segles XIX i XX), història de l’art, 
història de la ciència i de la tècnica, medi ambient, premsa local i comarcal, política, toponímia.) 

Premi Aula de Música i Teatre (Cultura, educació, inclusió, arts escèniques, música, pintura, 
il·lustració, literatura, creativitat, expressió corporal i artística, pedagogia de les arts) 
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Premi Centre d’Estudis Comarcals (Baix Llobregat, humanitats, patrimoni, ciències Naturals, 
cultura, associacionisme) 

Premi Consell Esportiu del Baix Llobregat (Valors i esport, esport i cohesió social, salut i activitat 
física, hàbits saludables, dona i esport, noves tecnologies.) 

Premi Consell de Dones del Consell Comarcal (Coeducació, participació social i política, carreres 
professionals de les dones , violència de gènere, nous models de lideratge, nous models de 
treball i models productius, usos del temps i conciliació.) 

Premi Consorci de Turisme (Turisme a la comarca, establiments i activitats turístiques, 
infraestructures turístiques, recursos naturals i patrimonials, gastronomia de la comarca, 
manifestacions culturals i festes tradicionals.) 

Premi CRAM (Biologia marina, ecologia marina, medi ambient, conservació, sensibilització 
ambiental.)  

Premi Fundació Orienta (Conductes disruptives, família, ús i abús de les noves tecnologies, 
recursos i salut mental, autonomia i sobreprotecció del menor, gestió d'emocions, vivències 
traumàtiques.) 

Premi InnoBaix (Emprenedoria, idees innovadores, estudi de mercat, organització i model de 
negoci, pla de viabilitat.) 

Premi Parc Agrari del Llobregat (Agricultura, ramaderia, medi natural en un context agrari, i 
espais agraris periubans.) 

Premi Universitat Politècnica de Catalunya (Aerospacial, aeronàutica, fotònica, sistemes 
biològics, ciències experimentals, matemàtiques, tecnologies de la informació i la comunicació). 

La Plataforma per la Llengua. Entitat col·laboradora d’enguany i que participarà en un premi 
addicional d’us de la llengua catalana entre els treballs guanyadors. 

 

Desenvolupament i resultats 

Els premis Edurecerca porten quatre edicions i tenen com antecedent les Trobades de Recerca 
Jove, organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat des de 1997. Des de l’edició 
del 2016-2017 l’Edurecerca fa un pas més en la direcció d’assessorar i dotar de recursos als 
tutors de recerca. En aquest sentit s’estableix un contacte entre docents i entitats sota la 
coordinació de las Secció dels Serveis Educatius i Formació Permanent (Serveis Territorials del 
Baix Llobregat). Paral·lelament, s’inicien propostes de formació amb la intenció de donar a 
conèixer les entitats col·laboradores i dotar de possibles línies de recerca futures. 

L’ACBL hi participa des de l’any 2016 amb la finalitat de fomentar l’ús de les fonts d’arxiu en els 
treballs de recerca de batxillerat.  

Amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca amb fons d’arxiu, s’han organitzat tres cursos 
adreçats als ensenyants de secundària que tutoritzen o dirigeixen treballs de recerca de 4t d’ESO 
i de 2n de batxillerat i als docents que utilitzen la metodologia del treball per projectes. Aquests 
cursos volen oferir pautes de reflexió, metodologia i temes per a la realització de treballs de 
recerca i de projectes als centres educatius. És fa a partir dels recursos de l’entorn i dels fons 
documentals de l’ACBL.   
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L’any 2016, és va organitzar el primer curs, d’abast general, sobre “Les fonts d’arxiu”. Comprenia 
una primera sessió, a càrrec de la historiadora Gemma Tribó, titulada “Descobrir el medi fent 
recerca”, on s’exposaven i analitzaven els passos de la metodologia de recerca i es reflexionava 
sobre com acompanyar i assessorar l’alumne. La segona sessió era sobre els fons i els recursos 
per a la recerca de l’ACBL i va anar  a càrrec de la directora d’aquesta institució. Es va tractar 
sobre la gènesi dels documents i els fons d’arxiu que es van vincular amb els  processos de 
recerca; es va analitzar els fons de l’ACBL en relació amb els possibles temes de recerca i es va 
mostrar els recursos on line de l’Arxiu per fer treballs d’investigació.  

Amb el títol “Aprendre a aprendre”, la professora Neus Sanmartí, va explicar aquest concepte i 
va incitar a repensar la funció de l’escola i dels docents en la societat en xarxa.  

Després es van fer una sèrie de sessions per proporcionar eines per a la lectura de la imatge i 
recerca (Àngel González Massip i Josep M. Gelabert) i per al treball de l’entrevista i les fons orals 
(amb Gemma Tribó, Elionor Sellés i Josep Fernández).  

L’última sessió van ser diversos tallers simultanis en els quals es proposaven  i debatien possibles 
temes de treballs de recerca a partir de dossiers de fonts primàries, tant organitzats al voltant 
d’una àrea curricular com interdisciplinaris. L’objectiu era mostrar itineraris de construcció de 
treballs de recerca, on es combinaven diverses fonts per tal de facilitar exemples de bons treballs 
de recerca.  Els tallers va ser els següents: 

• Memòria democràtica i del temps present, a càrrec de Elionor Sellés i Josep Fernández  
• La història d’un centre educatiu, a càrrec de Xavier Cortés.  
• Les activitats econòmiques a través de les fonts, a càrrec d’Anna Argilés.  

Durant l’any 2017 es van fer dues edicions d’aquests cursos, aquesta vegada amb un caràcter 
monogràfic. El mes de maig i en col·laboració a el Parc Agrari del Llobregat,  una altra entitat que 
també té una modalitat de premi pròpia, es va fer el curs “El nostre passat i present pagès. Fonts, 
mètodes i temes de recerca sobre l’agricultura al Baix Llobregat”. 

Aquest curs, fet a la seu de l’ACBL, va comprendre una part teòrica, amb la presentació del tema 
i de les fonts per treballar-lo; una segona part de tallers simultanis i la tercera part d’observació 
directa, amb la visita al Parc Agrari. El programa va ser el següent:  

Una primera sessió a càrrec de M. Luz Retuerta (ACBL) titulada L’estudi de l’agricultura al Baix 
Llobregat. Una segona sessió de dues hores amb tallers simultanis sobre:  

• El passat agrícola de la comarca a càrrec de Gemma Tribó.  
• Vida associativa i sindicats de la pagesia a càrrec de Gemma Tribó i Clara Bargalló. 
• Memòries i vivències de la pagesia a càrrec de Clara Bargalló.   

La tercera sessió va mantenir el mateix format que l’anterior, amb tres tallers simultanis entorn 
els dos temes següents:  

• La percepció i construcció d’un paisatge a càrrec d’ Anna Argilés.  
• El Parc Agrari i la documentació de l’ACBL a càrrec de Xavier Cortès.  

L’última sessió, amb una durada de 5 hores, va ser més lúdica, i va consistir en la Visita al Parc 
Agrari del Baix Llobregat i la trobada amb diversos testimonis de pagesos.   

Al mes de novembre de 2017, sota la mateixa estructura i aquesta vegada conjuntament amb el 
Consell de Dones del Baix Llobregat i el Centre d’Estudis Comarcals de Baix Llobregat, entitats 
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amb modalitats als premis d’Edurecerca, es va fer el curs “La història de les dones. Fonts, 
mètodes i temes de recerca”. El programa va consistir en una primera i segona sessió de Marc 
teòric i fonts amb dues ponències:   

• La història de les dones com a tema de recerca a càrrec d’Esther Hachuel. 
• Presentació de les fonts de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat per a l’estudi de les 

dones a càrrec de M.  Luz Retuerta. 

Les sessions següents van ser tallers amb documentació d’ACBL sobre:  

• Les dones a través de la imatge i la propaganda durant l’època de la 2a. República i la 
Guerra Civil a càrrec de Conxita Solans.   

• Els drets de les Dones durant la 2a. República (es treballarà un procés de divorci) a 
càrrec d’Anna Argilés. 

• Les cartes del Consultorio para la Mujer de Elena Francis a càrrec de M. Luz Retuerta. 
• La violència masclista a través dels documents des de la 2a. República fins a la transició 

democràtica per M. Luz Retuerta. 

I una última sessió d’observació directa, amb la Visita al SIAD del Baix Llobregat.   

Aquest mateix curs 2017 – 2018, s’ha creat un grup de treball Edurecerca que reflexiona sobre 
“Què és i com fem la recerca de batxillerat”. 

 L’encàrrec d’aquest grup de treball, amb participació de docents i persones col·laboradores de 
les entitats, és la creació d’un espai de reflexió sobre el què significa fer recerca i sobre el procés 
de seguiment per part dels tutors i avaluació. 

Els principals objectius que s’ha marcat el grup de treball són: 

1. Reflexionar plegats sobre què és i què no és fer recerca.  
2. Analitzar les característiques dels diferents tipus de recerca. 
3. Trobar estratègies per ajudar als alumnes a escollir i dissenyar el seu treball en clau de 

recerca. 
4. Trobar i compartir eines i estratègies per maximitzar els recursos amb els que 

comptem. 
5. Elaborar un document visual, no vinculant, pels alumnes on es concreti el contingut del 

treball de recerca amb recomanacions sobre extensió del marc teòric, pràctic, citació 
de les fonts, com plantejar els objectius, hipòtesis, conclusions,... i com planificar la 
defensa del treball. 

6. Elaborar un document visual amb recomanacions organitzatives i de seguiment per 
part del tutor i l’equip de docents. 

7. Reflexionar i plantejar sobre què i com avaluem el treball de recerca. 

Els materials que se’n derivin es publicaran al web Edurecerca i seran disponibles per a tota la 
comunitat educativa i col·lectius i persones interessades. 
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Conclusió 

Tant el premi com els cursos organitzats amb documentació de l’Arxiu han servir per donar a 
conèixer els recursos que ofereixen els documents d’arxiu i els fons i els serveis que desenvolupa 
aquesta institució. Això ha fet que la institució sigui més coneguda i que hi hagi una major 
demanda dels serveis educatius de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (visites comentades, 
suport als treballs de recerca, etc. ). En definitiva, la col·laboració de l’Arxiu amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament a través dels premis Edurecerca permet, d’una banda, incrementar 
la rendibilitat social de l’Arxiu i, de l’altra, beneficiar al món educatiu perquè apropa i posa a 
l’abast del professorat i de l’alumnat les fonts documentals i l’ expertesa dels arxiveres i arxivers 
que treballen al centre.   
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L’estudi dels gremis medivals amb alumnes de 2n d’ESO a través 
de la documentació de l’Arxiu General del Museu Marítim de 
Barcelona (MMB) 
 

Per Xavier Cortés Nadal,  

Professor d’ESO al Col·legi Mare de Déu de la Mercè i membre del grup Diddoc 
xcordes@xtec.cat 

 

Resum 

L’alumnat de 2n d’ESO, en apropar-se a la segona part de l’Edat Mitjana, amb el renaixement de 
les ciutats, hi descobreix els gremis com associacions d’artesans.  Alhora, la proximitat de 
Barcelona en permet trobar referències properes i conegudes que ajudin a contextualitzar i 
identificar processos explicats a l’aula. Un dels punts obligats de la visita i l’estudi a la Barcelona 
medieval és la basílica de Santa Maria del Mar, construïda amb la col·laboració del Gremi de 
Bastaixos. El repte proposat als alumnes consisteix a estudiar què és un gremi a través de la 
documentació conservada a l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona.  

 

Paraules clau 

Gremi de Bastaixos, quadre de classificació, recerca 

 

Introducció 

A l’etapa d’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori), la coneguda com Edat Mitjana es 
presentada als alumnes al segon curs. Un dels continguts que l’alumnat treballa a l’aula són els 
gremis medievals.  El curs 2014 – 2015, a segon d’ESO, el curs va ser diferent. Es va participar en 
el projecte educatiu de la Barcelona Word Race, fet que va propiciar que l’alumnat treballés en 
base a petites recerques que tenien com a fil conductor la ciutat medieval de Barcelona, la seva 
façana marítima i l’activitat econòmica associada, fet que va permetre associar als continguts de 
l’aula el Gremi dels Bastaixos i des de la referència a l’actualitat. L’estela literària dels bastaixos 
arran de la novel·la sobre la Catedral del Mar va afavorir la tasca.  Des de quins objectius es 
plantejava la recerca? De quina manera es plantejava el treball? Quin era el resultat previst final? 
Com es volia motivar als alumnes? 

Els objectius principals de la recerca es podrien resumir en dos; el primer, consistia en què els 
alumnes expliquessin què era un gremi i les seves funcions; segon, que aprenguessin a fer 
recerca i a extreure informació de fonts primàries de documents d’arxiu; tercer, que elaboressin 
la informació; quart, que la difonguessin col·laborant amb un medi com Viquipèdia i cinquè, que 
treballessin amb un quadre de classificació de fons i les seves sèries documentals.  
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Per tal de poder assolir aquests objectius estava previst que treballessin en grups cooperatius 
de quatre alumnes i que hi hagués una visita a l’Arxiu del Museu Marítim (AGMMB) per motivar 
la recerca amb la consulta, in situ, de la documentació. 

 

Desenvolupament  

El treball es va organitzar en diverses fases; la primera era la de preparació. En aquesta, durant 
l’estiu anterior al curs 2014 – 2015 es va contactar amb la persona responsable de l’Arxiu, la Sra. 
Pilar Cuerva, a qui es va presentar el projecte. Això va portar a una entrevista i una proposta de 
selecció documental per part del professor per treballar a l’aula, que més endavant s’explica, i 
el compromís de concretar dates i visita a les instal·lacions de l’Arxiu en iniciar-se el curs, que en 
aquell moment es trobava en un procés de reubicació.  

A la fase següent, de treball a l’aula, es proposava als alumnes fer d’investigadors per explicar 
què era un gremi i, concretament, el Gremi de Bastaixos de Ribera. El treball es va dur a terme 
al segon trimestre i va anar precedit d’una visita a la ciutat de Barcelona i de la presentació de 
la basílica de Santa Maria del Mar, on es feia referència als Gremis i, en concret, als bastaixos de 
Ribera.  

L’activitat es va realitzar durant els cursos 2014 – 2015 i 2015 - 201617 i en relació amb l’Arxiu es 
va dur a terme un treball amb l’alumnat que consistia en la consulta de la web de l’AGMMB i el 
fons de l’arxiu corresponent als bastaixos, el quadre de classificació i la descripció de la sèrie.  
L’alumnat actuava com si fos un investigador en apropar-se a l’Arxiu i alhora es fomentava el 
treball en equip formant grups de treball per aprendre a compartir la informació i difondre-la, 
millorant la definició de la Viquipèdia que explicava el gremi.  

A continuació, es va demanar a l’alumnat proposar on calia trobar la informació. L’alumnat, 
lògicament, va proposar internet com a eina de cerca. Els resultats principals apuntaven a 
enciclopèdies electròniques i el professor va proposar anar més enllà i consultar webs més 
especialitzades, com ara el web del MMB, on es podia accedir als continguts d’una exposició 
temàtica mensual, Gotes d’Arxiu, entorn al Gremi de Bastaixos.  

Tot seguit, l’alumnat havia de seleccionar de les diferents sèries del quadre de classificació del 
fons del Gremi dels Bastaixos, quins documents serien els més útils per fer la recerca sobre el 
Gremi, per explicar-ne finalitats, funcions, organització, membres, etc. 

La selecció de documents implicava l’aplicació dels criteris anteriorment assenyats (finalitat, 
funció, etc.) però atès que estaven treballant com a investigadors, van trobar-se davant de 
documents en llatí i cronologies de l’edat mitjana. Com a conseqüència d’això, la recerca va 
limitar-se a documents en català i castellà. Respecte a la cronologia es va prendre una decisió, 
diríem que salomònica. Atès que si s’era estricte en la cronologia la documentació a consultar 
era molt escassa, es va optar a ampliar la consulta a documents fins el segle XVIII, període en 
que desapareix l’antic règim, i amb aquest els gremis. La qüestió ja s’havia plantejat en la 
preparació del treball per part del professor, però es va valorar sobretot l’aproximació a les fonts 
primàries.  

                                                           
17 El curs 2016 – 2017 no es va poder repetir l’experiència per motius d’agenda escolar. Està previst que 
es reprengui de nou al segon trimestre del curs 2017 - 2018 
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Un cop seleccionats els documents pels diferents grups, es va fer una posada en comú i es van 
repartir fotocopies d’aquests documents i dels arxius electrònics, perquè els alumnes els 
poguessin treballar. El resultat de la recerca implicava la realització d’una redacció que incloïa la 
definició del Gremi de Bastaixos de la Viquipèdia i amb l’aportació que com a grup en feien de 
la investigació amb la documentació de l’AGMMB.  

 

Conclusions 

L’experiència va servir perquè els alumnes aprenguessin a cercar la informació del  fons d’un 
arxiu i a utilitzar els seus instruments, com ara el quadre de classificació i les sèries documentals. 
També va resultar molt positiu el treball en equip per a la selecció de documents, així com la 
visita a l’AGMMB, on van conèixer el nou arxiu. Cal remarcar però, que s’han d’introduir canvis 
en la metodologia de treball. En primer lloc el plantejament de l’activitat no hauria d’estar 
estrictament destinat a la descripció, sinó a aprofundir en l’anàlisi i la lectura crítica dels 
documents d’arxiu. Un altre aspecte a millorar és la quantitat de documents a treballar pel grup 
classe. La nostra proposta seria de dos grups amb les característiques següents: 

• Un amb més contingut d’informació, com unes ordinacions. 
• Un altre amb més contingut de dades per ser analitzades estadísticament, com dades 

de pagaments, etc. 

