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1.– IntroduccIó
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al 2002, a les I Jornades Ensenyament-Arxius es plantejava com, a causa del 
context social creat per la globalització i per la irrupció de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, el sistema educatiu havia d’assumir nous reptes, un 
dels quals era “incentivar des de l’escola mecanismes d’aprenentatge creatius i 
autònoms que ajudin a les persones a transformar la informació en coneixement”. 
a més, partint de la consciència que per educar els infants cal crear comunitats 
d’aprenentatge s’argumentava la necessitat que els agents culturals del territori i 
l’escola col·laboressin per assolir el seu objectiu bàsic: la socialització responsable 
dels ciutadans del futur. aquestes dues premisses constituïen el fonament per in-
centivar l’anàlisi de la interacció entre els arxius i el sistema educatiu a casa nostra, 
amb la voluntat expressa d’avançar conjuntament en la reflexió de com des dels 
arxius es poden crear materials didàctics i serveis educatius que facilitin aquest 
necessari diàleg, i com des de l’escolarització bàsica, els mestres i els professors, 
poden fomentar les visites de la població escolar als arxius i dissenyar unitats di-
dàctiques que integrin fonts primàries d’arxiu o facilitin la realització de treballs 
de recerca, a quart d’eso o a segon de batxillerat.

per tal d’avançar en la reflexió conjunta, les ponències varen situar l’estat de 
la qüestió de la interacció arxius-educació a estat espanyol, al sistema educatiu 
escocès, a França i a itàlia, a més de plantejar obertament la necessitat de crear 
serveis didàctics als arxius catalans i de reflexionar sobre la potencialitat didàctica 
de les diverses fonts primàries guardades als arxius. les comunicacions reflecti-
ren la riquesa i diversitat de les experiències escolars i d’arxius i dibuixaren una 
primera aproximació sobre aquesta interacció a catalunya.

al setembre del 2005 es realitzaren les segones jornades que substituïren el 
terme ensenyament, que evoca únicament l’escolarització reglada, per el d’educa-
ció. el canvi comportà un plantejament més obert de la interacció arxius-procés 
educatiu, que va incorporar aspectes de l’educació per la ciutadania, d’educació 
en el lleure, d’educació en valors, i, en general, d’educació comunitària que “cada 
dia tenen més importància als mitjans de comunicació, als centres educatius i al 
carrer”. així s’enriquí el diàleg entre arxius i educació, i es facilità que es debatessin 
qüestions relatives a la difusió dels fons documentals i a la divulgació de conei-
xements adreçades a la ciutadania en general. un dels aspectes que començava a 
emergir com un deure ètic envers el nostre passat recent era la difícil relació entre 
memòria històrica i història contemporània i, per aquest motiu, es va convertir 
en un dels eixos de reflexió de les segones jornades, que es titularen Democràcia, 
ciutadania i arxius.

les terceres jornades, convocades amb el lema Fonts primàries en l’educació 
digital, pels dies 22 i 23 d’octubre de 2010, són hereves de les reflexions realitzades 
en les jornades anteriors i volen concretar, al mateix temps, els reptes de futur que 
la relació arxius-educació ha d’assumir pels propers anys, relacionats de manera 
preferent amb l’ús didàctic de les Tecnologies de l’Aprenentage i el Coneixement 
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(tac) a l’aula. les ponències i els àmbits de participació dels comunicants són 
un reflex d’aquesta orientació. els seus títols són prou eloqüents: Els arxius com 
a agents educadors en la societat del coneixement, La tecnologia al servei de les 
fonts primàries com a eines educatives i Models per dissenyar propostes didàctiques 
d’aula utilitzant les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) i les fonts 
primàries. les comunicacions, organitzades per aquest àmbits, estan situades 
després de la ponència corresponent.

en els primers encontres, el diàleg i els moviments d’aproximació entre el món 
dels arxius i el de l’educació es valoraven com l’actiu positiu més rellevant. en 
canvi, en aquestes terceres jornades comencen a emergir qüestions qualitatives i 
conceptuals que no varen ser abordades en les trobades anteriors. ens referim, 
per exemple, a l’ús del concepte de font primària que es fa servir des del món de 
l’educació, que no coincideix, sovint, amb els criteris de metodologia emprats en 
l’àmbit de la recerca de les ciències socials. caldrà afinar més en el futur i apren-
dre els uns dels altres. potser en unes properes jornades haurem d’aprofundir en 
aquest concepte de font primària.

una altra qüestió sobre la que s’haurà de matisar conceptualment és en l’ús del 
llenguatge didàctic. els nombrosos canvis legislatius no ens ajuden en aquets tema, 
però si ara els objectius del currículum de la lec (llei d’educació de catalunya) 
estan marcats per les competències bàsiques i específiques, no és convenient uti-
litzar un llenguatge en desús propi de la logse. el deure de tot bon educador 
es anticipar-se al futur, en el sentit de preveure els problemes educatius de l’aula, 
però previ a aquest deure hi ha el de conèixer el marc legal vigent que aixopluga 
l’acció educativa.

un dels trets específics del curs escolar actual, 2010-2011, és la progressiva 
incorporació de les tac en el procés d’ensenyament i aprenentatge, la qual cosa 
es palesa en l’aplicació del programa Edu CAT 1x1, del departament d’educació, 
que promou la generalització de l’ordinador dins el sistema educatiu català, per 
arribar a que cada alumne tingui un ordinador i que, de manera paulatina, el 
llibre de text sigui substituït per l’ús de software educatiu. aquest curs el procés 
només afecta a dos nivells de l’eso, però, en el futur immediat, l’ús de les tac 
comportarà una nova interacció didàctica d’aula entre el procés d’ensenyament i el 
procés d’aprenentatge, objectiu que l’orientació de les terceres jornades ha fet seu.

l’organització de les terceres jornades ha estat possible gràcies al suport organit-
zatiu de l’ice de la uB i a la col·laboració inestimable d’altres institucions educatives 
i associacions: ajuntament de Barcelona, diputació de Barcelona, departaments 
d’educació i de cultura de la generalitat de catalunya, arxiu nacional de catalu-
nya, ice de la universitat autònoma, Facultat de Biblioteconomia i documentació 
de la uB, escola superior d’arxivística i gestió de documentació i associació 
d’arxivers de catalunya. sense el treball cooperatiu de tots aquestes jornades no 
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s’haguessin realitzat, però tampoc haguessin estat possible sense la participació 
dels arxivers i docents que han aportat les seves experiències i reflexions a través 
de les comunicacions. a tots ells els donem les gràcies.

Finalment, aquestes terceres jornades volen preservar l’herència de la feina rea-
litzada en les anteriors edicions i contribuir a construir entre tots una educació de 
qualitat; i fer-ho de manera específica fomentant l’ús de les fonts primàries d’arxiu 
amb suport digital i afavorint que la trobada reflexiva entre arxivers i docents doni 
resultats educatius i didàctics que reforcin aquest camí. Woody allen deia que li 
interessava el futur per què era on passaria la resta de la seva vida, raó pràctica i 
un xic egocèntrica. a nosaltres ens interessa el futur per què és el territori en el 
qual podem incidir de manera positiva amb la nostra acció: serem capaços de crear 
entre tots, arxivers i docents, una xarxa de serveis didàctics als arxius catalans que 
ajudin a millorar l’educació? i, serem capaços entre tots, de veure la utilitat i de 
valorar aquests recursos didàctics dels arxius com a importants eines educatives?

comitè organitzador de les iii Jornades educació-arxius

Barcelona, octubre de 2010





objetius de la jornada
continuar la reflexió conjunta entre arxivística i docència per afavorir la creació 

de serveis didàctics als arxius.

compartir propostes didàctiques que emprin tecnologies digitals i fonts pri-
màries.

difondre i comunicar bones pràctiques, integrant-les en una base de dades de 
consulta pública.

Àmbits
Els arxius com a agents educadors en la societat del coneixement. reflexions 

i experiències sobre la funció educativa dels arxius.

La tecnologia al servei de les fonts primàries com a eines educatives. aporta-
cions educatives sobre l’ús de fonts primàries amb recursos tecnològics.

Models per dissenyar propostes didàctiques d’aula, utilitzant les tecnologies 
de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) i les fonts primàries. experiències 
d’activitats didàctiques d’aula amb recursos tac.





2.– PonèncIes





19

els arxius com a agents educadors en la societat 
del coneixement
Alfred Mauri Martí
Arxiver. Professor i Coordinador de titulació de l’Escola Superior d’Arxivística 
i Gestió de Documents

Maria Calzada Olivella
Professora de l’INS Escola Industrial de Sabadell

Volem expressar primerament el nostre agraïment als organitzadors d’aquestes 
jornades la confiança que ens han fet encarregant-nos aquesta ponència. És en 
certa manera una ponència coral en tant que no és el resultat de la juxtaposició 
de les idees, opinions i reflexions dels dos que en som autors, sinó que hem volgut 
que sigui el reflex del diàleg que hem mantingut sobre el tema que ens afecta. no 
és doncs la contraposició de dues visions, la de l’arxiver i la de la docent, que no 
tindria sentit ja que el camí que tenim al davant solament es pot seguir des de la 
complicitat i la col·laboració de tots els implicats. això sí, ho presentem des de les 
dues perspectives, la dels arxius i la dels centres docents, ja que si bé ambdós con-
flueixen en el moment que es troben, ho fan en tant que han identificat el potencial 
a compartir i han superat les dificultats que específicament afecten a cadascun.

tot i que el concepte de societat del coneixement ha viscut la seva popularit-
zació de la mà de l’expansió de les tecnologies informàtiques i en especial d’in-
ternet, el seu encuny es remunta a un moment anterior. concretament serà peter 
drucker qui l’introdueix el 1969 en el context dels seus tractats sobre gestió de 
les organitzacions.

no cal dedicar temps a comentar la fortuna que ha fet el concepte en tots els 
àmbits i com hi ha ajudat la fascinació que ara per ara exerceixen les tecnologies 
informàtiques que, de manera quasi automàtica, s’han incorporat a l’imaginari 
com a clau d’una nova societat.

amb tots els matisos que es puguin fer, i d’entrada, voldríem manifestar un 
cert escepticisme al respecte. de la mateixa manera que ha triomfat en el camp de 
la història una expressió com “vida quotidiana” (i val la pena preguntar-se quina 
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no ho és de quotidiana), també ens preguntem quina societat humana és la del 
no-coneixement. el coneixement, pensem, és tant intrínsec a l’hominització com 
la quotidianitat a la vida.

amb això no volem negar la importància del concepte, sinó més aviat des-
pullar-lo del possible enlluernament per centrar-nos en el que considerem que 
realment és rellevant: quin coneixement i per a què?

mentre donavem voltes a les idees que teixeixen aquest text el dibuixant Ber-
nardo erlich publicava al diari El País1 una vinyeta en la que un personatge actual 
comenta a un altre: “com estranyo l’imperi romà”. i diu referint-se a aquell temps, 
“un sabia on començava el pa i on començava el circ”, al que l’altre personatge 
afegeix “…i d’on sortien els lleons”.

ens va semblar una síntesi perfecte per a una part del que ens proposàvem 
exposar aquí.

en un llibre de 2009 d’antoni Brey, daniel innerarity i gonçal mayos (La 
societat de la ignorància i altres assaigs), editat dins la sèrie de llibres publicats per 
Infonomia, aquests autors, i en especial el primer, plantegen algunes qüestions i 
enfocaments amb els que ens sentim força identificats i que creiem que ens poden 
ajudar a centrar el debat sobre la qüestió que aquí ens ocupa.

l’autor que citem ens crida l’atenció sobre la tendència, sembla força universal 
en l’espai i en el temps, a considerar l’època que vivim com aquella en la qual 
se succeïxen els fets clau en els canvis de la història de la humanitat. moltes de 
les manifestacions que sovint escoltem en relació a les tecnologies informàtiques 
podrien anar en aquesta direcció. seguint aquest mateix autor, ens caldrà pregun-
tar-nos per fugir d’aquest tòpic, si en el nostre moment es dóna algun tipus de canvi 
que puguem incloure en les facultats humanes “…per manipular el nostre entorn 
i la capacitat per comunicar-nos de forma simbòlica”, les quals serien indicadores 
d’aquest canvi. sembla bastant clar que ara sí, si acceptem que:

“Ha aparegut una nova categoria en la classificació topològica de la 
comunicació humana, la de tots amb tots, associada a una complexa forma 
de xarxa. Es tracta d’un fet que constitueix una veritable revolució, com-
parable a l’aparició de la parla, l’escriptura o la impremta, i realment està 
transformant el món que ens envolta. Físicament, la magnitud laberíntica i 
turbulenta del nostre món canviant se sustenta, en última instància, sobre 
una nova forma de gestionar la complexitat que només és possible gràcies 
a l’existència de màquines dotades de l’habilitat per processar informació 
i, sobretot, de la capacitat per intercanviar-la amb els humans i entre elles 

1. el país, 31 d’agost de 2010
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mateixes de forma automàtica. Tot això conforma l’esquelet funcional de 
l’estructura financera del món, de la logística que fa possible la globalització 
o dels nous procediments de difusió de les idees i de les relacions entre les 
persones”2.

arribats a aquest punt caldrà recuperar els nostres interrogants: quin conei-
xement i per a què? no sembla que aquesta transformació possibiliti que de for-
ma automàtica puguem diferenciar on comencen el pa i el circ, ni d’on sortiran 
els lleons. en definitiva, no és garantia que per si sola ens permeti identificar, 
comprendre i interactuar de manera més efectiva amb el nostre entorn. Fins i tot 
potser l’efecte sigui el contrari atesa la capacitat d’aquestes noves tecnologies per 
mostrar, encara que no són les úniques ni les primeres atesa l’antecedència dels 
retaules de les esglésies, l’arquitectura sumptuària, la fotografia, el cinema o la 
televisió, entre d’altres.

si bé hi ha un potencial clar de cara al coneixement, també hi és per quedar-nos 
en una societat de la contemplació, contraposada a la de la reflexió, quan proba-
blement aquesta segona és l’únic camí que a partir de la informació ens pot, sinó 
garantir, almenys ajudar a identificar, comprendre i interactuar amb el nostre 
entorn, que segurament és per allò que necessitem el coneixement.

sentim a dir constantment, i més des de la irrupció de l’actual crisi econòmica, 
que calen persones amb un major nivell de formació, és a dir, amb més coneixe-
ments. però, un cop més ens preguntem, quins coneixements?

Volem una societat on els individus no enyorin l’imperi romà, o preferim que 
cada vegada tinguin menys clar d’on surten els lleons? aquesta “incapacitat” no 
els fa pitjors a efectes productius i, per tant, podem focalitzar la valoració dels 
coneixements en aquells que doten els individus de manera suficient per respon-
dre a unes necessitats productives determinades, i no cal trencar-se més el cap. 
d’aquí la divisió entre coneixements “útils” i “inútils”. està clar per quina raó 
és fonamental saber utilitzar un ordinador, però no cal saber l’etimologia de les 
paraules que escrivim amb el processador de textos, posem per cas? potser serà 
per això que certes disciplines es consideren “innecessàries” o “elitistes”? serà per 
això que tant sovint els pares esperen que els seus fills siguin brillants sobre tot 
en matemàtiques i les dominin des de ben petits? són molts els avantatges que tot 
plegat pot oferir als “lleons”.

Quina serà la imbricació dels arxius en aquest panorama? calen alguns acla-
riments respecte a què entenem o considerem com a arxiu.

2. Brey, a.; InnerarIty, d.; Mayos, g. (2009): La Societat de la ignorància. infonomia. Barcelona. 
pàg. 12.
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els documents són una “fatalitat” individual i col·lectiva. difícilment en la 
societat contemporània individualment i col·lectiva es pot desenvolupar una vida 
aliena als documents. i comencem per aquest punt: els documents. contractes, 
factures, documents personals d’identificació, fotografies, enregistraments sonors, 
enregistraments videogràfics, documents relatius a gestions amb particulars, 
empreses i administracions… tots ells formen part d’aquest univers que ja no és 
solament de pergamí o paper, sinó que ha vist multiplicar els seus suports i, el 
que és més inquietant, fins hi tot es poden haver alliberat d’un suport tangible. i 
malgrat tot, són i hi ha documents arreu que es multipliquen, que nosaltres hem 
generat o no i que parlen de nosaltres sovint sense que ni ho sapiguem. la societat 
de la informació o, com diu alfons cornella, de la infoxicació?

Quan parlem d’arxius, parlem només de l’espai que conserva i l’activitat de 
custòdia dels documents que el temps ha “destil·lat” com a pretesos testimonis de 
la història o també d’aquesta massa ingent a la que ens hem referit més amunt?

la “fatalitat” de la nostra relació amb els documents fa que aquests constitu-
eixin autèntics rastres de l’esdevenidor de persones, de grups, de la societat en el 
seu conjunt.

des dels arxius es diu sovint que no hi ha consciència de la seva importància, 
molt habitualment per part dels mateixos que produeixen els documents que els 
constituiran. la desídia que en alguns casos els afecta pel que fa a les instal·lacions, 
conservació i tractament dels documents, en podria ser una prova, però caldria 
matisar aquesta suposada ignorància.

per posar un exemple. Quin règim dictatorial o autoritari ha estat mai despro-
veït d’arxius? més aviat el contrari. Quan s’han implantat aquest règims, on han 
cercat informació clau per a la repressió sinó en els arxius? i quan han caigut, no 
han estat els arxius el seu primer interès a l’hora d’esborrar les traces de la seva 
actuació? i mentre exercien el seu poder, no es preocupaven de deixar testimoni 
de les seves accions? Fins i tot ho hem vist en relació a les més atroces3.

potser sí que mancava una visió del valor històric dels documents d’arxiu i la 
seva actuació responia a una simple percepció instrumental, però hi ha al darrera 
un concepte que fonamental i que ja hem apuntat, el de rastre. tenim exemples 
menys dramàtics, però no per això menys curiosos: la imatge habitual de l’elimi-
nació de papers d’un despatx en el moment que plega el que l’ocupava. tant se val 
imaginar l’escena en relació a un càrrec públic, com a un directiu d’una empresa. 
d’una forma o altra el document és percebut com aquest “rastre fatídic” no con-
trolable en la seva totalitat i que per tant genera inquietud.

3. Veieu per exemple alBerch, r. (2008): Archivos y derechos humanos. ediciones trea. gijón.
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podem concloure que existeix una percepció sobre la importància i els valors 
dels documents i els arxius, limitada o esbiaixada si ho voleu, que dóna lloc a tres 
situacions possibles diferents i alhora combinables: la destrucció premeditada de 
documents, la falsificació de documents, no pas menys premeditada, i l’interès per 
la seva preservació a llarg termini. cap és nova. els monestirs medievals conser-
ven notables arxius amb no menys notables exemples de falsificació documental 
d’època, força il·lustratius.

però amb això no en tenim prou per entendre el paper dels arxius avui en la 
societat i en les organitzacions públiques i privades ja que la seva funció ha depassat 
el límit de la custòdia, la preservació i la difusió. o com ens agrada més dir-ho, els 
arxius estan recuperant el seu camp d’actuació original intervenint en la totalitat 
del procés pel qual les organitzacions de tot tipus generen els seus documents: el 
que en arxivística es denomina cicle de vida del document. uns documents que 
esdevindran el que després tractarem com a fonts primàries.

com que estem en un context en el qual el nostre objecte d’interès té molt a 
veure amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a l’hora de definir-les 
hem pres directament la que es dóna a la Viquipèdia:

“Les fonts primàries són documents que s’han creat durant el període de 
temps que es vol conèixer, o creades posteriorment per un participant dels suc-
cessos estudiats, com seria el cas de les memòries. Aquestes fonts reflecteixen 
el punt de vista de l’autor (o autors). L’anàlisi de les fonts primàries permet a 
l’investigador posar-se tan a prop com és possible als successos històrics o al 
període de temps que s’està investigant sense la necessitat d’”intermediaris”, 
però requereix de coneixements suficients tant de l’època com de qui n’és 
l’emissor, per a interpretar-los de forma crítica, ja que normalment aporten 
una visió particular dels fets i a vegades esbiaixada”.

segurament més endavant caldrà tornar-ne a parlar i fins i tot afinar aquesta 
definició. però ara ens interessa aquí per una qüestió clau: la clarificació necessà-
ria entre informació i document. i la definició ens ajuda a plantejar-ho. prenem 
el fragment “… però requereix de coneixements suficients tant de l’època com de 
qui n’és l’emissor…”. És a dir, tractem informacions que constitueixen documents 
perquè han estat enregistrades (és a dir, són en un suport que les fa recuperables en 
l’espai i en el temps), però a més han estat generades i enregistrades en un context 
que podem conèixer. per tant, accedim a la informació i al seu context de creació. 
És la peça clau per, entre d’altres qüestions, poder fer-ne una interpretació crítica.

massa sovint es parla de gestió de la informació com si fos el mateix que la 
gestió dels documents. el document és informació, però s’acompanya a més de la 
informació sobre ella mateixa en relació a com ha estat generada, estructurada 
i enregistrada i en quin context. l’equiparació informació-document desdibuixa 
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del tot el valor del context en el qual ha estat produïda i, per tant, impossibilita 
o limita extraordinàriament la interpretació crítica.

no disposem de massa informacions objectives sobre la consideració i imatge 
que es té dels arxius entre la població. afortunadament el Laboratori d’arxius 
municipals de l’any 20044 es va proposar tractar aquesta qüestió i arran d’això es 
va portar a terme un estudi de camp que permetés copsar quin era el coneixement 
i la imatge dels arxius a catalunya. tot i que no ens és possible disposar de dades 
més actualitzades, és prou significatiu remarcar que al costat d’una vinculació 
dels arxius a la història, a la memòria i al patrimoni, es dibuixa també progressi-
vament una associació amb altres conceptes que posen de relleu una penetració a 
la societat d’una visió que va més enllà i apunta en la direcció del canvi que s’ha 
esdevingut i s’està produint en els arxius.

Veiem així que els arxius, malgrat que encara predomina una visió que els con-
fina al tractament, conservació i difusió dels documents històrics, estan ocupant 
(recuperant) una posició clau en l’administració i gestió de les organitzacions i 
també en la percepció que se’n té.

Vistos els canvis pel que fa a la funció i el paper que juguen els arxius i a les 
formes de comunicar-nos, quin paper correspon i quines possibilitats ens ofereixen 
els arxius com a agents educadors en la societat del coneixement? a tall de curi-
ositat, assenyalem que l’any 2002 la Fundació tàpies va presentar una exposició 
titulada “cultures d’arxiu” amb la que encetava un projecte multidisciplinar que es 
proposava reflexionar sobre el concepte d’arxiu i la seva repercussió en les formes 
d’accés al coneixement i a la informació.

les experiències més habituals que coneixem tenen una orientació centrada en 
el treball en fonts primàries per a l’ensenyament de la història. no hi ha dubte que 
aquest és un camí lògic i amb grans possibilitats. ara bé, un cop hem retornat l’arxiu 
al seu camp natural d’actuació, no encotillat en la funció històrico-patrimonial, 
cal dir que hi ha altres possibilitats que no es poden deixar de banda i de la que 
ja tenim exemples notables.

podríem parlar, entre d’altres, de les activitats didàctiques realitzades en di-
versos arxius com ara:

{{ arxius d’aran: evolució de la lletra als document;
{{ arxiu comarcal del Baix llobregat: les fonts demogràfiques;

4. DD.aa. (2004): “3r. laboratori d’arxius municipals”, a Lligall, núm. 22. aac. Barcelona. 
pàgs. 483-510.

DD.AA
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{{ arxiu comarcal de la conca de Barberà: treballs sobre la població de 
montblanc els segles XiX i XX i aproximació a diferents personatges a 
través de la lletra;
{{ arxiu comarcal d’osona: estudi de la sanitat durant la guerra civil;
{{ arxiu comarcal del pla de l’estany: a propòsit d’ausiàs march, per un 

treball de literatura;
{{ arxiu comarcal del pallars: estudi sobre meteorologia.

si bé és cert que és imprescindible el foment de l’interès pel coneixement històric, 
que alhora pot millorar el potencial d’usuaris del arxius en activitats de recerca, 
i que a més i prioritàriament ha de contribuir al desenvolupament personal i de 
valors socials dels alumnes, no ho és menys que els reptes de la societat en la qual 
ens trobem fa cada dia més urgent

“…una reflexió seriosa i una voluntat política ferma de fer prevaler els 
interessos de l’educació com la clau de la societat del futur, per sobre de 
valors imperants basats en interessos del poder econòmic que manipula i és 
origen de la societat, dita de primer món, fonamentada en el consumisme, el 
lucre i la manca d’escrúpols envers el patrimoni, i a qui interessa l’existència 
d’individus gregaris i sense criteri.

Només a partir d’una nova visió podrem parlar d’educació de qualitat, on 
es formin persones, homes i dones, amb criteri propi, lliures i responsables, 
constructors de nous camins per iniciar un canvi envers la creació d’una nova 
societat de participació, democràtica i en procés constant de creixement”.5

la crisi social, política i econòmica en que ens trobem immersos en aquests 
moments posa aquesta necessitat de reflexió i d’actuació a primer terme. i creiem 
que al darrera hi ha un concepte, que alhora ha d’esdevenir exigència de la societat, 
que és el de transparència.

s’ha fet habitual parlar i legislar cada dia més en favor de l’accés a la infor-
mació. però un cop més ens caldrà preguntar-nos si de la mateixa manera que la 
disponibilitat d’informació no implica la generació automàtica de coneixement, 
tampoc no significarà increment de la transparència. ara per ara sembla més aviat 
que el que es desenvolupa és la posta en marxa del que poden esdevenir autèntics 
allaus d’informació que mentre per un costat serviran de base per argumentar el 
compliment de la pretesa exigència de transparència, per l’altra no seran més que 
la font d’infoxicació.

5. calzaDa, m. (2007) Les fonts primàries a l’ensenyament. Les relacions entre el món escolar i 
l’arxiu. Visió general de Catalunya. El cas de Sant Feliu de Guixols. tesi doctoral inèdita. universitat 
de Barcelona. pàg. 537.
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el veritable canvi radica en capacitar-nos per saber on està el pa, on està el circ 
i saber d’on surten els lleons. i aquí els arxius, imbricats ara plenament en la gestió 
de les organitzacions des del present, esdevenen les finestres privilegiades ja que 
no solament són els gestors dels documents sinó que la seva funció, estesa sobre 
tot el cicle de vida dels documents, aporta alhora la informació que contextualitza 
la seva producció i actua com a garant de l’autenticitat, la integritat, del control 
de l’accés i de la conservació o destrucció controlada,

aquest fet és clau perquè precisament la utilitat de la informació passa en primer 
lloc per comprendre el funcionament de l’organització que ha creat els documents 
que la contenen, el que no és altra cosa que comprendre-la com a sistema complex. 
És des d’aquest mateix enfocament sistèmic que ens podem endinsar en la reflexió 
sobre els efectes de les decisions que, al cap i a la fi, configuren l’esdevenidor d’una 
societat, d’una col·lectivitat o d’una empresa. perquè al parlar de transparència 
no ens referim només a una exigència per a l’administració pública. com tampoc 
a un accés a la informació que solament ens permeti constatar i en canvi no ens 
deixi opció per actuar.

no deixa de ser una paradoxa que justament ara, quan tenim eines i conceptes 
que ens apropen a un nou coneixement de les nostres societats i a la comprensió 
del nostre entorn, és quan estan guanyant terreny les visions més simplistes que 
reneguen de la complexitat i potencien el refugi en la irracionalitat. certament el 
canvi és prou profund com per generar un cert vertigen i no menys inquietud en 
alguns sectors pel que representa en relació a la democratització de la informació. 
evitar la involució només es pot fer pel camí de la formació i és aquí on els arxius 
poden oferir tot el seu potencial.

a partir d’aquí i de l’experiència dels darrers anys, s’imposa la reflexió sobre 
com es pot explotar aquest potencial i com articular la relació amb els arxius i la 
relació entre els professionals responsables d’una i altra part perquè precisament 
actuïn com un tot en l’acció formativa que, per altra banda, no hauríem de cir-
cumscriure exclusivament a la formació escolar i reglada, sinó projectar-la més 
enllà al conjunt de la societat. Veiem les consideracions a l’entorn de la relació 
escola – arxiu, prenent a més en consideració les fortaleses, debilitats, oportunitats 
i amenaces d’un i altre.