Del primer grup es demanaria als alumnes l’extracció de dades concretes de la fundació, la 
funció, etc., per a completar la definició de la Viquipèdia, però alhora se’ls podria demanar un 
anàlisi crític de la font, tot ajudant-los amb preguntes sobre la finalitat de la mateixa, quins 
aspectes es regulen i quins no, entre d’altres temes.  

 

El segon grup podria, amb suport informàtic, tractar les dades estadísticament i analitzar-ne els 
resultats com també els paràmetres de la informació de manera crítica.  
 
El treball es podria anar completant curs a curs, com d’altres autors han comentat18,, i la 
informació anterior podria ser millorada, ampliada i revisada pel següent curs. 

 

I per últim, s’hauria de replantejar el treball de grups des de la tècnica dels experts. Cada grup 
es podria especialitzar en un aspecte del document per compartir-lo amb els altres grups i 
arribar a aprendre entre tots.  

 

La difusió hauria de ser també un dels pilars del treball. Els resultats de la tasca s’haurien de 
difondre a la Viquipèdia, en algunes de les exposicions de Gotes d’arxiu i amb productes 
audiovisuals fets pels alumnes.  

 

                                                           
18 Per exemple, les investigacions de la Sra. Pilar Reverté ja propoen aquest tipus d’activitat.   
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Per això i amb l’experiència acumulada el curs 2017 - 2018 es proposa repetir l’experiència amb 
l’activitat següent19:  

 

  

                                                           
19 Per descriure l’activitat s’ha seguit el model proposat a ARC. Generalitat de Catalunya, 2017. Què és 
ARC? [en línia]. Disponible a: https://sites.google.com/site/cerescesire/arc 

https://sites.google.com/site/cerescesire/arc
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Objectius  

 

- Conèixer l'Arxiu General del Museu Marítim mitjançant una visita guiada amb 
l’objectiu d’apropar-se a les seves funcions, els fons que custòdia, i col·laborant 
activament en la seva tasca divulgativa fent una proposta de tema d’exposició per a la 
seva activitat de Gotes d’Arxiu.  
- Descobrir la documentació del Gremi de Bastaixos mitjançant la consulta del quadre de 
classificació del fons i de l’estudi de documents per a conèixer les funcions, organització 
i activitats d’un Gremi.  
- Col·laborar en l’acció divulgativa de l’Arxiu mitjançant l’aproximació a un fons de 
l’Arxiu, concretament al fons del Gremi de Bastaixos, per tal de fer una proposta de 
selecció de documents per dur a terme una activitat divulgativa.  
 

Descripció  

 
L’alumnat s’aproxima al que és un gremi medieval a través de la consulta de documentació 
d’Arxiu, col·laborant en la difusió d’allò aprés. Per tal de desenvolupar aquest treball l’alumnat 
s’organitza en grups de 4 o 5 persones per tal de dur a terme un projecte d’investigació 
consultant fonts primàries i diverses tipologies documentals d’Arxiu. Se’ls demana l’extracció de 
conclusions per analitzar i explicar que és un gremi i la col·laboració amb l’Arxiu per a difondre 
els seus fons.  

 

Recursos  

 
Ordinador 

Grups cooperatius de 4 o 5 persones 

 

  

---- DESCOBRIM ELS GREMIS A TRAVÉS DELS DOCUMENTS DE L’ARXIU DEL MMB  ---- 
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Temporització 

 
9 hores 

 

Alumnat a qui s’adreça 

 
Alumnes de 2n d’ESO 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 
Amb l’alumnat s’utilitza el treball cooperatiu, se’ls planteja que expliquin que són els gremis 
consultant fons primàries d’arxiu, se’ls demana que facin el paper d’investigadors, que redactin 
unes conclusions i que col·laborin en la seva difusió. 

L’activitat s’organitza de la manera següent:  

a) Activitats inicials 
b) Activitats d’aprofundiment 
c) Activitats de síntesi 

Què és duu a terme a cada part? Com a activitats inicials, se’ls pregunta si coneixen Santa Maria 
del Mar i els seus constructors, el Gremi de Bastaixos. Després, se’ls convida a pensar on podrien 
trobar la documentació d’aquest Gremi en grups de treball i es fa la posada en comú. 

Seguidament, se’ls explica que poden trobar aquesta informació a l’Arxiu General del Museu 
Marítim de Barcelona. Se’ls demana que consultin la web de l’Arxiu i que localitzin quina 
documentació hi ha del Gremi de Bastaixos, i que seleccionin aquella que considerin més adient 
per a la qüestió  que s’ha plantejat a classe. 

L’activitat d’aprofundiment consisteix en la visita a l’Arxiu del MMB, la consulta, anàlisi i estudi 
de la documentació i l’extracció de conclusions. 

I tercera part o síntesi, consisteix en la posada en comú de les conclusions i la selecció de 
documents d’arxiu per a una exposició per explicar la funció, organització i serveis d’un gremi.  
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Continguts, competències i processos 

 
Continguts 

Gremis: funcions, organització i serveis. 

L’arxiu: eines i suport a la investigació, funcions, espais, etc.  

 

Competències 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
Competència artística i cultural. 
Tractament de la informació i competència digital. 
Competència social i ciutadana. 
 

Processos 

Cerca d’informació. 

Consulta del quadre de classificació del fons d’un Arxiu. 

Selecció de la documentació de l’Arxiu. 

Extracció i l’anàlisi de la informació d’un document. 

Síntesi i redacció de la informació. 

Difusió de la informació. 

Treball en equip. 
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 
QUÈ FEIEN ELS GREMIS? I CONCRETAMENT EL DELS BASTAIXOS? 
 
Activitat d’inici. Què podríem saber? (a respondre individualment) 

1. Explica de què creus que es tracta un gremi, quines funcions tenia i si existeixen 
encara? 

2. Coneixes l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona? Perquè creus que és 
important? Saps qui la va construir? 

3. Per últim, saps qui eren els bastaixos? 
4. Posada en comú.  

 
Activitat d’aprofundiment (a partir d’ara en els grups de treball)  
A continuació proposem conèixer què és un gremi explicant les funcions, organització i 
serveis i estudiant el cas concret del bastaixos de Rivera. Per a això es s’ha de realitzar 
una primera aproximació a través de:  

1. Fonts secundàries, consistent a consultar a través d’enciclopèdies en línia qui eren 
els bastaixos i explicar-ne funcions, organització i serveis realitzant un mapa 
conceptual.  

 
2. Fonts primàries: Des de la web de l’AMMB, consultar el quadre de classificació 

del Fons del Bastaixos de Rivera i fer una selecció de documents per  a treballar. 
Com? 

 

- Primer, del Fons dels Bastaixos tria un document amb les següents 
característiques: 1. En llengua catalana i castellana cronològicament comprès 
entre el segle XIV i XVIII. A continuació es fa la posada en comú a l’aula dels 
documents seleccionats i els grups se’ls reparteixen.  

 
 

- Segon, cada grup treballa els documents extraient les informacions següents:  
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Fitxa per a l’extracció d’informació 

Fons  

Nom del document  

Cronologia o data de realització  

Autoria  

Informació sobre el funcionament i tasques a 
realitzar pel gremi indicant, si s'escau, la plana on has 
trobat la informació i si és anvers o revers. 

 

Taula 1. Elaboració pròpia. 
 
 
ACTIVITAT DE SÍNTESI 
 

- Tercer, els grups comparteixen la informació obtinguda i construeixen una 
redacció explicant què és un gremi: funcions, organització i serveis. Alhora, fan 
una proposta per grups d’exposició amb un màxim de documents on s’expliqui la 
funció, l’organització i els serveis  del Gremi de Bastaixos.  

 

- Quart, es visita l’arxiu perquè els hi expliquin les funcions, instal·lacions, etc., i 
puguin veure els documents originals que han consultat fotocopiats a l’aula.  

 

- Cinquè, els grups lliuren a l’arxiu les seves propostes de difusió.  
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L’Hospital Màxim Gorki de Santa Coloma de Gramenet 
Sebastiana Bote Rebollo 

INS Terra Roja 

sbote@xtec.cat;  

 

Resum 

Es tracta d’un projecte que he dissenyat per treballar des de les àrees de Ciències Socials, 
Llengües i Ciències Naturals. El tema escollit és motivador per l’alumnat ja que molts van néixer 
en aquest hospital que avui rep el nom d’Hospital de l’Esperit Sant. Amb aquest projecte intento 
treballar el temps de la República i la Guerra Civil en un espai geogràfic proper al centre on 
imparteixo classes –l’INS Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet-. Amb aquest treball els 
alumnes de 4t d’ESO d’aprenentatge lent, des de la vessant d’investigadors i utilitzant fonts 
primàries i secundàries, aprenen una part de la història municipal, valoren el patrimoni proper i 
interrelacionen l’estudi de diferents matèries. És tracta d’un aprenentatge cooperatiu basat en 
projectes on l’alumnat és un actor participatiu. 

Durant un màxim de cinc setmanes l’alumnat és capaç de recopilar material de fonts escrites i/o 
gràfiques, consensuar la línia de treball en equip i arribar a exposar el resultat de la seva feina. 

 

Paraules clau  

fonts primàries, fonts secundàries, patrimoni, aprenentatge per projectes, bacil de Kock. 

 

 

 
Arxiu fundació Hospital de L’Esperit Sant (Santa Coloma de Gramenet) 

 

 

 

mailto:sbote@xtec.cat
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Introducció 

Les condicions infrahumanes del món industrial de la darreria del s. XIX, l’aglomeració de 
proletaris en locals d’escassa ventilació, atapeïts al màxim de personal, malnodrits per la minsa 
remuneració, més el cansament acumulat durant aquelles llargues jornades de treball van fer 
d’aquesta classe social assalariada la principal receptora de malalties com la malaltia de Kock. 

En aquesta malaltia el bacil de Kock es segregava en forma d’endòspores que s’incorporaven en 
el medi aeri, penetrant en els pulmons humans per inhalació. 

“Les xifres de mortalitat ocasionada per la tisis, eren, en un principi, molt inferiors a la realitat; 
la causa era la ignorància simptomàtica de la malaltia i, després, per amagar-ne el lloc de contagi 
pels perjudicis que causaven a l’entorn. Les dades més fiables van ser, a partir de 1906 fins al 
1910; en tres anys i mig an morir a Catalunya 12.698 persones, entre les quals, 8.000 
corresponien a la província de Barcelona. En el quinquenni de 1927-1931, la mortalitat va ser 
superior en un percentatge de cada 10.000 hb.: 15,9% per la ciutat de Barcelona i 13,3 per la 
comarca”20. 

Exposada aquesta perspectiva, que repercutia en la població en general, s’havia de prendre 
mesures per aïllar la malaltia que minvava la població, majoritàriament treballadora, i afectava  
la producció per no poder disposar d’una àmplia mà d’obra. 

La instal·lació per a malalts tuberculosos de Santa Coloma s’inaugura a la nomenada masia Torra 
Roja, de la Serra de Can Mena –al Puig fred-. Els Estatuts de l’Associació de l’Esperit Sant ens 
aclareix la seva funció: “L’Associació té com a finalitat primordial la pràctica de la caritat 
cristiana, per mitjà de l’auxili espiritual, moral i material dels tuberculosos pobres i 
abandonats”21. 

La promoció d’aquests tipus de centres va pal·liar els estralls de la malaltia a partir de 1931-35, 
quan les defuncions van ser només del 12% com a conseqüència d’una alimentació més sana, 
d’unes mesures d’higiene constant i, d’una aplicació de tècniques medicoquirúrgiques 
innovadores. 

El nostre Hospital s’anomenarà de Màxim Gorki durant la Guerra Civil que va assolar Espanya 
entre 1936-1939, en què fou pres pels organismes populars del moment i es van agrupar tots el 
empleats del Sanatori i de la Clínica Mental per formar el Sindicat de Sanitat i Higiene. La funció 
primerenca del centre va canviar quan, a partir de 1937,  es constitueix en Hospital de Sang per 
tal d’atendre els ferits de guerra.  

El 1944 marcarà una fita important per a la tuberculosi, ja que el descobriment de la penicil·lina 
i de l’estreptomicina van obrir el pas a l’eradicació de la malaltia el 1960. 

                                                           
20. VICENTE, J: “Nous aspectes de la Història de Santa Coloma de Gramenet”. Vol I. Ed. Grup d’Estudis Històrico-Socials Gramenet del Besòs. 2002 

(pàg. 257) 

 

21 traducció pròpia segons l’Estatut consultat que està en castellà. 
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El Sanatori va ser confiscat fins al 1945,  quan tornà a mans de les Germanes Hospitalàries estava 
completament endeutat. 

 

Desenvolupament 

Descripció 

L’Institut de Secundària Terra Roja, on he aplicat aquest projecte, es troba situat a la perifèria 
de Barcelona, en el barri de Santa Rosa-Raval, on les famílies majoritàriament immigrades de 
perfil socioeconòmic baix, conformen la nostra tipologia com a centre de complexitat que aplega 
més de 30 nacionalitats en un clima de convivència i respecte mutu. 

L’espai on s’ubica el centre forma part de la Serra de Can Mena, al Puig fred, compartint espai 
geogràfic amb l’Hospital del qual tracta aquesta experiència didàctica i compartint una 
comunitat que va néixer a les seves instal·lacions i se sent molt propera a ell. 

Des de l’àrea de Llengües se cerca informació sobra l’obra de Màxim Gorki i els alumnes aprenen 
a relacionar els escrits amb l’època en què van ser elaborats, ja que l’home és producte del 
període històric on viu. L’alumnat també han de ser capaç d’entendre el sentit del canvi de nom 
de les dependències hospitalàries i, també d’esbrinar el bàndol al que es va alinear Santa Coloma 
en aquells moments. 

Els petits investigadors aprenen que el nom del Sanatori, Màxim Gorki, fa referència al 
pseudònim emprat per Alexei Maksimovich Peshkov (1868-1936). Un escriptor i polític rus, 
fundador del realisme socialista, identificat amb el moviment revolucionari soviètic i nomenat 
en diverses ocasions per al Nobel de Literatura. Va tenir amistat amb Tolstói i Chéjov. Les seves 
obres són: Los bajos fondos, La Madre, Los hijos del sol, Summerfolk, Vassa Zheleznova, 
Philistines, etc. 

 

Enfocament 

El projecte va arrencar amb la pregunta: On vàrem néixer?. La resposta de la majoria va ser 
l’esperada: a l’Hospital de l’Esperit Sant. A partir d’aquí s’aporta material gràfic, textual, etc. per 
tal que els alumnes el reconeguin i, entusiasmats, aportin fotografies personals que els 
relacionin amb aquest lloc. La vinculació i creació del lligam emocional i empàtic és primordial 
per a tenir èxit en una experiència d’aquesta mena. 

Posteriorment l’alumnat han de tenir clar que es pretén amb aquest projecte i saber respondre 
a les següents preguntes: Què estudiem?, Per què?, Quan? I Com ho farem?. Organitzant i 
pautant les feines que ens portaran a terme, al llarg del projecte, arribarem al resultat esperat. 
No cal dir que totes aquestes preguntes han de tenir una resposta al final de la tasca 
d’aprenentatge. 

El projecte es presenta com una oportunitat per a conèixer en profunditat un patrimoni local i 
un lloc de memòria històrica explicant que la seva aportació tindrà una difusió i ells seran 
partícips del seu propi aprenentatge. 

Els i les alumnes saben que la professora només guiarà el seu procés d’aprenentatge. Mentre, 
ells han d’aprendre a treballar en grup i emprar les tècniques d’investigació utilitzant fonts 
primàries -majoritàriament- i secundàries al seu abast. 
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La professora, en començar,  ha de donar unes normes clares i unes definicions precises per tal 
que l’alumne/a sàpiga elaborar un bon dossier o diari de recerca, sàpiga que s’espera d’ell/a i la 
manera com serà avaluat/da. L’alumnat tindrà unes normes de presentació de feines i unes 
graelles de control i valoració diària que hauran estat consensuades pel grup-classe. 

Dins de les definicions van triar les cinc paraules clau que consten al principi:  

1) Font primària. Documents que s'han creat durant el període que es vol conèixer, o creades 
posteriorment per un participant dels successos estudiats, com seria el cas de les memòries. 

2) Font secundària. Documents elaborats a posteriori per analitzar un fet o període, a diferència 
d'una font primària, que és coetània a allò que explica. Les fonts secundàries recopilen 
informació de fonts primàries, sense aportar nous coneixements, però sintetitzant i facilitant 
l'accés al coneixement de fonts primàries.  

3) Patrimoni. El patrimoni cultural és l’herència cultural pròpia del passat d’una comunitat, 
mantinguda fins a l’actualitat i transmesa a les generacions presents i futures.  

4) Aprenentatge per projectes. L'aprenentatge basat en projectes -ABP o PBL, Project-based 
learning- és un mètode de treball globalitzador que pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, 
fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes els nois i noies aprenen 
a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre de les seves errades i dels seus encerts. 
Aquesta metodologia dóna l'oportunitat als adolescents d'escollir quins temes volen treballar i 
què els interessa i, això fa que tot el que aprenen, tingui un significat per a ells i elles. 

5) Bacil de Kock. El bacil de Koch és una bactèria que produeix la tuberculosi en els éssers 
humans, porta el nom del seu descobridor, Robert Koch, qui va obtenir el premi Nobel de 
Fisiologia i Medicina el 1905.  

Després de presentades les definicions els alumnes han de cercar, seleccionar les font i 
argumentar perquè aquestes instal·lacions formen part del nostre patrimoni i s’han de conservar 
físicament i mantenir en la memòria popular. 