Quan parlem d’agents educadors, fins fa ben poc, ens referíem a la situació 
d’ensenyament aprenentatge basada en relació personal entre professorat i alum-
nat, en la institució escolar, durant un temps acotat –la vida d’estudiants– o bé, 
la relació entre persones tècniques en alguna disciplina i l’alumnat, en el marc 
d’una institució relacionada amb el coneixement: museus, biblioteques, exposici-
ons, visites a espais naturals, artístics – arquitectònics, arqueològics, … la llista 
podria ser més llarga. en aquest context, l’arxiu podia esdevenir el que en el món 
escolar en diem recursos fora de l’aula.
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darrerament, i amb l’avenç de les tecnologies, se’ns ha obert tot un nou espai 
amb un nou llenguatge: el virtual. una nova manera de fer i de veure, de trans-
metre i de rebre, el qual presenta un munt d’avantatges, entre d’altres, facilitat i la 
immediatesa, que permet accedir a informacions mai pensades, que traspassa els 
límits de temps i d’espai, però que comporta també certs perills. permeteu-nos que 
fem una breu reflexió al respecte, donada l’experiència personal en aquest pas en 
el món de l’ensenyament. el perill abans esmentat, està en una sobredosi d’aquest 
nou espai, que porta a la deshumanització i de la dependència a la tecnologia, 
perquè narcotitza les capacitats d’autonomia i crea una dependència absoluta a la 
pantalla i al teclat.

alguns de vosaltres pensareu que aquest pot ser un punt de vista immobilista. 
ans el contrari. per a la nostra generació, ha estat una troballa fantàstica. perquè? 
coneixíem un llenguatge i unes possibilitats, i a aquest n’hi hem sumat un altre. 
sumat. en les noves generacions, tota la part d’autonomia, ja no els es necessària, 
i el dia que ens falla qualsevol cosa s’adonen que no dominen procediments ni 
tècniques, perquè s’han deixat de fer per “obsoletes”, perquè “ això t’ho fa l’ordi-
nador”. estem a punt d’arribar a situacions tant ridícules com la de fer un fòrum 
a través de l’ordinador a la classe amb els companys, parlant a través del teclat el 
company de la primera fila amb el que té uns metres més enllà, enlloc d’establir 
el que realment és un fòrum: un diàleg obert amb la resta de la classe. aquesta 
situació, que pot semblar del món de la ciència ficció, es podria molt bé donar a 
partir de la implantació del famós programa 1X1.

És el mateix educació que coneixement? el que si hem de constatar, és que 
aquest temps de preparació, d’estar en situació de rebre i/o descobrir el coneixe-
ment, ha canviat de forma radical. Ja no es tracta d’uns pocs anys al principi de 
la vida, sinó que amb la longevitat actual i els canvis i el progrés i augment de 
coneixements, el període d’aprenentatge és tota la vida.

i, què volem dir amb l’augment de coneixements? si li donem el significat atri-
buït al renaixement, sabem que és impossible acumular tot el coneixement de la 
humanitat a dia d’avui, tal com ho feien els humanistes del segle XV – els i les, 
que segur que també n’hi havia encara que no surtin als llibres–.

realment podem pensar que coneixement és equivalent a acumulació d’informa-
ció? precisament pel que hem dit abans, aquest excés d’informació ens portaria a 
buscar una nova fórmula en el coneixement, una nova visió de què és coneixement. 
no som els primers en dir que seria la capacitat de poder resoldre les situacions 
de la vida aplicant un saber, el que ens fa ser, basant-nos en l’experiència perso-
nal i no només reproduir el saber d’altres –saber de préstec–. l’aprenentatge que 
de debò ens fa viure, en plenitud, no pas el que únicament prové de l’ordinador 
central de la nostra ment.
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així doncs, pel que fa a l’adquisició de coneixement, podríem identificar di-
verses etapes en la vida de les persones: un període de formació inicial establert i 
pautat a través d’institucions acadèmiques – seria les etapes d’infantil, primària i 
secundària i els post-obligatoris–, i un altre d’aprenentatge continuat que podria 
durar al llarg de tota la vida.

les característiques essencials, varen ser establertes pel dr. mattozzi en el 
simposium internacional de didàctica celebrat a cuenca el 2003, del qual us en 
fem aquesta comparativa:

Figura 2.– Font: calzaDa, op. cit. pàg. 59.

Difusió Didàctica

Objectius Indeterminats 

Transmissió conei-
xements

Determinats

Construcció de coneixe-
ments

Valoració significat
Formació del pensament es-
tètic històric artístic, científic 
i etnològic

Gaudir-ne
Construcció del significat de 
patrimoni

Gaudi raonat

Activitats / instruments
Itineraris de plaer –turístics–
Discurs oral/escrit
Posició passiva del públic

Itineraris d’aprenentatge
Ús de materials estructurats
Operacions cognitives i d’operativitat

Resultats Coneixement afegit i parcel·lat
Coneixements sistèmics
Models de construcció de coneixement
Competències transferibles

Avaluació No estan previstos Processos avaluatius múltiples 

i quina és la potencialitat i el paper dels arxius en aquesta societat en perma-
nent procés d’aprenentatge i adaptació? els arxius són com el musical o el cinema 
a l’art. Bé, si en lloc de musical preferiu l’òpera, l’exemple també val.

per què? Quan amb l’alumnat d’Història de l’art parlem dels diversos vehicles 
artístics, arribem a convenir que n’hi ha bàsicament de dos tipus: els plàstics i 
els dinàmics. els plàstics, els que un cop acabats resten per a la contemplació del 
públic –un quadre, una obra d’aquitectura …– i els dinàmics, aquells que s’han 
d’interpretar, que no es poden copsar a simple vista –una obra de literatura, la 
música– i necessiten algú que entengui el llenguatge per poder-los interpretar i 
d’un temps, perquè no els podem tenir de cop; veient les tapes d’una novel·la no en 
sabem la història que s’hi explica. ah, però, a més, ens queden els més complerts: 
els plàstico-dinàmics. són la síntesis dels dos anteriors. necessitem el material, que 
està fet però també necessitem el temps per la interpretació. l’arxiu, en els seus 
fons, té la documentació, en uns suports materials, però necessitem de l’intèrpret, 
per entendre el llenguatge, i fins i tot, no només per poder llegir els documents, 
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sinó un llenguatge molt més subtil, per poder entendre el context del document, 
el qual ens obrirà la porta al coneixement de tot un altre món. aquí està la gran 
potencialitat de l’arxiu, que serva d’una manera discreta, sense estridències, que 
no té un reclam cridaner com a objecte, però que en canvi és capaç de relacionar 
la resta de recursos materials i artístics i ens pot endinsar en els secrets de l’ànima 
humana.

i aquesta potencialitat és el seu gran tresor. i també el gran escull. afortuna-
dament, en la nostra societat, en un alt grau democràtica, aquest tresor de l’arxiu 
ja no és inaccessible, invisible, sinó que es posa a l’abast i forma part del conjunt 
d’agents educadors de la nostra societat.

però, de quina manera s’estableix la relació? Quines experiències s’han dut a 
terme i on? de qui depenen? podem parlar de models? Quines són les fortaleses i 
oportunitats que dóna l’arxiu i alhora, quines són les seves debilitats i amenaces ?

per experiència personal, ens centrarem en la relació de l’arxiu com a agent 
educador des de la vivència de la relació amb el món escolar, en el cas analitzat: 
catalunya, andorra, mòdena i catalunya nord (estat francès).

la majoria de les experiències positives en la relació que s’han donat o continu-
en donant-se en l’àmbit estudiat, participen d’unes característiques comunes. per 
començar, les primeres experiències que es donaren al principat, a principis dels 
80s, allunyades geogràficament, sense coneixement les unes de les altres, foren 
iniciades de manera similar, des de l’arxiu. com si es tractés d’un comportament 
d’instint natural i no de còpia. Foren les experiències de la Bisbal de l’empordà, 
tortosa, cervera i girona, a les quals s’hi sumarien ràpidament altres.

de tota la casuística i en un esforç de síntesi, podríem dir que en les esmentades 
i en una immensa majoria de les altres, la relació humana fou un factor essencial. 
des de l’arxiu, la persona que iniciava aquestes experiències estava molt relacionada 
amb el món de l’ensenyament, ja fos per experiència personal o per experiència 
molt propera; la proximitat de l’arxiu amb els centres d’ensenyament també en 
aquests casos es mostra com a factor important. aquesta localització de l’arxiu 
influeix en la relació: més facilitat en capitals comarcals, pobles o barris amb una 
identitat molt arrelada; més dificultats com més gran és la ciutat.

la tipologia de centres educatius, per la ràtio d’alumnes, no pas per nivells 
educatius, afavoria els centres petits-mitjans, d’una a dues línies.

pel que fa a plans d’estudi, aquests foren en aquells primers anys de la reforma 
educativa –els primers anys d’una eso feta en condicions– un estímul per l’apre-
nentatge significatiu, amb la implantació dels anomenats crèdits Variables i crèdits 
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de síntesi, així com també el treball de recerca a Batxillerat –vigent encara, per 
sort, a l’actualitat i ampliat a l'eso amb el projecte de recerca de quart–.

en una altre fase s’hi varen sumar les col·laboracions arxiu-escola, treball entre 
arxivers i docents, com el model pioner de sant Feliu de llobregat, o el model 
seguit als tallers d’Història de sant Feliu de guíxols.

una altra fórmula la trobem en els grups de treball o seminaris, fruit de la 
col·laboració d’arxiu amb centres de recursos o directament amb els serveis ter-
ritorials d’educació, com és el cas del grup de creació recent –porten un curs de 
treball– de l’arxiu Històric de tarragona. aquest grup ha estat creat per iniciativa 
de l’arxiu amb l’objectiu d’elaborar materials didàctics nous i de fer de pont entre 
les iniciatives de publicació de materials de l’arxiu i la comunitat educativa, donat 
que moltes vegades era difícil trobar el com d’aquest traspàs entre els docents.

de què depèn l’èxit en aquesta relació? Quin seria el daFo dels arxius-escola? 
des d’un punt de vista objectiu als elements d’aquesta relació (arxiu i al món aca-
dèmic) el que podríem dir a vol d’ocell, els dos mons estan creats per relacionar-se.

l’arxiu, des del punt de vista de l’ensenyament té, com a institució al nostre 
país, un conjunt de fortaleses: quantitat de documentació, diversitat, la gestió de 
la documentació, la consciència de patrimoni únic i el recolzament institucional.

les seves oportunitats es troben en la ubicació –generalment en centres de 
població–, infraestructura en xarxa, ús de les tac i l’interès de la societat per 
recuperar temes del passat.

malgrat tot, la necessitat de tècnics qualificats, dependència dels pressupos-
tos –“nous sommes la dernière roue de la caravanne”–, el propi procés necessari 
d’interpretació (allò que us dèiem dels vehicles espaials-dinàmics), la possible 
invisibilitat dels documents a la població, la projecció social, la necessitat de crear 
usuaris d’arxiu, el fet de no poder dedicar els mateixos esforços a la conservació i 
catalogació que a la projecció exterior, entre d’altres, serien aspectes que podrien 
debilitar-lo.

per altra banda, l’arxiu ha tenir en compte que hi ha amenaces a la seva tasca: 
la fragilitat del material i la necessitat de preservar-lo d’un allau de consultes, el 
desconeixement del treball amb l’arxiu, que fa que molts possibles usuaris no s’hi 
acostin, el fet que hi ha altres espais culturals que són més cridaners, o que el 
propi material no necessita d’interpretació o de contextualització.
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Figura 3.– daFo dels arxius – escola.

Debilitats Fortaleses
•	 Manca de tècnics qualificats
•	 Dependència dels pressupostos
•	 Procés d'interpretació de les fonts primàries
•	 Invisibilitat social dels documents
•	 Projecció social
•	 Necessitat de crear nous usuaris
•	 Limitació de recursos per a projecció exterior

•	 Quantitat de documentació
•	 Diversitat de la documentació
•	 Gestió de la documentació
•	 Consciència de patrimoni únic
•	 Recolzament institucional

Amenaces Oportunitats
•	 Fragilitat dels materials
•	 Limitació necessària de consultes
•	 Desconeixement social del treball de l'arxiu
•	 Oferta cultural més “cridanera” i/o accessible 

•	 Ubicació
•	 TAC
•	 Interès social per la recuperació del passat

amb tot, un dels perills més evidents és que si la relació depèn de dues enti-
tats, aquestes no estiguin en la mateixa sintonia. Fent una reflexió des del punt 
de vista de l’ensenyament, un dels puntals necessaris per fer realitat la relació 
arxius-ensenyament és el del paper de l’escola com a institució, on hi inclouríem 
tota la piràmide des de la conselleria d’ensenyament fins al darrer professional 
en funcions de substitució. aquesta visió inclusiva no és visible des del professorat, 
que sovint ens trobem amb decisions polítiques de despatx allunyades o d’esquena 
a la realitat i que mostren un total desconeixement del món escolar.

el marc en el que ens trobem passa per revisar i reflexionar –i això no és nou– 
sobre el model d’ensenyament, és a dir, quina escola és la que volem. la que formi 
una ciutadania lliure, responsable i conscient de la seva participació en el decurs de 
la història, o de personal / mà d’obra que treballi i consumeixi allò que interessa, 
el tradicional “dóna’m pa i digue’m burro“? l’experiència personal en els trenta 
anys a la professió fa que aquestes reflexions, malauradament, siguin d’actualitat 
en un tant per cent molt elevat.

les bases teòriques de la relació arxiu-ensenyament es podrien traduir a la 
pràctica de la didàctica en tres camps:

1. disposicions de la conselleria d’ensenyament
2. incidència i millora de la gestió acadèmica
3. la formació

les disposicions de la conselleria són en concret les que afecten al currículum 
en el sentit de valorar l’ús del món de l’arxiu per la investigació i descoberta. en 
aquesta línia cal destacar l’impuls que s’està donant a través del Projecte de recerca 
de 4t ESO de recent implementació i el ja consolidat Treball de Recerca de Batxille-
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rat. tot i així, el seu compliment a vegades no es produeix. caldria doncs, més que 
suggeriments, donar pautes molt mastegades per facilitar la seva implementació.

per poder fer realitat l’apropament a l’arxiu, ja sigui de manera real o virtual, cal 
incidir i millorar la gestió acadèmica. una gestió acadèmica que implica personal, 
material i organització. Facilitar el treball amb o a l’arxiu, implica: professorat 
interessat en el treball més creatiu, coordinació d’horaris, gestió de grups, línies 
clares dins els equips docents, criteris pedagògics harmonitzats… material i in-
fraestructures en constant revisió.

però tots aquests elements que podrien ser oportunitats brindades a les escoles, 
són contrarestades per la realitat diària: dificultats tècniques, manca de professo-
rat, grups massa nombrosos, alumnat amb necessitats especials que no poden ser 
atesos, dificultats en el seguiment de la tasca docent per part de la inspecció…

assenyalem alguns exemples pràctics. entre les dificultats tècniques, el man-
teniment. des de fa ja uns anys, en aquesta darrera dècada, l’escola ha seguit el 
desenvolupament de les tecnologies informàtiques i si bé s’han implementat i estès, 
s’ha fet de forma irregular, poc eficient i precipitada, de manera que es generen 
unes possibilitats que es veuen frenades a la pràctica.

el cas del manteniment: el que en una empresa privada seria tenir un cap de 
manteniment que assegurés el correcte funcionament del parc d’ordinadors i xarxa 
d’un centre, a la majoria de centres públics es nomena un nombre de “coordina-
dors d’informàtica “ –segons les possibilitats– en centre de 100 professors n’hi 
pot haver 3 –que no deixen de ser docents amb càrrega lectiva i que, tot i tenir un 
horari reduït, no donen a l’abast al nombre d’incidències.

un altre exemple. l’accessibilitat: si bé l’arxiu ha entrat en la virtualitat, hi 
ha un tant per cent molt elevat que el dia que aconsegueixes aula d’informàtica 
per treballar en xarxa, el sistema per raons x no et funcioni i es perdi el temps i 
l’activitat.

en recursos humans: no es pot intentar muntar segons quines activitats amb 
grups massa nombrosos o amb retallades de professorat. si és cert que estem davant 
d’una gran crisi, hauríem de convenir que aspectes socials com l’educació d’un 
país ha de ser el darrer en retallar-se. cal, això si, un estricte control de recursos 
i actuacions. però mentre els polítics parlin en un sentit i continuïn portant els 
seus fills en escoles úniques, elitistes o a l’estranger, poc que ens els podem creure 
que els interessi de debò la qualitat de l’ensenyament.

pel que fa a la formació, en aquest cas del professorat tan a primària com a 
secundària, ens trobem amb un buit sobre el tema, tant a la Formació inicial –
professorat de primària o grups del cQpi–, com en la formació continuada, on 
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especialitzacions de cara al treball amb arxiu són pràcticament inexistents. de 
manera excepcional trobem algun curs molt esporàdic en escoles d’estiu.

pel que fa als arxius la perspectiva ha evolucionat de manera remarcable, 
malgrat les diferències territorials i casos concrets on es donen situacions encara 
molt deficitàries i les limitacions generals encara existents. però també en casos 
concrets, en la Xarxa d’arxius comarcals i a l’anc trobem avenços destacats. 
Hem volgut, ni que sigui de manera sintètica, presentar en forma de daFo els 
trets més remarcables de la situació, mirant d’identificar per a cada apartat aquells 
aspectes considerats claus especialment per ajudar a perfilar l’acció estratègica 
que de manera ineludible cal portar endavant per avançar des d’un enfocament 
orientat a l’eficiència i realista pel que fa a les possibilitats.

Figura 4.– el daFo dels arxius davant la seva funció pedagògica.

Debilitats Fortaleses
•	 Formació didàctica i pedagògica no sempre suficient 

dels arxivers
•	 Programació, planificació i gestió de propostes 

intuïtiva
•	 Limitació de recursos humans per a destinar-los a 

tasques de difusió
•	 Fragilitat dels materials d'arxiu
•	 Pocs recursos destinats a projecció exterior
•	 Dependència dels pressupostos i incertesa de 

continuïtat
•	 Pocs centres d'arxiu amb espais adequats per a 

activitats didàctiques

•	 Motivació elevada del personal dels arxius
•	 Diversitat de la documentació
•	 Tractament arxivístic
•	 Singularitat de cada fons arxivístic
•	 Instal·lacions cada vegada més adequades
•	 Increment de fons digitalitzats
•	 Accessibilitat creixent dels arxius a recursos tec-

nològics

Amenaces Oportunitats
•	 Baixa visibilitat dels arxius al sector ensenyament
•	 Formació no sempre suficient dels docents en relació 

al potencial dels fons d'arxiu
•	 Poc coneixement dels gestors públics del potencial 

dels arxius
•	 Implantació del llibre digital a l'aula

•	 Ubicació dels centres d'arxiu
•	 Desenvolupament de les TAC
•	 Interès per la memòria històrica
•	 Implantació de treballs de recerca obligatoris en els 

plans d'estudis
•	 Consolidació de la XAC i arxius municipals
•	 Accessibilitat creixent dels ciutadans a recursos 

tecnològics
•	 Implantació del llibre digital a l'aula

com a conclusions, es necessita, doncs, un anàlisi i un pla d’actuació que té com 
a base la formació, i que, d’una manera inclusiva i en diferent gradació, implica a 
tots els col·lectius participants. aquesta visió àmplia, passa per:
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Figura 5.– una proposta d’articulació per a la formació del tutor/a d’arxiu.

{{ generalitzar la consciencia de la potencialitat dels arxius des del món aca-
dèmic, que implicarà la visibilitat d’aquest sector.

{{ establir un marc que faciliti la imbricació dels dos mons, entre els currí-
culums d’ensenyament i la praxis de l’aprenentatge amb arxiu, tenint en 
consideració sobretot els aspectes acadèmics esmentats abans: recursos 
humans, materials, d’infraestructures i especialment de bona gestió.

{{ plans de formació inicial i continuada del professorat per facilitar l’accés 
al coneixement al món dels arxius, al treball d’interpretació i a la didàctica 
amb i de l’arxiu.

{{ recollida, anàlisi dels models de serveis didàctics que existeixen i creació 
de models d’aplicació a la realitat que tenim, per facilitar la incorporació 
del treball amb documents.

{{ i per últim, creació dels recursos necessaris per poder implementar la fi-
gura del tutor d’arxiu, existent al model italià. una figura que tot i no ser 
reconeguda, és present en actuacions puntuals i àmbits d’arxiu concrets.

aquest reconeixement passa per la creació d’una formació amb una estructura 
curricular de seminaris o cursos. l’accés a aquesta formació ha de ser possible 
sigui quin sigui l’origen –arxius o ensenyament– de manera que permeti arribar 
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a aconseguir l’adquisició i complementació d’uns coneixements bàsics d’una i 
altra disciplina; un perfil professional que permeti establir un pont entre els dos 
àmbits, tan propers, en els objectius finals, i a vegades tan allunyats en el camí 
per arribar-hi.
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La tecnologia al servei de les fonts primàries
Jordi Vivancos

Font: revista Byte

Guió de la ponència

1. context

2. Fonts primàries i tic

{¬ aportacions

{¬ perspectives

3. conclusions

4. referències
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1.– Societat del coneixement i volum d’informació

estudi “How much information” (uc Berkeley).

Alfabet
grec

-900
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digital=6 x 10
10G
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Internet
1980

2.– Fonts primàries a les Ciències socials [decret 143/2007, de 26 de juny 2007]

a) objectius generals de les ciències socials

{{ utilitzar de manera responsable i creativa les tic i altres mitjans d’infor-
mació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa 
per a la resolució de demandes específiques, aplicant instruments d’anàlisi 
de les fonts utilitzades.

b) continguts comuns

{{ identificació i ús de diferents tipus de fonts, valorant les seves aportacions 
al coneixement del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.

c) competència digital [decret 143/2007, de 26 de juny 2007]

{{ Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir 
de fonts diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i 
amb diferents suports, especialment les relacionades amb les TIC).
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{{ Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de 
desenvolupar un pensament crític i creatiu.

{{ aprenentatge de destreses que permetin a l’alumnat buscar de forma autò-
noma informació, classificar-la segons la seva procedència, sistematitzar-la, 
organitzar-la, i analitzar, comparar, criticar i avaluar les fonts i les evidèn-
cies utilitzades.

les fonts primàries són recursos dins un marc metodològic, epistemòlogic i 
competencial de les ciències socials. Font: http://blocs.xtec.cat/lasardan/.

interrogants bàsics sobre una font.

QUI

QUAN

QUÈ COM

PERQUÈ

ON

http://blocs.xtec.cat/lasardan/
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2.1.– Aportacions de la digitalització al treball amb fonts primàries.

2.1.1.– Les TIC faciliten la cerca i la recerca. www.searchcredible.com.

www.searchcredible.com
www.searchcredible.com
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2.1.2.– Les TIC permeten la custòdia i l’accés a fonts. www.archive.org.

Arxius. http://cultura.gencat.net/anc/.

www.archive.org
http://cultura.gencat.net/anc/
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Biblioteques. www.wdl.org/es.

cartoteques. www.icc.cat.

www.wdl.org/es
www.icc.cat
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Dades estadístiques. www.idescat.cat.

Filmoteques. http://cultura.gencat.cat/filmo/.

www.idescat.cat
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Fonoteques. http://www.histoire-image.com.

Fototeques.
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Hemeroteques. www.lavanguardia.es/hemeroteca/.

Videoteques. www.edu3.cat.
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Documents classificats. www.wikileaks.org.

2.1.3.– les TIC aporten nous instruments d’anàlisi… 
Font: “anatomia d’un rei” http://www.tv3.cat/videos/3112010/Anatomia-dun-rei.
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… i de modelització. Font: “anatomia d’un rei”.

Edificis i escenaris 3D.
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2.1.4.– Les TIC faciliten la geolocalització. nagazaki atomic Bomb archive. 
http://dohistory.org/diary/exercises/tryTranscribing.html.

2.1.5.– Les TIC potencien el registre i publicació de noves fonts.
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Treballs de recerca (web). 
ies rafael de campalans. http://www.xtec.es/~jrebull/gce/

Treballs de recerca (Bloc). Blocs.xtec.cat/mariaclara.
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Exposicions. http://elsavisdavuielsjovesdahir.blogspot.com.

Projectes col·lectius. http://www.memoriavirtual.org/.
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2.1.6.– Les TIC afavoreixen la generació de recursos digitals de referència. 
www.xtec.cat/recursos/socials/guerrafrances/.

2.1.7.– Les TIC permeten crear noves modalitats d’activitats d’aprenentatge.
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2.1.8.– Les TIC contribueixen a valorar el Patrimoni natural i cultural.

2.1.9.– Les TIC són (també) fonts primàries. Font: idFive.
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2.1.10.– Les TIC exigeixen el coneixement de les seves limitacions i mals usos.

2.2.– Perspectives de les noves fonts primàries digitals

Font: gaelx-Flickr.
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Metadades: base de la catalogació i de la web semàntica. 
http://www.talesofthings.com.

Generació de cronogrames automàtics. http://newstimeline.googlelabs.com.
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YouTube Time Machine (en proves). http://yttm.tv.

La teledetecció font primària multifuncional. 
http://google-latlong.blogspot.com/2010/10/ima-

gery-of-hungarian-sludge-spill.html.
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“Petjades digitals” fonts primàries que connecten el món real i el virtual. 
geolocalització de fotografies de Bcn. 

http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157624209158632/.
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“Petjades digitals” i sortides 2.0. Font: everytrail.com.

Nous indicadors sociològics. http://www.ccs.neu.
edu/home/amislove/twittermood/.
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Les possibilitats de la “Web 3.0”. www.nomisma.org.

Vetllar per la correcció de les dades.

?
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3.– Per concloure

{{ el treball a l’aula amb fonts primàries és un plantejament metodològic co-
herent amb l’enfocament competencial del currículum.

{{ la digitalització estén les fonts primàries a nous àmbits, i aporta nous ins-
truments per facilitar-ne l’accés i l’estudi.

{{ l’ús de fonts primàries en suport digital és una bona pràctica tac per 
l’adquisició de la competència digital.

mapa dels recursos digitals.

Focus
disciplinar

Focus
competencial

Interacció dirigida

Interacció oberta

Exercitacions

Materials
de referència

Recursos
expositius

Instruments de treball 
i comunicació

Jocs educatius 

Simulacions
Webquest

Projectes
telecol·laboratius

Continguts adaptatius

Fonts primàries digitals

la tecnologia es fa visible quan és nova (o dóna problemes). 
http://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY.
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4.– Referències
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Models per dissenyar propostes didàctiques d’au-
la utilitzant les tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement i les fonts primàries
Pilar Reverté Vidal i Carme Casas Romeo
SDANC – CESIRE CERES

1.– Introducció

darrerament es parla molt dels canvis tecnològics que estem vivint. i és cert, 
són tant ràpids que la major part de nosaltres no tenim temps de posar-nos al dia 
de les novetats i menys encara de dominar-ne l’ús.

tant enlluernador és el canvi i tanta importància se li dona a la tecnologia, que 
sembla que actualment la paraula innoVaciÖ significa directament innovació 
tecnològica. “Com es pot concebre una innovació en didàctica si no és a partir de la 
utilització de les eines TAC?. Sense pantalles que es moguin? Sense jocs d’animació?”. 
sembla que, subliminalment, tots nosaltres ens hem de sotmetre a un missatge que 
ens diu “Si ho pots fer amb un ordinador, no ho facis d’una altra manera, a no ser 
que sigui amb un estri més modern encara”.

des del servei didàctic de l’arxiu nacional de catalunya (sdanc) i el cesire 
ceres, entenem que la innovació en educació és necessària, però també que la 
innovació educativa no consisteix només en la innovació tecnològica i, per tant, 
ens proposem aprofitar el gran potencial de les tac per promoure un canvi me-
todològic que permeti millorar la pràctica docent i la formació dels joves.

en aquesta ponència explicarem les estratègies que hem iniciat per tal de pro-
moure la utilització de les tac de manera creativa i amb una sòlida fonamentació 
pedagògica, per tal de facilitar la incorporació a l’aula dels documents d’arxiu com 
a recurs didàctic i per facilitar la creació de la xarxa de coneixement. així mateix, 
s’exposaran els criteris en què es basen el sdanc i el cesire ceres per a la 
creació de propostes didàctiques amb documents d’arxiu.
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com ja sabeu, el sdanc es va iniciar el 2001 amb una llicència d’estudis retri-
buïda concedida pel departament d’educació. a partir del 2002, el departament 
de cultura i el d’ensenyament, varen iniciar un camí de col·laboració que es va 
plasmar en un acord marc per a la consolidació i desenvolupament d’aquest servei 
i d’altres que es poguessin implementar en la xarxa d’arxius comarcals.

en aquesta primera etapa de desenvolupament, es varen iniciar tot un seguit 
d’estratègies i es van implementar un conjunt d’instruments per tal d’assolir els 
objectius fonamentals que ens havíem plantejat:

{{ promoure l’aplicació del mètode de la recerca i la creació del laboratori 
d’història a l’aula
{{ Facilitar la utilització del patrimoni documental com a recurs didàctic i 

font de coneixement
{{ Formar futurs usuaris d’arxiu

el fruit d’aquests anys són tres col·leccions de publicacions didàctiques, amb un 
total de 8 títols, un opuscle, i dos volums de difusió de la col·lecció petita Història 
de l’editorial mediterrània. a més de les col·leccions editades, atenem de manera 
individualitzada els i les alumnes que realitzen el treball de recerca amb fonts de 
l’anc, organitzem visites i tallers per a grups classe, i assessorem els professors i 
professores que utilitzen els documents en un context educatiu. Finalment, hem 
implementat una aplicació nomenada anc@ula, accessible a internet, que aplega 
una selecció de documents d’arxiu, amb finalitats didàctiques que els usuaris poden 
recuperar en una cerca per camps, per dossiers temàtics o per temes curriculars.

Quan a usuaris presencials hem passat de 324 el primer any, a una mitjana de 
1500 en els darrers, als quals s’haurien de sumar els usuaris no presencials i les 
consultes a anc@ula a través de la xarxa, que augmenten de manera significativa.

com a resultat d’aquesta trajectòria, el juliol de 2009, es va renovar el conveni 
de col·laboració entre el departament de cultura i mitjans de comunicació i el 
departament d’educació de la generalitat de catalunya i s’hi va incloure una 
ampliació substancial, en incorporar acords per a la realització d’activitats de 
suport a la innovació i recerca educativa en humanitats, ciències socials i filosofia 
de manera que s’ha concretat en la ubicació del cesire ceres (centre específic 
de suport a la innovació i la recerca educativa en humanitats, ciències socials i 
filosofia) a l’arxiu nacional de catalunya, vinculat al servei didàctic de l’arxiu.

així doncs, hem iniciat una nova etapa en què hem incorporat els objectius del 
cesire ceres als del sdanc i, per tant, a més de totes les funcions i serveis 
que oferíem fins ara, hem afegit totes les que es deriven dels nous objectius.
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com a cesire ceres es duen a terme diferents projectes per donar suport 
al professorat en tot allò que pugui implicar la innovació didàctica en les matèries 
que li corresponen i que abasten des de la creació de recursos didàctics fins a la 
formació del professorat i la dinamització de grups de recerca.

l’elaboració de l’arc (aplicació de recobriment curricular) és el més impor-
tant d’aquests projectes i es duu a terme conjuntament amb els altres cesire. el 
seu objectiu és la confecció d’una base de dades que recollirà un ampli conjunt 
de propostes didàctiques acompanyades de tots els documents necessaris per a la 
seva aplicació directa a l’aula.

per tant, teníem al davant nostre un repte. Havíem dissenyat l’aplicació anc@
ula amb l’objectiu de promoure la utilització dels documents en el context educa-
tiu, però ara calia fer un pas endavant: relacionar-los amb el currículum, acom-
panyar-los d’una proposta didàctica i vincular-los a l’arc, per tal de facilitar la 
seva inserció a una plataforma de més ampli abast que aspira a presentar un ampli 
conjunt de recursos al professorat i en la qual no hi poden faltar els documents 
d’arxiu.

per tant, varem incloure algunes modificacions de millora en l’anc@ula:

a més de la cerca per dossiers temàtics i la cerca per camps, que permeten 
garantir la possibilitat de realitzar cerques transversals i treballs d’investigació 
més enllà dels temes marcats pel propi currículum, es va implementar la cerca 
per temes curriculars i es van incorporar les orientacions didàctiques tant per als 
temes curriculars com per als dossiers temàtics.

en breu, es disposarà també de la possibilitat d’associar directament, tant en 
temes curriculars com en dossiers temàtics, les activitats didàctiques que estan en 
procés d’elaboració,

els recursos d’anc@ula es vinculen a arc, a través d’enllaços, de manera 
que cadascuna de les institucions que administren les diferents bases de dades, 
conté els propis recursos de manera independent i, per tant representen una suma 
de recursos i esforços alhora que es garanteix el manteniment de les especificitats 
pròpies dels productes generats per diferents institucions.
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2.– Criteris per al disseny de les unitats didàctiques enllaçades als temes curri-
culars en l’aplicació AnC@ula1

en general, el disseny d’una proposta didàctica dependrà, en primer lloc, del 
paradigma educatiu, és a dir de la manera com es situï el professor o professora 
davant del procés d’ensenyament i aprenentatge.

com ja és conegut, el posicionament més clàssic era el que es basava en la trans-
missió de coneixement, la qual cosa comportava la preparació d’unes activitats 
que es centraven en la memorització i que deixaven poc espai a la creativitat i a 
l’esperit crític. més tard es va posar l’èmfasi en el procés i l’adquisició d’habilitats. 
actualment, amb el desenvolupament de les tac i el canvi social i cultural dels 
darrers temps, es dibuixa un nou escenari en què s’inicia la creació de models 
basats en la comunicació i la creació de xarxes de coneixement. a poc a poc s’han 
anat incorporant nous actors que participen del procés educatiu i que assoleixen 
major protagonisme; algunes institucions, associacions, fins i tot empreses ofe-
reixen serveis i recursos educatius; sorgeixen noves plataformes, es desenvolupen 
millors sistemes de cerca, es creen xarxes socials i es promou el treball cooperatiu. 
comença, per tant, a ser possible la creació d’una xarxa de coneixement on les 
institucions culturals hi tindran un rol importat i s’introdueixen canvis que poden 
ser transcendents en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en el rol que ha 
de representar l’escola i el/la docent.

2.1.– Promoció de la didàctica de la recerca basada en fonts d’arxiu

els avantatges educatius de la utilització del mètode de la recerca aplicat a l’aula, 
són molts; però ens podem trobar amb una certa resistència inicial per part d’un 
alumnat que, malgrat que no li agradi, ja està familiaritzat amb el mètode clàssic 
de la memorització dels continguts.

com podem convèncer els nostres alumnes que podem aprendre història amb 
el mètode de l’investigador i basant-nos en l‘estudi de fonts primàries? i sobre tot, 
com convèncer-los que aquest mètode és millor?

el model de l’investigador que tenen els nostres joves sol estar relacionat amb 
un home, de certa edat i sovint de caràcter estrany o fins i tot asocial. en tot cas, 
llunyà a la seva realitat i que no representa un model molt positiu al qual ells s’hi 
hagin de voler semblar… però si intentem definir l’historiador/a com a científic/a 
encara ho tenim pitjor, llavors hi ha molts adults que tenen dificultats a identifi-
car-lo com a tal. més familiar, els resulta la imatge d’investigador que els dóna el 
cinema o la televisió, amb la figura del detectiu que resol un crim complicat en un 
espai temporal que per a l’espectador és d’una hora o una hora i mitja i amb qui, 

1. http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/

http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc
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d’altra banda, difícilment troben cap element en comú amb allò que definirien 
com historiador/a

i sobre les fonts primàries? Què en saben? coneixen la diferència entre un 
arxiu, una biblioteca i una hemeroteca? en realitat, no gaire.

per tant, tenint en compte aquesta perspectiva, allò que l’alumne percep, quan 
li diem que podem aprendre història amb el mètode de l’investigador i basant-nos 
en l‘estudi de fonts primàries és més o menys equivalent a: Et proposarem un cas, 
et donarem unes proves i l’hauràs de resoldre en una hora, de manera que expliquis 
una qüestió rellevant de la nostra història.

segons quin sigui el plantejament de l’activitat doncs, aquests preconceptes 
es reforçaran o se superaran. de nosaltres depèn. podem ser condescendents i 
donar-li un joc que es resolgui en una hora, o bé iniciar-lo en la metodologia de 
la recerca d’una manera seriosa, però això només ho podrem fer si som capaços 
de combinar una certa dosi de seducció pel propi tema de recerca, i promovent la 
curiositat natural de les persones, amb una metodologia molt pautada i molt clara 
que els servirà per caminar amb certa seguretat.

per tant, promoure l’ensenyament de la història a través del mètode de la 
recerca no és tasca fàcil però, en canvi, és necessari el fer-ho per tal d’entrar en 
una nova manera de fer en la qual l’alumnat es vegi directament implicat i des 
del sdanc-cesire ceres ens proposem donar suport al professorat per tal 
d’assolir aquest objectiu.

en general doncs, les propostes didàctiques que s’elaboren es proposen:

{{ promoure que l’alumne es faci preguntes i orienti el seu aprenentatge cap a 
la resposta d’aquestes preguntes
{{ treballar a partir de l’anàlisi de fonts u objectius.
{{ organitzar les activitats de manera que es vagi guiant el procés per tal de 

possibilitar que l’alumne construeixi el seu propi coneixement
{{ Facilitar la cerca d’informació en diferents tipologies de fonts per contex-

tualitzar allò que s’investiga.
{{ promoure el contrast de la informació, ja sigui a partir de l’anàlisi de dife-

rents visions, paradigma, etc. i l’assoliment d’una mentalitat crítica
{{ guiar l’observació o donar pautes per a realitzar-la
{{ mostrar tècniques per analitzar la informació, sistematitzant-la si cal (anàlisi 

qualitativa i/o quantitativa)
{{ Facilitar que es puguin treure conclusions en relació a la pregunta, el pro-

blema o l’enigma inicial.
{{ cercar el contrast del cas particular estudiat amb un àmbit més general 

(generalització de conclusions)
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{{ definir els conceptes fonamentals en un glossari o incloure activitats que 
permetin fer-ne la definició
{{ al final de l’activitat l’alumne/a ha de poder realitzar un text explicatiu 

que doni resposta a la pregunta o objectiu plantejat. És a dir el contingut 
“teòric” del tema.
{{ incloure activitats d’avaluació
{{ la proposta es pot organitzar seguint processos diferents:
{{ plantejament d’un cas o problema social rellevant, treball per projectes…
{{ per conceptes clau
{{ interdisciplinari
{{ es poden definir activitats individuals o en grup, a dins i a fora de l’aula
{{ sigui quin sigui aquest plantejament però, l’esquema general tindrà la se-

güent estructura bàsica:
{{ explicitació de la pregunta u objectius
{{ exploració d’idees prèvies
{{ procés de recerca
{{ contrast de la informació (també amb les idees prèvies)
{{ conclusions
{{ transferència: aplicació a un nou problema o una situació pràctica en un 

context diferent

2.2.– Desenvolupament del treball competencial

la promoció de l’assoliment de competències és fonamental per a la millora 
de l’educació en el context actual. per tant, des del sdanc i el cesire ceres 
es promouen aquells recursos, activitats i serveis que faciliten la introducció i el 
coneixement de la metodologia de treball, de tècniques i instruments.

tal com defensava paul K. Feyerabend2 és ben cert que no es pot innovar si no 
es trenca el mètode, perquè sovint es el propi mètode el que ens impedeix obser-
var d’una manera diferent el procés estudiat i per tant, trobar la resposta, però el 
mateix autor, completa el seu raonament quan afirma també, que el mètode només 
es pot trencar de manera correcta quan el coneixem i el dominem. per tant, hem 
de guiar l’alumne, acompanyant-lo de tots els instruments possibles que l’ajudin a 
marcar el camí, amb l’objectiu que aspirin a superar-lo i, finalment a trencar-lo, 
per continuar avançant.

Quan donem assessorament als nostres alumnes, els fem aquesta reflexió en les 
primeres sessions de treball. molts personatges famosos ens poden servir d’exemple: 
“Ferran Adrià, va començar fent deconstrucció o aprenent la tècnica del sofregit? 
Si no hagués conegut les bases de la cuina tradicional hauria pogut arribar a les 
fites que ha aconseguit?”

2. FeyeraBenD, paul. Contra el Método. ed. ariel. Barcelona 1974.
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no negarem que aquesta observació pot tenir un cert component desenco-
ratjador per a la mentalitat adolescent,creativa i rupturista i que cerca, a més, 
resultats espectaculars, fàcils i ràpids; però l’alumne recupera ràpidament la con-
fiança quan es troba davant d’un pla de treball clar, i amb uns instruments que 
li permeten identificar cadascuna de les passes que ha de fer en la seva recerca i 
agraeix aquesta seguretat.

els diferents instruments: models de fitxes de treball, esquemes de proce-
diments, pautes de treball, etc, ha de ser elaborats amb claredat, utilitzant un 
llenguatge entenedor per a l’alumnat, alhora que amb rigorositat científica. sem-
pre que sigui possible es creen diverses versions d’un instrument, per a diferents 
nivells educatius o aplicacions, tenint en compte que adaptar-ho a nivells inferiors 
no significa fer-ho més fàcil, sinó més simple i adaptar-ho a nivells superiors no 
equival a fer-ho més difícil, sinó més complex.

el departament d’educació, ha descrit, en els currículums d’educació primària 
i secundària obligatòria, les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat 
en finalitzar l’educació bàsica i que, per tant, caldrà tenir molt en compte:

1. competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. competències artística i cultural  
3. tractament de la informació i competència digital
4. competència matemàtica
5. competència d’aprendre a aprendre 
6. competència d’autonomia i iniciativa personal 
7. competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. competència social i ciutadana

dins d’aquestes competències, les dues últimes es defineixen centrades en con-
viure i habitar el món i tindran especial importància en el disseny de les nostres 
unitats didàctiques

{{ competència basada en el coneixement i la interacció amb el món físic (7). 
per facilitar-ne l’assoliment, cal treballar en:
{¬ interpretació de mapes, gràfics o paisatges.
{¬ percepció de l’espai.
{¬ conscienciació de la influència humana en l’espai.
{¬ identificació i plantejament de problemes.
{¬ realització d’observacions, tant directes com indirectes.
{¬ contrastació d’hipòtesis.
{¬ Valoració de la sostenibilitat.
{¬ aplicació del pensament científicotècnic per interpretar la informació.
{¬ utilització responsable dels recursos naturals.
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{{ competència social i ciutadana (8). per facilitar-ne l’assoliment, cal treba-
llar en:
{¬ comprensió de la realitat social en que es viu.
{¬ contribució en la millora de la societat.
{¬ coneixement i valoració d’un mateix.
{¬ reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius.
{¬ conscienciació dels valors de l’entorn.
{¬ respecte pels valors universals.
{¬ utilització dels coneixements sobre l’organització de les societats.
{¬ comprensió crítica de la realitat.
{¬ realització d’anàlisi multicausal per jutjar problemes socials.
{¬ identificació dels trets de la societat actual, la seva pluralitat i el seu 

caràcter evolutiu.
{¬ adquisició d’un sentiment de ciutadania global compatible amb la iden-

titat local.

2.3.– Promoció d’habilitats cognitivo-lingúístiques

la lingüística, la psicologia i la neurociència, han estudiat la relació directa 
entre llenguatge i pensament i s’ha comprovat que el llenguatge no és només un 
instrument d’expressió, sinó que té també un rol fonamental en l’estructuració 
del pensament. per tant, desenvolupar les habilitats cognitivo-lingüístiques, no és 
només facilitar que els i les alumnes s’expressin millor, sinó principalment, que 
desenvolupin les seves capacitats per relacionar la informació, estructurar-la i, en 
definitiva, crear coneixement.

{{ Habilitats cognitivo-lingüístiques (totes en cadascuna de les ud):
{¬ descriure
{¬ explicar
{¬ Justificar
{¬ interpretar
{¬ argumentar

{{ Habilitats de comprensió lectora (al menys una per ud):
{¬ resumir,
{¬ esquematitzar
{¬ elaborar mapes conceptuals

{{ elaborar i/o interpretar esquemes relacionats amb les dimensions espai i 
temps: (al menys un per ud)
{¬ cronologies
{¬ gràfics
{¬ mapes
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2.4.– Formació de futurs usuaris d’arxiu

si es vol promoure la formació de futurs ciutadans, lliures, responsables i crí-
tics, sembla evident que cal formar-los en la cerca i elaboració de la informació i, 
per tant, cal introduir-los en la utilització dels centres que els la poden facilitar.

aquest objectiu és, de fet, un dels principals que donen raó de ser a l’sdanc i, 
per tant, els recursos, les activitats i serveis que ofereixen el sdanc i el cesire 
ceres promouen la formació de futurs usuaris d’arxiu i, per tant, es mostren les 
funcions dels arxius, els instruments de consulta i els sistemes de recuperació de 
la documentació, tant per a la consulta presencial com en la consulta a internet, 
i es fa difusió dels fons que s’hi conserven.

per tal d’assolir aquest objectiu ens proposem que l’alumne:

{{ aprengui a localitzar documents tant en el propi arxiu com a través dels 
cercadors que es troben a la xarxa

Ha de conèixer els conceptes de document i fons documental i entendre 
el significat del quadre de classificació. Ha de poder utilitzar els inventaris i 
les bases de dades i cercadors més coneguts per tal d’accedir als documents

{{ citi correctament els documents, contextualitzant-los dins del fons
citar correctament les fonts d’arxiu, ajuda l’alumnat a contextualitzar 

el document dins del conjunt documental en què s’ha originat i, per tant, 
en facilita la interpretació. permet, a més, que de manera indirecta es vagi 
familiaritzant amb els conceptes de fons documental o col·lecció, i amb els 
instruments de descripció més comuns, de manera que podrà ser usuari 
d’arxiu amb facilitat.

les activitats o recursos didàctics del sdanc i el cesire ceres facili-
ten informació sobre el fons documental o les referències per què l’alumnat 
hi pugui accedir i les imatges de documents van acompanyades sempre de 
la seva referència arxivística complerta.

{{ aprengui a analitzar críticament els documents, en relació a un objecte d’es-
tudi o una hipòtesi de treball, amb l’ajut dels instruments que se’ls facilita.

els instruments d’anàlisi guien l’alumne cap a la contrastació de fonts

{{ respecti el patrimoni documental, així com la història i el coneixement cien-
tífic en general, i l’apliqui des d’una perspectiva ètica i una actuació honesta

aquests valors són fonamentals per a la formació no només d’usuaris 
d’arxiu, sinó dels ciutadans en general.

el respecte al patrimoni documental implica, no només fer-ne un bon 
ús quant a la conservació física del document sinó també respectar la font, 
els científics i el propi objecte d’estudi: això implica bàsicament un marc 
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ètic i una actuació honesta que es tradueix en cercar l’anàlisi crítica i cons-
tructiva, defugir la tergiversació i la manipulació en totes les seves formes, 
citar correctament un autor, o una font, no copiar ni utilitzar fonts sense 
autorització, ni utilitzar o difondre imatges no autoritzades de documents, 
no descontextualitzar la informació, cercar el contrast de perspectives, etc.

És molt important també no descontextualitzar el contingut, la qual cosa 
podria portar a conclusions errònies i, per tant, implica presentar sencer 
el document i, sempre que sigui possible amb la imatge de l’original i no 
només a partir de fragments transcrits.

d’altra banda, es preveu també la formació de l’alumnat quant a la 
utilització correcta de la informació que conté el document, respectant les 
limitacions a la consulta, la reproducció o la difusió que la llei hi pugui 
haver aplicat, en relació a la protecció de dades o els drets de la propietat 
intel·lectual i d’explotació.

si l’exemple és una de les millors maneres d’ensenyar, ho és especialment quan 
es tracta de valors. per tant, l’sdanc i el cesire ceres, mantenen un respecte 
acurat per les qüestions abans esmentades en les activitats, els recursos didàctics 
i els serveis que ofereix en general.

2.5.– Vinculació al currículum

la creació de propostes didàctiques vinculades al currículum en relació als 
documents descrits en anc@ula, ens permet crear exemples d’unitats didàctiques 
que presenten el document d’arxiu com a recurs i pot ser una manera molt eficaç 
per tractar un tema curricular.

a més, aquestes exemplificacions poden servir de model al professorat en la 
preparació de les seves pròpies unitats didàctiques

cal tenir present que, malgrat que la tendència general és la de relacionar l’ex-
plotació didàctica dels documents d’arxiu en relació amb les matèries relacionades 
amb les ciències socials, els arxius poden aportar documents que contenen infor-
mació de gran valor per a l’estudi d’altres matèries i, naturalment, per a projectes 
interdisciplinaris; per tant, la vinculació al currículum que es fa en l’actualitat per 
a les matèries d’història i ciències socials no ha de ser entesa com un plantejament 
excloent de la resta de matèries curriculars, ni tampoc d’un treball interdisciplinari 
o fins i tot no curricular, per als quals l’aplicació anc@ula continua oferint la 
cerca per camps i la cerca per dossiers temàtics.

2.6.– Utilització de les TAC com a mitjà.

les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (tac), són unes eines tan 
importants en l’actualitat, que de vegades el seu domini es confon amb l’objectiu 
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de l’aprenentatge. És indubtable que les tac ens faciliten l’aprenentatge autònom, 
si s’utilitzen aquestes tecnologies d’una manera adequada i eficient, però si una 
activitat es pot fer utilitzant un recurs més senzill, entenem que cal tendir a la 
seva utilització i, en tot cas, el criteri per decidir quin és el mitjà o la tècnica que 
cal utilitzar, ha d’estar relacionat amb aprendre més i aprendre millor.

de la mateixa manera que a l’hora de resoldre un problema matemàtic hi ha 
operacions que hem d’ensenyar a resoldre sense la calculadora, semblaria evident 
que no totes les activitats relacionades amb les matèries de ciències socials, han 
de precisar un ordinador, ja que la qualitat pedagògica i la innovació depenen de 
la proposta didàctica que sustenti l’activitat.

Feta aquesta reflexió prèvia que considerem important, hem de dir que el 
sdanc i el cesire ceres fan una aposta decidida per les tac, ja que ens 
permeten arribar a tot el territori i oferir recursos didàctics de qualitat.

3.– El Projecte Arc3

3.1.– Antecedents

al llarg dels darrers anys han aparegut a la xarxa un gran nombre de materials 
educatius, a més a més dels produïts per les editorials; recursos didàctics, activi-
tats, etc que han generat els mateixos professors, institucions culturals (museus, 
ministeri,…) o d’altres entitats privades, com caixes, fundacions,… ens trobem 
doncs, amb una extensa producció, dins la qual es fa difícil destriar allò que respon 
a les necessitats dels docents.

es tracta de tot tipus de propostes, molt diverses, de tipologies diferents, però 
que sobretot es troben molt disperses. no tots aquests recursos didàctics tenen 
la qualitat que desitjaríem, i un dels problemes amb que es troben els docents és 
destriar i localitzar allò que li és més útil pel seu alumnat. costa triar quins recur-
sos són els més adequats, quins responen a la metodologia de treball que utilitza 
el docent, quins tenen una qualitat didàctica, i també quins responen millor a la 
nova proposta curricular, a la que cal donar suport.

dins el marc de la nova lec i el nou currículum4, publicat el curs 2007/8 i per 
tant d’aparició relativament recent, es proposen una sèrie de canvis, tant des del 
punt de vista dels continguts, l’ordenació dels quals ha canviat en alguns cursos, 
com també de les propostes metodològiques. el nou marc curricular, està orientat 
cap a l’adquisició de les competències bàsiques, el que suposa adaptar les estra-

3. http://www.arc-educacio.cat.
4. decret 143/2007 dogc núm. 4915.

http://www.arc-educacio.cat
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tègies d’aprenentatge per aconseguir que l’alumnat aprengui a observar, valorar, 
interpretar i actuar en el món que ens envolta.

a nivell metodològic, això suposa, pel professorat, un canvi en la manera de 
dissenyar activitats didàctiques. s’aconsella que l’alumnat construeixi el seu propi 
coneixement a partir de preguntes o hipòtesi, i utilitzant les fonts històriques, 
siguin primàries o secundàries en el cas de les ciències socials. És el moment de 
proporcionar als docents les eines perquè puguin trobar fàcilment les fonts que 
necessiten per a l’estudi de les ciències socials.

això coincideix, a més, en el moment d’aplicació del projecte 1x1 als centres 
educatius. aquest projecte consisteix a utilitzar els ordinadors a les aules com a 
eina bàsica de treball. enguany, molts centres han iniciat a 1r d’eso aquesta nova 
forma de treballar amb l’alumnat. aquest fet implica l’ampliació dels usuaris de 
materials digitals, augmentant la necessitat de localitzar amb facilitat recursos 
didàctics.

per tant, ens trobem davant una conjuntura idònia per introduir una nova eina 
digital que respongui a la necessitat de seleccionar, organitzar i articular aquests 
recursos didàctics que es troben dispersos per la xarxa o bé que han estat creats 
pel professorat i els volen compartir amb la comunitat educativa. Ha arribat el 
moment de crear una eina eficient que doni una resposta a aquesta necessitat.

en aquest punt entren en escena els cesire, centres d’innovació i recerca 
educativa, que depenen del departament d’educació. són centres de suport de 
les diferents àrees: cdec per a ciències experimentals, creamatper a ma-
temàtiques, cirel per a llengües, aulatec per a tecnologia, creaV. per a 
audiovisuals i per acabar el ceres, el cesire de ciències socials, Humanitats 
i Filosofia i amb seu a l’anc. aquest cesire, el darrer curs va iniciar les seves 
activitats,.una de les seves línies prioritàries d’actuació, ha estat, precisament 
facilitar al professorat la tria de recursos didàctics de qualitat, i el seu accés. per 
aconseguir aquest objectiu, s’ha dissenyat l’aplicació arc, a partir d’una idea 
inicial del creamat i que després s’ha convertit en un projecte comú de tots 
els cesire.

3.2.– Descripció de l’aplicació ARC

l’arc és l’acrònim de “Aplicació de Recobriment curricular”. És una aplicació 
informàtica que recull materials i recursos didàctics i els classifica. És doncs, una 
base de dades que conté, tant materials realitzats pel mateix professorat, com 
recursos de qualitat realitzats des de diferents institucions, tots ells acompanyats 
d’una proposta didàctica.
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l’objectiu principal que persegueix el programa és que sigui una eina útil, àgil 
i eficaç al servei del docent.

una de les característiques més innovadores de l’arc és que associa aquests 
recursos amb al nou marc curricular. aquesta vinculació al currículum és l’aspecte 
que el diferencia dels altres cercadors. el docent podrà localitzar de manera àgil 
quins elements didàctics hi ha per a cadascun dels cursos i per cadascun dels temes.

l’arc ha de ser capaç de:

{{ descriure recursos didàctics innovadors i competencials.
{{ Vincular les propostes didàctiques al currículum.
{{ incloure recursos de tipologia diversa.
{{ gestionar itineraris o seqüenciacions de recursos enllaçats.
{{ possibilitar un funcionament dinàmic, obert a l’intercanvi d’activitats entre 

els docents (possibilitat d’actualització permanent)

l’arc és una aplicació d’accés lliure, malgrat que està adreçada principalment 
als docents i que dóna cabuda a tots els nivells educatius, des d’infantil fins a 
batxillerat, passant també per cicles formatius.

l’usuari o la usuària de l’arc, pot fer cerques d’elements didàctics o bé d’iti-
neraris, i en cadascun dels casos, les opcions de cerca, poden ser:

{{ cerca general: a partir de l’etapa, curs o cicle, bloc curricular, paraules clau…

{{ cerca curricular: permet acotar la cerca a partir de l’etapa, curs, matèria, 
tema, subtema, apartat i subapartat.