 

Metodologia 

En un aprenentatge tradicional es valora la memòria,  forma en que els continguts són distants 
a l’alumnat, no el motiven i l’alumnat no interacciona amb l’entorn ja que és actor passiu. Les 
programacions són poc flexibles i repetitives, al contrari que en aquesta metodologia de treball 
per projectes. 

Algunes de les teories que justifiquen el treball per projectes interdisciplinaris són:  

1) Equilibrament dels esquemes (Coll, 1986);  

2) Teoria de l’aprenentatge significatiu (Ausubel, 1983);   

3) Taxonomia de Benjamín Bloom, Aprenentatges profunds (Bloom, 1975);  

4) Aprenentatge basat en problemes -Learning Based Problem (PBL)- (Barrow,   1986). 

En aquest tipus d’aprenentatges l’alumnat ha de ser conscient de les seves limitacions per tal de 
potenciar al màxim el seu esperit d’autosuperació, potenciar l’autoreflexió envers el treball 
realitzat. Sempre des d’un estímul positiu. Intentem que amb aquesta forma de treball l’alumnat 
sigui el centre del seu procés d’aprenentatge, que estigui motivat vers els continguts tractats, 
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que tingui un repte a resoldre, que estudiï de forma interdisciplinària, que la relació professor-
alumnat estigui en un mateix plànol i que l’avaluació sigui competencial o significativa. 

El projecte, tal com hem dit anteriorment, engloba tres àrees fonamentals -Ciències Socials, 
Llengües i Ciències Naturals- de manera que cadascuna, des del seu àmbit, treballa aquest tema 
i dóna un sentiment de cohesió als aprenentatges significatius. Tot i que el projecte està 
prèviament dissenyat, els continguts són revisats en les hores de coordinació on s’analitzen els 
resultats i es perfila una mica més el treball. 

Els continguts tractats des de les Ciències Socials van des de la inauguració a principi de segle del 
Sanatori, en una zona de bosc on es pogués tractar als tuberculosos sense recursos, fins a poc 
després de la Guerra Civil quan canvia el nom que va utilitzar durant els convulsos anys del 
conflicte bèl·lic. Els alumnes van cercar informació en diaris digitals –preferentment La 
Vanguardia- i en llibres de text. També van buscar informació sobre la constitució i trajectòria 
del centre en aquells anys contactant amb la Fundació de l’Esperit Sant i amb l’arxiu del Museu 
Torre Balldovina de la ciutat. 

Al llarg del treball els alumnes posen en un mural les dades més importants trobades per tal 
d’organitzar, compartir i donar eficiència a la seva investigació. Tot això amb l’objectiu de fer 
més visual les metes assolides i de descartar alguna de les propostes que se’n van del tema 
d’investigació encara que podrien ser  una possible proposta de treball ulterior. 

Quan es finalitza la recerca es realitza un eix cronològic on se situen els esdeveniments més 
importants per a l’Hospital –prèviament documentats- segons l’etapa històrica en què van tenir 
lloc. I situaren en el MHM una esmena de la seva recerca.  

 

Les sortides previstes des del punt de vista cultural i artístic van ser:  

1) Al MNAC -secció de numismàtica- van poder veure una medalla commemorativa del 1r 
Congrés de Tuberculosi a Barcelona i en una altra sala van gaudir del cartell contra aquesta 
malaltia que va realitzar Ramón Casas;  

2) A la Fundació de l’Hospital tenen fonts primàries consultables (projecte de construcció, 
fotografies, DOGC del 1935 en què es procedeix al canvi de nom, etc.) i es va portar a terme una 
exposició dels 100 anys d’existència  

3) Visita cloenda a l’exposició de Ramón Casas que es va fer al Museu Modernista de Barcelona 
i el parc de la Ciutadella on es va celebrar el I Congrés Internacional de Tuberculosi a Barcelona 
el 1910. 

Durant la primera visita els alumnes van aprendre el simbolisme de les peces visitades, van 
realitzar una fitxa on anotaren les característiques més importants i van aprendre la importància 
de l’observació per a un bon investigador. En la segona visita van aprendre no només a treballar 
amb fonts primàries textuals i gràfiques, sinó que van poder realitzar una entrevista donant 
d’aquesta manera una importància rellevant a les fonts orals i al seu tractament. Mentre que la 
tercera va ser una acte més lúdic. 

Cal destacar que quan es treballa un objecte patrimonial des de l’escola s’està treballant la 
inclusió social, el sentir-se partícip d’una comunitat tant si ets autòcton com si ets nouvingut. En 
aquest sentit, ens afegint a les paraules de Vallès i Pérez: “És el sentir i el viure plenament els 
aspectes patrimonials el que dóna peu a la pertinença, l’apropiació, el sentir-se partícip i 
còmplice en la seva permanent construcció” i a les del pedagog Dewey que diu que la nostra 
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tasca és “aconseguir que tots els dies es donin les condicions que estimulen i desenvolupen les 
facultats actives dels alumnes”. 

Els continguts tractats des de les Ciències Naturals es van centrar en la investigació sobre la 
tuberculosi, l’estadística de mortalitat per aquestes causes a Catalunya i, concretament, a 
Barcelona, els acords que es van prendre en el I Congrés sobre aquesta malaltia que es va 
realitzar a Barcelona i el significat que va tenir per a la creació a Barcelona dels anomenats 
Hospitals Blancs, que només servien per a concentrar els malalts allunyats de tot tipus de 
guariment.  L’alumnat ha de poder entendre els motius que van portar a la creació del Sanatori 
en la nomenada Masia de la Torre Roja, per què es va d’haver de subvencionar amb diners de 
les dones catòliques benestants i per què es van fer pavellons separats d’homes i dones. 

Per tal de portar a terme aquesta part l’alumnat va haver de buscar dades, saber posar-les en 
un gràfic i analitzar-les; situar en el MHM la ubicació dels diferents hospitals blancs, que 
depenien de l’Hospital Clínic creats en aquesta època; confeccionar un mapamundi on seguiran 
l’evolució d’aquesta malaltia en l’actualitat: països més afectats, motius, mecanismes 
d’eradicació, etc. 

Els instruments o eines per a desenvolupar el treball van ser: per una banda les llengües, que 
ofereixen als alumnes diferents tipologies textuals per a poder confeccionar textos amb 
coherència i saber exposar les seves conclusions amb coherència; per una altra les TIC que 
permeten als nostres deixebles garantir d’una informació ràpida i d’uns mecanismes de treball 
més dinàmics com són la utilització del drive, del power-point, del prezi, del Mobile History 
Maps, etc. 

 

Resultats 

Objectius assolits per l’alumnat en finalitzar l’etapa 

• Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball tant individual 
com de grup com a condició necessària per a la realització eficaç dels processos 
d’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

• Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a 
adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. 

• Concebre el coneixement científic com un saber integrat que s’estructura en distintes 
disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en 
els diversos camps del coneixement i de l’experiència. 

• Desenvolupar l’esperit crític i la confiança en si mateixos, la iniciativa personal i la 
capacitat per a aprendre a aprendre, assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç 
amb la finalitat de superar les dificultats. 

• Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos tant de forma oral 
com de forma escrita. 

• Valorar i respectar el nostre patrimoni 
• Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut. 
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Competències treballades 

Del currículum de valors: 

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis 
actes.  

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, 
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. 

Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds 
de compromís i democràtiques. 

 

De l’àmbit social: 

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de 
preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la 
seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne 
la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. 

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 
un pensament crític. 

 

De l’àmbit científic: 

Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, 
fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà. 

Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i 
evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades. 

 

De l’àmbit lingüístic: 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement. 

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.  

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal. 

Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
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De l’àmbit digital: 

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar. 

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edicions de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades per a la producció de documents. 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interna personal i publicacions virtuals per 
a compartir informació. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
cooperatiu. 

Pel que fa als criteris d’avaluació, s’han aconseguit tots durant el procés d’aprendre a aprendre. 
Entre d’altres destaquem els següents: 

• Mostrar interès per conèixer com vivien les persones a principi de segle i com les 
males condicions de vida generaven malalties importants com la tuberculosi. Així com 
veure que aquesta infecció estava associada al procés d’industrialització. 

• Comprendre la diferent forma de vida dels burgesos i dels proletaris i comprovar qui 
tenia més risc davant la malaltia. 

• Saber localitzar l’hospital en un plànol del municipi i en el MHM. 
• Reconèixer el paper d’algunes institucions com la família, l’escola o l’ajuntament que 

s’aconsegueix de manera que l’alumnat s’adoni de la importància que tenen les 
institucions en la utilització i preservació dels espais patrimonials. 

• Investigar sobre els progressos d’aquesta malaltia tant dins de les nostres fronteres 
com fora. 

• Elaborar un mural científic sobre el bacil de Kohn i un quadre d’hàbits de vida 
saludable. 

• Valorar l’obra dels investigadors en aquest camp i comprovar que la seva obra va ser 
desinteressada, ja que només els movia el saber i el salvar vides humanes. 

Dins del  currículum  per  competències, l’avaluació  té  una  funció  reguladora  de  tot  el  procés  
d’aprenentatge, ja que ha  de  permetre  decidir  i  adaptar  les  estratègies  pedagògiques  a  les  
característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en els 
aprenentatges. 

Aprendre a avaluar-se és una de les condicions bàsiques per aprendre a aprendre, i per ser més 
autònom aprenent. Tots sabem que hi ha diferents ritmes d’aprenentatge i que no tots tenim 
les mateixes habilitats. Per aquesta raó és molt important conèixer quin substrat tenen els 
nostres alumnes i quins objectius volen assolir de cadascun d’ells. Els alumnes han de ser 
conscients de les seves errades per a corregir-les i per tant són part activa en el seu 
aprenentatge. No obstant, els docents també ens hem de preguntar en finalitzar les classes si 
hem aconseguit els objectius. Per això podríem utilitzar un diari de classe on fer una breu 
anotació del què hem de fer?, com ho fem? i si ho aconseguim. 
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L’objectiu final  del procés d’ensenyament és aconseguir un alumnat competent, capaç de 
enfrontar-se a problemes de la vida real aplicant els coneixements apresos, d’anticipar, d’aplicar 
i de planificar les operacions necessàries per a resoldre’ls. Indispensable en aquest sentit és 
donar pautes precises de què se espera amb l’avaluació i com s’avaluarà. 

Aquest projecte s’avalua mitjançant una rúbrica o matriu que explicita, d’una banda, els criteris 
de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència i, d’altra, els criteris dels resultats 
corresponents amb la tasca d’avaluació. La valoració emprada serà la de novell, aprenent, 
avançat i expert, deixant de banda la qualificació numèrica i les connotacions negatives que 
farien abandonar als nostres estudiants. 

 

Hipòtesi 

• “El canvi de nom de la institució sanitària té a veure amb les forces polítiques que hi 
havia al municipi durant aquella època”. 

• “El canvi de funcionalitat de les instal·lacions és conseqüència de les necessitats del 
grup de poder”. 

 

Discussió 

Conclusions 

L’alumnat ha valorat molt positivament aquest projecte que ha servit per a fomentar la seva 
autoestima, per a cohesionar el grup i per a integrar-los dins del seu propi municipi. 

La duració del projecte va ser de cinc setmanes i aquest any continuarà ja que de la hipòtesi 
general exposada van sortir d’altres que s’han d’investigar enguany.  

L’èxit d’un projecte com aquest depèn de la vinculació de l’alumnat amb el tema del projecte i 
de la seva utilitat en la pràctica diària. Dos requisits que s’han donat a l’hora de portar-lo a terme. 

També s’ha tractat de reforçar el poder de l’avaluació formativa que serveix per a veure les 
dificultats i intentar superar-les des del positivisme, ja que si un alumne/a pensa que no pot 
superar la matèria el docent ha de dotar-lo d’estratègies útils per a canviar aquest sentiment de 
fracàs. 

El més visual per als alumnes va ser el mural de preguntes que havien de respondre que es 
trobava sempre present a classe. 

Molt important també va ser la classificació de fonts que tenien al suro de l’aula per tal 
d’organitzar-se i veure què mancava dins del seu treball per a tenir un caire científic. Per aquesta 
raó l’exposem a continuació: 

 

Fonts emprades 

Fonts  primàries:  

• Estatut de la Fundació de l’Esperit Sant 
• Fonts institucionals (DOGC del 36) 



            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

136 

 

• Fonts gràfiques (Cartell de Ramón Cases amb motiu de la Campanya de Lluita 
contra la Tuberculosi) i fotografies d’època. 

• Diaris de l’època (Diari de Barcelona i Diari Solidaritat) 

Fonts secundàries:  

• Fonts estadístiques indirectes 
• Fonts periodístiques actuals (Diari de La Vanguardia) 
• Fonts orals (entrevistes) 
• Fonts textuals  

 

 

 
Cartell de Ramón Casas 
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didàctica 
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Resum 

Les guerres tot sovint s’aprenen a través dels grans fets i els personatges coneguts i no s’aprèn 
el que significa una guerra per la vida quotidiana de les persones anònimes. 

Aquesta proposta didàctica pretén aproximar-nos a la guerra civil espanyola i a la segona guerra 
mundial a partir de documents d’arxiu que ens aporten informació d’aspectes més quotidians 
de la rereguarda. 

Les activitats d’aprenentatge permeten a l’alumnat introduir-se en els procediments de la 
recerca històrica a través de l’anàlisi de fonts primàries. També poden prendre consciència de 
com haurien estat les seves vides durant aquestes guerres i, per tant, de com poden ser les vides 
de la població que actualment pateix un conflicte bèl·lic. 

 

Paraules clau 

Fonts d’arxiu, competències, guerra, arxius digitals 

  
La guerra a través dels documents. Una proposta didàctica 

Introducció 

La proposta didàctica que teniu a continuació neix en una formació organitzada 
pel CESIRE (Centre de Recusos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca 
Educativa) amb el títol Estratègies d'aula per treballar les competències en ciències socials amb 
fonts d'arxiu adreçada a professorat de qualsevol àmbit i nivell educatiu. Durant aquest curs es 
van presentar diferents experiències didàctiques on l'ús dels documents d'arxiu n'era el centre 
vertebrador. Les diferents sessions estaven coordinades per Pilar Reverté qui ens va proposar 
com a tasca final la creació d'una proposta didàctica on poder aplicar els aprenentatges del curs. 
El marc teòric que dóna coherència a les activitats descrites és l'aprenentatge competencial i 
constructivista, i la metodologia vertebradora és el treball amb fonts d'arxiu. La seqüència 
didàctica pertany a la matèria de ciències socials, geografia i història i s'adreça a un nivell de 4t 
d'ESO i també es pot emmarcar en un nivell de 1r o 2n de Batxillerat a les matèries d'Història del 
món contemporani o d'Història. L'objectiu principal és aproximar-se a la vida a la rereguarda 
durant la guerra civil espanyola i la segona guerra mundial tot construint coneixement històric 
a partir de fonts històriques primàries. 

 

Desenvolupament 

La feina realitzada es basa en la metodologia següent: 

mailto:dgarreta@xtec.cat
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• Ús de pautes per a l’anàlisi de diferent tipologia de documents: textos, fotografies i 
cartells. 

• Accés digital a l’aplicació “Arxius en línia” que permet consultar documents de 
diferents arxius de Catalunya i també a “The National Archives” que ens facilita l’accés 
a documents del govern del Regne Unit. 

• Visita a dos escenaris de la guerra civil espanyola a Barcelona: el refugi antiaeri 307 del 
Poble Sec i les bateries antiaèries del Turó de la Rovira. 

• Elaboració de textos descriptius i explicatius. 

Ús de l’eina digital “Padlet” per a l’elaboració de murals digitals. 

El guió de la seqüència didàctica és: 

Activitat inicial: Partirem d’un document en paper descontextualitzat on un grup d’alumnes 
d’una escola de Terrassa demanen a l’alcalde de Terrassa que construeixi un refugi antiaeri 
durant la guerra civil espanyola.  

Fragment d’una Carta dels alumnes de l'escola de nois Dr. Zamenhoff al camarada batlle de 
Terrassa relativa a l'organització de la defensa passiva contra els bombardejos. 26 de març de 
1937 

 

Introducció de nous continguts: Un cop l’alumnat ha “dialogat” amb el document i s’ha formulat 
preguntes, s’endinsarà en els cercadors digitals dels arxius per tal de localitzar el document 
original digitalitzat i obtenir-ne més informació. Ara és el moment de contextualitzar 
històricament el document amb fonts secundàries que ens ajudin a entendre el document 
inicial. Treballarem el concepte de “defensa passiva”. Donant més orientacions a l’alumnat, 
podrà localitzar diferents documents com cartells, textos i fotografies en el cercador “Arxius en 
línia”. Es pot complementar amb la visita al refugi antiaeri del Poble Sec de Barcelona. (Consulta 
de les activitats proposades des del Museu d’Història de la Ciutat). 

 

Estructuració dels coneixements: Analitzant aquestes fonts primàries, els nois i les noies podran 
construir coneixement sobre la defensa passiva a Catalunya. És important que l’alumnat 
empatitzi amb els sentiments de la població que vivia aquesta situació i els canvis que implicaven 
a la seva vida quotidiana. 

  

Introducció de nous continguts i estructuració dels coneixements: En aquest moment de la 
seqüència farem un salt qualitatiu perquè analitzarem alguns aspectes de la rereguarda durant 
la segona guerra mundial i ho farem a partir de fonts primàries en anglès. A partir del cercador 
que trobem a “The National Archives” es poden seguir les mateixes pautes facilitades abans per 
extreure’n informació i després construir coneixement històric sobre el fenomen de la defensa 
passiva a Gran Bretanya. Es pot fer una comparació amb Catalunya.  