Hi ha la possibilitat que, més endavant, hi hagi noves modalitats de cerca ate-
nent a competències, processos o relacions amb altres àrees.

en l’aplicació, s’obrirà un fòrum on l’usuari, podrà donar la seva opinió, 
aconsellar, proposar canvis, així com preguntar dubtes, demanar ajut o comentar 
incidències. es tracta doncs, d’una aplicació dinàmica, que permetrà compartir 
experiències, reutilitzar-les o proposar-ne de noves.

3.3.– Estructura de l’ARC

l’arc està format per elements didàctics, que són la unitat bàsica de catalogació.

un element didàctic és una proposta didàctica que es vincula a un o més punts 
del currículum i que pot estar basada en un recurs elaborat des del ceres o bé 
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en un que sigui preexistent, com una webquest, un joc didàctic, una wiki, etc, i 
que es trobi publicat a la xarxa i lliure de drets.5

aquesta proposta conté tots els elements d’informació i els instruments que 
necessitarà el professor o professora per aplicar-la directament a l’aula: la des-
cripció detallada que és el document que conté la programació i les orientacions 
didàctiques; les activitats didàctiques pròpiament dites, que el professorat podrà 
lliurar a l’alumnat; i si s’escau, altres documents complementaris

apart dels elements didàctics, dins l’arc també hi podem trobar itineraris. 
un itinerari és una proposta seqüenciada d’elements que tenen una continuïtat i 
coherència interna. Hi poden haver itineraris de diferent longitud: que responguin 
a cursos complerts o a unitats didàctiques concretes, també es poden crear itineraris 
per a un tipus d’alumnat amb necessitats particulars per atendre la diversitat a l’aula, 
per exemple itineraris per alumnes amb dificultats, o alumnes més avançats, o fins 
i tot per treballar amb profunditat unes competències determinades. també poden 
haver-hi itineraris interdisciplinaris, integrant continguts de matèries diverses.

siguin del tipus que siguin, els itineraris han de tenir un bon nivell de coherència 
interna i qualitat didàctica.

els itineraris es descriuen de manera similar als elements didàctics. difereixen, 
en canvi, dels elements especialment en el fet que cada itinerari inclou la llista orde-
nada dels elements que el composen i que s’anomenen també “punts” de l’itinerari.

dins dels itineraris s’aconsella incloure l’apartat d’avaluació, amb propostes 
per avaluar el conjunt d’elements que el composen.

Els elements didàctics, així com els itineraris consten de:

{{ document anomenat “descripció detallada”: considerada el nucli bàsic de 
l’element o itinerari. És la part que estableix la informació bàsica per em-
prar-lo. es concreta en un document allotjat dins l’aplicació que pot tenir 
un màxim de dues pàgines. la seva estructura, en el cas del ceres, és la 
següent:
{¬ objectius
{¬ descripció de l’activitat
{¬ recursos emprats
{¬ temporització
{¬ alumnat a qui s’adreça especialment

5. de vegades, es pot donar fins i tot el cas que aquest recurs preexistent no hagués estat creat amb 
finalitats didàctiques i el què el converteix en un recurs amb finalitats educatives o element didàctic és 
la proposta que l’acompanya.
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{¬ aspectes didàctics i metodològics
{¬ continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
{¬ enllaços

{{ documents adjunts: són aquells documents necessaris per complementar el 
contingut del nucli (o descripció detallada) a fi que aquest sigui el més àgil 
possible. un exemple d’aquests documents són activitats per a l’alumnat, 
informació complementària pel professorat, etc.

{{ imatge: cada element didàctic i itinerari té associada una imatge que es 
relaciona amb el seu contingut.

La descripció de l’element didàctic i dels itineraris en l’ARC es fa mitjançant 
un formulari de l’aplicació que conté un seguit de camps que en faciliten la cata-
logació i la recuperació i que són els següents:

{{ Títol: text breu i suggeridor

{{ Descripció: text breu, de 6 línies com a màxim, que descriu l’element. Hi 
consten, sintèticament, les dades més rellevants que poden ajudar a l’usuari/
ària a seleccionar-lo o no.

{{ Tipologia: els tipus d’elements són diferents per a cada cesire., depenent 
de les característiques particulars de les seves àrees. en el cas del ceres, 
en aquest apartat, podem classificar els elements didàctics de la manera que 
s’exposa a continuació.

pel que fa al format, l’element didàctic es descriu a partir d’aquests camps, 
de manera que es pot realitzar una selecció múltiple:

{¬ audiovisual
{¬ navegador interactiu (webquest, Jclic, etc)
{¬ Web
{¬ Base de dades
{¬ presentació en power point
{¬ publicació en paper
{¬ publicació electrònica (pdf i altres)
{¬ material de simulació
{¬ original
{¬ material manipulable

pel que fa a les fonts que es treballen, s’agrupen entorn d’una etiqueta 
anomenada fonts/instruments i es pot descriure en base als següents camps, 
també de selecció múltiple:
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{¬ Fonts documentals
{¬ Fonts orals
{¬ Fonts bibliogràfiques: llibres, articles, premsa, obra impresa
{¬ Fonts materials
{¬ mapes i representació gràfica de l’espai
{¬ cronologies i representació gràfica temporal
{¬ dades estadístiques
{¬ gràfics
{¬ conte, novel·la històrica, literatura, biografia, relats, mites, llegendes, 

rondalles, refranys populars…
{¬ música, cinema, documentals
{¬ maquetes i models
{¬ mapes conceptuals

{{ currículum: permet identificar l’element didàctic dins el marc curricular 
actual: curs, àrea, bloc, tema, etc. cada element pot tenir més d’un des-
criptor curricular.

{{ competències i processos: aquí s’indiquen quines són les competències i 
els processos que es treballen de manera més detallada en aquell element 
didàctic. cal triar entre les següents opcions, tot i que se’n poden triar vàries:

{¬ les competències i els processos depenen del disseny de l’activitat en 
què s’utilitzi.

{¬ activitat que integra totes les competències i processos.
{¬ competències especialment presents
{y competència comunicativa lingüística i audiovisual
{y Competències artística i cultural  
{y tractament de la informació i competència digital
{y Competència matemàtica
{y competència d’aprendre a aprendre
{y competència d’autonomia i iniciativa personal
{y Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
{y competència social i ciutadana

{¬ processos especialment presents en aquest element
{y Treball de camp
{y Jocs
{y observació
{y Visites (museus, institucions, empreses…)
{y tallers: experimentació, manipulació
{y simulació: teatralització, rols
{y debat i exposició oral
{y anàlisi de fonts primàries
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{y anàlisi de fonts secundàries
{y identificació de categories temporals
{y identificació d’espais geogràfics

{{ relació amb altres àrees: aquí s’indiquen les relacions interdisciplinàries 
més notables que l’element didàctic suggereix. 

{{ paraules clau: amb l’objectiu de facilitar la cerca a través de termes usuals, 
s’assignarà a cada element una o diverses paraules clau.

{{ autoria: autor/a de l’element didàctic
{¬ col·laboració: persona que proposa l’element i l’introdueix a l’arc.
{¬ Validació: persona la funció de la qual és revisar l’element i vetllar perquè 

tingui una qualitat i una utilitat per al docent.

en el cas dels itineraris, a més, cal incloure la llista ordenada d’elements didàctics 
que conformen l’itinerari o punts de l’itinerari.

3.4.– Continguts actuals en ARC i planificació

en aquests moments, l’aplicació arc, malgrat estar en període de proves, ja 
s’ha donat a conèixer entre diferents àmbits educatius i s’hi estan introduint ele-
ments didàctics i itineraris, en aquesta fase, es tracta de detectar errors i corregir 
aspectes que encara no acaben de funcionar com voldríem..

durant el curs passat, 2009/2010, vam iniciar el projecte de localització d’ele-
ments didàctics per incloure’ls a l’arc. una sèrie de col·laboradors, docents tots 
ells, han estat seleccionant a la xarxa o creant recursos, que han acompanyat d’una 
proposta didàctica i finalment han fet la seva descripció a l’aplicació. aquests 
recursos didàctics “recobreixen” el currículum de 1r d’eso de ccss. s’ha triat 
aquest curs per la necessitat sorgida a partir de la implantació del projecte edu-
cat 1x1, que ha generat una demanda important de materials didàctics en format 
digital sobre tot en els primers cursos d’eso.

paral·lelament, s’estan portant a terme altres línies de treball. en primer lloc, 
s’estan dissenyant elements didàctics i itineraris per a 4t d’eso, utilitzant documents 
de l’anc: de diverses tipologies, que s’associaran a l’anc@ula i es descriuran en 
arc. d’aquesta manera es facilita als alumnes la possibilitat de treballar amb fonts 
primàries, tot tenint unes orientacions didàctiques per fer-ho de manera sistemàtica.

una altra de les línies de treball encetades es troba a l’entorn de les matèries 
“educació per a la ciutadania”, de 3r d’eso i “educació ètico-cívica” de 4t d’eso, 
on també s’estan dissenyant propostes didàctiques per a la seva catalogació a 
l’aplicació
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5.– Aportacions del SDAnC-CESIRE CERES

5.1.– Aportacions a la comunitat educativa en relació a la utilització de les fonts 
d’arxiu com a recurs per a l’aprenentatge

ens proposem els següents objectius, alguns dels quals són ja una realitat que 
venim desenvolupant en els darrers anys i altres que tenim previst iniciar en aquest 
mateix curs acadèmic:

{{ Facilitar assessorament metodològic al professorat i a l’alumnat que ho 
requereixi.

el sdanc atén usuaris escolars, tant pel que fa al desenvolupament del 
projecte de recerca de 4rt d’eso, com al treball de recerca de Batxillerat, 
així com dóna assessorament al professorat per a la preparació de crèdits 
i activitats relacionades amb l’ús de la documentació d’arxiu com a recurs 
didàctics i organitza visites i tallers per a grups escolars

{{ col·laborar en l’elaboració d’un pla de formació del professorat relacionat 
amb la utilització didàctica de les fonts d’arxiu.

{{ promoure la didàctica amb fonts d’arxiu
a més de les activitats i serveis que s’ofereixen, es dóna assessorament 

als arxius i es col·labora en grups de treball adreçats al disseny d’activitats 
didàctiques amb fonts documentals.

{{ oferir materials i recursos didàctics
els sdanc edita tres col·leccions de materials didàctics.
es presenten, en anc@ula i en arc, un ampli conjunt de propostes 

didàctiques adreçades al professorat que contenen tots els elements necessaris 
per a la seva aplicació directa a l’aula.

5.2.– Aportacions a les institucions que ofereixen recursos didàctics

la principal aportació que podem realitzar és la de difondre els recursos que 
aquestes institucions elaboren, a través de l’aplicació arc.

tenint en compte que arc serà un cercador de referència per al professorat 
de Humanitats, ciències socials i Filosofia, el potencial d’utilització del recurs 
anirà més enllà de l’àmbit geogràfic d’adscripció de cadascuna de les institucions 
que han creat el recurs i el conjunt en pot sortir beneficiat.

els elements produïts amb documentació de l’anc i pel servei didàctic de 
l’anc s’introduiran en anc@ula i seran accessibles des d’un enllaç de l’arc. 
ara bé, a l’arc s’hi poden introduir elements per part de col·laboradors dife-
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rents, això significa que qualsevol professor pot proposar d’introduir-hi elements 
d’elaboració pròpia, i també ho poden fer les institucions que elaboren recursos 
didàctics; per tant, els arxius. el ceres analitzarà les propostes que, una vegada 
validades, s’incorporaran al sistema.

el que us presentem en aquesta ponència doncs, no és només un exemple de 
procediments per a l’elaboració de materials didàctics, o una presentació de recur-
sos, sinó que us presentem els protocols de treball als quals us podeu afegir, amb 
l’objectiu de difondre els recursos que elaboreu, a través de la xarxa i mitjançant 
l’aplicació arc.

des del convenciment que arc pot esdevenir una eina útil per a la tasca do-
cent, en aquesta “era digital” que tot just ha començat, us convidem a col·laborar 
en l’assoliment del nostre objectiu de recobrir totes les etapes educatives, des 
d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius.

alhora, arc pot representar un potent instrument de difusió per donar a 
conèixer les activitats i recursos didàctics que ofereixen els arxius i, d’aquesta 
manera, podem contribuir, entre tots, a la promoció de les fonts d’arxiu, i a fer 
un pas endavant en la formació d’una xarxa de coneixement en el nostre país.





3.– coMunIcacIons
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Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries 
al batxillerat
Lluís Agustí, Sílvia Argudo, Jorge Franganillo, Candela Ollé, 
Amadeu Pons, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Pedro Rueda, 
Marta Somoza, Cristóbal Urbano i Nora Vela
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona

1.– Introducció

les tecnologies permeten publicar en línia d’una manera molt fàcil; qualsevol 
persona amb un ordinador i accés a internet pot en poca estona aportar tota mena 
d’informacions a la xarxa. aquest procés el pot fer sense que hi trobi gaire en-
trebancs ni tampoc sense que aquestes informacions hagin de passar forçosament 
per un mínim de supervisió pel que fa a la qualitat, l’actualitat o l’exactitud dels 
continguts. si aquesta possibilitat suposa un triomf de la llibertat, de la llibertat 
d’expressió més concretament, és evident també que comporta un risc quant a la 
qualitat i la validesa de la informació que es pot trobar en el conjunt d’internet.

els cercadors generals tipus Google, Bing o Yahoo exploren i analitzen automa-
titzadament una part de la informació continguda a la xarxa i a partir d’aquesta 
anàlisi donen una resposta exhaustiva, precisa i ordenada pertinentment a les qües-
tions que se’ls presenten. mitjançant els cercadors es pot tenir accés a una quantitat 
quasi inabastable de fonts d’informació, una quantitat excessiva d’informació per 
ser tractada per l’ésser humà, allò que en termes documentals s’anomena «soroll».

a més del «soroll» documental, de l’excés d’informació, passa que entre les fonts 
recuperades a partir dels cercadors n’hi ha de tot tipus, de totes les matèries, de 
bona qualitat i inútils per a la recerca. malgrat les excel·lents qualitats dels sistemes 
informàtics dels cercadors, dels anomenats algoritmes que ordenen les respostes 
d’una manera pertinent, aquests no són capaços a dia d’avui de valorar la qualitat 
de les respostes trobades a la xarxa.

per intentar destriar el gra de la palla, per oferir un servei diferent dels cer-
cadors genèrics i d’intenció exhaustiva, existeixen a internet una colla de reculls 
selectius. aquests reculls es basen en una selecció reduïda per àrees o matèries de 
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les millors fonts d’informació que es troben a la xarxa, tot seguint una sèrie de 
criteris de pertinència, qualitat i actualitat.

els responsables de l’organització i presentació d’aquests reculls són sovint 
biblioteques que intenten d’oferir als seus usuaris una sèrie d’informacions que 
consideren que els podran ser d’utilitat en les seves cerques d’informació. en 
aquesta tasca destaquen, com és lògic, les biblioteques universitàries, biblioteques 
amb un públic acadèmic i d’investigació amb necessitats molt específiques sobre 
les àrees de coneixements en les quals estan especialitzades. un exemple d’aquests 
reculls són les Guies temàtiques (http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/
guies-tematiques/) que ofereix la universitat de Barcelona en cadascun dels seus 
àmbits temàtics de docència i de recerca, o més concretament el recull selectiu 
sobre història anomenat Guia general d’història (http://www.bib.ub.edu/recursos-
informacio/guies-tematiques/historia/).

d’altres exemples de reculls selectius d’interès podrien ser Intute (http://intute.
ac.uk), un catàleg de recursos a internet gestionat per diverses institucions aca-
dèmiques del regne unit, i Bubl link (http://bubl.ac.uk), gestionat per l’escocesa 
strathclyde university. aquestes seleccions generalistes permeten a un públic 
acadèmic i de recerca estalviar temps i adreçar-se directament als millors recursos 
disponibles a internet.

2.– Alehoop: un recull selectiu

Figura 1. pàgina inicial d’Alehoop

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/historia
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/historia
http://intute.ac.uk
http://intute.ac.uk
http://bubl.ac.uk
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l’eina que ara presentem, Alehoop (http://alehoop.info), s’inscriu en aquest 
model de catàleg selectiu de recursos d’informació de qualitat accessibles a través 
d’internet. És un instrument de treball que proposa la selecció davant de l’exhaus-
tivitat dels cercadors generals.

Alehoop és un recull selectiu de recursos en línia que vol ser una eina d’ajuda 
per a treballs de recerca bàsica. ofereix una mostra de recursos informatius útils 
per a estudiants de batxillerat i dels primers anys de la universitat.

actualment, Alehoop proposa prop de 600 recursos en línia: catàlegs de 
biblioteques i portals d’arxius, obres de referència sobre ciències i humanitats, 
materials cartogràfics i fonts estadístiques i legislatives, directoris, bases de dades 
d’imatges, eines per a la traducció, etc. les fonts seleccionades són principalment 
en castellà, anglès i català, encara que se n’hi han inclòs en altres llengües sempre 
que comptessin amb una interfície en anglès.

l’objectiu principal d’Alehoop és oferir una mostra seleccionada de fonts d’in-
formació d’internet, d’obres de consulta triades per la seva temàtica, qualitat, 
actualitat, pertinència i accessibilitat, és a dir amb accés gratuït.

no es tracta de donar «tota la informació» sobre un tema, això ja ho proposen 
els cercadors generals, sinó de triar aquelles fonts que poden donar millor resposta 
a l’alumnat de batxillerat que es troba en procés d’elaboració del treball de recerca.

per tant, els destinataris d’Alehoop són principalment els estudiants de batxi-
llerat que han de documentar-se per tal de fer el treball de recerca. en la selecció 
hi podran trobar fonts fiables i de qualitat. a la Facultat es porten a terme presen-
tacions gratuïtes d’aquest portal adreçades a grups d’estudiants de batxillerat, en 
les quals s’aprofita l’ocasió per fer una sessió pràctica (cada estudiant en un pc) 
de cerca de fonts d’informació.1

tanmateix, Alehoop pot ser útil en altres contextos: als primers anys de la 
universitat, els tutors dels treballs de recerca que vulguin acompanyar la tasca de 
l’alumnat i suggerir fonts d’informació pertinents, els professors de secundària 
en la preparació de les classes i en l’elaboració de bibliografies complementàries, 
i en general per a qualsevol persona que vulgui saber quina font d’informació o 
obra de referència hi ha sobre un tema determinat a internet.

aquesta eina sorgeix com a projecte de la Facultat de Biblioteconomia i docu-
mentació de la universitat de Barcelona i ha estat desenvolupada per lluís agustí, 
sílvia argudo, Jorge Franganillo, candela ollé, amadeu pons, Josep manuel 

1. per més informació sobre aquestes presentacions, podeu posar-vos en contacte amb el professor 
lluís agustí (agusti@ub.edu).

http://alehoop.info
mailto:agusti@ub.edu
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rodríguez gairín, pedro rueda, marta somoza, cristóbal urbano i nora Vela, 
amb la col·laboració de núria segura, eli ramírez i Javier lechón.

3.– Criteris de selecció de les fonts

d’acord amb els objectius que inspiren Alehoop, un dels factors clau del seu èxit 
és la tria dels recursos que s’hi inclouen. totes les fonts incloses han estat avaluades 
per un equip de treball format per professors de la Facultat de Biblioteconomia 
i documentació de la universitat de Barcelona, a proposta d’altres professors, 
estudiants o usuaris d’Alehoop.

els criteris de selecció han tingut en compte diversos factors. per un cantó, la 
tipologia documental: prioritàriament, s’han inclòs obres de consulta útils per a 
l’elaboració dels treballs de recerca del batxillerat. s’entén per «obra de consulta» 
aquella que presenta la informació d’una manera fàcilment accessible. generalment 
aquestes fonts s’han concebut per contestar consultes ràpides d’informació. Ho 
són els clàssics diccionaris i enciclopèdies; però també qualsevol recurs en línia 
que tingui la informació organitzada d’una manera raonable i còmoda.

per una altra banda, la de l’accessibilitat: s’ha tingut present d’incloure només 
recursos disponibles en línia gratuïtament. en tot cas, s’ha tingut ben present que 
els recursos estiguin disponibles en qualsevol biblioteca pública de catalunya.

des del punt de vista temàtic, hi ha obres tant generals com especialitzades. 
s’han tingut presents, especialment, les matèries que conformen el batxillerat 
(tant comunes com especialitzades) per tal que els destinataris trobin respostes a 
les seves necessitats.

Quant a la llengua dels recursos, és lògic que hàgim donat preferència al català 
i al castellà; però no s’han descartat les fonts en anglès i altres llengües romàni-
ques. pel que fa al nivell intel·lectual dels continguts, s’ha donat prioritat a les 
obres bàsiques, d’interès general, que puguin ser útils a estudiants de batxillerat 
(i també als dels primers anys de carrera).

Finalment, els criteris de qualitat: tant del contingut com de l’accés a la infor-
mació. pel que fa al contingut ens hem fixat en l’actualitat de les dades, el seu rigor 
i la seva exactitud. la profunditat adequada en el tractament dels continguts i la 
claredat en la redacció també són aspectes importants. així mateix, es desitja un 
equilibri en l’exposició de temes controvertits. un element positiu és l’existència 
d’enllaços triats cap a altres recursos de qualitat (i que aquests enllaços funcionin). 
la presència de faltes d’ortografia i d’un estil de redacció pobre són elements que 
fan desestimar un recurs.
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respecte de l’accessibilitat de la informació, el criteri principal és que el recurs 
sigui fàcil de fer servir: que tingui un disseny còmode per a l’ús i que sigui fàcil 
la navegació entre les diferents parts o seccions. en el cas que tingui un cercador, 
cal que funcioni bé. l’aspecte gràfic, estètic, es pot tenir en compte. també es 
valora que les pàgines del recurs es carreguin amb rapidesa (incloent-hi els gràfics 
o il·lustracions que puguin contenir). i l’absència de publicitat comercial és un 
punt a favor d’un recurs.

generalment, quan la responsabilitat d’un recurs és fiable, la qualitat dels 
continguts i de l’accessibilitat s’hi avenen. entenem per una responsabilitat fiable 
una entitat oficial (de l’administració), acadèmica o una de privada (millor si no 
té afany de lucre) especialitzada en el tema del recurs. també és acceptable una 
responsabilitat personal, però amb una formació i unes credencials adequades. en 
tot cas, és un mal senyal que un recurs no declari qui l’ha elaborat. de vegades es 
pot valorar la solvència dels responsables a partir del domini de l’url del recurs.

algunes vegades els recursos triats no reuneixen tots els punts necessaris per 
ser considerats de qualitat màxima, però han estat inclosos perquè no n’hi ha de 
millors en la seva tipologia o especialitat.

4.– Breu resum estadístic

tot i que la selecció de les fonts és una feina que no s’acaba mai, ja que contí-
nuament apareixen nous recursos d’interès (i d’altres desapareixen), a hores d’ara 
hi ha a Alehoop un gruix de fonts que permet ja treure’n un bon profit; això és un 
total de 604 recursos d’informació (setembre de 2010)

per tipus de recursos: anuaris, 1; Biografies, 21; catàlegs i biblioteques, 67; 
cercadors, 45; col·leccions digitals, 13; diaris, revistes i blocs, 40; diccionaris, 47; 
directoris, 36; estadístiques, 19; mapes i nomenclàtors, 16; enciclopèdies, 46; 
guies, 14; imatges, fotografies i vídeos, 30; legislació, 9; portals, 370; traductors 
en línia, 6; tutorials, 6.

la distribució dels recursos per llengües és la següent: castellà, 285; anglès, 186; 
català, 148. d’altres llengües presents són: francès, 42; alemany, 10; italià, 7; 
portuguès, 4; àrab, 1; rus, 1; hongarès, 1; amb el ben entès que en tots aquests 
casos vénen acompanyades amb una interfície de consulta en anglès.

pel que fa a la consulta, fins al setembre de 2010 s’han rebut més de 9.000 vi-
sites amb un total de 89.000 pàgines visitades, un temps mitjà de 10’18” de visita, 
una mitjana de 9,82 pàgines vistes i un 33% de rebots (bona part d’aquests són 
visites rebudes des d’altres punts de l’estat, concretament des de madrid, amb 
més d’un 54%, que probablement abandonen la visita en no disposar Alehoop 
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encara d’una interfície en castellà). el 43,75% és de trànsit directe i el 40,86% 
prové dels cercadors.

5.– Com fer servir Alehoop

Alehoop està organitzat com a base de dades, cosa que permet fàcilment la 
seva gestió: actualització, incorporació de nous recursos i també la cerca de la 
informació que conté.

l’experiència indica que els alumnes usen qualsevol requadre de cerca de manera 
similar a Google, per la qual cosa cal explicar-los que les seves cerques se centraran 
únicament en el contingut de la base de dades Alehoop, no a tot internet. també 
és convenient recordar-los que la indexació que els cercadors realitzen del web és 
limitada i deixa fora nombrosos recursos; són abundants les bases de dades que 
no són accessibles als motors de cerca (i per tant no són indexades).

tal com indiquen uns quants estudis, el comportament de l’usuari de la web 
«es guia per les compensacions de cost-benefici i, per tant, la gent pot tancar-se 
en un petit conjunt de llocs web» (Huang et al., 2007). Alehoop intenta trencar 
aquesta barrera i ampliar el nombre de recursos, sense que la posició que ocupen 
en el rànquing de Google o Yahoo sigui rellevant, sobretot si tenim present la dis-
paritat de resultats que poden obtenir en llançar una mateixa cerca en diferents 
cercadors. els creadors d’Alehoop indexen per matèries i cataloguen la tipologia 
dels recursos d’acord amb les necessitats dels treballs de recerca; aquesta especi-
ficitat és una de les seves fortaleses.

cada registre es composa dels camps següents:

{{ Títol del recurs: nom del recurs, sense traduir, tal com figura a la font.

{{ Descripció: Breu resum del contingut que sol fer referència a la seva auto-
ria, l’abast de les matèries tractades, les seccions principals, la manera de 
navegar-hi (segons el cas). el resum està destinat als estudiants, per facilitar 
una primera aproximació al recurs.

{{ Matèries: els descriptors que s’han assignat al recurs. cada recurs s’ha 
indexat amb les matèries de què tracta, i per tant trobem temes molt gene-
rals (com ara ciències socials o Humanitats) i d’altres prou específics (per 
exemple, escacs, proteïnes). aquestes matèries són clicables: recuperen els 
altres recursos que tinguin el mateix descriptor, d’aquesta manera faciliten la 
navegabilitat de l’usuari a través d’un llenguatge documental de descriptors 
creats pels catalogadors.
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{{ Editor: entitat o persona que ha publicat el recurs.

{{ Tipus de recurs: segons la tipologia establerta prèviament. aquest punt 
també permet la navegació pel portal, recuperant altres recursos similars.

{{ Llengua: idioma o idiomes del recurs.

{{ URL: enllaç al recurs en línia.

{{ Logotip: imatge gràfica que fa referència a la identitat corporativa del 
recurs esmentat.

Figura 2. exemple de registre d’Alehoop.

per buscar informació a Alehoop hi ha disponibles els mecanismes següents.

Cerca simple. la pàgina principal mostra per defecte la «cerca simple» que 
inclou tres vies possibles d’accés a la informació: «matèries», «cerca per paraula 
clau» i «tipus de recursos».

les matèries es presenten alfabèticament, en català, i són accessibles per la seva 
inicial, de la a a la Z. en clicar sobre una lletra inicial es desplega la llista de ma-
tèries disponibles. cadascuna d’elles dóna accés als registres que hi són assignats.

la «cerca per paraula clau» recupera els registres que tinguin la paraula o 
expressió de la cerca en qualsevol dels seus camps (títol, resum, etc.). els accents 
i les majúscules són irrellevants: el resultat serà el mateix tant si s’hi cerca «polí-
tica», «politica» o «política».
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si s’hi introdueixen diversos termes el sistema en fa una unió lògica; els cerca 
amb l’operador booleà or. per tant, si hom hi posa les paraules «departament» i 
«cultura» s’obtenen 80 registres rellevants, que són els que tenen o bé la paraula 
«departament» o bé «cultura», o bé totes dues. en canvi, si s’escriuen els termes 
entre cometes (“departament de cultura”), el resultats són 4, perquè el sistema 
busca la frase exacta (igual com fan els cercadors).

per truncar termes es fa servir l’asterisc. si es demana «cultur*» es recuperaran 
els registres que continguin les paraules «cultura», «cultures», «cultural» o d’altres 
derivades.

la pàgina d’inici disposa també d’una altra via d’accés a la informació: «tipus 
de recursos», segons una classificació prèviament establerta.

Cerca avançada. en l’apartat de «cerca avançada» s’hi pot buscar per tots els 
camps del registre, i es poden combinar fins a tres criteris de cerca simultàniament. 
en aquesta modalitat de cerca, es poden examinar els índexs alfabètics de cada 
camp (títol, editor, matèria, llengua…). a més, les cerques es poden filtrar segons 
un tipus de recurs i els resultats es poden ordenar per diversos criteris.

Figura 3. pantalla de cerca avançada d’Alehoop.

sigui quin sigui el mecanisme utilitzat per fer la cerca, el resultat és sempre el 
mateix: una llista dels registres que compleixen la condició de cerca, de cinc en cinc.

en aquest format abreujat, els registres estan formats pel títol, el logotip, la 
descripció, l’url i les matèries. per accedir al registre complet cal fer un clic 
sobre el títol. l’url enllaça amb el recurs a la xarxa. les matèries són elements 
clicables i aquest hipertext permet navegar temàticament pels registres d’Alehoop.
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6.– Les fonts primàries a Alehoop

a alehoop s’han seleccionat diversos recursos per aproximar les fonts primàries 
als nois i noies de batxillerat. aquestes fonts inclouen les peces del trencaclosques 
amb què hauran de dissenyar i organitzar el seu treball de recerca, cosa que els 
obligarà a seleccionar materials de qualitat adequats per als seus treballs i a uti-
litzar-los i citar-los correctament.

per un cantó, obres de consulta que faciliten la identificació i localització de 
les col·leccions on es troben aquestes fonts: arxius, biblioteques i museus. els di-
rectoris ofereixen una informació bàsica, amb dades de localització que permeten 
conèixer quants centres hi ha, on es troben i com accedir-hi.

si la nostra recerca se centra en un territori concret podem anar al directori 
d’Arxius de Catalunya (http://alehoop.info/complet.php?id=568) que permet cer-
car per nom de l’arxiu, per localitat o comarca. en el cas dels museus el consell 
internacional de museus (icom) manté la web Virtual library museums pages 
(http://alehoop.info/complet.php?id=873) que recopila la informació de tots 
aquells centres que tenen una pàgina web. en el cas d’espanya recull 138 museus 
i institucions culturals. encara que en aquest últim cas és especialment potent 
el cercador del Directorio de museos de España (http://alehoop.info/complet.
php?id=593), ja que recopila dades bàsiques de més d’un miler de centres i permet 
localitzar pel nom del museu, la comunitat autònoma o la província a què pertany 
i pel tipus de museu.

per un altre cantó, i més directament, a Alehoop hi ha recursos que ens apropen 
a les fonts primàries. una via interessant, i molt didàctica, per accedir a les col-
leccions són les exposicions digitals. Library and archival exhibitions on the Web 
(http://alehoop.info/complet.php?id=1150) és un recurs d’informació que recopila 
5.887 exposicions virtuals de biblioteques, arxius i museus de tot el món. Buscant 
per una paraula clau, en anglès, podem accedir a les exposicions d’un tema, un 
personatge, un país o un període històric. aquests recorreguts virtuals compten 
amb reproduccions d’objectes patrimonials custodiats en biblioteques, arxius o 
museus, que són comentats detalladament.

la digitalització del patrimoni bibliogràfic i documental està generant projectes 
interessants que faciliten l’accés a milions de pàgines de documents històrics que 
han estat digitalitzats. a més, són nombrosos els documents que neixen digitals 
i poden ser accessibles, com ara les tesis doctorals. OAIster (http://alehoop.info/
complet.php?id=1132) manté un catàleg col·lectiu per facilitar l’accés permanent a 
més de 23 milions de registres procedents de més de 1.100 entitats col·laboradores. 
la gamma de materials que inclou està formada per documents digitalitzats, ar-
xius d’àudio i vídeo, fotografies, tesis i treballs de recerca. a espanya, Recolecta 
(http://www.recolecta.net) reuneix quasi 300.000 documents científics de les 

http://alehoop.info/complet.php?id=568
http://alehoop.info/complet.php?id=873
http://alehoop.info/complet.php?id=593
http://alehoop.info/complet.php?id=593
http://alehoop.info/complet.php?id=1150
http://alehoop.info/complet.php?id=1132
http://alehoop.info/complet.php?id=1132
http://www.recolecta.net
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universitats espanyoles (llibres, articles, tesis, informes…). la riquesa i la diversi-
tat dels documents disponibles fa difícil per a l’alumne la selecció, i el llenguatge 
tècnic de molts treballs dificulta la lectura. en l’àmbit del patrimoni és molt útil 
l’accés a les fonts primàries facilitat per Europeana (http://europeana.eu), que des 
de 2008 reuneix les iniciatives de la comunitat europea destinades a crear una 
biblioteca digital europea, compta amb 6 milions d’objectes digitals, entre ells 
4.753 textos i 11.317 estampes i cartells digitalitzats per institucions catalanes. 
aquests recol·lectors d’objectes digitals recopilen els enllaços a documents digita-
litzats realitzats en diferents institucions. És el cas d’Hispana (http://alehoop.info/
complet.php?id=1151), que permet llançar una cerca en la informació recollida 
de 128 dipòsits digitals espanyols que compten amb 2.652.349 objectes digitals 
d’arxius, biblioteques i museus.

en el cas dels arxius hi ha eines de cerca molt dispars, ja que el desenvolupament 
dels portals d’accés als fons és recent i l’aplicació de la normalització en la descrip-
ció han avançat més lentament. alguns casos interessants són PARES: portal de 
archivos españoles (http://alehoop.info/complet.php?id=897), que facilita l’accés a 
documents dels arxius de l’estat espanyol i permet la cerca a les descripcions dels 
documents realitzades d’acord a normes internacionals, Arxius en línia (http://ale-
hoop.info/complet.php?id=1172), amb 3,5 milions de descripcions estructurades 
de documents i uns 600.000 documents en línia, i xAC-Premsa (http://alehoop.
info/complet.php?id=1173), un arxiu de premsa històrica digitalitzada, dipositada 
en els arxius comarcals de catalunya amb més de mig milió de pàgines que es 
poden cercar a text complet.

per una altra banda, també donem pas al que trobem a les biblioteques elec-
tròniques. les biblioteques ofereixen accés als catàlegs bibliogràfics, però a més 
cada vegada són més els centres que ofereixen els textos complets de les obres 
seguint polítiques d’accés obert a la informació científica. tal com assenyala 
anglada (2008), la iniciativa de l’accés obert «es basa en el convenciment que la 
lliure circulació de les idees no només és un dret humà, sinó que és un instrument 
de millora de la pròpia ciència».

la riquesa i la diversitat de dipòsits disponibles fa difícil per a l’alumne la 
selecció del recurs, però si l’alumne busca un text literari o un document històric 
té moltes possibilitats de localitzar-lo. el patrimoni bibliogràfic té nombroses 
biblioteques digitals i portals que reuneixen les obres a les quals atorguem un 
valor cultural i que es troben en el currículum educatiu. poden localitzar textos 
literaris catalans a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://alehoop.info/
complet.php?id=904) que compta amb portals específics sobre Joanot martorell 
i el Tirant lo Blanc, i per a Jaume i i el Llibre dels fets. en el cas dels textos en 
castellà és clau la consulta de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://
alehoop.info/complet.php?id=905); una idea del seu èxit és la mitjana diària de 
403.434 pàgines web servides amb èxit. altres projectes són el de la Biblioteca 
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virtual de patrimonio bibliográfico (http://bvpb.mcu.es) del ministeri de cultura, 
que inclou 12.665 manuscrits i llibres impresos, i la Biblioteca digital hispánica 
(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital) de la Biblioteca nacional 
d’espanya, que ofereix col·leccions temàtiques sobre geologia (300 llibres), botà-
nica (178 textos), astronomia (197 obres), etc.

Figura 4. pantalla de resultats d’una cerca

no oblidem les hemeroteques virtuals, que tanta informació útil poden pro-
porcionar. la Biblioteca virtual de prensa histórica (http://alehoop.info/complet.
php?id=909) permet l’accés a 1.856 capçaleres, amb 4.754.547 pàgines digita-
litzades, és el resultat de la cooperació del ministeri de cultura, les comunitats 
autònomes i d’altres institucions. en el projecte destaca catalunya, amb el ma-
jor nombre de capçaleres de premsa històrica digitalitzades (440), i un total de 
857.462 pàgines accessibles en línia. la Biblioteca de catalunya lidera un altre 
projecte clau, Arca: arxiu de revistes catalanes antigues (http://alehoop.info/com-
plet.php?id=1146), que pretén digitalitzar les publicacions periòdiques tancades 
representatives dins de la cultura i la societat catalanes.

7.– Eines per treballar amb les fonts primàries

a més de l’accés a les fonts primàries, Alehoop ofereix una sèrie de recursos 
que ajuden amb el treball amb les fons primàries. aquestes eines auxiliars resulten 
essencials per a la lectura i interpretació de les fonts primàries, a més permeten 
definir els conceptes de cerca i les llistes de termes del tema que poden fer-se servir 
en interrogar les bases de dades i els cercadors.

http://bvpb.mcu.es
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital
http://alehoop.info/complet.php?id=909
http://alehoop.info/complet.php?id=909
http://alehoop.info/complet.php?id=1146
http://alehoop.info/complet.php?id=1146
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en l’apartat «diccionaris» s’inclouen 47 recursos, des dels més generals en 
català, català i altres llengües, a altres d’especialitzats en una àrea temàtica com 
els d’astronomia o botànica, i aquells que s’ocupen d’àmbits especialitzats, com 
els diccionaris d’acrònims o de rimes. convé no oblidar els portals que recullen 
directoris de diccionaris, que solen actualitzar la informació disponible, com ara 
Lexicool.com (http://alehoop.info/complet.php?id=1053) que consta d’un directori 
interactiu que agrupa actualment més de 6.000 enllaços a diccionaris i glossaris 
generals, especialitzats i multilingües.

els diccionaris de definicions solen ser els més usats en les primeres cerques, 
tant el Diccionari català-valencià-balear d’alcover i moll (http://alehoop.info/
complet.php?id=589) com el Diccionari de la llengua catalana de l’institut 
d’estudis catalans (http://alehoop.info/complet.php?id=922) o el DGEC. acos-
tumats a l’ús d’un llenguatge natural de caràcter informal en llançar preguntes 
en cercadors genèrics, l’ús per part dels alumnes d’aquestes eines de consulta els 
permeten trobar, en poc temps i sense massa esforç, nous termes per referir-se 
al tema d’investigació. el llenguatge informal que solen emprar els alumnes es 
substitueix i s’enriqueix, afavorint la diferenciació entre els termes generals o 
específics en l’àmbit de la seva recerca. aquest és el millor moment per utilitzar el 
Diccionario de sinónimos y antónimos (http://alehoop.info/complet.php?id=590) 
que conté la versió electrònica del diccionari de sinònims i antònims del castellà 
de l’editorial espasa calpe.

les enciclopèdies, generals o especialitzades, sempre poden ser útils per aclarir 
o ampliar conceptes trobats a la documentació. trobar les denominacions preci-
ses del tema de recerca és un gran pas, d’una cerca genèrica centrada en «cuidar 
nens» es passa a «puericultura», i a través d’una de les 46 enciclopèdies recollides 
Alehoop es pot trobar informació precisa, enllaços i bibliografia.

un primer pas són les enciclopèdies genèriques com l’Enciclopèdia catalana 
(http://alehoop.info/complet.php?id=602), que compta amb enllaços a llocs 
d’internet seleccionats, i Enciclonet (http://alehoop.info/complet.php?id=911), 
que defineix els termes principals de totes les matèries: art i literatura, huma-
nitats, ciències de la vida, ciència i tecnologia, esports i oci, i societat. en altres 
casos la informació necessària és més especialitzada i en aquestes ocasions els 
alumnes poden trobar informació, per exemple, sobre el clima a Encyclopedia of 
the atmospheric environment (http://alehoop.info/complet.php?id=1017), creada 
l’any 2001, que conté tot els termes relacionats amb aquesta temàtica agrupats sota 
diferents encapçalaments: pluja àcida, qualitat de l’aire, atmosfera, canvi climàtic, 
escalfament global, capa d’ozó, sostenibilitat i el temps. o la Stanford encyclo-
pedia of philosophy (http://alehoop.info/complet.php?id=825), que compta amb 
informació d’història de la filosofia, escoles filosòfiques i filòsofs a text complet.

http://alehoop.info/complet.php?id=1053
http://alehoop.info/complet.php?id=589
http://alehoop.info/complet.php?id=589
http://alehoop.info/complet.php?id=922
http://alehoop.info/complet.php?id=590
http://alehoop.info/complet.php?id=602
http://alehoop.info/complet.php?id=911
http://alehoop.info/complet.php?id=1017
http://alehoop.info/complet.php?id=825
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aquest és un moment oportú per utilitzar els traductors automàtics, tot i que 
sempre és convenient advertir als alumnes sobre el seu ús, ja que hi ha una gran 
diferència en traduir un concepte, un paràgraf o una pàgina web completa. els 
traductors automàtics són pràctics per captar el sentit general d’un text en una 
altra llengua; però les seves traduccions no són perfectes. Alehoop únicament 
recull sis traductors en línia que poden oferir una primera ajuda i que majorità-
riament tenen present la llengua catalana, sense que el seu ús ens estalviï l’esforç 
de traduir l’original.

també poden resultar útils els mapes i nomenclàtors. Alehoop recull 16 recursos, 
amb especial interès en els recursos sobre catalunya. alguns com l’Hipermapa: 
atles electrònic de Catalunya (http://alehoop.info/complet.php?id=603) permet 
visualitzar fotografies aèries o mapes topogràfics elaborat des del departament de 
política territorial i obres públiques de la generalitat. es pot navegar pel territori 
o cercar llocs amb el cercador que porta incorporat amb la possibilitat d’ampliar 
la imatge fins a l’escala 1:5.000. en l’àmbit municipal resulten útils portals com 
Municat: municipis i comarques de Catalunya (http://alehoop.info/complet.
php?id=608), en què la secció «plànols de carrers» proporciona uns 350 plànols 
de poblacions diverses.

les recopilacions de recursos d’algunes biblioteques universitàries són molt útils. 
l’apartat Dret de la Biblioteca de la universitat pompeu Fabra (http://alehoop.info/
complet.php?id=595) organitza la informació bàsica disponible. Alehoop recull 
a la categoria «legislació» (http://alehoop.info/trobats.php?campo_1=tipus_de_
recurs&texto_1=legislaci%F3) nou recursos d’accés gratuït que permeten accedir 
a les lleis i normes. i el portal del Centre de Documentació Europea (http://ale-
hoop.info/complet.php?id=679) és una eina útil per guiar-se en la normativa de 
la comunitat europea.

8.– Exemple d’aplicació pràctica d’Alehoop

tot seguit s’ofereixen, esquemàticament, les etapes successives que es poden 
donar en el procés de trobar informació en uns hipotètics treballs de recerca. en 
aquests exemples es treballa amb algunes fonts primàries (documents d’arxiu, 
premsa històrica…).

s’intenta reproduir el procediment habitual de cerca d’informació. en primer 
lloc es parteix de la necessitat informativa concreta: informació general sobre 
el tema, informació complementària, fonts primàries… tot seguit es concreta el 
tipus de font més adequada. a continuació s’indica la manera com es pot trobar 
una resposta amb l’ajuda d’Alehoop, un exemple de font localitzada que podria ser 
útil i, finalment, la via d’accés a la informació finalment buscada. cal dir que les 
opcions que es prenen aquí no pretenen ser les úniques ni les millors.

http://alehoop.info/complet.php?id=603
http://alehoop.info/complet.php?id=608
http://alehoop.info/complet.php?id=608
http://alehoop.info/complet.php?id=595
http://alehoop.info/complet.php?id=595
http://alehoop.info/trobats.php?campo_1=tipus_de_recurs&texto_1=legislaci%F3
http://alehoop.info/trobats.php?campo_1=tipus_de_recurs&texto_1=legislaci%F3
http://alehoop.info/complet.php?id=679
http://alehoop.info/complet.php?id=679


96

les fonts bàsiques de consulta per contextualitzar una recerca o per introduir-se 
en un tema solen ser conegudes per tothom: en aquest cas Alehoop només té el 
mèrit de permetre arribar ràpidament al lloc desitjat, en cas que no se’n recordi 
la ubicació. en altres casos, en canvi, Alehoop permet descobrir fonts que no eren 
conegudes pel jove investigador i que li poden ser d’utilitat. pot succeir que no s’hi 
trobi res sobre el tema desitjat. en aquest cas, convé ampliar l’abast de la cerca per 
tal de trobar fonts d’un àmbit temàtic més general.

un cop localitzada una font d’interès, la feina no s’ha acabat, sinó que tot just 
comença: es tracta llavors d’explorar aquella font per treure’n tot el benefici que 
pugui aportar.

8.1.– Els noms de lloc del meu terme municipal

la toponímia és un camp del coneixement que entronca la lingüística amb 
el terreny. conèixer el nom dels llocs ajuda a arrelar els nois i noies amb el seu 
entorn: les cases de pagès, les rieres, les elevacions del terreny… amb l’estudi 
d’aquests noms es poden treballar aspectes de la llengua (significat, etimologia, 
dialectologia), el medi natural, la història…

Necessitat 
informativa

Tipus de font 
adequada

Cerca a
Alehoop

Font
seleccionada

Cerca dins
de la font

1

Contextualització 
genera l ,  aprox i-
mació general al 
municipi

Enciclopèdia ge-
neral

Per paraula clau, 
entre cometes: “en-
ciclopèdia catalana”

Enciclopèdia cata·
lana

Al cercador, el nom 
del municipi.

2
Informació com-
plementària: llibres 
sobre el municipi

Catàleg de biblio-
teques

Per matèria: C, “ca-
tàlegs de bibliote-
ques”

Catàleg col·lect iu 
de la xarxa de bibli·
oteques

A “cerca bàsica”, 
per “tema”: el nom 
del municipi.

3
Fonts pr imàr ies: 
mapes antics del 
municipi

Biblioteca digital Per tipus de recur-
sos: “mapes i no-
menclàtors”

Cartoteca digital Entreu a la secció 
que sembl i  més 
adequada.

4

Fonts pr imàr ies: 
documents d'arxiu 
on s'esmentin to-
pònims locals

Arxiu històric local Per matèria: A, “ar-
xivística”

Arxius de Catalunya A “població”: se-
leccionem el nostre 
municipi. 

5

Informació com-
plementària: tesis 
doctorals

Repositori de tesis Per paraula clau: 
“tesis”

TDX Per “text lliure”: “to-
ponímia”: hi ha tres 
tesis que poden 
servir de model per 
a la metodologia.

8.2.– Història del metro de Barcelona

el mitjà de transport més popular de Barcelona és el metro. per als seus usuaris 
és el mitjà quotidià per desplaçar-se amunt i avall de la ciutat; però… com va 
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començar? com es va finançar la seva construcció? Quant costaven els primers 
bitllets? Hi ha un munt de qüestions generals i més particulars que ajuden els 
estudiants a iniciar-se en la recerca.

Necessitat 
informativa

Tipus de font 
adequada

Cerca a
Alehoop

Font
seleccionada

Cerca dins
de la font

1

Contex tua l i t -
zació general, 
a p r o x i m a c i ó 
general al tema

Enc i c l opèd i a 
general

Per paraula clau: 
“viquipèdia”

Viquipèdia “Metro de Barcelona”

2

Informació com-
p l e m e n t à r i a : 
llibres sobre el 
metro

Catàleg de bibli-
oteques

Per matèria: C, 
“catàlegs de bi-
blioteques”

C a t à l e g  c o l ·
lectiu de la xarxa 
de biblioteques

Per “tema”: “metro”. Apareix “me-
tro ― Barcelona” amb 14 entrades.

3

Fonts primàries: 
materials d'arxiu

D o c u m e n t s 
d'arxiu

Per matèria: A, 
“arxivística”

Arxius de Cata·
lunya

A “població”: “Barcelona”; a “titu-
laritat”: “arxius de l'administració 
local”. Entrem a Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, “sala de 
consulta”, “activitats i educació”, 
“materials didàctics”, “Arxiu Mu-
nicipal del Districte de Gràcia”.

4

Fonts primàri-
es: notícies de 
l'època 

Premsa antiga 
digitalitzada

A m b  c e r c a 
avançada, com-
binant dues ma-
tèries: “mitjans 
de comunica-
ció” i “història”

Hemeroteca de 
La vanguardia

Buscant “metropolitano” i limitant 
per les dates properes a la inau-
guració o altres.

5

Informació com-
p l e m e n t à r i a : 
material carto-
gràfic

P l àno l  de  l a 
ciutat

Per tipus de re-
cursos: “Mapes 
i nomenclàtors”

Municat “Selecció d'ens” “per formulari”: 
arribem al web de l'Ajuntament 
de Barcelona: Plànol de la ciutat.

9.– Conclusions

en el conjunt d’etapes que comporta l’elaboració d’un treball de recerca, una 
de les que ocupa més temps és la cerca d’informació. per donar resposta a aquesta 
necessitat, el portal Alehoop ofereix un recull selectiu d’unes 600 fonts d’inter-
net triades per la seva qualitat i per la utilitat que poden tenir per a estudiants 
de batxillerat. les fonts incloses són de tipus diversos i hi abunden les obres de 
referència. Alehoop ofereix l’accés ràpid a llocs d’internet amb fonts primàries i 
també a obres que ajuden a interpretar i elaborar la informació d’aquestes fonts 
(diccionaris, enciclopèdies, mapes, etc.).

pensem que encara no hi són totes les fonts que hi haurien de ser. això pot 
provocar alguna frustració si no s’hi troba cap recurs sobre algun tema concret. 
per aquesta raó, i perquè internet és un entorn molt canviant en què contínuament 
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apareixen noves fonts d’informació, continuem alimentant la base de dades; peri-
òdicament hi afegim noves fonts d’interès i intentem així cobrir possibles llacunes.

el procediment de cerca d’informació i l’ús productiu d’aquesta eina reque-
reixen unes habilitats i una metodologia molt particulars. per ajudar els usuaris a 
resoldre aquestes tasques amb eficàcia, hem previst incloure al web d’Alehoop una 
guia d’ús. aquest material explicarà com abordar les etapes successives del procés 
de trobar informació en un treball de recerca i ho il·lustrarà per mitjà d’exemples 
pràctics com els que hem presentat en aquest treball.
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Fem d’historiadors: el fons a l’abast
Enric Alegre Valls
Professor de CCSS de l’institut El Sui, Cardedeu

Teresa Blanch Bofill
Directora del MATBC i professora del Departament d’Art i Musicologia de la UAB

Marta Núñez Camprubí
tècnic responsable de l’àrea de difusió del MATBC

el taller que us presentem, Fem d’historiadors: el fons a l’abast, ha estat creat i 
experimentat durant el curs escolar de l’any 2007-2008 amb alumnat de 1r d’eso 
de l’institut pla marcell de cardedeu en una assignatura optativa dins el currículum 
de l’àrea de ciències socials.

el fet de realitzar una experiència didàctica en què, aprofitant les potencialitats 
de les fonts primàries dipositades en un museu, permetés als alumnes realitzar 
un treball que deixés empremta i esdevingués públic –en el sentit d’aconseguir 
l’objectiu últim de la investigació històrica posant a l’abast de la societat el co-
neixement adquirit– ens semblava un repte interessant. aquestes possibilitats es 
poden acomplir aplicant les noves tecnologies a l’aula de socials tot aprofitant les 
possibilitats didàctiques i de difusió que genera internet. si poguéssim presentar el 
treball realitzat al museu-arxiu tomàs Balvey de cardedeu (matBc) en format 
digital a internet, disposaríem d’un document que posaria a l’abast de qualsevol 
persona el nostre esforç.

el treball va consistir a conèixer part de les col·leccions del fons del museu, les 
peces que es guarden i conserven al magatzem o a la sala de reserves del matBc, 
aproximar-nos al sistema d’ordenar, inventariar, classificar i catalogar els objectes 
d’aquest fons, i fer un estudi en profunditat d’algunes de les peces destacades, 
seguint les pautes del procés d’investigació de l’historiador i de documentació i 
conservació del museòleg. per acabar, el resultat del treball efectuat per l’alumnat 
va ser publicat en un web col·lectiu que podeu consultar a l’adreça http://www.
xtec.cat/~ealegre1/patrimoni/index1.htm. es tracta d’un petit catàleg virtual que 
reuneix les fitxes de més de 15 objectes, documents i imatges treballades per pa-
relles d’alumnes. d’aquesta manera es va intentar introduir l’alumnat en la praxis 

http://www.xtec.cat/~ealegre1/patrimoni/index1.htm
http://www.xtec.cat/~ealegre1/patrimoni/index1.htm
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d’un procés de recerca i investigació en les ciències socials, en un nivell d’iniciació 
adequat a alumnat de 1r d’eso: descoberta de les fonts, classificació i estudi, 
recerca d‘informació, obtenció d’unes conclusions i publicació dels resultats.

1.– El museu: un espai per a la investigació, la reflexió i el diàleg

el museu custodia béns patrimonials que li permeten realitzar diverses interpre-
tacions i posicionar-se dins el seu context territorial com a observatori i laboratori 
dels canvis socials, com a espai important de conservació de la memòria i com 
a veritable dinamitzador cultural. el museu, també, pot ser un espai de reflexió 
que ajudi a trobar l’equilibri entre les cultures i els territoris i a recuperar història 
i construir futur.

tal com diu l’arquitecte i urbanista carles llop: “la consciència sobre els valors 
d’allò que constitueix la nostra memòria, els signes identitaris del que som, els 
referents tangibles que hem heretat i assimilem en el decurs generacional formen 
el nostre patrimoni. Tanmateix, la memòria no és suficient per salvar el patrimoni 
de la història, sense els testimonis físics i materials d’aquesta. Així doncs, l’interès 
ancestral per conservar les fites visibles d’aquesta memòria ha constituït un gruix 
de monuments i peces conservades i protegides, però també maltractades, que 
formen el que hem denominat els béns culturals. Uns béns que, a més del seu valor 
específic, constitueixen els referents per entendre la cultura i la comunitat que els 
ha produït; escenaris, en definitiva, de la memòria, paisatges del coneixement”.