 

Activitat final: Per finalitzar la proposta, l’alumnat farà un mural digital amb el recurs 
“Padlet” on quedarà reflectit els coneixements apresos i alguns dels documents 
utilitzats. Les reflexions de l’alumnat al voltant dels sentiments de les persones i com 
afecta a la seva vida quotidiana han de relacionar-se amb conflictes actuals per tal de 
contribuir a la consciència ciutadana. 
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Resultats 

Valorem  l’assoliment de competències bàsiques tant en l’àmbit social com digital. 

Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi 
de fonts, per interpretar el passat.  

Durant tota la seqüència didàctica, l’alumnat qüestiona les fonts d’arxiu a partir de pautes que 
els guien per tal de ser rigorosos a l’hora de descriure-les i extreure’n informació. Aquestes bases 
d’orientació són diferents segons si en el document hi trobem informació textual o visual i 
podem partir de les propostes del Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya que ens les 
facilita al web http://sdanc-recursos.blogspot.com.es.  

A continuació, veiem un exemple de com unes bones preguntes guiaran l’alumnat en l’extracció 
d’informació d’una font i en els passos següents: 

·       Identificació i descripció de les fonts: 

o   Quina mena de font és?  

o   Qui ha estat l’autor?  

o   Quan es va crear?  

o   Amb quina finalitat es va fer?  

o   De quins materials i amb quina tècnica ha estat feta? 

·       Anàlisi de la fiabilitat 

o   Com puc saber que és verídica? 

·       Extracció de la informació: 

o   Què és / Què hi passa?  

o   Què hi ha / Què no hi ha?  

o   Qui hi ha / Qui no hi ha ?  

o   Qui m’ho diu? / Com m’ho diu?  

o   Per què ?  

o   I jo, què en penso? 

·       Conclusions: 

o   Què m’aporta la font?  

o   Quines preguntes em respon/ no em respon?  

o   Quines preguntes em planteja?  

  
Valorar el patrimoni com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir 
que les generacions futures se l’apropiïn. 

Aquesta competència la treballem de manera molt directa si es fa la visita al refugi 307 del Poble 
Sec i a les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, tots dos vestigis a Barcelona. L’accés als dos 
punts ens ho facilita el Museu d’Història de la Ciutat mitjançant visites guiades. Sobretot en el 
cas del refugi, l’alumnat entén perfectament la necessitat que els ciutadans visitin aquest 
patrimoni per comprendre els sentiments de la població civil en un bombardeig. 

http://sdanc-recursos.blogspot.com.es/
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També, durant totes les activitats treballem amb les còpies originals de documents textuals i 
visuals que ens faciliten els arxius i que també forma part del llegat dels nostres avantpassats. 
La feina de conservació i difusió que fan aquestes institucions ha de quedar palesa per l’alumnat. 

  

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament 
crític. 

Durant l’anàlisi dels documents, és important que l’alumnat reflexioni sobre les emocions que 
van sentir aquelles persones i com els va afectar a la vida quotidiana per tal d’empatitzar amb 
el passat, però també amb el present. És important que es faci el paral·lelisme amb els conflictes 
actuals per tal de formar el pensament crític que tot ciutadà ha de tenir respecte al món que li 
ha tocat viure. 

  

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

En aquesta proposta, es coneixen les institucions dels arxius i s’aprèn a fer cerques en línia, 
concretament a: 

• http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 
• http://www.nationalarchives.gov.uk/ 

A la primera adreça, un cercador de la Generalitat de Catalunya ens permet accedir als 
documents digitalitzats d’arxius de Catalunya, dels quals en podem destacar l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. En el segon cas, el govern del Regne Unit ens facilita l’accés i l’aplicació didàctica de 
documentació molt diversa relacionada amb aquell estat. L’alumnat es relaciona amb aquestes 
institucions, però necessita el guiatge del professorat perquè no és fàcil saber buscar i els hem 
d’ajudar a formar-se en la paciència que tot investigador ha de tenir. 

  
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb 
el suport d’aplicacions digitals. 

Finalment, és important que els nois i les noies aprenguin com es construeix el coneixement 
històric. Han de ser crítics amb les fonts que analitzen, fer-se preguntes, contrastar i comparar 
informacions per poder elaborar un coneixement que sigui el resultat de què han investigat. El 
fet que hi hagi moments que es consulten documents diferents enriqueix el coneixement gràcies 
a les aportacions col·lectives, fet que contribueix a la idea que la disciplina històrica es construeix 
entre tots els investigadors. 

A l’hora de plasmar el coneixement, utilitzarem processadors de textos digitals, fet que obliga a 
treballar diferents habilitats lingüístiques com la descripció, l’explicació o la justificació i, per 
tant, competències comunicatives. També farem ús de l’eina digital https://padlet.com/ que ens 
permetrà elaborar murals combinant la informació escrita i la visual. 

 

Discussió 

Amb aquesta proposta didàctica es mostra un exemple de com treballar el currículum 
competencial a les aules. Per als docents implica uns nous reptes perquè no es mostra un 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
https://padlet.com/
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coneixement en forma de veritat absoluta sinó que l’alumnat va construint el coneixement 
històric a partir de les seves investigacions. Això no vol dir que no s’han de treballar els fets 
històrics d’una manera objectiva, però que es posen en qüestió o com a mínim es contrasten 
amb les fonts. 

Aquesta mena d’unitats implica una preparació de material que no sempre és possible, però 
sense deixar d’animar als docents perquè ho facin, hi ha molts recursos digitals que ens faciliten 
la feina i ens donen idees. En voldria destacar les propostes del Servei Didàctic de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya i les recollides a l’Aplicació de Recursos al Currículum. 
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Resum 

Els arxius esportius tenim tota una política de gestió per potenciar la via de difusió i el 
coneixement de la nostra tasca a tots els àmbits de la societat. Un d’aquets àmbits és el món 
escolar i en concret la franja educativa de primària, secundària i ESO. Presentem aquí una 
experiència portada a terme amb nois i noies de sisè de primària. L’activitat és interessant 
perquè conjuguem esport, muntanya, vida educativa i gestió arxivística. Cal potenciar la 
col·laboració entre personal arxiver i personal educatiu per complementar i millorar les 
competències formatives que es donen als nostres estudiants. 

Paraules clau 

Educació, arxiu, formació, natura 

Introducció 

El 26 de novembre de 1876, en una primera excursió facultativa entre amics al turó de Montgat, 
Josep Fiter, Pau Gibert, Marçal Ambrós, Ricard Pedrós i Jaume Faralt idearen la creació de 
l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques (ACEC)22. Aquesta societat restà 
definitivament constituïda en la posterior excursió del 10 de desembre de 1876 al monestir de 
Santa Maria de Pedralbes amb la incorporació d’Eudald Canibell23. S’havia gestat l’embrió del 
que posteriorment es coneixeria l’any 1891 com el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) 
entitat resultant de la fusió de l’ACEC amb l’Associació d’Excursions Catalana (AEC)24. 

La creació d’aquesta societat estava emmarcada en el corrent europeu del moment d’erigir 
entitats privades excursionistes que valoraven molt l’estudi de la natura i la muntanya però que 
en el cas català el fet diferencial radicava en l’interès per l’estudi dels aspectes culturals i 
científics del país en el seu conjunt al marge d’estudis concrets sobre muntanya i cartografia25. 

L’ACEC, l’AEC i posteriorment el CEC van desenvolupar un model d’excursionisme cultural 
orientat al coneixement, la recerca i la preservació en els camps de la història, l’art, el folklore, 

                                                           
22 ANC, Fons AHCEC, Actes Junta Directiva ACEC, capsa 291. 

23 ANC, Fons AHCEC, Actes Junta Directiva ACEC, capsa 291. 

24 ANC, Fons AHCEC, Actes Junta Directiva CEC, capsa 294. 

25 CICERCHIA, Rosario, Modernidad, nacionalismo y naturaleza. ́ Anar a la terra´: el excursionismo catalán, 
1876-1923 Rosario: Prohistoria, 2011 

mailto:ntellez@cec.cat
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la geologia, l’arquitectura, etc., que en una gran varietat d’ocasions van tenir com a objecte la 
totalitat del territori català, però que també van traspassar les fronteres del nostre territori fins 
i tot arribant a l’àmbit internacional26. 

La prova física que ens ha perdurat fins avui d’aquestes incursions al medi natural i urbà són una 
ingent quantitat de documents històrics aplegats en 250 metres lineals que composen l’arxiu 
històric, les 750.000 fotografies que aplega l’arxiu fotogràfic, 914 peces del fons d’art on 
destaquen àmfores ibèriques, vàries marededeus romàniques, 345 dibuixos a llapis i ploma així 
mateix com els 282 gravats d’una gran varietat que els associats participants van fer en cada una 
de les excursions i que publicaven posteriorment en el butlletí de l’entitat i/o presentaven en 
sessions acadèmiques a la seu social27. 

El CEC en els últims temps s’ha modernitzat i ha optat per desenvolupar un nou model d’entitat 
que faci una aposta forta i clara pel món educatiu apostant per una política molt acurada 
d’actuació en el medi natural que recolzi la tasca que es fa en el món docent tan en els cicles 
superiors de primària com en la ESO, Batxillerat i Cicles formatius. 

L’àrea de cultura del Centre Excursionista de Catalunya en combinació amb l’àrea de Centres 
Escolars, ha volgut anar més enllà de les sessions acadèmiques i excursions per adults que es 
feien en un passat per apropar-se al món acadèmic infantil i juvenil pensant activitats de caire 
ludicoacadèmiques per a la franja d’edat de 7-17 anys que apropin el món de l’arxiu i la cultura 
esportiva a les aules.  

El curs passat vàrem fer una prova pilot amb l’escola Shalom de Barcelona per al cicle de sisè de 
primària atenent a una demanda concreta que ens van fer arribar des de dita escola. 
L’experiència va ser molt enriquidora i aquest curs ampliem l’oferta d’activitats educatives 
treballant estretament l’àrea de cultura amb l’àrea d’activitats escolars de la nostra entitat28. 
Presentem aquí els resultats de l’experiència viscuda el curs passat al mateix temps que oferim 

                                                           
26 Aquest model d’excursionisme està reflectit en el butlletí que editava i edita l’entitat. Actualment 
aquests butlletins històrics es troben digitalitzats, dipositats en el repositori digital de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i són de lliure accés. Aquests butlletins són accessibles des la nostra web 
[http://cec.cat/patrimoni-cultural-del-centre-excursionista-de-catalunya/biblioteca/]. 

27 Actualment tots els fons que depenen de l’àrea de cultura del CEC estant dipositats en règim de 
comodat amb la Generalitat de Catalunya a l’Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca de Catalunya i Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Aquest comodat fou signat l’any 2015 i hi existeix una comissió mixta CEC-
Generalitat de Catalunya per a la gestió d’aquests fons. La part fílmica es troba dipositada a la Filmoteca 
de Catalunya per una cessió directe que el CEC va firmar l’any 1999. 

28 El CEC l’any passat va fer una aposta clara pel món educatiu potenciant l’àrea de Centres escolars. 
Aquest curs l’àrea de Cultura i Centres escolars col·laborem intensament pel desenvolupament 
d’activitats culturals que relacionin natura i cultura tot reforçant i complementant la labor que s’executa 
a les aules del nostre país. En aquest marc s’inclou la proposta que presentem en aquestes jornades. 
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l’oferta desplegada per aquest curs escolar i els compartim amb el col·lectiu docent present en 
aquestes jornades29. 

 

Apropant-nos al món educatiu 

El CEC és una entitat amb més d’un segle d’història. Fundat el 1876 sota la denominació de 
Associació Catalanista d’Excursions Científiques (ACEC)30. Va patir una escissió el 1878 amb la 
formació de l’Associació d’Excursions Catalana31 i ambdues institucions van fusionar-se el 1891 
donant pas a l’entitat tal com la coneixem avui en dia32. Som una entitat emblemàtica al cor de 
Barcelona que entre els seus socis hem comptat amb personatges tan il·lustres com Jacint 
Verdaguer, Santiago Rusiñol, Josep Puig i Cadafalch o el mateix Antoni Gaudí33. 

Amb la voluntat de convertir l’excursionisme en un mitjà de desenvolupament cultural i científic, 
mantenim per una banda la dedicació pel medi natural i el territori que l’acull; per altra banda, 
conservem la tradició per fer difusió de la cultura que va lligada a aquest medi natural. Això ha 
estat la base per definir-nos com a entitat i plantejar-nos nous projectes de cara al futur com és 
el projecte Grup de muntanya Quatre Columnes34.  

Des del CEC creiem fermament en el medi natural com  a agent educador fonamental. Pensem 
que les eines que ens proporciona són d’un valor incalculable: el respecte per la natura, la 
cultura de muntanya, l’esperit de descoberta i l’exploració esdevenen els pilars amb els quals 
volem fomentar la nostre tasca educativa. 

Volem impulsar, com a entitat, l’amor pel territori i les meravelles que ens ofereix, volem crear 
una capacitat crítica i un sentit de comunitat, on tots col·laborem per crear un futur respectuós 
amb l’entorn i amb les persones que hi conviuen. 

A l’àrea de cultura anem més enllà d’aquest desig apostant també per apropar el nostre dia a 
dia al món educatiu. Som responsables d’un patrimoni fotogràfic, bibliogràfic, documental i 
artístic d’una certa envergadura que tenim el deure de preservar, gestionar, defendre i difondre. 
Els nois i noies del nostre país han de ser conscients del que pot donar de si el nostre medi 
natural i humà, gaudir-lo tot tenint respecte i cura pel nostre patrimoni que és el nostre llegat. 
En aquest camí hem apostat per apropar la feina de l’arxiu en consonància amb l’activitat 
esportiva de la nostra entitat als alumnes del nostre territori, atenent la diversitat i cercant 

                                                           
29 La sessió escolar es va desenvolupar en l’aula d’audiovisuals de l’escola Shalom de Barcelona en el segon 
semestre del curs 2016-2017. Les sessions d’aquest curs es desenvolupen en els locals de la nostra entitat, 
en el medi natural i en els centres educatius que contracten els nostres serveis. 

30 ANC, Fons AHCEC, Actes Junta Directiva ACEC, capsa 291. 

31 ANC, Fons AHCEC, Actes Junta directiva AEC, capsa 293. 

32 ANC, Fons AHCEC, Actes Junta directiva CEC, capsa 294. 

33 A més a més el CEC és una entitat declarada d’utilitat pública pel govern espanyol l’any 1997. 

34 El projecte Grup de muntanya Quatre Columnes es presentarà oficialment el proper dia 20 de setembre 
del 2017. 
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sempre respostes i complicitats amb el col·lectiu de mestres. Col·lectiu professional que té 
l’obligació i la vocació de guiar en la seva formació als nostres nois/es i joves que estan en una 
fase de creixement educatiu i personal. 

 

La proposta del CEC: dues activitats per alumnes del cicle superior de primària  

El Centre Excursionista de Catalunya, com a entitat que actua en una doble vessant esportiva i 
cultural presenta un fet diferencial respecte a altres entitats del seu ram: som els pioners en el 
desenvolupament de l’excursionisme cultural i conserva un ric patrimoni documental. El fet 
d’haver desenvolupat al llarg de la seva història un excursionisme que defensa el patrimoni del 
país ha comportat la formació d’uns arxius documentals i fotogràfics amb documentació força 
emblemàtica que ens permet enriquir les activitats que oferim als infants en fase formativa. En 
les presents jornades aportem des de Centres escolars-Cultura del CEC dues sessions de línies 
diferents com a proposta educativa. 

 

Proposta 1:  Sessions complementàries al programa escolar a petició de les escoles 

El proppassat curs 2016/2017 a mitjans de curs contactàrem amb l’escola Shalom de Barcelona, 
escola membre de la Fundació ACI pertanyent a la congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de 
Jesús35. Aquest contacte es va produir a través d’una treballadora nostra que tenia una filla en 
l’últim curs del cicle superior de primària. Aquest primer contacte va ser fruït d’una petició 
genèrica de col·laboració llençada des de l’escola a tota la comunitat educativa36. Aquesta 
institució ha estat sempre oberta a col·laboracions dels pares i mares dels alumnes del centre 
especialitzats en branques i oficis que puguin oferir quelcom de positiu a la comunitat educativa. 
Tenir dintre de l’àmbit escolar com a col·laboradora puntual una arxivera en exercici 
coneixedora del món acadèmic va ser el detonant per projectar i executar un projecte simbiòtic 
de treball entre l’escola i el nostre club esportiu. 

Des de Cultura del CEC valoràrem en el seu moment la petició que ens havien fet i analitzàrem 
si aquesta era viable dintre de la política d’actuacions en l’àmbit del món escolar engegada per 
la nova junta directiva del CEC37. Constatàrem que podríem estar davant d’una bona oportunitat 
per mostrar quelcom als nois i noies que finalitzen la primària ajudant-los en la seva formació 
ara que s’inicien per primera vegada en els conceptes relacionats amb el món de la història. 
Nosaltres tenim un arxiu fotogràfic, un arxiu històric, una biblioteca especialitzada, una 
cartoteca històrica i un fons gens menyspreable de peces d’art fins el moment posats només a 

                                                           
35 La Fundació ACI està vinculada a l’ordre religiosa de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús i gestiona una 
xarxa de 15 centres educatius a Espanya. 

36 L’escola Shalom aposta fermament per la col·laboració entre tots els estaments que composen la 
comunitat educativa de la institució. L’escola aposta i defensa la participació dels pares en activitats 
escolars sempre que l’experiència laboral d’aquests pugui ser positius per a la formació de l’alumnat. 