Hem de treballar per canviar l’imaginari col·lectiu i fer que el museu, concebut 
com a cementiri d’objectes o espai d’avorriment, passi a ser considerat un espai 
de diàleg i de memòria; l’espai on es custodien els testimonis objectuals que ens 
permeten transmetre paisatges del coneixement.

treballar amb rigor no està renyit amb treballar plegats amb d’altres profes-
sionals, aficionats, col·lectius associatius, sector educatiu, món universitari, etc. 
aquesta barreja ens permet apropar el patrimoni i el coneixement més tècnic als 
diferents segments de la societat. d’altra banda, és segur que ajuda a obrir les por-
tes del museu a més gent i ens pot permetre col·laborar en programes educatius, 
de proximitat i de socialització; en definitiva, es tracta de potenciar la idea del 
museu com un espai per a la investigació.

el museòleg suís J. Hainard diu que el museu pot ser una enciclopèdia on l’ex-
posició ha de servir per construir una història i els objectes per reforçar aquesta 
construcció; l’important és la reflexió i les exposicions només han de ser espais 
de referència. el museu ha de treballar amb programes que estimulin i ajudin el 
pensament. cal recórrer a les noves tecnologies, a les xarxes i salvar les distàn-
cies geogràfiques. dins d’aquesta perspectiva la institució museística ha d’estar 
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oberta a la recerca, afavorir la llibertat individual i col·lectiva, treballar en base 
al diàleg, ser un espai de treball experimental i ha de ser un espai de participació 
directe i de cooperació on es potencien les reflexions creuades. el museu ha de 
fer i facilitar la recerca.

les sales d’exposicions són els espais més coneguts del museu, però el magatzem 
o la sala de reserves és l’espai de treball més important; aquí és on es troben la 
major part de les peces que conformen el fons; és l’espai per documentar i on es 
treballa per aconseguir tenir les peces en el millor estat de conservació, aplicant-hi 
els tractaments més adients i seguint les directrius marcades per la normativa 
vigent. el sistema de documentació de les peces que té un museu constitueix la 
seva memòria i aquesta ha de ser conservada.

a catalunya el decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de 
la llei 17/1990 (dogc núm. 1561), referent a les condicions de protecció dels 
museus, ens diu que els museus han de reunir les condicions ambientals necessàries 
per tal que els seus fons estiguin en tot moment en l’estat més adequat per a la seva 
conservació i que han de disposar d’àrees d’investigació, per facilitar a l’usuari, 
i especialment a l’investigador, la documentació sobre cada un dels objectes que 
constitueixen els fons del museu. aquesta àrea ha de disposar de la infraestructura 
adequada per facilitar l’estudi, la consulta bibliogràfica i la manipulació, quan 
calgui, dels objectes. pel que fa a la documentació dels fons, el decret obliga que 
l’inventari d’aquest s’ha de dur a terme mitjançant un llibre-registre en el qual es 
recullen les altes i baixes d’objectes del museu, s’assigna un número a cadascun d’ells 
i es descriuen, establint-ne la procedència i la història. el número de registre, un 
cop assignat, no pot ser atribuït a cap altre bé, encara que l’objecte a què s’hagués 
assignat inicialment hagi causat baixa al museu. aquest número es marca de forma 
permanent a l’objecte, de la manera més adequada a la seva naturalesa, excepte 
en aquells casos en què la marca afecti el seu valor. en aquests casos el número 
acompanya l’objecte mitjançant una etiqueta lligada de la manera més permanent 
possible a la peça. també, obliga a elaborar una fitxa d’inventari general dels ob-
jectes que constitueixen el seu fons d’acord amb un seguit de criteris ben definits. 
la fitxa d’inventari general té com a finalitat identificar l’objecte i establir-ne la 
situació, la propietat, les dades tècniques i la seva història com a bé museístic.

el matBc disposa d’un magatzem de 230 m2, a pocs metres de l’edifici central 
i recentment renovat. actualment s’està treballant perquè pugui ser utilitzat coma 
espai de treball per als investigadors; dins el programa Fem d’investigadors que té 
el museu, entre d’altres, hem començat a treballar el projecte Fem d’historiadors: 
el fons a l’abast amb l’institut pla marcell de cardedeu.

Fem d’investigadors és un programa del museu que té com a objectius prin-
cipals: prioritzar el valor documental de les peces i donar a conèixer l’espai del 
magatzem del museu al col·lectiu de professionals del sector educatiu per tal que 
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puguin utilitzar en les seves programacions projectes de recerca a partir del fons 
del museu. aquest projecte obre la possibilitat al col·lectiu d’estudiants d’eso i de 
batxillerat a utilitzar les peces del museu per fer els treballs de recerca.

per tal de garantir la conservació de les peces, l’espai del magatzem no pot 
acollir grups de més de 15 persones i sempre sota les directrius que marquen els 
tècnics del museu. entenem, però, que la difusió que es pot fer dels treballs donarà 
a conèixer les col·leccions del museu i la feina dels museòlegs a molta més gent. 
per altra banda, el museu treballa la documentació a partir d’una base de dades 
oficial anomenada museumplus; aquesta és consultable per tothom des del museu. 
també s’està treballant perquè, en breu, estigui disponible una pàgina web amb 
el catàleg virtual d’algunes col·leccions.

2.– Fer història: reviure la història

el coneixement i la comprensió del passat històric és un dels elements fona-
mentals del procés de socialització dels adolescents i joves i, de fet, constitueix un 
element bàsic de la construcció de la seva identitat personal. conèixer i comprendre 
la memòria col·lectiva permetrà al jove participar més plenament en la societat. 
generalment, però, la història que reben com a alumnes a l’escola sovint no és més 
que una veritat construïda pels adults, o a vegades, encara pitjor, només una sèrie 
de dades i fets que ha de memoritzar. en tots dos casos és difícil que es produeixi 
una gran motivació per l’aprenentatge i la comprensió de la història. però com 
convertir la transmissió de coneixements, records i vivències de les generacions 
passades en quelcom intens i viu per al jove? de ben segur que una bona manera 
d’aprendre i viure la història és “fent història”1: una relació cara a cara dels joves 
amb els protagonistes de la història (persones, escrits o objectes) permetria als 
joves “reviure la història”.

Ja fa molts anys que al nostre país molts professors han dut a terme interessants 
experiències didàctiques centrades en l’aplicació de la metodologia de la història 
oral a l’ensenyament de les ccss.2 entre els avantatges de l’aplicació d’aquesta 
metodologia al treball amb alumnat és evident la possibilitat d’assolir una elevada 
empatia històrica i, diríem, fins i tot, de simpatia per la història. però la història 
oral és difícilment aplicable per cronologies anteriors a la guerra civil. És possible 
aconseguir el mateix resultat amb altres fonts primàries, el patrimoni material i 
la documentació d’arxiu? És possible que l’alumne se senti el protagonista de la 
història tocant els objectes i els documents?

1. http://www.digitalhistory.uh.edu/do_history/index.cfm
2. podem citar, entre d’altres, el taller del mHc «consell dels savis», els materials del museu 

d’Història de la immigració de catalunya, els treballs amb fonts orals a l’institut reguissol de palau-
tordera, a l’institut celestí Bellera de granollers i al centre cultural roca umbert Fàbrica de les arts, 
o els impulsats pel grup Historaula.

http://www.digitalhistory.uh.edu/do_history/index.cfm
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en el món escolar el treball amb fonts primàries escrites a l’aula ve de molt 
lluny. Fa molts anys que els llibres de text incorporen les fonts documentals com 
un element essencial que acompanya l’explicació històrica. amb tot, l’interès de 
l’alumnat per les fonts primàries dels llibres de text és més aviat relatiu. no és el 
mateix llegir un fragment del llibre de text que tocar amb les mans un document 
original. el document original o l’objecte, quan l’alumne el toca per primera ve-
gada, té un fort impacte emocional i provoca una autèntica reacció d’empatia que 
anima a viure la història,3 obre tot un món per descobrir i és el mateix alumne qui 
amb la seva observació i amb la seva reflexió condueix el procés en què li dóna 
sentit i significat.

així mateix, pel que fa al patrimoni material i als objectes, fa molts anys que 
diversos autors, professors i institucions relacionades amb la conservació i difusió 
del patrimoni han posat de manifest el valor i la importància del patrimoni ma-
terial per apropar-se al passat, destacant el fet que permet aproximar-se per una 
via sensitiva, cosa que el converteix en un instrument adequat per a la construcció 
significativa del coneixement per part de l’alumnat. amb tot, sovint era un treball 
limitat a unes poques sortides escolars.

ara bé, tant en un cas com en l’altre, el concepte essencial és que l’alumne faci 
d’historiador. per això cal que es donin una sèrie de passos:

1. Qüestionar i preguntar al passat: l’historiador comença la seva feina quan 
vol trobar solució a un problema històric

2. Descobrir fonts: per resoldre el problema històric necessita trobar fonts 
primàries, les restes que els homes del passat ens han llegat, textos, cartes, 
diaris, objectes, fotografies, pintures, documents orals, audiovisuals, etc. 
per tal de “descobrir-los” cal observar-los atentament. observant les fonts 
es poden començar a conèixer, i només si es coneixen es poden arribar a 
“estimar”, respectar i protegir.

3. Classificar, analitzar i valorar fonts: les fonts no tenen veu, i per poder 
escoltar el que ens poden comunicar cal analitzar-les a fons. només així 
podrem reconstruir el passat.

4. Publicació de les conclusions: l’historiador al final pretén donar a conèi-
xer el resultat de la seva investigació i per fer-ho ha de publicar les seves 
conclusions de manera que aquestes puguin generar coneixement històric.

3. Vegeu, per exemple: http://w3.bcn.cat/fitxers/arxiumunicipal/educatiu/santmarti/unapropos-
tadidacticamarti.650.pdf o http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16573&p_ex=cervera&p_num=3 
(any 1995).

http://w3.bcn.cat/fitxers/arxiumunicipal/educatiu/santmarti/unapropostadidacticamarti.650.pdf
http://w3.bcn.cat/fitxers/arxiumunicipal/educatiu/santmarti/unapropostadidacticamarti.650.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16573&p_ex=cervera&p_num=3
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3.– Que poden aportar les TIC al treball amb fonts primàries en l’educació?

la incorporació de les tic a l’ensenyament és un dels reptes principals amb què 
es troba avui l’educació secundària a catalunya. pel que fa a les fonts primàries i 
el món escolar, la digitalització:

{{ permet posar a l’abast de l’escola els documents i el patrimoni material evi-
tant el desplaçament4 ara els documents ja no són només al llibre de text, 
sinó que fa anys que molts professors acompanyen les seves explicacions 
amb documents digitals.

{{ permet crear i difondre materials i recursos per treballar aquests documents.5 
aquests materials permeten un canvi en la metodologia de treball fent que 
s’aproximi molt més al que és la metodologia de treball de l’historiador. a 
l’alumne se li plantegen unes preguntes sobre el passat i se li dóna una gran 
diversitat de fonts perquè es construeixi una resposta. les fonts no exem-
plifiquen o il·lustren una idea històrica preconcebuda sinó que col·laboren 
en la construcció d’un coneixement històric. evidentment les fonts són 
escollides i seleccionades per a conduir l’aprenentatge de l’alumne, però és 
ell qui ha de fer l’esforç d’arribar a construir un coneixement amb sentit.

{{ Permet publicar els treballs. potser la novetat del nostre treball és que 
l’alumnat publica els seus resultats en un web. el nostre objectiu didàctic era 
intentar aconseguir un treball en què l’alumnat pogués experimentar la feina 
de l’historiador, amb tanta extensió i profunditat com les circumstàncies i 
l’edat de l’alumnat poguessin permetre i atorgant el màxim protagonisme 
possible al procés de recerca i reflexió del mateix alumnat. de fet, això no 
és una novetat en si mateixa en el món de l’ensenyament a casa nostra. però 
poques vegades el resultat del treball d’investigació amb fonts primàries per 
part de l’alumnat no ha trobat sortida més enllà dels fulls de paper imprès 
en què l’alumne ha presentat el treball, de les parets de l’aula o de les per-
sones que hi han estat directament implicades. ser capaços de transmetre i 
comunicar a la col·lectivitat allò que sobre el passat s’ha estudiat no només 
ens permetrà consolidar els coneixements d’història sinó que ens aproximarà 
a la línia d’un aprenentatge de competències.

4. Vegeu http://www.smithsoniansource.org/display/primarysource/search.aspx, o http://www.
rocaumbert.cat/LlistaEntrevistes.php

5. Vegeu les taF de José luis Fierro: http://www.xtec.cat/~jfierro/tafportada.htm, el material 
creat per José luis Fierro, maties ramisa, maria ojuel i pilar reverté http://www.xtec.cat/recursos/
socials/guerrafrances/index.html o els materials didàctics d’alguns arxius municipals de Barcelona 
http://w3.bcn.cat/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,240827346_241349917_1,00.html

http://www.smithsoniansource.org/display/primarysource/search.aspx
http://www.rocaumbert.cat/LlistaEntrevistes.php
http://www.rocaumbert.cat/LlistaEntrevistes.php
http://www.xtec.cat/~jfierro/tafportada.htm
http://www.xtec.cat/recursos/socials/guerrafrances/index.html
http://www.xtec.cat/recursos/socials/guerrafrances/index.html
http://w3.bcn.cat/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,240827346_241349917_1,00.html
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4.– El projecte Fem d’historiadors: el fons a l’abast dins el currículum

el decret 143/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenya-
ments de l’educació secundària obligatòria, indica que entre els objectius d’aquesta 
etapa hi ha el de contribuir a desenvolupar les habilitats i les competències que 
permetin als nois i a les noies, entre d’altres, desenvolupar i consolidar hàbits de 
treball cooperatiu, promoure el respecte al patrimoni artístic i cultural, i conèixer 
i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada 
àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

a més, com a objectiu de les ccss concreta, entre d’altres, desenvolupar les 
capacitats següents:

{{ Participar de forma cooperativa en l’elaboració i realització de projectes 
a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació amb la re-
cuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i 
cultural, i la vida social de l’entorn.

{{ Promoure la valoració del patrimoni cultural com a herència i llegat dels 
grups humans i la manifestació de la seva riquesa i diversitat.

{{ Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC

pel que fa als continguts de les ccss que s’han de treballar a primer d’eso, 
destaca:

{{ Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques, tex-
tuals, orals, cartogràfiques, digitals, etc.), tot valorant les seves aportacions 
al coneixement del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.

{{ Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni natural i cul-
tural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de la seva 
riquesa i diversitat.

{{ així mateix, estableix com a elements d’avaluació, entre d’altres:

{{ Interpretar diverses fonts d’informació escrites, materials i iconogràfiques 
i comunicar la informació obtinguda de formes diverses, incloses les TIC, 
i mitjançant el treball cooperatiu, especialment a través de descripcions, 
síntesis i esquemes explicatius que relacionin causes i conseqüències dels fets.

per acabar, el treball per competències impulsa metodologies i estratègies 
d’aprenentatge, com ara:
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{{ el mètode del descobriment: per motivar i realitzar la feina dins del museu.

{{ el treball per projectes: per plantejar la realització del web o museu Virtual.

{{ la petita investigació: per dur a terme la investigació sobre la pròpia família 
i per completar la informació sobre els documents del matBc treballats 
per l’alumnat.

5.– Seqüència didàctica: el taller Fem d’historiadors a l’institut i al Museu

5.1.– Motivació inicial: L’àlbum de família. Espai: l’aula de classe. Material: 
ordinadors, gravadores i càmeres digitals.

en el nostre treball hem començat per qüestionar a l’alumnat què sabia sobre 
la feina de l’historiador. i els hem proposat d’experimentar-ho. per treballar amb 
alumnat de 1r d’eso, al qual volíem introduir d’una forma viva en l’estudi de la 
història, ens varem plantejar de començar qüestionant-los sobre la història de la 
seva pròpia família. es tractava de reconstruir un petit àlbum de família6 a partir 
dels records dels familiars complementats amb d’altres documents que poguessin 
aportar els familiars. el treball s’enfocava a fer entendre a l’alumnat que les fonts 
primàries són la base del coneixement històric, que la seva diversitat enriqueix el 
coneixement i que fonts incompletes i fragmentades poden aportar informació si 
les sabem llegir amb atenció i contrastar o criticar adequadament.

5.2.– El Museu

un cop experimentada aquesta primera part del taller qüestionàvem a l’alumnat 
com podríem arribar a conèixer la història d’un poble, cardedeu. i aquí és on 
entra el joc el museu-arxiu tomàs Balvey de cardedeu (matBc) com l’espai que 
ens permetria descobrir, veure, “tocar” i “viure” amb emoció diversitat de fonts 
primàries d’interès local.

per això ens calia organitzar un taller amb dues parts:

{{ en primer lloc fer una visita per veure les parts més amagades del museu, 
els magatzems o sales de reserva. espai on trobem ubicades les peces que 
conformen els fons de les col·leccions d’un museu.

6. seguint les pautes del crèdit optatiu Àlbum de família experimentat pel professorat de ccss de 
l’institut reguissol de santa maria de palautordera entre l’any 1998 i l’any 2000.
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{{ després fer una taller d’anàlisi i catalogació d’objectes del museu, en què 
cada alumne analitzarà i treballarà sobre un objecte diferent i omplirà la 
fitxa de catalogació corresponent.

per dur a terme el nostre treball hem seguit els passos següents:

5.2.1.– Coneixement a fons de les entranyes del MATBC. abans de dur a terme 
la investigació amb fonts primàries ens va semblar oportú introduir l’alumnat en 
el coneixement de les entranyes del matBc. aquesta tasca es va desenvolupar 
de la manera següent:

a) Consulta del web del Museu de Cardedeu. espai: l’aula. materials: ordina-
dors amb connexió a internet.

la consulta ens va permetre conèixer tant l’origen del matBc com 
les diferents col·leccions dipositades al museu i a l’arxiu històric. partint 
d’aquesta consulta l’alumnat va haver d’elaborar un vocabulari científic, 
per això ens va caldre consultar diccionaris virtuals per tal d’entendre el 
contingut que s’amagava rere cada col·lecció. després cada parella d’alumnes 
escollia quin tipus d’objecte de les diferents col·leccions volia estudiar amb 
més profunditat. aquesta informació la varen fer arribar per correu elec-
trònic al personal tècnic del museu per tal que ens preparessin els objectes 
a estudiar el dia de la nostra visita.

b) Visita comentada al fons del Museu. espai: els magatzems del matBc. 
material: càmeres digitals, bloc de notes i bolígrafs.

el matBc disposa d’un magatzem extern, can Xicola, on es conserva el 
gruix dels fons del museu que està format per col·leccions de numismàtica, 
geologia, paleontologia, etnologia, armes, arqueologia, ciències naturals, 
indumentària, ceràmica, escultura, pintura, món domèstic-eines-equips i 
mecanismes, mobiliari, farmàcia i extenses col·leccions d’objectes decoratius 
i de la vida quotidiana dels segles XViii, XiX i XX, majoritàriament fan 
referència a la història de cardedeu i a la interpretació feta pel seu fundador, 
tomàs Balvey i Bas, a més d’un arxiu Històric.

l’any 2008 aquest magatzem estava en vies d’execució i les col·leccions 
es conservaven en una sala de la tercera planta del museu, on actualment 
hi ha l’exposició tomàs Balvey col·leccionista, col·lecció de col·leccions. 
una mostra de peces de les diferents col·leccions del museu i, alhora, un 
petit homenatge al seu fundador i a tots els prohoms que com ell van fer 
possible que avui a catalunya tinguem els museus que tenim. aquestes sales 
són les que va poder visitar l’alumnat sota unes premisses molt clares: tenir 
especial cura i màxima atenció amb els objectes i seguir en tot moment les 
indicacions del personal tècnic del museu. el museu guarda objectes de gran 
valor històric, atès que generalment són peces irrepetibles.
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la visita a les sales del magatzem suposava una nova descoberta ja que 
una gran part de l’alumnat ja coneixia les instal·lacions del museu per altres 
activitats realitzades anys anteriors però mai havien pogut entrar en aquell 
espai reservat i amagat on es dipositava l’essència del museu: la col·lecció.

durant la visita es va mostrar no només la col·lecció en si sinó com es 
guardava i quines eren les precaucions que s’havien de prendre per a una con-
servació òptima de l’objecte introduint termes com control de temperatura i 
d’humitat relativa, armaris compactes Fr, alarmes i detectors de moviment 
i de fum, catalogació, marcatge de la peça i número de registre, etc.

es va mostrar com estaven organitzades les diferents col·leccions i es va 
poder donar un cop d’ull a cadascuna d’elles alhora que s’explicava quin és 
el procés a seguir tan bon punt entra un objecte nou al museu, ja sigui per 
donació, dipòsit, compra o recol·lecció, fins que es diposita en algun dels 
calaixos o prestatges dels armaris compactes del magatzem.

la visita es va complementar amb una introducció al món del col-
leccionisme de finals segle XiX i principis del XX i la figura de tomàs Balvey, 
col·leccionista i fundador del museu, i alhora es van explicar curiositats i 
anècdotes d’alguna de les peces conservades.

l’alumnat va poder fotografiar, sense flaix, tant l’espai com les peces 
per tal de poder documentar el procés de treball.

5.2.2.– Observació, descripció, classificació i anàlisi d’algunes peces escollides. 
espai: l’aula taller del matBc. material: guants, ordinadors portàtils o blocs de 
notes i bolígrafs. Fitxes de classificació. metros i instruments de mesura, lupes, 
càmeres fotogràfiques.

partint de les propostes de l’alumnat que ja havien treballat a l’aula sobre el 
fons del museu, varem procedir a seleccionar les peces que es van considerar més 
interessants a nivell històric i que permetien un treball posterior a l’aula. alhora 
es va intentar que aquestes fossin prou curioses per plantejar preguntes i enco-
manar ganes de saber-ne més, no sols es pretenia identificar la peça sinó contex-
tualitzar-la en un temps i un espai. la intenció era fer entendre que a partir d’un 
objecte, d’una font primària, es pot explicar la història anant més enllà de la seva 
identificació i del seu ús.

a l’aula didàctica del museu es van dipositar algunes de les peces del fons 
seleccionades i es van distribuir en diferents taules per tal que l’alumnat pogués 
començar a fer la documentació.
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les peces seleccionades van ser:

Fotografies

Diccionari Català-Llatí de 1696

Armes de foc

Revòlver (MATBC Núm. Reg.:421)
Escopeta sometent (MATBC Núm. Reg.:462)
Polvorera (MATBC Núm. Reg.:487)
Bales de verdum (3074)

Arqueologia

Llàntia (MATBC Núm. Reg.:1977)
Destrals de mà (MATBC Núm. Reg.:2048)
Peces àmfores (MATBC Núm. Reg.:2022)
Punta de fletxa (MATBC Núm. Reg.:2059)
Monedes Carles III i Carles IV (MATBC Núm. Reg.:3640-3635)

Indumentària

Sotavestits (MATBC Núm. Reg.:4266)
Tapins (MATBC Núm. Reg.:1464)
Cos gipó (MATBC Núm. Reg.:1396)
Barret de copa (MATBC Núm. Reg.:3092)
Casc (MATBC Núm. Reg.:511)

Domèstics

Braser (MATBC Núm. Reg.:333)
Llàntia (MATBC Núm. Reg.:371)
Planxa (MATBC Núm. Reg.:2872)
Base planxa (MATBC Núm. Reg.:2871)
Atiafocs (MATBC Núm. Reg.:2875)
Calculadora (MATBC Núm. Reg.:2422)

els alumnes, per parelles, van escollir lliurement la peça que més els va inte-
ressar i, un cop feta la tria, era l’hora de començar a documentar-la.

des del museu se’ls va explicar què era el llibre de registre i la fitxa de documen-
tació, quins eren els camps més importants i què volia dir cadascun d’ells. també 
se’ls va fer notar que hi havia un treball doble: primer a partir de l’observació 
directa de l’objecte (núm. de reg., material, mesures, descripció, etc.) i després un 
treball de recerca que completaria l’estudi de la peça i què era el que havien de fer 
a l’aula (context d’utilització, bibliografia, etc.).

la fitxa de documentació que es va facilitar a l’alumnat és una adaptació (ade-
quada al nivell d’eso per a aquest cas) de les fitxes de documentació emprades en 
els museus catalans a partir del museumplus, el sistema informàtic de gestió 
museogràfica.
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tot aquest procés de treball era degudament documentat amb fotografies per 
part de l’alumnat.

5.3.– Recerca d’informació complementària. espai: l’aula de classe. material: 
ordinadors connectats a internet.

per tal de continuar la seva feina d’anàlisi històrica, els alumnes han cercat a 
internet informació per intentar completar i complementar la fitxa de l’objecte. 
aquesta va ser la part del treball més difícil per a l’alumnat, atès que aquí entrava 
en joc la recerca de continguts històrics que no havien treballat prèviament, tant 
pel que feia a aspectes cronològics com a aspectes tècnics. amb tot l’alumnat 
va acabar trobant informació que els va ser útil per situar cronològicament els 
objectes i documents treballats i per donar-los un sentit històric. sempre dins el 
marc d’alumnat de 1r d’eso.

4.4.– Edició del web “Fem d’historiadors” amb el resultat del nostre treball. espai: 
l’aula de classe. material: ordinadors amb connexió a internet.

per acabar la feina calia publicar el resultat del treball. entre els alumnes i el pro-
fessor varen construir un petit museu-arxiu virtual en forma de web col·lectiu que 
podeu consultar a l’adreça http://www.xtec.cat/~ealegre1/patrimoni/index1.htm. 
presenta els diferents fons i col·leccions del matBc i les fitxes de més de 15 ob-
jectes, documents i imatges treballades per cada parella d’alumnes. també inclou 
una presentació i explicació de la metodologia emprada en el taller i una pàgina 
amb la valoració que varen efectuar els alumnes del treball.

4.5.– Presentació del treball realitzat al personal del Museu de Cardedeu, respon-
sables i tècnics de l’àrea de cultura de l’Ajuntament, i altres alumnes de l’Institut. 
espai: sala taller del matBc. material: ordinador amb connexió a internet i 
projector.

per acabar el treball, els alumnes varem fer una segona visita al matBc. a 
diferència de la primera visita, ara van ser ells els que varen explicar la seva feina. 
cada parella d’alumnes es va fer responsable de la presentació d’una de les parts 
del web. per a aquesta presentació es va convidar l’equip de govern del consistori 
de cardedeu i van assistir-hi alguns regidors i la mateixa alcaldessa, a més com 
a públic assistent cal sumar-hi la directora i les tècniques del museu i la resta de 
companys de classe.

6.– Conclusió

amb el projecte Fem d’historiadors es va intentar introduir l’alumnat en la 
praxis d’un procés de recerca i investigació en les ciències socials en un nivell 

http://www.xtec.cat/~ealegre1/patrimoni/index1.htm


111

d’iniciació adequat per a l’alumnat de 1r d’eso: descoberta de les fonts, classifi-
cació i estudi, recerca d‘informació, obtenció d’unes conclusions i publicació dels 
resultats. la intervenció de les tic va ser fonamental, entre d’altres aspectes, per 
poder completar amb èxit la darrera part del procés: la publicació dels resultats. 
l’èxit del taller va determinar que en els dos anys següents s’hagi mantingut l’acti-
vitat, incorporant-la dins d’un projecte de treball de síntesi al voltant del tema del 
patrimoni natural i cultural de cardedeu i en el qual han participat tot l’alumnat 
de 1r d’eso de l’institut pla marcell. aquest taller permet al museu poder oferir 
el treball sobre els objectes i donar a conèixer la feina més important que s’hi 
porta a terme: la documentació.
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Municipal de Viladecans: una proposta formativa 
integral amb voluntat d’incidència ciutadana
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1.– Introducció

l’any 2008, es va crear el servei didàctic de l’arxiu municipal de Viladecans. 
després de gairebé 25 anys des de la creació de l’arxiu municipal, en el sentit cien-
tífic de la paraula, es tractava – tot manllevant paraules pronunciades per ramon 
alberch,1 –de crear una estratègia, aquesta a escala local, que ajudés a consolidar 
definitivament l’acció cultural i educativa de l’arxiu, entesa com a una activitat 
consubstancial i irrenunciable d’incidència ciutadana, tot buscant el coneixement 
i respecte vers el patrimoni documental que conservem i gestionem. tot i que 
l’arxiu municipal de Viladecans ja havia portat a terme algunes actuacions en 
aquest sentit,2 ara, amb la creació de les bases i els plantejaments inicials de l’es-
mentat servei didàctic, es tractava de proporcionar recursos als centres educatius 
de la ciutat, tot cercant complicitats i sinergies entre l’arxiu mateix municipal i la 

1. alBerch, ramon, «els serveis didàctics dels arxius a l’estat espanyol», a Didàctica amb fonts 
d’arxius. Llibre d’Actes. Primeres Jornades d’Ensenyament-Arxius. 5-6 i 7 de setembre de 2002. 1ª edició. 
Barcelona: ice universitat de Barcelona, 2002, pàgs. 15-21.