37 La actual Junta directiva del CEC que va prendre possessió del càrrec a principis de l’any 2017 aposta 
fermament per apropar la Natura a la gent i potenciar la cultura a través de la natura. Molt especialment 
fa una aposta pel jovent.  



            _____________________________VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement 

147 

 

disposició del món adult. Perquè no apropar el que custodiem a nens/es d’11 anys i al mateix 
temps recolzar els conceptes que han treballat amb el seu professor? 

Com l’escola ens demanava una sessió que relacionés el tema que tractaven de l’Edat Mitjana 
amb el que teníem conservat a l’arxiu, la resposta des de l’àrea de l’AHCEC dintre de Cultura va 
ser dissenyar una sessió per alumnes de 6è a partir dels nostres materials i la nostra experiència 
en excursionisme cultural38. El nostre objectiu era reforçar el discurs donat a classe pels 
professors sobre el que era la història i en concret l’Edat Mitjana explicant d’on surten els 
conceptes que els alumnes troben en el seus llibres de text siguin aquests en format paper o 
electrònic i que el seu professor els fa entenedors.  

Ens coordinàrem amb els dos tutors de les aules de 6èA i 6èB per entendre el discurs educatiu 
desenvolupat fins el moment per l’escola i relacionar-lo directament amb els continguts que 
havíem d’incloure en la nostra sessió. L’objectiu únic era demostrar als nens i nenes que, des 
d’un club punter declarat d’utilitat pública i especialitzat en muntanya, hem fet els mateixos 
passos que ells per entendre que és la història i l’art i ho compartim amb ells partint dels 
materials que ells han vist a l’aula i els materials que conservem nosaltres afegint la nostra 
experiència laboral. 

L’activitat va consistir en desenvolupar una sessió participativa d’una hora de duració amb un 
caire amè on s’exhibeix inicialment un PowerPoint amb fotografies, dibuixos i esquemes en el 
qual el discurs es desenvolupa sobre la idea d’on surten els conceptes respecte a història i art 
que han vist a classe39. 

El PowerPoint era una guia base per seguir el fil conductor explicatiu del tema permetent-nos 
seguir un ordre en les idees que volíem transmetre a l’alumnat. Durant el passi comentat 
d’aquest PowerPoint, els nens podien aturar el discurs sempre en qualsevol moment amb tantes 
preguntes com volguessin fer. Les seves inquietuds, dubtes i curiositats eren les nostres 
prioritats a resoldre. Creiem que els nanos varen quedar satisfets a tenor dels seus agraïments 
una vegada es van acomiadar de nosaltres. 

L’estructura de la sessió va consistir en: 

a) Una presentació de qui som i què fem en la nostra institució. 
b) Explicació del que és un arxiu històric, una biblioteca, una cartoteca i un museu. Com 

es treballa aquí i com el que s’explica en els seus llibres està en aquests centres. 
c) Demostrar el que passa quan hi ha incidència en aquestes institucions a partir de les 

nostres experiències presentant-lo d’una forma gràfica i atractiva per l’alumne. 
d) Presentació d’exemples generals d’incidències per l’aigua. 
e) Presentació d’exemples generals d’incidències per foc. 
f) Presentació d’exemples generals d’incidències por esfondrament. 

                                                           
38 L’àrea de Cultura del CEC que està composada pels arxius fotogràfic i històric, biblioteca, cartoteca 
històrica i Fons d’art, va veure interessant aprofitar la conjuntura dels primers temes d’història per parlar-
los el que és i d’on surt tot el que els hi expliquen els seus educadors. 

39 Veure en annex el desenvolupament de la sessió. 
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g) Presentació gràfica d’actuacions que el CEC ha fet per solucionar totes aquestes 
incidències. 

h) Acomiadament dels alumnes convidant-los a fruir amb el que els hi expliquen sobre el 
tema a classe i a tenir curiositat per aprendre coses a través de les biblioteques, els 
museus i les excavacions arqueològiques. 

L’activitat es va tancar per part del professorat de l’escola incloent una pregunta senzilla a 
l’examen d’avaluació del trimestre sobre el que havien vist a la sessió. En el cas d’aquesta escola 
va ser una pregunta concreta:  quins tipus d’incidents poden haver en un arxiu provocats per la 
mà de l’home?. Pregunta oberta que podien respondre sense dificultat perquè vam ésser molt 
gràfics amb els exemples exposats i fàcils de recordar per l’impacte visual que tenien. 

La decisió per part de l’equip docent de l’escola Shalom d’incloure aquesta pregunta en un 
exercici valoratiu per l’alumnat sobre els continguts de la nostra activitat obeeix a l’objectiu de 
fer entendre als alumnes que totes les activitats complementàries organitzades en paral·lel a les 
classes docents a l’aula tenen un sentit i una importància en la seva formació i han de ser 
tractades al mateix nivell que les activitats rutinàries dins de l’aula. Nosaltres aprovem i recolzem 
aquesta visualització per l’alumne de la importància que té qualsevol activitat organitzada pel 
centre.  

 

Proposta 2: Introducció a l’excursionisme 

Tot seguit a aquesta primera proposta vàrem optar per desenvolupar un seguit d’ofertes 
educatives centrades en el medi natural que poden complementar la formació en diverses 
assignatures del model curricular actual pels nois/es com són per exemple l’activitat escolar a 
les coves de Simanya, exercicis d’orientació a o l’excursió Montserrat 360º. De totes les 
desenvolupades volem presentar aquí l’activitat anomenada Introducció a l’excursionisme amb 
la qual l’àrea de Cultura, i en especial l’arxiu històric, han col·laborat en el seu disseny. Creiem 
que és escaient exposar-la aquí perquè demostrem que a part aconseguir transmetre els valors 
de la nostra entitat també posem el nostre patrimoni documental esportiu en servei i comptem 
amb ell per alguna cosa més que estar arxivat en uns compactes a dipòsit i amb mínima consulta. 

L’activitat consisteix en fer una sessió introductòria a l’excursionisme permetent un petit tast de 
les diverses modalitats d’excursionisme a muntanya fent servir les nostres instal·lacions 
esportives. Combinem continguts esportius, activitat física i conceptes d’història de 
l’excursionisme.  Els continguts  de l’activitat abasten en quatre línies: 

a) La muntanya en imatges. Documental sobre l’aportació de l’excursionisme i la pràctica 
dels esports de muntanya produït pel CEC amb materials dels arxius de l’entitat.  

b) Aula de formació. S’explica coneixements bàsics d’excursionisme, material i seguretat 
en muntanya. 

c) Activitat pràctica. Escalada en bloc. Descobrir l’escalada, potenciar els treballs en 
equip, experimentar sensacions noves i enfortir les relacions entre els alumnes. 

d) El museu de l’excursionisme. Donar una visió històrica de l’excursionisme a casa nostra 
i del CEC a partir de fets rellevants, alpinistes destacats i la documentació rellevant que 
tenim. 
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Tot el material didàctic i esportiu (a excepció de la roba esportiva personal) l’aporta el CEC. Ràtio 
de 3 monitors per 50 nens. Horari sessió d’un matí. Es desenvolupa en tota la temporada escolar. 

 

Conclusions 

El CEC a través de l’àrea de Centres Escolars i l’àrea de Cultura en particular estem compromesos 
en el desenvolupament, la gestió i la difusió d’activitats destinada al jovent de entre 7 i 17 anys. 
La renovació de l’entitat passa per rejovenir la massa social i això només es pot fer potenciant 
activitats per a nens i joves. Una manera directa de fer-ho és col·laborant amb el món educatiu 
del jovent que hi ha al país. 

L’escola de Guies i Activitats Centres Escolars de la nostra entitat ha anat demostrant poc a poc 
el potencial de regeneració que pot tenir el CEC engrandint i potenciant amb el pas del temps 
activitats en l’àmbit escolar. Activitats útils, dinàmiques i enriquidores. I no només això, la 
generació d’activitats en el medi natural per a l’àmbit educatiu pot portar fins i tot a ser una 
tasca d’inclusió social com ho demostren els nostres projectes amb la Fundació La Caixa. 
Treballem en tots els àmbits socials. 

En consonància amb aquesta política d’actuació l’àrea de Cultura també ha anat consolidant una 
parcel·la d’actuació en el camp educatiu sense perdre de vista el sentit que té el nostre camp 
que és conservar, gestionar i difondre els fons documentals esportius. 

El que oferim a les escoles és un ric i variat elenc d’activitats, que permet adaptar-nos a tot el 
cicle curricular i a tot tipus de centres escolars del territori, tot combinant esport, natura i 
cultura.  

Hem presentat dues possibles actuacions per al cicle superior de primària però nosaltres des de 
Centres Escolars també desenvolupem altres activitats educatives per a cicles superiors 
educatius d’ESO i Batxillerat. Les propostes que fem van en consonància a tot tipus d’alumnes i 
abasten des de visites culturals i tallers fins a col·laboracions per a treballs de síntesi a l’ESO i de 
recerca per al batxillerat. 

Però els arxius del CEC, tant el documental com el fotogràfic, són molt rics i tots els seus fons es 
presten a ser una font de recursos per a activitats de tot tipus i a tots els nivells. Evidentment 
també pel camp de la docència. Educació i arxius esportius poden estar sempre en sintonia a 
tots els nivells. Els arxius esportius i en particular els del CEC poden ser una bona eina educativa 
que permet fer difusió de tot el que conservem. 

Així, doncs, restem a disposició de tota la comunitat educativa que vulgui comptar amb els 
nostres serveis per enriquir i potenciar les seves propostes formatives no descuidant, però, que 
arxiu i món educatiu es donen la mà i poden treballar plegats pel bé dels nostres joves 
estudiants.  
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Annex 1: PowerPoint de proposta 1 per a nens 5-6è CS Primària 

 

 

                                                                                    

  

 

Presentació als 
alumnes  de qui som, 
què fem i quin és 
l’interès que tenim de 
compartir amb ells 
l’activitat programada 

Explicar de forma 
interactiva que hi ha en 
un arxiu, com 
treballem i com els 
investigadors treuen la 
informació que ells 
troben després en els 
seus llibres de classe 

Explicar de forma interactiva 
què hi ha en una biblioteca i 
com els lectors treuen la 
informació que ells troben 
després en els seus llibres de 
classe 
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Explicar de forma interactiva 
que hi ha en una cartoteca i 
com els investigadors treuen 
la informació que ells troben 
després en els seus llibres de 
classe 

 

Explicar de forma interactiva 
el perquè dels museus. Què 
anem a fer als museus i 
perquè es fan exposicions . 
Fer entendre que és difondre 
informació 

Explicar de forma gràfica i 
interactiva del  què fem 
quan tenim problemes 
amb excés d’aigua 

Explicar de forma gràfica i 
interactiva del què fem quan 
tenim problemes amb el foc 
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Explicar de forma 
gràfica interactiva què 
fem quan tenim 
problemes per 
l’actuació de la natura i 
la mà de l’home 

Com actuem quan els 
problemes són prou 
importants i coneguts 

Expliquem que és un 
servei de  
restauració i on, 
quan i com funciona 
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ACTUACIONS 
NOSTRES: 

EN EDIFICIS 

ACTUACIONS 
NOSTRES:  

   

ACTUACIONS 
NOSTRES: 

EN DOCUMENTS 
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ACTUACIONS NOSTRES: 

EN DOCUMENTS 

ACOMIADAMENT 
DEL GRUP 
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Annex 2: Fitxa proposta 2 de distribució a centres escolars 
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Presentació de la unitat didàctica de l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès: “El setge” 
Francesc Morera i Menéndez; Josep Ribas i Solà; Gaspar Tarrida i Sugranyes 

 

Josep Ribas i Solà (jribass@gencat.cat). Arxiu Comarcal del Ripollès 

Francesc Morera i Menéndez. Associació Palimpsest 

Gaspar Tarrida i Sugranyes. Associació Palimpsest 

 

Resum 

Els fets ocorreguts el maig de 1839 dins el context de les guerres carlines són molt importants 
per a la vila de Ripoll. Hi ha un abans menestral de la vila que desapareix. El monestir ja havia 
perdut la seva força i tot estava a punt de canviar. L’assalt de les tropes carlines a la vila de Ripoll, 
que culmina el 27 de maig de 1839, és l’escenari on centrem aquesta unitat didàctica amb 
l’objectiu que els seus participants vegin el conflicte de des diversos punts de vista i això els ajudi 
a comprendre què va significar aquest episodi per a la nostra població.  

 

Paraules clau 

Unitat didàctica; Arxiu Comarcal; Ripollès, Setge; 1839; Ripoll; realitat augmentada 

 

Introducció 

L’Arxiu Comarcal del Ripollès, amb la voluntat d’apropar-se al món educatiu, ha impulsat 
aquesta unitat didàctica, que s’ha desenvolupat conjuntament amb l’Associació Palimpsest. 

Amb la proposta que ara us presentem, volem oferir als alumnes de secundària una activitat per 
aproximar-se als fets de maig de 1839 a Ripoll, el setge i la destrucció de la ciutat en el context 
de la primera guerra Carlina a Catalunya. 

La proposta parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina didàctica per fomentar la 
participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al voltant dels fets de maig de 1839. En 
diversos grups hauran d’assumir un personatge i posar-se en la seva pell per entendre les seves 
motivacions i com va prendre partit per un bàndol o l’altre. 

Les eines principals són els documents de l’època que es guarden a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, 
el relat d’Eudald Mirapeix o els comunicats militars del capità Joan Carbó. A través d’aquestes i 
altres fonts primàries, com el relat de l’intendent carlí Gaspar Díaz de Labandero, hem elaborat 
un diari del setge i una biografia del capità Carbó i les seves gestes militars. 

Per il·lustrar aquests textos, hem fet servir algunes fotografies de l’Arxiu Comarcal, però (ai!) 
són de més tard, ja que el 1839 encara no havien inventat la càmera fotogràfica! Els alumnes 
hauran de poder distingir les fonts primàries de les secundàries, les autèntiques de les nostres 
reelaboracions i, també, saber llegir i interpretar plànols històrics de Ripoll. 
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L’activitat també inclou una visita al centre de Ripoll per reconèixer els escenaris del setge a 
través de les seves restes actuals. Per afegir elements lúdics a la visita, els alumnes hauran de 
fer una cerca d’objectes de l’època en 3D, que hauran de capturar amb l’smartphone i una 
aplicació de realitat augmentada. 

Creiem que aquesta pot ser una bona manera que els actuals alumnes de secundària s’apropin 
als fet del maig de 1839 a Ripoll. 

 

Guia didàctica de “El setge” 

• Durada de l’activitat i visita a l’Arxiu: 2 hores. 
• Adreçada a alumnes de segon cicle d’ESO i Batxillerat. 
• Objectius de l’activitat: 

o Conèixer els fets del setge i la destrucció de Ripoll el maig de 1839, els seus 
personatges i motivacions. 

o Treballar amb fonts primàries i secundàries provinents de l’Arxiu (textos, gravats i 
fotografies). 

o Visitar in situ escenaris històrics i reconèixer-ne les restes actuals. 

 

Aquests objectius estan en línia amb els del currículum de ciències socials de 3r i 4t d’ESO, 
concretament, amb els continguts i procediments següents: 

• Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre l’Antic Règim i 
l’època contemporània. 

• Treball amb informacions extretes de fonts primàries, provinents de l’Arxiu, i 
secundàries. 

• Lectura de plànols i mapes històrics. 

 

Metodologia 

L’activitat es basa en una visita a l’Arxiu Comarcal del Ripollès per conèixer algunes de les fonts 
primàries que ens expliquen els fets de maig de 1839. 

La proposta de la visita parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina didàctica per fomentar 
la participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al voltant dels esdeveniments del setge de 
Ripoll el 1839 i el seu context en la primera guerra Carlina. 

L’activitat també inclou una visita al centre de Ripoll per reconèixer alguns dels escenaris del 
setge a través de les seves restes actuals. S’afegeixen elements lúdics a la visita amb la cerca i 
captura d’objectes de l’època pertanyents a l’enemic, objectes en 3D que cal capturar amb 
l’smartphone. 

Per tal de visualitzar els objectes en 3D, cal una aplicació de realitat augmentada (RA Layar). 
S’han creat dues capes de realitat augmentada (RA) sobre l’activitat: una com a joc de motivació 
per capturar espies carlins (capa «27 de maig») i l’altra com a part de la dinàmica de la visita de 
distingir i capturar els objectes de l’enemic (capa «El setge»).  
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Dinàmica de l’activitat 

 

Presentació del joc 

Durada: 30 min. 

Lloc: sala de l’Arxiu. 

Objectiu: motivar el grup, repartir els rols i iniciar el joc. 

 

Inici amb la lectura d’extractes dels relats del setge: 

1.- «En la noche del 19 al 20 de mayo último una facción escogida, a las órdenes del cabecilla 
Buxó, circunvaló por tercera vez la villa de Ripoll con el objeto de sorprenderla; pero la suma 
vigilancia de su guarnición burló entonces como siempre sus esperanzas, y retiróse avergonzada 
hacia el pueblo de Sobellas, a distancia de legua y media, en donde se hallaba su jefe superior 
con unos tres mil quinientos hombres, más ciento y tantos caballos y una batería y media de 
montaña.» 

Font: Joan Carbó, comunicat militar. 

 

2.- «26 de mayo... A cosa de las 10 de la mañana, al mismo día la torre de la Bandera, ya medio 
arruinada por el continuo fuego de la artillería, tuvo que rendirse después de una heroica y tenaz 
resistencia; la guarnición que la defendía, compuesta de dos oficiales y 13 hombres, quedó 
prisionera a excepción del oficial de la M. N. de Ripoll, D. Francisco Molas, vecino de Vallfogona, 
que tuvo el valor y serenidad al salir de la torre de escape, echándose montaña abajo y 
penetrando hasta la Villa, saliendo incólume de los continuos tiros que le dirigieron desde lo alto 
de la montaña; batía la torre una batería compuesta de tierra y glevos colocadas a unos 100 
pasos de distancia: tiraron contra la torre 250 cañonazos.» 