2. el conjunt d’activitats organitzades per l’arxiu municipal de Viladecans (amVa), d’ençà 
l’any 1984, han ajudat a projectar cap a la ciutadania la imatge de ser l’única institució, fins fa molt pocs 
anys, que ha difós la història local de forma reeixida. una calendari anual d’exposicions de producció 
pròpia –en molts casos itinerants entre diversos espais, – l’organització de jornades i conferències, jun-
tament amb la confecció d’una línia de publicacions continuada i una acció de difusió prou dilatada, han 
ajudat a bastir aquesta percepció. en l’àmbit didàctic, l’arxiu municipal de Viladecans havia col·laborat 
puntualment amb claustres de mestres i professors de diversos centres, havia ofert servei a estudiants 
que venien a l’arxiu en recerca d’informació bibliogràfica o documental, i havia organitzat un taller 
sobre gestió documental per a entitats.
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comunitat educativa, amb la finalitat d’optimitzar la utilitat d’allò que un arxiu 
municipal pot oferir als seus usuaris: informació, formació, assessorament en la 
gestió documental i activitat cultural. es tractava, en definitiva, de normalitzar la 
relació arxiu escola, de buscar un espai en el qual docents, estudiants, ciutadans i 
arxivers, reflexionéssim, participéssim i col·laboréssim en la recerca i experimen-
tació de pràctiques pedagògiques, per poder aplicar diversos objectius educatius 
en funció de les edats, interessos, perfils i nivells de plans d’estudis.3

aquesta estratègia ens va portar, inicialment, a definir la política i les línies 
d’actuació del nostre servei didàctic –en base a la coneguda anàlisi daFo, les 
quals havien de partir d’un objectiu clar: la cerca d’una incidència integral sobre 
el major conjunt d’usuaris de la ciutat.4 aquest fet ens va portar a definir alguns 
àmbits d’actuació vinculats a tres col·lectius diferents: primer, al dels estudiants 
de la ciutat, alumnes del cicle superior de primària, dels instituts i usuaris del 
centre de promoció econòmica i de servei a les empreses can calderon, on s’im-
parteixen, des de fa alguns anys, cursos de formació ocupacional, de formació 
continuada i de programes de Qualificació professional inicial (pQpi); segon, al 
dels usuaris individuals desitjosos de rebre un coneixement general sobre el que es 
fa a l’arxiu municipal i sobre la documentació que s’hi custodia, així com rebre 
consells i suggeriments sobre l’organització i bones pràctiques en la gestió de la 
documentació personal; finalment, sobre les entitats de la ciutat, moltes de les 
quals ja s’havien dirigit amb anterioritat a l’ajuntament de Viladecans, tot cercant 
informació i formació per a la gestió i bona conservació dels seus propis actius 
documentals administratius i històrics.

com hom pot comprovar, aquesta proposta global i de màxima incidència 
ciutadana del servei didàctic de l’arxiu municipal de Viladecans anava més enllà 
de la pràctica didàctica tradicional en el món dels arxius. el nostre plantejament 
inicial buscava organitzar un seguit d’actuacions que ajudessin a variar sensible-
ment la visió única de l’arxiu municipal com a rebost històric del patrimoni docu-
mental local, el qual basteix l’estudi i, en darrer terme, construeix bona part del 
coneixement de la història local pròpia. sense menystenir la importància i validesa 
d’aquest plantejament didàctic, en el seu vessant de transmissor del coneixement i 
del treball amb les fonts d’arxiu –atesos el seus valors testimonials i històrics dels 
documents–, també ens interessava informar i conscienciar els mestres i escolars 

3. alBerch I Fugueras, ramon; BoIx llonch, lurdes; navarro sastre; natàlia; vela paloMares; 
susanna. Archivos y cultura: manual de dinamización. gijón: ediciones trea, 2001, pag. 61. (col·lecció 
Biblioteca y administración cultural, 48).

4. alBerch I Fugueras, ramon; BoIx llonch, lurdes; navarro sastre; natàlia; vela paloMares; 
susanna. Archivos y cultura: manual de dinamización. gijón: ediciones trea, 2001, pag. 66, (col·lecció 
Biblioteca y administración cultural, 48). “Las actividades pedagógicas impulsadas o coordinadas desde 
los archivos pueden dirigirse a un amplio segmento de la ciudadanía: desde los alumnos de primaria y se-
cundaria, a los de formación profesional, universitarios y adultos. Cuando se planea un servicio pedagógico 
sería interesante tener en cuenta a todos los públicos, para poder ofrecer diferentes acciones didácticas.”
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dels centres educatius i, de retruc, a molts altres usuaris de la ciutat, que el servei 
d’arxiu municipal també és el centre gestor de la documentació que genera l’ajun-
tament de Viladecans, molta de la qual implica bona part de la vida quotidiana, 
individual i col·lectiva de la ciutadania viladecanenca; i que conservar i gestionar 
aquesta documentació té la finalitat de garantir molts dels drets legítims de les 
persones, reconeguts a les lleis.

Quatre accions concretes se’n derivaren d’aquesta estratègia; accions caracte-
ritzades, com no podia ser d’altra forma, per una bona dosi d’implicació per part 
del personal tècnic d’arxiu, però també pel concurs actiu dels departaments de 
patrimoni cultural, educació i cultura de l’ajuntament de Viladecans.

la primera acció va consistir en l’organització d’una visita guiada, dirigida a 
la comunitat educativa, que es plantegés com a primera presa de contacte amb 
l’arxiu municipal, la qual podia adaptar-se a un perfil d’estudiants de cicle supe-
rior de primària, i eventualment, de cicle mitjà. segon, s’oferien als instituts i a 
l’escola d’adults de la ciutat dos tipus de tallers prou diferenciats, però que rebien 
el nom comú de Visitem i fem feina a l’Arxiu Municipal: un de treball sobre fonts 
locals, i un altre de gestió documental, dedicat específicament tant als alumnes 
de cicles superiors de grau mitjà en la branca administrativa, com als alumnes dels 
programes de Qualificació professional inicial (pQpi), del centre de promoció 
econòmica i de servei a les empreses can calderon. tercer, el conjunt d’activitats 
didàctiques ofertes a la ciutadania en general, que es van plantejar en una jorna-
da de portes obertes i en un taller que va rebre el nom de Consells per a la bona 
gestió i conservació dels arxius personals. i finalment, per tal d’escometre el quart 
àmbit d’actuació del servei didàctic, es va organitzar el curs Eines per a gestionar 
l’arxiu d’una entitat.

2.– La visita guiada dedicada als estudiants de la ciutat: un primer tast de l’arxiu 
municipal per als més joves

la visita a l’arxiu municipal es va establir com a “activitat àncora” dels estu-
diants de la ciutat. d’entrada, érem ben conscients que hauria de ser una proposta 
que hauria d’adaptar-se a qualsevol dels grup d’estudiants que mai no havien acudit 
a les nostres dependències. no obstant això, també estàvem d’acord a proposar 
la visita com a una acció recomanable per als grups d’alumnes procedents de les 
escoles d’educació primària; en especial, per als nois i noies de 10-12 anys.5 una 

5. en algun cas, també hi ha hagut iniciativa per part d’alguns docents d’escoles de la ciutat, res-
ponsables de grups de cicle mitjà, de fer ús de les visites guiades a l’arxiu municipal. en concret, cal 
parlar de les dues línies de quart del col·legi sant gabriel i de l’escola marta mata de la ciutat. a grans 
trets, s’ha de concloure que els alumnes s’han adaptat notablement i amb un alt grau de predisposició a 
la metodologia utilitzada i als conceptes transmesos durant la visita guiada. tanmateix, som ben cons-
cients que seria interessant plantejar-se el treball amb grups d’edat inferior, tot assajant experiències 
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desitjable racionalització de les nostres propostes didàctiques ens determinaven a 
pensar que els grups procedents dels instituts podrien requerir tallers específics 
on es treballarien aspectes relacionats amb les fonts documentals o amb el treball 
de la gestió documental, després d’haver realitzat, en algun curs anterior, la visita 
guiada.

la planificació d’aquesta visita requeria establir i fonamentar els seus objec-
tius didàctics en base al coneixement i a l’anàlisi dels continguts curriculars dels 
grups escolars. de la mateixa manera, s’havia de tractar d’implantar una meto-
dologia per a l’activitat a realitzar que fos atractiva tant per a alumnes com per 
a professors. Finalment, havíem de pensar en els recursos a oferir, durada de la 
visita, en l’organització logística i en el procediments d’avaluació de l’activitat i 
de l’aprenentatge de l’alumnat.6

pel que fa al primer aspecte, la lectura detallada de la normativa vigent sobre 
l’ordenació d’ensenyaments de l’educació primària,7 ens feia adonar ràpidament 
que el servei d’arxiu, per se, podria esdevenir un bon instrument per al desenvo-
lupament i reforçament de la competència comunicativa, lingüística i audiovisual, 
de les competències metodològiques de tractament de la informació i competència 
digital, així com de la competència específica centrada en la inserció de l’infant en 
els àmbits socials i ciutadans. els objectius que es desenvoluparien i que finalment 
es transmetrien, tant abans com durant la visita guiada a l’arxiu, havien de seguir 
els elements proposats per aquests elements curriculars.

pel que fa al segon aspecte, el de la metodologia, enteníem que l’èxit de l’acti-
vitat només s’assoliria amb la implicació total del professorat. per això, calia fer 
venir el docent a l’arxiu, amb el temps suficient, per tal que fos assessorat pels 
arxivers; calia que el docent s’adonés de les possibilitats didàctiques de l’equi-
pament i conèixer els veritables actors de la visita: el grup classe. era important 
saber, del col·lectiu que havia d’acudir a l’arxiu, els seus interrogants conceptuals 
i el seu tarannà comú. Finalment, calia definir i perfilar els punts més destacats 
plantejats a la visita i consensuar, succintament, els continguts que es transmetrien.

lúdiques que contribueixin a què els escolars s’interessin pels documents i pel passat, sense dificultats. 
una alternativa didàctica per a aquests grups que caldrà definir i desenvolupar en un futur proper.

6. la mecànica organitzativa d’aquesta i de les altres activitats didàctiques que hem promogut, 
segueix les pautes enunciades per l’article d’Iturrate, g.: «planificar el servicio pedagógico del archivo», 
a Boletín de la ANABAD, XlVi, 1996, 2, pàg. 25-45. pel que fa a la preparació del taller de treball 
amb fonts primàries ens ha estat d’utilitat la lectura de la tesi de calzaDa, maria: Les fonts primàries 
a l’ensenyament. Les relacions entre el món escolar i l’arxiu. Visió general de Catalunya. el cas de Sant 
Feliu de Guíxols. Barcelona: universitat de Barcelona, 2009, la qual pot ser consultada en el web: 
http://www.tesisenxarxa.net.

7. decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
primària. (dogc de 29.06.2007), modificat pel decret 1010/2010, de 3 d’agost (dogc de 05.08.2010).

http://www.tesisenxarxa.net
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el tercer aspecte organitzatiu, el dels recursos a oferir i la fixació dels aspectes 
logístics de la visita, s’havien de tancar amb la devolució de la visita de l’arxiu 
cap a l’escola. És a dir, es plantejava un darrer contacte previ arxiu escola, per 
tal de definir, conjuntament amb el claustre de professors o cap d’estudis, el guió 
de la visita, tot proposant-los treballar a l’aula un seguit d’aspectes que després 
es desenvoluparien durant la visita a l’arxiu. aquest treball es podria realitzar a 
partir d’un quadern de treball lliurat per l’arxiver. es deixava a criteri del docent, 
utilitzar-lo o no, tot i que es recomanava fer-ho.

la carpeta de treball es componia dels següents elements:

{{ tríptic informatiu l’amVa.

{{ directori dels arxius adscrits a la Xarxa d’arxius municipals de la dipu-
tació de Barcelona.

{{ guia didàctica de l’arxiu municipal, titulada el rebost de la memòria local, 
on es presentaven els objectius didàctics i activitats d’observació i anàlisi 
respecte a les funcions de l’arxiu municipal i els documents que es custodien 
i es gestionen. la guia utilitza el reclam i el suport de 8 reproduccions de 
documents de l’arxiu municipal que, a manera de làmina, el docent pot 
usar tot treballant la crítica documental (textual, gràfica i iconogràfica).

{{ Quatre 4 facsímils de documents de l’arxiu, a manera de documentació 
complementària i il·lustrativa (acta de ple de l’ajuntament, any 1979  –de 
procedència municipal–, factura de 1937 realitzada per un ferrer a un pagès 
–documentació patrimonial–, un cartell de la Festa major de 1981, i una 
fotografia escolar, any 1961).

{{ relació de les publicacions editades per l’arxiu municipal (1984-2010).

{{ un cd amb la mateixa guia didàctica, en format pdF, unit amb un audi-
ovisual de difusió de l’arxiu municipal de Viladecans, on s’inclouen les 
funcions pròpies de l’arxiu i els serveis que ofereix a la ciutadania.

la visita guiada es plantejava per a grups màxims de 25 alumnes i per a una 
durada d’1 hora. el guió de la mateixa restava definit amb la següent seqüència, 
tota ella cercant un diàleg entre arxivers, docents i estudiants, sense caure en els 
riscos contraproduents de la classe magistral i apropant-nos a les premisses de 
l’aprenentatge significatiu:

1. recepció dels escolars, presentació i benvinguda a l’arxiu. detecció de 
sensibilitats dels alumnes. 
a) Heu visitat mai un arxiu? i una biblioteca?
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b) Quines diferències trobeu entre un arxiu i una biblioteca?
c) Que fem aquí uns senyors amb bata blanca?

2. activitats de pre avaluació. conceptes previs. preguntes i respostes.
a) Què entenem per arxiu?
b) algú té arxiu?
c) Què es guarda en un arxiu?
d) com podem conèixer el que va passar en el passat?
e) Què entenem per document?
f) Quins poden ser els documents d’arxiu?
g) com creieu que un arxiu municipal pot vetllar pels vostres drets com a 

ciutadans de Viladecans?

3. presentació de l’equipament i del servei. Visita a les diverses dependències 
de l’arxiu, i en especial al dipòsit documental.
a) Què és un arxiu municipal?
b) a l’arxiu guardem documents producte de processos naturals. documents 

únics, exclusius, seriats i que es poden interelacionar amb altres.
c) Què fem en un arxiu municipal?
d) a qui serveix un arxiu municipal?
e) com s’organitza, com es conserva i com s’accedeix a la documentació en 

un arxiu?. caixes d’arxiu, volums? les edats dels documents.
f) Què podem estudiar amb la documentació custodiada en l’arxiu mu-

nicipal de Viladecans?

4. mostra dels suports més característics que custodiem (pergamins, plaques de 
vidre, negatius, fotografia positivada, llibres de ple municipal, expedients, 
microfilms, formats digitals…).

5. l’arxiu municipal parla de tu? una pregunta que es responia amb la cerca 
personalitzada d’alguns dels documents conservats en la sèrie d’altes al 
padró municipal d’Habitants, respecte d’alguns dels alumnes participants.

6. Breu explicació i intercanvi d’impressions del concepte d’arxiu com a garant 
de dret dels ciutadans i com a rebost de la memòria (oral, audiovisual, escrita 
i material de l’activitat municipal i de la ciutat).

7. passi de l’audiovisual i presentació de les publicacions editades per l’arxiu.

8. conclusions.

9. comiat i lliurament d’una bossa amb material de marxandatge.
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d’altra banda, la visita guiada sempre finalitzava amb la complementació, per 
part del docent, d’un full d’avaluació de l’activitat i de l’aprenentatge de l’alum-
nat, així com la proposta de suggeriments i opcions de millora. en algun cas, 
el notable interès de mestres i alumnes en la visita guiada ha motivat una tasca 
post-pedagògica realitzada pel docent, un altre cop a l’aula. Ha estat una fase on 
els facsímils i documents han estat tractats de forma grupal o individualitzada 
pels professors i on, fins i tot, com a activitat de complement, s’ha acudit a alguna 
exposició o itinerari organitzat pel departament de patrimoni cultural de l’ajun-
tament de Viladecans mateix.

3.– El taller amb fonts d’arxiu i el de bones pràctiques en gestió documental. 
Treballem i fem feina a l’arxiu municipal

no ens estendrem gaire en els plantejaments organitzatius d’ambdues modali-
tats de tallers ja que seguien les pautes establertes per a la visita guiada. És a dir, 
es plantejava un contacte doble i previ a la visita entre arxiu i escola, tot definint 
metodologies i perfilant conceptes. aquest contacte previ també servia per al lliu-
rament al docent de la carpeta de treball que incloïa el dossier del taller que els 
grups d’alumnes treballarien a l’arxiu. com sempre, corria a discreció del docent 
iniciar el treball del dossier a l’aula, abans de venir a les nostres dependències.

un cop a l’arxiu, ambdós tallers s’havien d’iniciar, forçosament, amb una 
prèvia i ràpida visita a les diverses dependències de l’arxiu municipal. en aquest 
sentit, reproduíem, en forma abreujada, els continguts de la visita guiada, dedi-
cada a estudiants, amb la finalitat que els alumnes del taller es familiaritzessin i 
comprenguessin els conceptes d’arxiu, de document, d’expedient, de font primària 
o de conservació del patrimoni documental.

3.1.– El taller de treball sobre fonts primàries: Els inicis de la industrialització 
moderna a Viladecans. La fàbrica de seda Fàbregas Jorba (1918-1968)8

l’elecció del tema del taller partia d’un primer condicionant atès l’àmbit cro-
nològic del fons documental custodiat pel nostre arxiu, en gran mesura generat o 
rebut durant els segles XiX i XX.9 És per això, que qualsevol temàtica ha d’incidir, 
primordialment, en l’estudi de l’època contemporània, treballada sota els diversos 
aspectes polítics, econòmics, socials o culturals.

8. aquest ha estat el tema i el títol del taller programat per al curs passat. per a aquest curs, s’han 
preparat dos tallers més: Pagesos i propietaris al Viladecans del segle xIx. El cas de Joan Amat Targa i 
1938. Viladecans bombardejada.

9. durant la major part de la història medieval i moderna, Viladecans va estar sota domini se-
nyorial, per la qual cosa la documentació pròpia de la seva administració no roman en dependències 
municipals. el fons documental de l’arxiu és en gran part deutor de la maquinària liberal organitzadora 
de l’ajuntament, al segle XiX.
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un cop elegit el tema, l’havíem d’adequar –tal com havíem fet en el cas de la 
visita guiada– a les propostes curriculars pautades per la normativa vigent. en 
especial, ens vam fixar, especialment, en un dels continguts establerts per al 4t. 
curs de l’eso on es pot llegir que s’haurà de cercar “una valoració dels canvis 
socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen 
des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de vida en les ciutats industrials 
(…), a partir d’algun exemple proper (…)”.10 atès això, vam definir un dossier on 
es pogués descriure el naixement d’una de les primeres empreses fabrils que va 
tenir Viladecans, tot provocant l’anàlisi de certs aspectes tecnològics i socials de 
la primera fase industrialitzadora a la nostra localitat i, per extensió, a bona part 
del Baix llobregat.

Finalment, el plantejament previ del taller ens va portar a respondre la pre-
gunta de si l’arxiver havia de convertir-se en professor d’història local o s’havia 
de limitar a mostrar el potencial de l’arxiu a la comunitat educativa. de seguida, 
ens vam decidir per la segona de les alternatives. el pretext general era mostrar 
algun aspecte de la nostra història local però no en base al nostre coneixement 
previ del tema explicat sinó a partir del que podia mostrar una selecció temàtica 
de documents procedents del patrimoni documental local conservat a l’arxiu 
municipal. És a dir, ens interessava més fer un taller d’anàlisi documental (en la 
seva doble faceta externa i interna, d’anàlisi de suports i formats i d’anàlisi de 
continguts, tot introduint els conceptes de “cicle vital”, singularitat, seriació, lle-
gibilitat, autenticitat, fiabilitat i certesa dels documents)11 que una sessió d’història 
local, tot il·lustrant-la amb documents d’arxiu.

el taller el programaven perquè tingués una durada de 90 minuts i per a un 
grup màxim de 25 alumnes. un cop realitzats els preliminars i presentat el servei 
d’arxiu, la metodologia del taller demanava repartir els alumnes en dos grups de 
nombre homogeni, per tal de treballar cadascun d’ells amb un mètode individua-
litzat i, fins i tot personalitzat. cada grup d’alumnes tindria el mateix dossier de 
treball format per 11 facsímils de documents d’arxiu, amb tipus i formats diversos, 
tots units pel fil conductor del tema que es tractava: el dels inicis de la industri-
alització a Viladecans amb l’exemple de l’empresa Fàbregas Jorba. el conjunt de 
dossiers s’introduïa amb un full de presentació del tema, tot contextualitzant el 
cas plantejat en l’època i en el país.

10. decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. (dogc de 29.06.2007).

11. arqué, maite; góMez, pilar i trIBó, gemma, «didáctica de la història amb fonts primàries», a 
Didàctica amb fonts d’arxius. Llibre d’Actes. Primeres Jornades d’Ensenyament-Arxius. 5-6 i 7 de setembre 
de 2002. 1ª edició. Barcelona: ice universitat de Barcelona, 2002, pàgs. 90-91.
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els facsímils dels documents eren, en aquesta ocasió:

{{ Full del padró municipal d’Habitants de l’any 1930 (Hi figura un carrer de 
la vila, poblat per població immigrada).
{{ document del cens de contribuents de l’impost de contribució industrial. 

any 1922-23. (Hi figura la gairebé nul·la presència de la indústria moderna 
a Viladecans).
{{ acta de sessions de ple de l’ajuntament del 5 i 12 de juny de 1918. (Hi figura 

la instància del propietari industrial, tot demanant l’edificació de la fàbrica).
{{ sol·licitud de llicència d’obres, presentada el 4 de juny de 1919. (sol·licitud 

d’ampliació de la fàbrica Fàbregas Jorba).
{{ plànol d’emplaçament, procedent de la llicència d’obres mateixa.
{{ plànol de l’ampliació de l’edifici, procedent de la llicència d’obres mateixa.
{{ caràtula del reglament interior de la fàbrica de Joan Fàbregas Jorba, 1931.
{{ pàgines interiors del mateix reglament. (amb dades sobre horaris, normes 

de vestuari de les treballadores, divisió de treball…).
{{ registre dels treballadors de la fàbrica de seda, l’any 1919.
{{ Fotografia de l’any 1960, on s’hi pot veure la façana de la fàbrica.
{{ Fotografia de l’interior de la fàbrica, on figuren treballadores al costat dels 

telers.

cadascun dels petits grups seminaris havia de repartir-se els facsímils dels 
documents, els quals també podien ser consultats –si hom ho desitjava– a partir 
dels documents originals. sobre cadascun dels documents, s’hi feia destacar una 
introducció prèvia al tipus que estaven consultant, on es pretenia introduir els 
conceptes de fons documental, sèrie documental, expedient, valors dels documents 
o tipologies documentals. seguidament, s’hi plantejaven algunes qüestions que 
obliguessin a l’anàlisi externa i interna de cadascun d’ells. un cop treballat els 
documents del dossier per cadascun dels dos grups d’alumnes –amb l’ajut puntual 
dels arxivers i dels professors, – s’obria la part final del taller, on es posaven en 
comú les respostes possibles i es negociaven les més adequades per a cada qüestió 
i per a cada document lliurat.

el taller finalitzava amb el full d’avaluació de l’activitat i de l’aprenentatge de 
l’alumnat, respost pel docent, així com la proposta de suggeriments i opcions de 
millora.

3.2.– El taller de bones pràctiques en la gestió documental. Aprenent a orga-
nitzar expedients

el taller de bones pràctiques en la gestió documental de l’arxiu municipal 
es va oferir com a activitat complementària, i alhora pràctica, a tots els centres 
de Viladecans que realitzessin la Formació professional, en el cicle formatiu de 
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grau mitjà, corresponent al títol de tècnic en gestió administrativa,12 al mateix 
temps que als usuaris dels programes de Qualificació professional inicial (pQpi), 
realitzades des del centre de promoció econòmica i servei a les empreses can 
calderon.13 per a ambdós casos l’objectiu era similar: posar en valor l’arxiu i la 
tasca arxivística, familiaritzar-se amb la documentació administrativa, i, alhora, 
posar en pràctica les normes i pràctiques de la gestió documental: registre, elabo-
ració d’expedients, avaluació, tria i eliminació…

el taller es va plantejar en un doble vessant: la confecció d’un dossier, emma-
gatzemat en suport òptic, el qual es lliuraria al docent del grup, amb la finalitat 
de ser emprat per l’alumnat a l’aula; i la preparació posterior d’una sessió pràctica 
realitzada a les dependències de l’arxiu municipal, on els arxivers –amb el suport 
del docent– plantejarien reptes als nois i noies: entre ells, l’ordenació d’un expedi-
ent contemporani de la sèrie documental de llicències d’obertura d’establiments, 
prèviament desendreçat –amb la incorporació premeditada de documents aliens 
a l’expedient proposat,– tot posant en comú les dificultats experimentades en el 
procés arxivístic, resolent els seus dubtes i valorant les seves descobertes vers la 
pràctica administrativa, relacionada amb la gestió documental. com passava amb 
el taller amb fonts històriques, en aquesta ocasió també es va oferir als alumnes 
una visita prèvia a les dependències de l’arxiu municipal. el taller també es va 
establir amb una durada de 90 minuts, per a un grup màxim de 25 alumnes.

el dossier es plantejava amb els següents apartats:

{{ Què és un arxiu. definicions.
{{ repertori normatiu sobre gestió documental.
{{ exemples de Quadres de classificació: orgànic funcional i funcional.
{{ taula d’elements descriptius obligatoris, recomanables i opcionals de la 

norma de descripció arxivística de catalunya (nodac).
{{ taula de mesures ambientals de conservació documental.
{{ glossari de termes relacionats amb la gestió documental.
{{ adreces d’interès.

12. en el moment de tancar el redactat d’aquesta comunicació, el govern de catalunya encara no 
ha dictat el text d’aquest currículum, de conformitat amb la recent llei d’educació. l’encara vigent a 
catalunya prové del decret 57/1996, de 6 de febrer, pel qual s’establia el currículum del cicle formatiu 
de grau mitjà de gestió administrativa. (dogc 2175). sobre aquesta normativa vam fixar els criteris 
del taller realitzat durant el curs 2009-2010. de recent disposició, és l’ordre edu/1999/2010, de 13 
de juliol de 2010, del ministeri d’educació, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà corresponent al títol en gestió administrativa. (Boe, 180, de 26.07.2010), sobre el qual 
caldrà fixar, properament, les pautes dels tallers de gestió documental.