Font: Eudald Mirapeix. Saqueo, destrucción e incendio de Ripoll. 

 

3.- «Por último montó sus baterías por la parte del Freser, y abierta ancha brecha en el muro, 
decidió dar el postrero asalto... Era la mañana del día veintisiete... ¡Día de doloroso recuerdo!... 
Al redoblar de los tambores y tocando la banda un alegre paso doble, los batallones carlistas 
atravesaron el río con agua hasta la rodilla, y al paso de carga lanzáronse a la brecha. 
Intrépidamente se defendían los ripolleses, y a los gritos de “¡Muera el tigre de Barcelona!” 
corrían con sus fuegos el río, sembrándolo de muertos y heridos que, con su sangre, aumentaban 
la corriente, enrojeciendo las aguas.» 

Font: Luis Bordas. Hechos históricos y memorables. El gall de Ripoll, 26/05/1917. 

 

Dinàmica del joc 

La classe es divideix en quatre grups, i a cada grup se li assigna un dels quatre personatges del 
joc que representen quatre personatges que van viure el setge de 1839. 
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Cal explicar als nois i noies que des d’aquest moment han d’intentar posar-se en la pell del 
personatge i veure els esdeveniments que ens expliquen els documents des del seu punt de 
vista. Quan fem la visita als escenaris del setge de Ripoll, també cal que tinguin clar en quin 
bàndol lluitaven, dins o fora de la vila, i reconeguin els objectes que els eren propis. 

• Personatge 1: Sóc un soldat carlí. Abans era teixidor, però els nous telers em van 
deixar sense feina. Al mas hi havia massa boques per alimentar, i després de les 
últimes males collites em vaig allistar a Berga, ja que la soldada és bona. 

• Personatge 2: Sóc la dona d’un canoner i voluntari civil per a la defensa de la vila. Ara 
porto beguda als homes que defensen la muralla, i penso quina de les armes que han 
ajudat a fabricar els matarà. 

• Personatge 3: Sóc un pagès de la parròquia de Ripoll i des de casa veig l’avanç de les 
tropes carlines. I penso què hi haurà de bo per a mi en tot aquest daltabaix. Potser tots 
aquests menestrals sense Déu que ens guaiten amb suficiència ho deixaran de fer. 

• Personatge 4: Pertanyo a la milícia nacional d’Olot i fa anys que conec el capità Carbó. 
Vaig lluitar al seu costat en la defensa de Sant Joan de les Abadesses el 1837, quan el 
va assetjar l’Urbiztondo; aleshores era només tinent. 

Recursos: les fitxes dels quatre personatges. 

 

Recorregut en grups per Ripoll 

Durada: 45 min. 

Lloc: carrers del centre de Ripoll. 

Objectiu: visitar els escenaris del setge i capturar objectes 3D. 

 

Cada grup surt de l’Arxiu amb un mapa de la muralla de Ripoll del segle XIX i haurà de trobar els 
elements amagats del bàndol contrari (objecte en 3D en RA), que haurà de capturar amb 
l’smartphone i l’aplicació Layar, reconèixer-lo, fotografiar-lo i enviar-lo a les xarxes (compartir a 
Twitter o Instagram) amb el hashtag (#acriexperience seguit del #setge i del corresponent al seu 
personatge: #carli, #milicia, #pages, #donacanoner). Els objectes es podran trobar en escenaris 
importants del setge: 

• El pont sobre el Ter (ara, pont d’Olot) i l’entrada des del Raval de l’Hospital. 
• La muralla del carrer Trasvalls (ara, Pirineu), carrer dels Valls (ara, Trinitat), la Casa 

Solanell i el fortí de l’Estrella. 
• La muralla entre el pont del Raval de Can Víctor i el portal de l’Arquet (antic 

ajuntament). 
• La muralla i l’entrada de l’antic portal de Sant Pere. 

 

Cada grup haurà de trobar quatre objectes i triar quins pertanyen al bàndol enemic. Hi ha vuit 
objectes, quatre per cada bàndol. 
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Recursos: plànol de la muralla de Ripoll, smartphone amb l’aplicació Layar instal·lada. 

 

Posada en comú i construcció final del relat Setge de Ripoll, 1839 

Durada: 45 min. 

Lloc: sala de l’Arxiu. 

Objectiu: posada en comú i construcció final del relat de cada grup. 

 

Preguntes que ha de respondre cada grup: 

• En quin bàndol he lluitat? 
• Quins interessos he defensat? 
• Com m’han afectat els esdeveniments? 
• Amb quins personatges m’identifico? 
• Què explicaré als meus fills dels fets? 

Les respostes han de permetre a cada grup d’elaborar un relat sobre els fets que han de posar 
en comú amb la resta de grups. En la posada en comú i el debat conduït es fusionaran els quatre 
relats per donar una imatge més o menys fidel del que va passar des de quatre punts de vista. 
La posada en comú es pot filmar per així generar una narració nova sobre els fets. 

El dinamitzador ha d’ajudar els alumnes a centrar-se en el rol que se’ls ha donat al principi per 
elaborar el seu relat. Pot fer servir les notes de context i aquests apunts per a la dinamització de 
la posada en comú: 

• Cal recordar que l’activitat se centra en els fets de maig de 1839 i en el setge de Ripoll. 
No es pretén explicar la guerra Carlina, sinó només tenir-la com a context dels fets. 

• Els fragments de textos que acompanyen la fitxa de cada personatge volen ajudar-lo a 
veure els fets des del seu punt de vista. És important que cada grup elabori un relat 
amb les seves pròpies paraules. 

Per ajudar cada grup/personatge en l’elaboració del seu relat, es pot recórrer a binomis que els 
ajudin a situar-se: 

Qualsevol setge implica que hi ha els de dins i els de fora de la muralla; que, un cop 
iniciat el setge, no es pot sortir-ne ni entrar-hi, i és difícil canviar de bàndol. En el 
nostre cas, dos personatges són a dins (el milicià i la dona del canoner) i dos 
personatges són a fora (el soldat carlí i el pagès). Tot i així, cal evitar la simplificació de 
liberals (o cristins) a dins i carlins a fora. 
Els interessos o les motivacions de cada personatge també són diferents: 
Els soldats carlins tenen diverses motivacions per enrolar-se i, sobretot, un sou (vegeu 
la fitxa de Joan Cavalleria Ne). En canvi, els pagesos dels voltants de Ripoll (la 
parròquia) patien la crisi i tenien greuges amb el habitants de la vila. 
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Dins de Ripoll també eren diferents les motivacions que movien els milicians (molts, 
vinguts de fora), que cobraven un sou i devien lleialtat al govern, i les motivacions dels 
habitants i voluntaris (homes i dones de Ripoll), que defensaven casa seva i la feina. 
El final del setge i la batalla van ser molt diferents per als quatre personatges (vegeu la 
part final del relat d’Eudald Mirapeix): 
Els soldats carlins van patir centenars de baixes, morts i ferits, durant la batalla i 
l’assalt a Ripoll. Un cop dins la ciutat, van cometre pillatge i atacs a civils amb ràbia; en 
canvi, van mantenir una certa disciplina militar amb els defensors. 
Els pagesos dels voltants de Ripoll van aprofitar, durant dies i dies, per endur-se tot 
allò que van deixar els soldats carlins, mostrant ànims de revenja de greuges antics. 
Els milicians defensors de la vila (incloent-hi Joan Carbó) van ser fets presoners de 
guerra i portats a Berga fins al final de la guerra. Van tenir moltes menys baixes que 
l’altre bàndol (58 morts i 34 ferits, segons Mirapeix). 
Els habitants de la vila de Ripoll van ser els qui més van rebre i pitjor van viure els fets. 
Els homes, presoners a Berga; les dones i els nens, expulsats de la vila, buscant refugi 
en altres pobles, i amb les cases destruïdes i incendiades. 

El punt i final de l’activitat serà la lectura d’un fragment de Mirapeix que explica la destrucció de 
Ripoll i la commemoració dels fets cada 27 de maig (El Ripollès, 1918). 

 

Nota: com a motivació prèvia per a l’activitat, podeu visualitzar els 20 minuts inicials del 
programa de TV3 El lloc dels fets dedicat als fets de maig de 1839 

 

Fitxes 

Personatge 1: Sóc un soldat carlí. Abans era teixidor, però els nous telers em van deixar sense 
feina. Al mas hi havia massa boques per alimentar, i després de les últimes males collites em 
vaig allistar a Berga, ja que la soldada és bona. 

 

«[...] todos se lanzan a porfía: el mayor silencio tenía los ánimos en suspenso; la voz de guerra 
de los sitiadores desde lo alto de la muralla es contestada con un fuego sostenido por los 
sitiados; esto no contiene a muchos, que se arrojan del otro lado; tratan de seguir adelante; el 
fuego les detiene por todos lados; se encuentran en su frente con otra muralla que igualmente 
vomita fuego: no tienen escalas para saltarla; y la voz de algunos que decían, “no podemos 
pasar, hay una muralla muy alta de frente y por los lados, fuertes tambores. Estamos perdidos”.» 
(Gaspar Díaz de Labandero). 

 

«[...] persona con heroico ejemplo, hasta dentro del río: bajan estas sus armas; pasan a la carrera 
con agua a la rodilla: la corriente arrastra algunos de aquellos valientes que tiñen en parte con 
su sangre las cristalinas aguas del Freser, mientras otros quedan pidiendo auxilio a sus 
compañeros en medio del río, sin poder ser socorridos hasta entrada la noche. Todo es algazara, 
todo confusión y espantoso ruido: las descargas de los unos y de los otros, el estruendo del 
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cañón, los gritos de los que atacan y se defienden, se confunden en la atmósfera cubierta de la 
densa nube que forma el humo de la pólvora.» (Gaspar Díaz de Labandero). 

 

«El jefe que mandaba el punto resolvió tomarlo a viva fuerza por caro que costase: llama 
personalmente a varios voluntarios que conocía por su arrojo: promete el real diario vitalicio a 
los primeros que tomasen el tambor: estos se ofrecen a hacerlo: el jefe les permite que elijan a 
otros de sus compañeros; y cuando estuvieron dispuestos, se dirigen al tambor. Algunos mueren 
en el momento de su partida; otros quedan heridos en el camino; los más llegan; se aproximan 
a las aspilleras; se apoderan de estas; acude más fuerza en su auxilio; montan unos sobre otros, 
y por encima hacen fuego; los defensores se aturden: la mayor parte abandonan su puesto; 
saltan los sitiadores: avanzan los zapadores, que empiezan sus trabajos para abrir comunicación; 
los sitiados se rehacen, y vienen a conquistar su terreno perdido; unos y otros se olvidan de que 
tenían cargados sus fusiles, y el combate se sostiene por un gran rato a la bayoneta.» (Gaspar 
Díaz de Labandero). 

 

Personatge 2: Sóc la dona d’un canoner i voluntari civil per a la defensa de la vila. Ara porto 
beguda als homes que defensen la muralla, i penso quina de les armes que han ajudat a fabricar 
els matarà. 

 

«Los defensores, todos de la villa, viendo que el punto era atacado, no solo aumentaron las 
obras de defensa de todos los modos posibles, sino que cargando su fuerza sobre aquel punto, 
lo defendían con un tesón admirable: por cada ventana de las casas, por cada balcón, por cada 
hueco desde el más grande hasta el más pequeño, se hacía un fuego sostenido: las casas fueron 
aspilleradas en todos los pisos; y hasta por las boardillas, y lo que aún parece una exageración y 
no es sino la verdad, hasta por debajo de las tejas salía fuego. Bravos, valientes cual otros, fueron 
los defensores de la desgraciada Ripoll.» (Gaspar Díaz de Labandero). 

 

«[...] pues la industriosa villa de Ripoll sufrió once días de sitio sin que nadie fuese a auxiliarla. 
Hasta las mujeres tomaron parte en la nunca bien ponderada resistencia que hizo aquella villa 
digna de mejor suerte.» (Luis Bordas). 

 

«Una guarnición valiente a la par que decisiva; una Milicia Nacional entusiasta; una vecindad 
inflamada del más puro ardor patrio, se disputaban los peligros por el honor de batir a un 
enemigo feroz y encarnizado. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos por su parte se 
esmeraron en obedecer puntualmente mis órdenes.» (Joan Carbó). 

«Finalmente, si los desdichados ripolleses han sufrido una suerte la más dura, si tantas viudas, 
huérfanos e infelices ha creado una defensa gloriosa, aunque infausta [...].» (Joan Carbó). 

 

«Las mujeres que se hallaban en Ripoll en el funesto día de su destrucción e incendio, y que 
lograron sobrevivir a tanta catástrofe, sin piedad ni compasión fueron expulsadas del país, 
insultadas, miradas con odio, tratadas con desprecio sin querer darles albergue, ni siquiera 
rozarse con ellas para no comprometerse; anduvieron dispersas y errantes buscando asilo y 
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protección en varios puntos fortificados, debiendo su subsistencia a la generosidad de varios 
hombres benéficos compadecidos de sus desgracias, y al parentesco y amistad.» (Eudald 
Mirapeix). 

 

Personatge 3: Sóc un pagès de la parròquia de Ripoll i des de casa veig l’avanç de les tropes 
carlines. I penso què hi haurà de bo per a mi en tot aquest daltabaix. Potser tots aquests 
menestrals sense Déu que ens guaiten amb suficiència ho deixaran de fer. 

 

«Otros, adictos al partido Carlista, de cuyo imponente ataque no dudaban, tomaron la prudente 
precaución de evitar el peligro saliendo fuera de la villa, dejando pasar la tempestad.» (Eudald 
Mirapeix). 

 

«La mayor parte de los paisanos y labradores de los pueblos de la comarca iban con mulos y 
salían cargados del botín de Ripoll; en todas las direcciones se veía un enjambre de personas de 
todos sexos cargadas de ricos despojos. Mucho tiempo duró el incendio, saqueo y destrucción.» 
(Eudald Mirapeix). 

 

«A Catalunya, en els primers temps de la guerra, trobem destacaments de l’exèrcit liberal a la 
Seu d’Urgell, Talarn, Cervera, Lleida, Solsona, Berga, Vic, Ripoll, Manresa, Girona, Mataró, 
Barcelona, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus. D’altra banda, els carlins van controlar part 
dels espais compresos entre aquests destacaments liberals; es tractava de poblacions, la major 
part de reduïdes dimensions i d’àmbit rural, en què regien els principis de la llei tradicional, les 
quals, més o menys marcadament, van aixecar-se a favor dels carlins o van aixoplugar partides 
guerrilleres. Des d’aquestes contrades, s’iniciaren les primeres accions militars carlines.» 
(Algunes problemàtiques de la cartografia històrica. El cas de la primera guerra Carlina. Joan 
Xavier Quintana – Mateu Morillas). 

 

Personatge 4: Pertanyo a la milícia nacional d’Olot i fa anys que conec el capità Carbó. Vaig lluitar 
al seu costat en la defensa de Sant Joan de les Abadesses el 1837, quan el va assetjar 
l’Urbiztondo; aleshores era només tinent. 

 

«La torre de las Banderas, cuya guarnición solo constaba de unos 20 hombres, se defendió con 
un heroísmo temerario contra la artillería y fusilería carlista parte de la tarde del 24 y todo el 25, 
hasta que, viendo hundirse sobre ellos la cúpula después de haber tenido seis ó siete hombres 
destrozados los unos, sin brazos los otros y muerto alguno, todos de bala de cañón, la 
abandonaron los pocos que habían quedado en disposición de hacerlo, en la tarde del último 
día; y precipitándose por la falda de la montaña, se encerraron con sus compañeros para pelear 
aún.» (Gaspar Díaz de Labandero). 

 

«[…] los que estaban dentro no hacían más que prolongar la mortal angustia en que les tenía 
sumidos la temeraria resistencia del comandante de armas don J. Carbó (Frisa), que no quería 
rendirse, siendo de todos punto infructuosos los ruegos y lágrimas de su misma esposa, que se 
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lo imploraba de rodillas en nombre de tantos como nos hallábamos en aquel sagrado recinto. 
Cedió por último a las amenazas que se le hicieron de darle muerte para entrar después en una 
capitulación con los sitiadores, a quienes veíamos ya arrimados a las paredes del templo, 
blandiendo el puñal homicida y amenazándonos de muerte, si no nos rendíamos a discreción.» 
(Libro de memorias de Agustí Caballería i Deop, Arxiu Comarcal del Ripollès). 

 

Preguntes que ha de respondre cada grup: 

• En quin bàndol he lluitat? 
• Quins interessos he defensat? 
• Com m’han afectat els esdeveniments? 
• Amb quins personatges m’identifico? 
• Què explicaré als meus fills dels fets? 

 

Aplicació i desenvolupament del projecte 

La guia didàctica de “El setge” està estructurada en set parts: 

• Guia didàctica. 
• Context històric. 
• Els protagonistes. 
• El relat: tres mirades sobre el setge. 
• Biografia del capità Joan Carbó. 
• El setge, dia a dia. 
• Estampes carlines. 

 

La primera és la que hem presentat en el punt anterior, i les sis següents ens ajuden a 
contextualitzar el tema estudiat i aprofundir-hi. D’aquesta manera, si el personal docent ho creu 
oportú, es pot aprofundir en l’estudi d’aquest fet determinat. 

El disseny de la primera part d’aquest projecte ha finalitzat aquest any 2017. Per tal de presentar 
el projecte i poder fer les primeres valoracions dels materials elaborats, s’han fet dos passos fins 
ara. 

En primer lloc, s’ha presentat durant el mes de juny, al Centre de Recursos Pedagògics de la 
comarca del Ripollès, a tots els instituts de la comarca perquè el puguin incloure en les activitats 
programades per a l’any següent. La voluntat és acostar-lo al màxim de centres educatius que 
hi puguin estar interessats per tal de poder-lo explotar el màxim possible, avaluar-lo i seguir 
creant nous productes. 

Durant el mes de juliol, vam aprofitar el material creat per poder elaborar un camp de treball 
dirigit al públic en general i que va tenir molt bona acollida amb les persones adultes. Aquest 
camp de treball es va incloure en les activitats programades per l’Ajuntament de Ripoll 
anomenades «Tocs d’estiu». Els dimarts al vespre, durant tres setmanes, es va presentar el Ripoll 
de 1839 a través d’una ruta pel recorregut de les defenses de la vila, es van poder caçar espies 
carlins que havien entrat a la vila amb els smartphones i capturar objectes de realitat 
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augmentada amb el programa Layar, i finalment es va fer una dramatització de la caiguda de 
Ripoll i la posterior ocupació de la vila per les tropes carlines a partir dels textos treballats en 
aquesta unitat didàctica. 

Finalment, estem considerant la possibilitat de realitzar un conte dirigit als més menuts per 
explicar i situar els principals fets ocorreguts en el setge de la vila de 1839. 

 

Objectes 3D que s’hauran de trobar amb l’smartphone 

 

1.- Reproducció pistola de fabricació ripollesa 

 
Autor: Francesc Morera i Menéndez 
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2.- Xacó de la milícia nacional 3.- « Detente bala » 

  

Autor: Francesc Morera i Menéndez Autor: Francesc Morera i Menéndez 

 

4.- Barricada a la casa de la vila 

 
Autor: Francesc Morera i Menéndez 
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Resum 

Aquesta comunicació vol posar sobre la taula la necessitat d’establir un debat als arxius sobre 
quin és el model pedagògic sobre el qual ens hem de basar en la creació, aplicació i difusió dels 
materials, activitats, tallers, visites i d’altres que estem oferint als nostres arxius, i la necessitat 
de treballar conjuntament per fixar unes bases i una metodologia que serveixi de guia o manual 
al nostre col·lectiu. 

 

Paraules clau 

Model pedagògic; metodologia; arxius; didàctica. 

 

 

Proposta d'enfocament metodològic de la didàctica als arxius 

Apostem per un aprenentatge actiu 

En el nostre col·lectiu portem uns quants anys treballant per  oferir a les escoles visites, activitats 
i tallers, i hem fet un esforç important per entendre com s’articula en l’actualitat el sistema 
educatiu i com hem de crear els continguts de les nostres activitats per què segueixin els 
estàndards que es demanen des dels centres educatius, competències bàsiques, encabir-se al 
currículum, etc. 

En aquest sentit, la feina feta des del departament de didàctica de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
amb la Pilar Reverté Vidal com a responsable, i les diferents Jornades d’Educació i Arxius, han 
estat el referent on molts de nosaltres hem anat a buscar quan ens hem plantejat de crear 
propostes didàctiques als nostres arxius.40 

Però, potser ha arribat el moment en què fem un pas més si volem que aquests esforç que s’ha 
fet, apostant per la didàctica als arxius, s’acompanyi d’uns valors, d’uns principis ètics i morals  
que ens permetin oferir a la societat instruments, en aquests cas pedagògics, que contribueixin 
a consolidar un model educatiu que en aquests moments està apostant pel canvi, incorporant 
una major llibertat cap a l’alumnat i fent que siguin actius en el seu aprenentatge, i que necessita 

                                                           
40 REVERTÉ, Pilar; CASAS, C. “Models per dissenyar propostes didàctiques d’aula utilitzant les tecnologies 
de l’aprenentatge i el coneixement i les fonts primàries”. III Jornades d’Educació i Arxius. Barcelona: ICE-
UAB, 2011. 

mailto:ltmlaura@gmail.com
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que des de les institucions contribuïm obrint-nos i deixant que ens descobreixin i trobin per ells 
mateixos quina és la nostra utilitat. 

En el fons, com arxivers, sabem que és part de les nostres funcions i així queda recollit al 
preàmbul del Codi deontològic dels arxivers catalans. 

“Els arxivers tenen com a funció social assegurar i possibilitar la utilització dels documents 
d’arxiu, i de la informació que contenen, amb finalitats jurídiques, administratives, informatives, 
culturals i científiques. D’aquesta manera, els arxivers contribueixen a millorar el funcionament 
de les organitzacions, a salvaguardar els drets i els deures de les persones que contenen els 
documents, a preservar la memòria col·lectiva i a fer possible la recerca científica i la difusió de 
la cultura.”41 

 

Imatge 1.  Alumnes de primer de batxillerat realitzant el taller didàctic de l’ACBEB. 

ACBEB. 26 de gener de 2018 

L’aportació que pot fer la didàctica a la societat és innegable, ja que ens permet donar accés als 
centres educatius a les nostres institucions, ara només cal una aposta decidida per treballar amb 
una base pedagògica definida i analitzar què està passant en l’entorn educatiu per no quedar 
obsolets. 

                                                           
41 Associació d’Arxivers de Catalunya i Gestors de Documents. Codi deontològic dels arxivers catalans 
(2002). Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya. [consulta: 06 de juny de 2018]. Disponible a: 
https://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/128-textos-01-codi-
deontologic-dels-arxivers-catalans-1/file 
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Sabem què està passant actualment a nivell pedagògic a Catalunya? 

El model pedagògic que s’està fent servir actualment a moltes escoles ja fa temps que trontolla, 
ha quedat més que demostrat (fracàs escolar, informes PISA…) que el model de transmissió no 
funciona amb els alumnes del segle XXI, el docent no aconsegueix captar l’atenció cap al seu 
discurs en uns estudiants que en el seu dia a dia tenen un accés constant a la informació. 

Des de l’Escola Lliure, pionera, i d’altres moviments pedagògics alternatius i alguns centres 
reglats, s’ha començat, novament, a posar en valor tots aquells models pedagògics que ja 
reivindicaven el paper que té el propi infant en el seu desenvolupament a partir del 
descobriment propi, interactuant amb el medi de forma activa. 

Davant aquest fet, i volent contribuir al món arxivístic a nivell didàctic, vaig decidir realitzar el 
meu treball de fi màster analitzant, per un costat, quins són aquests canvis que s’estan donant 
a nivell pedagògic a Catalunya, i per un altre, què estem oferint nosaltres als nostres arxius, per 
poder valorar si el que estem oferint està anant en el sentit del que s’està demanant. El treball 
porta per títol  “Escola Lliure i Arxiu. Un debat pendent”42 i va ser presentat al juliol del 2017 a 
l’ESAGED, amb  l’objectiu de posar sobre la taula la necessitat de dur a terme un debat intern 
sobre si els arxius ens estem involucrant com a col·lectiu en aquest canvi pedagògic i si els 
productes que estem oferint a les escoles poden influir i contribuir a que el nou model es vagi 
consolidant als centres.  

 

Què estem oferint els Arxius 

Partint de la base d’aquest estudi, la present comunicació vol aportar arguments de pes per 
demostrar la necessitat de crear una metodologia comuna que ens serveixi per treballar de 
manera conjunta i amb uns mateixos objectius a nivell pedagògic als arxius, per garantir no 
només uns productes a nivell didàctic de qualitat, sinó també per garantir que la manera com es 
realitzen i s’ofereixen estan en comunió a uns principis pedagògics bàsics i comuns.  

Aquest objectiu ha vingut determinat per les conclusions extretes després d’analitzar les 
propostes didàctiques ofertes per arxius, la majoria Arxius Comarcals, Històrics i l’Arxiu Nacional 
de Catalunya al portal Patrimoni Cultural-Educació43, l’enllaç a aquesta plataforma és el que 
s’ofereix al bàner “Activitats didàctiques” del XAC  (Xarxa d’Arxius Comarcals). Aquest  projecte 
recull i ordena els recursos educatius del patrimoni cultural material català, que aporten els 
museus, arxius, monuments i jaciments, distribuïts per tot el territori. 

 A través d’un cercador hom pot buscar: per edat o nivell educatiu; per tema; per tipus 
d'activitat; per equipament;  per comarca o per paraula. En aquest cas la cerca es va fer per 

                                                           
42 Tienda Martínez, Laura. (2017) . Escola Lliure i Arxiu. Un debat pendent.Treball de recerca del 
Màster d'Arxivística i Gestió de Documents de l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de 
Documents. (Treballs fi de Màster i de postgrau). 
43Generalitat de Catalunya. Portal Patrimoni Cultural-Educació. [en línia]. Barcelona. [consulta: 
06 de juny de 2018]. Disponible a: http://culturaeducacio.gencat.cat/ 
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equipament “Arxius”, donant com a resultat un total de 33 arxius (en la seva majoria comarcals) 
i 56 activitats didàctiques.  

La mostra que analitzo es per veure com es presenta, no tant el què fem a nivell didàctic als 
arxius, ja que no s’ha assistit presencialment als arxius per veure com realitzen les diferents 
activitats, sinó que el que s’està analitzant és com ho estem oferint i, partint d’aquesta 
informació, com s’interpreta el que fem. 

Seria interessant que es pogués assistir i comprovar les activitats didàctiques que estem oferint 
els arxius actualment, i no només als històrics o comarcals, sinó també a la resta, municipals, 
d’empresa... ja que permetria fer una valoració acurada de què estem fent i com, i així podríem 
avaluar la nostra feina en aquesta vessant. 

Un dels aspectes que podem destacar de l’anàlisi és  la comprovació, a partir dels enunciats i 
dels materials que allà consten, que en un total del 77% dels arxius han optat per un model 
d’aprenentatge transmissor dels continguts  o com a mínim això és el que es percep de les 
explicacions que donen de les seves activitats. En aquest model el protagonisme l’assumeix el 
formador mitjançant la sessió transmissora entesa com pura transmissió unidireccional, on es 
realitza una dissertació d’un tema enfront d’un alumnat que escolta passivament i, com a 
màxim, pren notes o apunts i intervé, ocasionalment, quan és interpel·lat a això. 

Un 11% dels arxius de la mostra, en canvi, han fet una aposta decidida per un ensenyament on 
els alumnes siguin actius en el seu aprenentatge, es a dir, l’alumnat assumeix major 
protagonisme en la seva formació, s’introdueixen certs elements com la participació, el treball 
cooperatiu, manipulació, vivencial i basat en l’experimentació. 

El 12% restant combinen els dos models, fan una part utilitzant un mètode transmissor i una 
altre on els alumnes són actius, bàsicament una visita a l’arxiu explicativa i desprès un taller on 
participen els alumnes de forma activa. 

Sorprenen els resultats, i segurament una gran part de les activitats que es presenten com a 
transmissores no ho són, ni en el seu contingut, ni en la forma en què es realitzen, però no s’ha 
transmès en l’explicació dels seus productes al portal que en les seves activitats busquen la 
implicació activa dels alumnes, és a dir, no s’ha considerat important fer constar aquest aspecte, 
encara que és en l’actualitat un valor afegit de qualitat i pot ser el reclam per resultar d’interès 
a les escoles. 

 

Tots a una!, estratègia didàctica comuna 

 

Un altre aspecte que posa de manifest l’anàlisi és que no hi ha una estratègia comuna com a 
col·lectiu, sinó que cada un dels arxius ha anat fent de manera individual el que ha considerat 
millor, sense que ningú hagi avaluat si la manera en què es fan, es realitzen o s’ofereixen és la 
més indicada. Contrasta amb d’altres procediments ja reglats en què es marquen directius clares 
a seguir pels diferents arxius des d’un organisme central. 

Tot i que a les diferents lleis d’educació, tant a les generals com als diferents decrets d'ordenació 
dels ensenyaments, especialment en el currículum de 2015, es parla de que ensenyar ja no és 
fer aprendre uns temaris sinó ensenyar a saber fer, a pensar, a fer recerca, a estructurar la 
informació, i es planteja trencar amb el model tradicional de fer-ho, la realitat és que no queda 
clar fins a quin punt allò que diu la norma s'aplica a les aules, però el que sí s’observa és que 
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cada cop s’alcen més veus a favor de què es trenqui definitivament amb el model tradicional 
d’ensenyament. 

En la base de les pràctiques educatives lliures es troben l’expressió lliure, l’estimulació a través 
de tots els sentits, l’experimentació i la creació conjunta, fomentant així la llibertat personal i 
col·lectiva.  

Existeixen diverses iniciatives en aquest sentit. Alguns exemples són les Xarxes d’Intercanvis de 
Catalunya (XIC), que funcionen a Catalunya i a d’altres llocs del món, on les persones participants 
ofereixen i reben coneixements, potenciant l’intercanvi relacional i la cooperació comunitària. 
A nivell estatal existeixen l’associació Otra Escuela Es Posible, la Asociación Libre Educación o el 
Colectivo de Educación Libre (CEL) que tracten de vincular a persones i col·lectius que 
desenvolupen models alternatius a l’educació oficial, sense desmerèixer escoles reglades que 
també porten temps treballant en aquest sentit. 

Des dels arxius podem fer pedagogia en aquest sentit, no només als alumnes, sinó més enllà, en 
el professorat.  Si a través de l’exemple del què fem als nostres arxius a nivell didàctic podem 
posar en valor la manera en que s’han apropat aquests continguts i com hem aconseguit 
despertar l’interès en els alumnes, la percepció dels professor cap a aquesta manera de fer amb 
la implicació activa de l’alumnat, allunyada del model transmissor, pot despertar també en ells 
l’interès per treballar i comunicar-se amb els seus alumnes d’una altra manera. 

  

Aprenentatge actiu, una llarga tradició pedagògica 

Hi ha diversos projectes actualment a Catalunya i a la resta de l’Estat que s’enfoquen en l’interès 
en aprendre i el desig de fer créixer la curiositat i la imaginació. 

Hem de tenir present, que tots aquests moviments i l’escola d’avui són hereus d’una llarga 
tradició de línies pedagògiques, un exemple de les quals les trobem a: 

• Al 1762 Jean-Jaques Rosseau44 va introduir la idea d’educació activa i integral, valorant 
els aspectes morals, emocionals, físics, intel·lectuals i socials en el desenvolupament 
de la persona. Partint de la mateixa idea el 1797, el suís Johann Heinrich Pestalozzi 
defensava que l’educació havia de proporcionar un ampli marge a la iniciativa i a la 
capacitat d’observació dels propis nens, base del mètode intuïtiu. I el 1826 el pedagog 
alemany Friederich Froebel45 va afegir la idea de llibertat de l’infant, situant aquest en 
el centre del seu procés educatiu, i estimulant la creativitat i la participació social pel 
seu desenvolupament. 

• El mètode Montessori, de Maria Montessori46 (Itàlia 1870-Holanda 1952) que 
defensava que el desenvolupament intel·lectual només es pot produir amb l’exercici, a 

                                                           
44 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emili o de l’Educació. Barcelona: Eume. 1990, pàg. 736. 

45 FROEBEL, Friederich. L’educació de l’home i el jardí d’infants. Barcelona: Eumo, 1989, pàg. 408. 

46 MONTESSORI, María. La Mente Absorbente. Madrid: Editorial Diana, 1998. 
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través de les sensacions que el nen aconsegueix recollir de l’ambient i per tant les 
identifica, diferencia i recorda.  

• L’Escola Moderna, el 1901 Francesc Ferrer i Guàrdia47 va excloure els ensenyaments 
religiosos i va potenciar els científiques i humanistes. El seu mètode es basava en la no 
competitivitat, en el pensament lliure i individual, en l'excursionisme al camp, i en el 
desenvolupament integral de l'infant. 

• La Pedagogia Antiautoritària (1927) Alexander S.NEILL va fundar al sud d’Anglaterra 
l’escola Summerhill, referent mundial com a Escola Alternativa, posant en pràctica una 
educació basada en la llibertat. La màxima de l’educació seria la bondat i la felicitat. 

• La Desescolarització, als anys 70 Ivan Illich48 i Everett Reimer als Estats Units , crítica 
radical al sistema educatiu del moment, de base industrial i tecnològica. Es fonamenta 
en el paral·lelisme entre l’educació escolar i el mecanicisme industrial. 

 

Però per entendre per què estan agafant força aquests corrents en l’actualitat, que com no pot 
ser d’una altra manera venen de la mà dels canvis socials i dels estudiants a l’actualitat, crec que 
ho resumeix molt bé Andreas Schleicher, físic i investigador alemany en l’àrea d’educació, 
responsable de PISA (Programme for International Student Assessment): 

“L’estudiant del segle XXI és diferent del tipus d'estudiant que ha dominat el segle XX. El que 
aprenem, la manera com ho aprenem, i com això és ensenyat, està canviant. Això té implicacions 
per a les escoles i per a l’educació superior, així com per a l’educació al llarg de la vida. Durant 
la major part del segle passat, la creença estesa entre els actors que definien les polítiques 
públiques era que calia obtenir els coneixements bàsics en educació abans d’adquirir habilitats 
més àmplies. És com si les escoles haguessin de ser avorrides i dominades per l'aprenentatge 
memorístic abans que pogués aflorar un aprenentatge més profund i estimulant. Els qui es 
mantenen en aquesta visió no s’haurien de sorprendre si els estudiants perden interès o 
abandonen les escoles perquè no poden relacionar el que hi passa amb les seves vides reals”.49 

 

Què podem aportar els Arxius 

Els arxius podem fer la nostra aportació més important dins món educatiu, podem oferir als 
infants i als professors eines que els hi permetin interactuar amb l’entorn i aprendre de forma 
activa.  

                                                           
47 ESTERUELAS, Albert. Cent anys de pedagogia llibertària: el deixant de Francesc Ferrer i Guàrdia. 
Barcelona: Temps d’Educació, 2009, núm. 37 , pàg. 73-86. 

48 ILLICH, Ivan. La sociedad desescolarizada. Barcelona: Seix Barral, 1974. 

49 SCHLEICHER, Andreas. The case for 21st-century learning. OECD.org. [2010]. [consulta: 06 de 
juny de 2018]. Disponible a: http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm 
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No es tracta de donar més informació, els alumnes del present estan constantment 
bombardejats per informació, es tracta de donar eines, que busquin i destriïn la informació, que 
no acceptin tota informació com a veraç, que la gestionin. 

Per a crear un bon taller didàctic, on els alumnes puguin aprendre de forma activa, no cal ni 
grans recursos econòmics ni externalitzar la seva creació; per sort, actualment comptem amb 
diferents exemples que han dut a terme altres arxius i que ens poden servir com a model, 
adaptant-los amb documentació, fets i personatges propis de cada arxiu i territori. 

No es tracta d’inventar res, és entendre per què val la pena fer les coses d’una determinada 
manera, per exemple pot ser molt més enriquidor fer participar a l’alumnat i al professorat de 
la descoberta de les instal·lacions durant una visita a l’arxiu, no només fer l’explicació i portar-
los a veure les sales, sinó que s’interroguin sobre quines funcions es fan en un arxiu i quins espais 
necessitarien per a poder realitzar-les correctament, deixar que ells descobreixin quines 
necessitats d’espai tindrà un arxiu i com hauran de ser les diferents sales. D’aquesta manera els 
hi donem el protagonisme a ells, nosaltres només actuem com a guies. 

Un altre punt fort que tenim als nostres arxius són els documents, a través d’ells i de les històries 
que contenen és fàcil que els alumnes puguin empatitzar, les emocions són part integral de 
l’aprenentatge. També ens permeten crear tallers basats en diferents estratègies pedagògiques, 
com la recerca, la resolució de problemes, simulacions, treball en equip, i treballar l’esperit crític. 

 

Proposta de set punts per crear una base metodològica didàctica 

Com a principis bàsics que podríem considerar per crear la base  d’una metodologia a nivell 
didàctic dels arxius, en el cas que es volgués apostar per un model d’aprenentatge actiu, proposo 
els següents set punts: 

1. Per aprendre és necessari fer, tocar i experimentar. 
2. El coneixement no es pot imposar, un bona estratègia és despertar l’interès. 
3. L’emoció de descobrir fa que el nou contingut es fixi a la memòria. 
4. Per facilitar el descobriment, l’ambient pot estar preparat però no estructurat. 
5. Podem fer servir eines com: el joc, la simulació, tenir reptes, cooperació. 
6. L’entorn, el món real, és espai educatiu, ha d’anar més enllà de l’escola. 
7. Manfred Spitzer i d’altres científics han demostrat que l’aprenentatge directe, és més 

eficaç i efectiu, perdura més en el temps. 

 

Conclusions 

Els arxius tenim a les nostres institucions fonts primàries, context documental, productors de 
documentació, tenim elements que ens ajuden a entendre quina informació és original i quina 
és manipulada, podem mostrar com un mateix fet pot ser vist des de diferents òptiques, com un 
document respon a una funció, i molt més. Ara només hem de donar accés i acompanyar als 
alumnes i professors en  la seva descoberta  d’aquest món complex i enriquidor  perquè puguin 
ser, per si sols, crítics amb la informació que els arriba constantment i saber destriar-la. 

Si estem oferint un producte didàctic a les escoles hem d’intentar que sigui de qualitat i hem 
d’intentar saber què necessiten de nosaltres, tant els centres escolars com la ciutadania.  
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Si s’estan produint canvis en l’entorn pedagògic hem d’estar informats i hem de parlar de quina 
estratègia és la millor a seguir des del col·lectiu i reflexionar i tenir clar per què fem les coses 
d’una manera i no d’una altra. 

Cal que ens comuniquem, tant des dels propis arxius, explicant-nos i posant en comú les 
estratègies pedagògiques que estem fent servir, com amb el món educatiu, per entendre quins 
canvis s’estan duent a terme i com podem contribuir des de les nostres institucions. 

No hem d’oblidar que l’educació és un dels pilars bàsic de tota societat i el fet de poder contribuir 
en aquesta és una gran responsabilitat, alhora que un privilegi. 
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Resum 

Partim d’una activitat de difusió “tradicional”, com és la visita a un arxiu històric, i comprovem 
com els alumnes poden arribar a fer seves les explicacions que reben i, també l’espai, 
interactuant amb la naturalitat pròpia dels joves.  

L’Arxiu entra a formar part de les seves experiències de vida; l’alumne se sent protagonista i no 
només espectador; a partir de l’activitat de difusió se’ls pretén crear la necessitat d’implicar-se 
i de comprendre els fets històrics i el món que els envolta. 

 

Paraules clau 

Documents d'arxiu, fonts primàries, història urbana, salut, infants, maternitat, plaques 
estereoscòpiques, coneixement, arxiu, arxiu històric.  

 

Introducció 

Una activitat de difusió pot ser també una activitat didàctica, si respon a uns objectius 
degudament plantejats i segueix una metodologia pedagògica concreta. Així, aquests tipus 
d'activitats didàctiques es poden adreçar tant a persones adultes com a nens i nenes de diferents 
edats. Només caldrà adaptar-les a ells, oferint allò que s’ajusti millor a les seves inquietuds i 
interessos: coneixement històric, coneixement artístic i patrimonial, recerca genealògica i 
aspectes de la realitat quotidiana que els envolta, entre d’altres. 

Durant molt temps, els arxius històrics han estat percebuts com a centres d'ús intern i de difícil 
accés, vinculats a investigadors i especialistes; no obstant, avui dia ha canviat aquesta percepció 
i l’arxiu històric és ara un lloc més accessible i útil per a qualsevol persona i un recurs que genera 
activitats de difusió adreçades a la creació de coneixement i aspectes relacionats amb la 
recuperació del patrimoni cultural. 

Els documents d’arxiu són una font infinita d’informació que pot ser treballada i estudiada de 
maneres molt diferents. El nostre patrimoni documental permet conèixer la història en un 
moment determinat, perquè és el reflex més fidel del nostre món.   

L’Arxiu històric, doncs, ofereix la possibilitat de treballar amb aquestes fonts primàries, tocar-
les i interpretar-les, esdevenint un recurs que ofereix nombroses oportunitats per a atreure i 
promoure l’interès dels alumnes cap a l’aprenentatge de la història de les ciències. 
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Quins objectius tenim? 

En primer lloc, amb aquesta activitat pretenem crear entre els alumnes l’empatia per aquelles 
persones que anys enrere van ocupar l’espai on es troben actualment. I, en segon lloc, que els 
alumnes puguin replantejar-se les seves pròpies idees i coneixements i, així, despertar el seu 
esperit solidari i desenvolupar al mateix temps un pensament crític i creatiu. I és que amb 
aquesta activitat se’ls conduirà a analitzar alguns dels problemes socials de gran rellevància que 
van afectar a la societat des de  finals del segle XIX fins a finals del XX.  

Quant a l’activitat vinculada als documents originals, pretenem que aprenguin a valorar el 
patrimoni cultural com a herència i llegat a preservar, que puguin desenvolupar una actitud 
activa en relació a la conservació i preservació del patrimoni documental, així com despertar la 
seva curiositat i necessitat de coneixement tot creant consciència social i cultural.  

 

Desenvolupament de l’activitat 

L’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona ofereix a la ciutadania en general, i a les escoles en 
particular, la possibilitat de participar en visites guiades organitzades dins les seves 
dependències i al seu entorn: el Recinte de la Maternitat de Barcelona.  

La visita comença, doncs, a l’entrada del Recinte, a la qual s’accedeix des del carrer Travessera 
de les Corts. És una combinació de natura amb edificis modernistes que han estat i són espais 
destinats a la salut, a l’educació i a la cultura. Així, s’observa la vegetació, els arbres, la fauna, els 
espais, etc. I des de 1987, el valor afegit que comporta el tret  cultural de l’Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. 

Passejar mentre s’explica el moment de creació de l’espai i dels edificis, i el motiu de tot això, 
permet crear coneixement; però al mateix temps, permet que els alumnes valorin i comprenguin 
el món tal i com va ser anys enrere, creant-se un cert nivell d’empatia amb les vivències 
passades. Aquest contrast dóna veu a molts comentaris, sensacions, emocions i preguntes. De 
fet, alguns d’aquests comentaris estan relacionats amb l’actual Camp del Barça, que és el recinte 
esportiu que es pot veure des de gairebé tots els punts del Recinte i desperta molt interès entre 
els alumnes. 

El Recinte de la Maternitat és un espai que es construeix a finals del segle XIX per tal de donar 
l’oportunitat de sobreviure als nadons que, per diverses raons, estaven sols i sense un ambient 
familiar que els pogués atendre. Fins llavors, les instal·lacions que acollien als nadons havien 
estat a la part dreta de Les Rambles, concretament al carrer Ramelleres, però no es disposava 
de condicions adequades perquè aquests infants poguessin sobreviure; la mortalitat, doncs, era 
molt elevada.  

El concepte de protecció del menor va anar prenent força a mitjans del segle XIX i va estar lligat 
a una conscienciació de la necessitat de protegir els infants en un món que els feia molt 
vulnerables. És per això que en aquest moment de la visita, els alumnes prenen consciència 
d’aquest concepte que engloba idees com la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants, 
la creació de legislació (Llei de Beneficència de 1849, Llei de protecció de la infància de 1904, 
etc.) la valorització de la importància de la família dins la societat, la reivindicació de la lactància 
materna, la tutela, l’acolliment i l’adopció, i poden comprovar l’evolució i millora al llarg del 
temps, malgrat el gran retrocés que es va patir durant els anys del franquisme. Per aquest mateix 
objectiu, també s’incideix en la idea que les condicions de salubritat dels espais són bàsiques per 
a una bona salut durant la infància. L’Higienisme va ser un corrent que va promoure la creació 
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d’espais amplis i ventilats destinats als nens, nenes i infants malalts, la medicalització per evitar 
malalties com el còlera, la protecció de la salut i la moral, etc. suposant tot plegat una millora 
substancial de la qualitat de vida.  

La passejada, doncs, serveix d’avantsala d’una realitat propera sobre el menor i la seva 
vulnerabilitat que la major part de la gent desconeix.  Com deia Joan Maragall, “trobaràs un 
indret verd i profund com cap n’hagis trobat al món” i que tantes vivències ha acumulat. 

Quan s’arriba a la plaça de l’Arxiu, punt final del recorregut, s’anima a visitar el Recinte de 
l’Hospital de Sant Pau, ja que és un exemple similar al Recinte de la Maternitat. I, a partir d’aquí, 
hi ha un canvi en el coneixement que transmetem: si fins ara hem transmès mitjançant la natura, 
els espais i els edificis (l’hospital, la universitat, la Conselleria de Salut, el Centre d’Assistència 
Primària, etc.), a partir d’aquest moment transmetrem mitjançant els documents. La història ja 
no l’explicarem passejant pel recinte, sinó que l’explicarem llegint i mirant els documents de 
l’Arxiu Històric.  

Ubicats a la plaça de l’Arxiu, s’explica que estan trepitjant la memòria de més de 200 anys. Els 
dipòsits d’arxiu són a sota i es pren consciència que tenen als seus peus una part de nostra 
història, una part de la història de la ciutat i de la societat.  

En entrar a les instal·lacions de l’Arxiu, baixem unes escales i hi trobem un dipòsit d’arxiu farcit 
de documentació amb una temperatura i humitat relativa constant;  al final del dipòsit hi ha una 
porta per on s’accedeix a un túnel que connecta amb els altres edificis del recinte. De cop, entre 
els alumnes no hi ha comentaris, no hi ha soroll, només silenci; fins que algú demana: i com són 
els túnels?  

Una vegada explicada la documentació que trobem al dipòsit, la importància de la conservació i 
preservació, etc. els fem sortir del dipòsit per accedir a la sala de tractament. Allà hi ha 
preparades un munt de capses, que són els contenidors històrics de la documentació, de 
diferents mides i de diferents materials. Veiem capses de pergamí, de metall, de fusta, de cartró, 
de plàstic... ningú s’atreveix a tocar-les. Per això, els animem: Toqueu-les, toqueu-les, que són 
aquí perquè les pugueu tocar i notar el tacte! Les tenim aquí perquè pugueu veure com 
guardaven els documents fa 200 anys, fa 100 anys i ara.  

Els alumnes han pres consciència dels canvis de criteri al llarg del temps en relació als diferents 
materials i eines que s’han dipositat per a conservar els documents. S’aprofita per incidir en la 
idea que alguns dels materials que utilitzem avui dia són molt perjudicials pels documents. Per 
exemple, el ferro que subjecta els documents en els cartipassos, pot acabar oxidant-se i fer 
malbé la documentació.  

El següent espai que acull els alumnes es troba al centre de l’edifici de l’Arxiu, on hi ha uns 
expositors amb fotografies i documents textuals. Algunes d’aquestes fotografies són en paper, 
d’altres de plàstic, d’altres són de vidre, d’altres són de colors... és el moment d’interactuar amb 
l’alumnat a partir de preguntes que despertin la seva curiositat i inquietud: Mireu aquí; hi ha un 
espai de terra abandonat...on és? És el solar on es va construir el Camp del Barça. I aquesta foto 
què creieu que pot ser? És la Vall de Núria abans que hi arribés el cremallera. I aquesta 
fotografia? És aquí mateix, on estem ara, però fa cent anys; i és el safareig de la Maternitat, on 
rentaven la roba. Mireu, una carta dient que Barcelona l’any 1920 ja volia fer els jocs olímpics! 
Apa, mireu que hi ha uns cotxes a la Muntanya de Montjuïc fent una cursa... 

Tots aquests comentaris, impressions i interessos sorgeixen de la visualització directa de les 
fotografies i documents textuals, que esdevenen l’instrument per oferir coneixement: 
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coneixement de fets, coneixement de vida, coneixement d’origen, un coneixement que cadascú 
farà servir com voldrà.  

I tot i que hi ha d’altres activitats en el marc de la visita a l’interior de l’Arxiu, el que més èxit té 
és la visualització de les plaques de vidre estereoscòpiques digitalitzades sobre els viatges i 
excursions d’Emili Juncadella, durant els anys 1910-1920. Es reparteixen, a tot el grup d’alumnes, 
unes ulleres especials que tenen un part blava i una altra vermella, per visualitzar imatges en 
tres dimensions. S’explica, doncs, què són i com funcionen les plaques estereoscòpiques: és una 
il·lusió visual que es produeix al posar dues fotografies iguals amb una mica de separació entre 
elles, fent que la nostra ment interpreti que és una de sola, obtenint profunditat; també es 
mostra la màquina per reproduir-les, la seva funcionalitat i, també, s’observa que la 
tridimensionalitat no és un concepte modern sinó que a principis del segle XX ja es feien 
fotografies utilitzant aquest efecte tècnic. A partir d’aquests documents en imatge, 
acompanyem als alumnes per l’enginyeria, la física, la matemàtica, la psicologia, la creativitat i 
la història.  

Enmig d’aquest procés, normalment els alumnes tenen preguntes per les quals no sempre tenim 
resposta, però que creen coneixement contextualitzat que va del document a la imatge i al que 
copsem nosaltres. L’objectiu de tot plegat és comprendre que tots aprenem cada dia, a cada 
hora i a cada moment.  

Per concloure la visita, s’expliquen les tasques que realitza l’Arxiu, que no sols evoquen la part 
històrica sinó també la de futur, la que permetrà que d’aquí a uns anys es continuï gaudint de la 
informació que s’ha elaborat avui dia.  

De tota manera, la millor forma de saber si realment els arxius afavoreixen la creació de 
coneixement per part de l’alumnat és venir i comprovar-ho!  

Us animem a què vingueu i opineu! 

 

Valoració i resultats 

La finalitat d’aquesta experiència és aconseguir la implicació i la motivació de l’alumnat, així com 
que prengui un paper actiu en el seu propi procés d’aprenentatge. Aquest procés té un caire 
pràctic i pretén fomentar l’esperit crític, i que l’alumnat adquireixi la capacitat de concentració 
en materials diversos i concrets, per tal que puguin extreure informacions i crear coneixements 
a partir de la interacció amb ells.   

I és que els alumnes s’impliquen molt més en les activitats que consideren properes i en les que 
es pot veure com un protagonista més, fet que es dóna amb la visualització de les imatges 
digitalitzades de les plaques estereoscòpiques.  

Volem que els alumnes i els professors coneguin l’arxiu, que l’entenguin com un recurs més per 
a la seva educació, esdevenint un espai obert a tots els usuaris. Amb una diversitat de continguts, 
de formats, de suports dels fons documentals que el món docent pot aprofitar per facilitar la 
construcció de coneixement.  

Els nois i les noies que visiten l’Arxiu són els millors agents - difusors de la tasca diària a l’Arxiu: 
el que descobreixen ho poden continuar treballant a l’escola, ho expliquen a casa, ho 
comparteixen amb els amics, etc. 
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L’enquesta final demostra que els deixa encuriosits i això creiem que és bo, tot i que som 
conscients que una millor interacció entre docents i arxivers seria molt positiva en relació a 
l’aprenentatge de l’alumnat. 
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