13. els ensenyaments dels pQpi són desenvolupats pel decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual 
es regulen els programes de Qualificació professional inicial. (dogc 5463).
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4.– Les propostes didàctiques destinades als ciutadans i per a les entitats

adonar-se que tothom genera un arxiu propi i pot adquirir pautes correctes 
per a la seva bona gestió i conservació era un dels objectius cabdals d’aquestes 
dues propostes formatives dirigides a la ciutadania i als representants d’entitats 
de la ciutat.

en el primer dels casos, l’oferiment didàctic s’ha centrat, durant els anys 2009 
i 2010, en els actes de celebració de la setmana internacional dels arxius, on es va 
organitzar una jornada de portes obertes a les instal·lacions de l’arxiu municipal 
i un taller, de 2 hores de durada, sobre Consells per a la bona gestió i conservació 
dels arxius personals, en el qual es va lliurar un quadern de treball, on s’incloïen 
un seguit d’aspectes teòrics i pràctics per al bon tractament de suports analògics 
i digitals dels fons personals.

la proposta adreçada a les entitats es va desenvolupar durant el mes de novembre 
de 2009, i tornarà a ser convocada per al present any. es va plantejar a partir d’un 
curs monogràfic titulat Eines per a gestionar l’arxiu d’una entitat”, de 6 hores de 
durada, dividida en tres sessions. el curs, eminentment pràctic, pretenia aportar 
recursos a les entitats de la ciutat a l’hora d’organitzar, descriure i conservar ade-
quadament la documentació que una entitat genera fruit de la seva activitat. els 
continguts del curs, que s’hi van poder treballar a partir d’un dossier, van tenir 
els següents apartats:

{{ la normativa bàsica sobre la custòdia i gestió de documents per part d’una 
entitat.
{{ la identificació de les seves sèries documentals.
{{ l’elaboració del Quadre de classificació de la documentació d’una entitat.
{{ la transmissió de les bones pràctiques en la gestió, instal·lació i conservació 

de la documentació.

mentre que les dues primeres sessions del curs es van realitzar en el casal 
d’associacions de la ciutat, la darrera es va decidir fer-la en la seu de l’arxiu 
municipal, on els participants van visitar les dependències i van poder treballar 
qüestions pràctiques en relació a la conservació i instal·lació de la documentació.

5.– Valoració final

acabat el segon curs lectiu, des que es va engegar el servei didàctic de l’arxiu 
municipal de Viladecans, la valoració ha de ser positiva i engrescadora: han par-
ticipat un total de 7 escoles (germans amat targa, doctor Ferro, marta mata, 
montserratina, pau casals, doctor trueta i sant gabriel) i 3 centres d’ensenyament 
secundari (institut torre roja, col·legi sant gabriel i col·legi sagrada Família). 
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aquestes xifres són prou significatives en el cas de les escoles d’ensenyament pri-
mari, ja que podem dir que han pogut passar pel nostre arxiu el 54% de tots els 
centres de la ciutat (i el 70% respecte als centres públics) que, en l’actualitat arriben 
a escolaritzar alumnes de més de 10 anys.14 pel que fa als centres d’ensenyament 
secundari, les xifres han estat més modestes, ja que han vingut alumnes de tres 
centres (institut torre roja, col·legi sant gabriel i col·legi sagrada Família), del 
total de vuit que hi ha a Viladecans, a més dels alumnes del pQpi de l’equipament 
can calderon, que van participar en el taller de bones pràctiques en la gestió 
documental.

s’han realitzat un total de 7 visites guiades i 8 tallers a grups d’escoles de la 
ciutat, tot oferint servei a més de 725 nois i noies. si unim aquests resultats a les 
activitats didàctiques ofertes a ciutadans i entitats, tot plegat ens ajuda a concloure 
que la feina encetada ha estat prou reeixida, cosa que ens esperona a continuar pel 
mateix camí, amb les innovacions i millores en el nostre plantejament que calguin 
en cada moment. tot, per tal de portar a terme la tasca esmerçada i, alhora de fer 
conèixer el patrimoni documental de Viladecans i la singularitat i importància 
dels documents, com també el fet de conscienciar en la idea que els arxius són 
memòria de la ciutat i de l’actuació de l’administració. testimoni, en definitiva, 
dels drets i dels deures dels ciutadans.

14. tres centres públics, l’escola marta mata, martí i pol i mediterrània són de recent creació i 
durant el curs 2009-2010 només escolaritzaven alumnes de fins a 4t de primària. per la qual cosa, encara 
estan al marge de les activitats didàctiques de l’arxiu municipal.
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treballar a l’arxiu comarcal del Priorat. Marçà.
Pere Audi
Mestre de Primària. Escola Anicet Villar

d’ençà que l’arxiu comarcal del priorat va obrir les seves portes vaig esdevenir 
un visitant assidu per tal com estic investigant sobre la història del priorat entre 
1900 i 1936. des del primer moment em ballava pel cap una idea: què passaria si 
un dia anava a investigar amb els meus alumnes de cicle mitjà de l’escola anicet 
Villar de marçà? com reaccionarien? Què podíem aprendre tots plegats?

anava passant el temps i, de forma redundant, la idea en venia al cap fins que, 
superats tots els dubtes, vaig decidir començar a treballar-la, després de comentar 
la idea amb la direcció de l’escola que em donà llum verda. primer els vaig comen-
tar la meva afició per la història, cosa que la majoria sabien, i que, per això, de 
vegades m’agafava una o dues setmanes de vacances extres. on vas? em pregun-
taren alguns. doncs als arxius, a les hemeroteques, a entrevistar gent que tenen 
més anys que els vostres avis, els digué jo. i què són els arxius, les hemeroteques?, 
fou la següent pregunta. els vaig dir que un dia hi aniríem a investigar sobre la 
història de Falset, que primer visitaríem l’edifici, aprendríem que s’hi fa allí,… i 
que després veuríem alguns documents molt antics i que treballaríem amb ells, no 
directament, perquè els documents són únics i no podríem treballar tots amb el 
mateix. treballaríem amb una fotocòpia.

la següent sessió els vaig preguntar si a l’època dels seus besavis, cap a comença-
ment del segle XX, la gent sabia llegir i escriure i què passava en l’actualitat. com 
havíem fet un mural amb un eix cronològic on havien enganxat fotos dels seus avis, 
pares, d’ells i, en algun cas dels seus besavis; com havíem fet un arbre genealògic de 
la seva família, la pregunta no els fou gaire estranya però n’ignoraven la resposta. 
aleshores, el vaig dir jo, on ho podríem anar a investigar. a l’arxiu, va dir algú.

el problema era saber quin document necessitàvem. aleshores fou quan els vaig 
parlar dels padrons, uns llibres que cada cinc anys elaboren els ajuntaments amb 
un conjunt de dades. i entre aquelles dades figurava si la persona en qüestió sabia 
o no llegir i escriure. pel que feia a l’actualitat de seguida sorgí la idea de fer una 
enquesta entre els seus familiars.
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un cop realitzada varem poder comprovar com la majoria sí que en sabia de 
llegir, avui dia. Quedava per esbrinar què succeïa en el passat.

la següent sessió els vaig presentar, amb el projector, una fotografia d’un full 
del padró de 1915. i, a partir de la fotografia, van anar analitzant, sempre partint 
d’allò que ells podien intuir, la informació presentada. (com el document està 
redactat en castellà, aquesta part del treball la van fer a la classe de castellà). un 
cop presentat el document, els vaig donar el primer full de l’annex. allí hi havia 
un llistat dels diferents aspectes que recull el document (adreça, nom, ofici,…) 
també hi figurava un quadre per a recollir les dades. Vam repassar, donat que ja 
ho havíem treballat, què era un quadre de recollida de dades i vam practicar una 
mica la mecànica de fer palets al quadre corresponent a partir de les dades de la 
fotografia projectada. l’elaboració del quadre la vaig realitzar jo. també es pot 
mirar d’elaborar entre tota la classe i, un cop decidit què ha de contenir, que el 
dissenyin els alumnes amb un processador de textos.

al cap de poc visitarem l’arxiu. en Jaume teixidor, el director que evidentment 
estava al corrent de tot, i un ajudant, el toni olmos, ens anaren ensenyant les 
diferents dependències, explicant el funcionament, la finalitat de l’arxiu en general 
i de cada espai en concret. Vam poder observar documents en pergamí, el toni i 
el Jaume van transcriure algun paràgraf d’un document medieval, vam observar 
diferents tipus de lletra,… i, sobretot, vam poder fer girar els volants que obren i 
tanquen les portes dels armaris on es conserva la documentació.

els objectius que em vaig proposar foren:

1. conèixer per a què serveixen els arxius: llocs on es conserven en bones 
condicions documents únics; llocs que es dediquen a la difusió d’aquesta 
documentació; llocs que no són un magatzem més o menys ben ordenat de 
papers

2. aprendre que els arxius són espais oberts, al servei dels ciutadans.

3. aprendre com s’accedeix a la documentació: consulta de catàlegs, omplir 
la butlleta,…

4. aprendre que hi ha espais on cal treballar sense causar molèsties a la resta 
d’usuaris.

a continuació tocava fer d’investigador. Vam passar a la sala de consulta, vam 
consultar el catàleg per tal de localitzar el document, vam omplir la butlleta de 
sol·licitud de documents i ens van lliurar, després de veure el document original, 
una fotocòpia d’un full del padró, una de diferent per a cadascú. a partir d’allí 
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va començar la feina de buidar cadascú el seu full i d’anar fent palets al quadre 
corresponent.

posteriorment, van omplir la taula de freqüències individual. aquesta part 
del treball es pot realitzar a la classe treballant cadascú una fotografia del docu-
ment a l’ordinador. a més, segons quina documentació es vulgui utilitzar es pot 
descarregar directament de la xarxa a través del portal pares, per exemple. en 
qualsevol cas, cal que el docent l’hagi localitzat i treballat prèviament per tal de 
poder orientar als alumnes i preparar les eines de buidatge.

els objectius d’aquesta part del treball eren:

1. conèixer diferents tipus de documentació.

2. establir diferències entre el passat i el present: el canvi com a motor de la 
història i com a expressió del pas del temps.

3. aprendre a partir del treball de camp i de l’anàlisi dels resultats aspectes 
puntuals de la nostra història.

el dia següent, a l’escola, vam posar en comú tota la informació al segon full de 
l’annex: cadascú anava cantant els seus resultats i la resta els anotava al seu full. 
Finalment, van elaborar la taula de freqüències col·lectiva, vam elaborar un gràfic 
de barres, vam fer una redacció sobre la visita a partir d’un esquema elaborat entre 
tots,…totes aquestes tasques es poden realitzar utilitzant l’ordinador: processador 
de textos per a passar en net la redacció, full de càlcul per a recollir les dades i 
obtenir els resultats, elaboració de la gràfica a partir de les dades,… si l’escola 
disposa de pàgina web es pot penjar el resultat per a compartir-lo amb la resta 
de la comunitat educativa. també es poden penjar algunes fotos de la visita i de 
l’arxiu en qüestió. una cosa que els agrada molt és disposar d’un llapis electrònic 
personal i carregar-s’hi la feina per a emportar-se-la a casa.

evidentment, també vam discutir el resultat de la investigació: hi havia molta 
gent, sobre tot dones, que no sabien ni llegir ni escriure. a partir d’aquí vam 
parlar del perquè, tema que s’escapa al contingut d’aquest escrit però que resultà 
molt interessant.

els objectius d’aquesta darrera part de l’activitat foren:

1. Fomentar el treball cooperatiu: si cadascú hagués hagut de fer tota la feina 
hauria trigat molt.

2. elaboració d’una redacció (basada en fets viscuts) a partir d’un esquema 
previ.
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3. elaboració d’una gràfica de barres a partir de dades reals extretes d’un 
document real: les gràfiques com a representació abstracta d’una realitat.

podeu preguntar-vos, per què el padró de 1915 i per què de Falset. la resposta 
és senzilla: perquè és un document que he buidat de forma sistemàtica i que conec 
bastant bé. crec que aquesta és una raó necessària, no suficient, però sí necessària 
per a poder realitzar una activitat d’aquesta mena: si ens atrevim a desplaçar-nos 
amb una colla de nens a un espai que no és estrictament un espai escolar (a mi els 
desplaçaments em fa molta por, entre altres coses per allò de la responsabilitat), 
penso que hem de conèixer tan bé com puguem l’espai i la documentació amb què 
anem a treballar. a més, Falset pels nostres alumnes és una localitat prou coneguda i 
propera com per a que la sentin gairebé com a pròpia: tots hi van sovint (a comprar, 
a l’escola de música, a la biblioteca, a jugar a l’equip de futbol…), hi tenen coneguts, 
fins i tot algun familiar,… d’altra banda, tractant-se d’un document relativament 
recent, el tipus de lletra, malgrat les dificultats que aviat comentaré, no presenta 
massa problemes de lectura. i, finalment, és el que cronològicament s’acosta més 
al padró en el qual poden figurar els seus avis. d’altra banda, no podem treballar 
amb els padrons de marçà donat que s’han perdut. suposadament es van cremar 
durant l’estiu del 1936. i dic suposadament perquè l’experiència m’ha ensenyat 
que no es pot descartar que estigui en alguna golfa ben remullat per l’inevitable 
gotellera que sol haver-hi al damunt.

podeu preguntar-vos, de fet sempre ens ho preguntem, quina valoració en faig. 
doncs molt positiva. els alumnes van quedar gairebé tots encantats de la visita. Ja 
sé que pensareu que ves què he de dir, però és la veritat. es va treballar en ordre i 
cert silenci a la sala de consulta, un dels meus objectius. Van fer el buidatge amb 
pocs errors i qui els tingué els va rectificar tornant a fer cadascú el seu buidatge 
erroni fins que va ser correcte. i sobretot van gaudir, més que menys, treballant 
llengua, mates,…

errors de planificació? en vaig cometre, evidentment. dos que valguin la pena 
de comentar. per una banda vaig menysprear la dificultat de lectura de la lletra de 
l’època, lligada com la que practiquem habitualment avui en dia quan escrivim a 
mà. el redactor del document, però, era bastant aficionat a la floritura i això els 
feia dubtar: la floritura de l’escrivent era floritura o era una vocal? Quan torni a 
fer l’experiència prèviament hauré de treballar aquest aspecte.

en segon lloc, no vaig aprofitar suficientment la visita a l’arxiu. Hagués hagut 
de preparar un qüestionari sobre l’arxiu: les diferents dependències, la funcionalitat 
de cadascuna, quina és la finalitat de l’arxiu,…
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Z.E.R. LES VInyES ESCOLA AnICET VILLAR-MARçà

nom ___________________ data __________________________________

Dades que conté el Padró de 1915

{{ número de orden
{{ Habitación
{{ apellidos y nombres
{{ Fecha del nacimiento
{{ naturaleza (pueblo y provincia)
{{ ¿sabe… leer? escribir?
{{ estado
{{ profesión
{{ residencia habitual
{{ tiempo
{{ número
{{ altas
{{ Bajas

Quadre de recollida de dades (individual)

Homes que saben 
llegir i escriure

Homes que no 
saben llegir o no 
saben escriure

Dones que saben 
llegir i escriure

Dones que no sa-
ben llegir o no 
saben escriure

Sense dades

si hi ha ratlleta, vol dir que encara no han començat a anar a escola. Ho po-
sarem a l’apartat sense dades.

Taula de freqüències (individual)

Homes que saben 
llegir i escriure

Homes que no 
saben llegir o no 
saben escriure

Dones que saben 
llegir i escriure

Dones que no sa-
ben llegir o no 
saben escriure

Sense dades
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Z.E.R. LES VInyES ESCOLA AnICET VILLAR-MARçà

nom ___________________ data __________________________________

Quadre de recollida de dades (col·lectiu)

Homes que saben 
llegir i escriure

Homes que no 
saben llegir o no 
saben escriure

Dones que saben 
llegir i escriure

Dones que no sa-
ben llegir o no 
saben escriure

Sense dades
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Taula de freqüències (col·lectiva)

H o m e s  q u e 
saben llegir i 
escriure

Homes que no 
saben llegir o 
no saben es-
criure

D o n e s  q u e 
saben llegir i 
escriure

Dones que no 
saben llegir o 
no saben es-
criure

Sense dades

Valors absoluts

Percentatges





del archivo a las aulas y viceversa. Programa 
educativo virtual y presencial del centro Icaro
Anabella Barroso
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA) y Centro Icaro. 
Centro Avanzado de Conocimiento de la historia

1.– Líneas generales del Centro Icaro. Centro avanzado de conocimiento de la 
historia.

el archivo Histórico eclesiástico de Bizkaia / Bizkaiko elizaren Histori artxi-
boa (en adelante aHeB-BeHa), con aproximadamente 2 kilómetros lineales de 
ocupación de depósito, es uno de los archivos históricos más importantes del país 
Vasco, por la naturaleza de sus fondos (en un arco cronológico desde el s. Xii al 
XXi), por sus amplios servicios y por permitir consultar toda la documentación 
parroquial de Bizkaia desde 1500 hasta prácticamente 1940 más la documenta-
ción de más de 70 fondos no parroquiales, en su mayoría organismos diocesanos 
y movimientos laicales; así como el acceso en línea al catálogo y a más de dos mi-
llones de registros extractados de libros sacramentales de bautismo, matrimonios 
y difuntos (www.aheb-beha.org). a medida que se ofrece el acceso a mayor varie-
dad de documentos y la oferta de servicios más cualificados aumenta, también se 
eleva la demanda por parte de un amplio abanico de personas de diversas edades, 
procedencias y formación. sus aproximadamente 4000 usuarios que contaban con 
carnet de investigador desde el año 1976 hasta el 2004 y sus más de 6000 usua-
rios nuevos dados de alta en el sistema de servicios on line, así como las más de 
21000 solicitudes de reprografía en los últimos 6 años y los más de 3000 usuarios 
diferentes que cada mes visitan la web del archivo, fuerzan a que uno de los prin-
cipales pilares de gestión de este archivo sea la correcta difusión de sus fondos y 
el control de los servicios generados por la creciente demanda. el siguiente paso 
dado con la creación del centro icaro. centro avanzado de conocimiento de la 
Historia –cuyo espacio virtual es consultable ya en www.centroicaro.net– que será 
inaugurado el próximo 4 de noviembre de 2010, ofrece amplias oportunidades 
para difundir y dar a conocer la documentación diocesana y, sobre todo, las po-
sibilidades de investigación y conocimiento de la historia y la sociedad vizcaínas.

www.aheb-beha.org
http://www.centroicaro.net


134

desde el año 1997, el aHeB-BeHa, que había surgido como un archivo de 
concentración de fondos parroquiales de la diócesis de Bilbao, se convirtió en la 
pieza fundamental del sistema archivístico diocesano, impulsado y coordinado 
por el servicio diocesano de archivos. a partir de ahí, el aHeB-BeHa tuvo que 
adaptarse a su nueva función y comenzó a renovar sus planteamientos. la apuesta 
por la normalización descriptiva y por la automatización de los instrumentos de 
descripción fueron los objetivos fundamentales a partir de 1998.

en el aHeB-BeHa optamos desde el año 2000 por la digitalización como un 
medio de difusión activa del servicio de archivo. lo que inicialmente se planteó 
como un proyecto de digitalización se convirtió muy pronto en uno más amplio 
de creación del servicio digital de archivo, porque la digitalización trae consigo, 
además de la reproducción en otros soportes, una redefinición de todos los ser-
vicios y políticas del archivo. la difusión del patrimonio documental fue uno de 
los motivos de creación del archivo en 1976 y, tanto los proyectos del aHeB-
BeHa, como las directrices de la política archivística diocesana, han estado muy 
encaminados a ampliar y potenciar cada vez más este aspecto.

la apuesta por la creación del centro icaro. centro de conocimiento avanzado 
de la Historia, con una subvención del plan avanza contenidos en su convocatoria 
de 2008, supone un paso más en la apuesta por 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 organi-
zado de conocimiento e investigación para la difusión de la riqueza documental 
depositada en el archivo Histórico eclesiástico de Bizkaia que, como se ha dicho, 
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 de 
generarla y de crear la concienciación para que la actividad actual sea la memo-
ria 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 aumentar la accesibilidad a los fondos de ar-
chivo depositados en aHeB-BeHa –como custodio del patrimonio documental 
perteneciente a la diócesis de Bilbao. pretendemos generar, mediante la creación 
de un centro de excelencia, un entorno adecuado que facilite la comprensión de la 
función que los archivos en general y el nuestro en particular tienen para la socie-
dad y la ciudadanía, como fuente primaria de conocimiento del legado histórico y 
prueba de hechos y actuaciones, además de servir como instrumento para conocer 
la importancia de la escritura –en sus diferentes versiones hasta la actual en soporte 
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electrónico– como principal medio de transmisión del saber y de los actos a los 
largo de la historia. 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 los ciudadanos, 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.

Figura 1.– significado de icaro.

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 y sensibilizar sobre la impor-
tancia de los documentos actuales para preserva la memoria actual para el futuro. 
además, con el programa educativo, que fue presentado el pasado mes de mayo1 
y que se pondrá en marcha durante el curso 2010-2011, queremos sensibilizar a 
estudiantes de todos los niveles educativos sobre la importancia de la memoria 
individual y colectiva para valorar el pasado, incidir en el presente y asegurar el 
futuro de la sociedad. investigadores de diversas disciplinas (historia, sociología, 
filología, economía, etc.), estudiantes de diversos niveles curriculares y todo el 
público en general podrá tener conocimiento sobre diversos aspectos sociales, 
políticos y culturales de la sociedad vizcaína y en general del país Vasco, desde 
la época tardo medieval.

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 

1. Ver presentación en http://www.centroicaro.net/204.html [consulta 3-9-2010].

http://www.centroicaro.net/204.html
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y la creación del centro. mediante una oferta científica, cultural y de ocio inte-
ractivo pretendemos fortalecer la misma finalidad del archivo, manteniendo vivo 
el espíritu de una realidad histórica, social y cultural que queremos difundir y 
reivindicar como socializadora y transformadora de la sociedad actual.

el centro icaro tiene una vertiente de interoperatividad con el usuario y 
visitante sumamente importante, puesto que las adaptaciones realizadas estarán 
condicionadas en gran parte por la respuesta obtenida. por tanto, implantaremos, 
tanto en el centro de interpretación físico como en el virtual, los medios para 
conocer y calibrar las necesidades de adaptación y mejora, poniendo en marcha 
líneas de cambio que faciliten la conexión con usuarios, visitantes y estudiantes, 
en función de sus intereses, nivel educativo, necesidades especiales, etc.

Figura 2.– principales líneas de actuación del centro icaro

en estos momentos, estamos desarrollando algunas de las líneas de actuación 
principales del centro icaro mediante la creación de un centro de interpretación 
de archivos, en el que dar a conocer diversos fondos y sobre todo en hacer accesible 
el trabajo de archivo a todos los públicos y será inaugurada el 4 de noviembre de 
2010. desde el pasado mes de diciembre de 2009, ya está operativa la página web 
www.centroicaro.net como espacio virtual avanzado en el que existen imágenes, 
vídeos, registros sonoros y exposiciones virtuales interactivas. el usuario puede 
participar dejando sus comentarios y escribiendo en el panel de la memoria y 
también pueden depositar sus propias fotografías y documentos. este es un pri-
mer paso del intento de crear una comunidad virtual de usuarios que puedan no 

www.centroicaro.net
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sólo acceder a los documentos, sino que, con el objetivo de generar, conservar y 
preservar la memoria histórica, es posible depositar documentación (fotografías, 
textos, testimonios orales, etc.), convirtiéndose así en generadores de memoria, 
que ayuden a crear, recuperar y rescatar documentos y testimonios.

además, icaro, centro de conocimiento avanzado de la Historia desarrollará 
y potenciará trabajos de investigación sobre la historia. de momento, dentro de los 
actos conmemorativos del 60 aniversario de la historia de la diócesis, va a poner 
en marcha dos programas de recogida de documentos y testimonios.  “ayúdanos 
a  construir la historia”  pretende recoger documentos y  “tu testimonio también 
cuenta” es un programa de recogida de fuentes orales para la recuperación de 
testimonios de primera mano sobre acontecimientos y vidas. así mismo apoyará 
la transformación de ideas o proyectos aportados por usuarios así como proyectos 
científicos de contenido social, político y cultural de la sociedad vasca, resaltando 
la rentabilidad del estudio de los fondos del archivo para el conocimiento del pa-
sado en diversos aspectos. en esta línea, participará en diversos congresos y hará 
un taller sobre historia, memoria y archivos.

en su línea de ser útil a la sociedad, el centro ofrece información sobre el valor 
administrativo y legal de los documentos depositados en el aHeB-BeHa, al mar-
gen de su indudable valor pastoral e histórico. parte de la información recopilada 
en los documentos del archivo y especialmente en los registros sacramentales, 
proporcionan datos de interés para la realización de trámites referentes a nacio-
nalidad, herencias, justificación de propiedades, límites, cambio de apellidos, etc. 
esto es especialmente importante para que el ciudadano –y los estudiantes como 
futuros usuarios de estos servicios– valoren los archivos. es necesaria una gran 
sensibilización y concienciación sobre la necesidad de conservar los documentos 
generados en la actualidad en soportes mayoritariamente electrónicos por el valor 
administrativo actual y por su potencial valor informativo e histórico en el futuro.

Quizá uno de los aspectos más llamativos del centro icaro es su programa edu-
cativo, con vocación de convertirse en una de las líneas principales de actuación 
de cara a la captación de un público más variado en cuanto a edad y formación. 
de la mano de icaroto que invita a aprender jugando, la página web recoge juegos 
interactivos para diversos niveles en los que poder conocer letras antiguas, perga-
minos, fotografías, hacer puzzles. además, a partir de noviembre, el centro icaro 
pretende implantar un servicio pedagógico de animación de carácter cultural que 
responda a las necesidades que distintos colectivos (centros escolares de enseñanza 
primaria y secundaria, universidades, colectivos infanto-juveniles y de adultos) 
demandan en relación a la accesibilidad adaptada y oferta cultural destinada al 
sistema educativo no formal y oferta de ocio en espacios informales.

en interacción con el sistema educativo y deseando ser un agente educativo más, 
el aHeB-BeHa y el centro icaro pretende dar un paso más y ofrecer unidades 
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didácticas que se harán llegar a los centros educativos y que estarán disponibles 
en la plataforma moodle, para que puedan ser utilizadas en la enseñanza reglada, 
según los diferentes niveles educativos, potenciando las competencias básicas de 
convivencia cívica mediante la conservación y respeto a la memoria individual y 
colectiva, con especial atención y fomento de las competencias digitales. estas 
unidades serán completadas con visitas al aHeB-BeHa donde también podrán 
desarrollarse talleres adaptados a diversos niveles para conocer la evolución de 
la escritura hasta los actuales ordenadores, así como los documentos en distintos 
tipos de soporte y la historia de Bizkaia y del país Vasco. por otro lado, uno de 
los objetivos específicos es dar a conocer el trabajo de archivo y ponerlo en valor 
en la sociedad actual. nos interesa también de forma especial hacer llegar las 
metodologías propias de la profesión al colectivo docente-estudiantil, tanto de 
primaria como de secundaria. por ello, habrá unidades didácticas que planteen, 
con la adaptación curricular necesaria en cada caso, los trabajos de conservación, 
preservación, catalogación, clasificación, difusión que son necesarias para que los 
documentos y la memoria sean accesibles a todos los públicos.

la idea es montar un aula de archivo, basada en la experiencia del aHeB-BeHa 
y con metodología y objetivos didácticos concretos destinados a estudiantes de 
archivística y profesionales de los archivos que deseen intercambiar experiencias. 
el aula de archivo ofrecerá además una línea de difusión muy importante a los 
usuarios potenciales, organizando seminarios de formación de usuarios en rela-
ción a contenidos concretos de los fondos del archivo, metodologías para hacer 
accesibles esos fondos y a los proyectos realizados en él.

2.– Programa educativo del Centro Icaro. Desarrollo de competencias e innova-
ción tecnológica2

en esta comunicación nos vamos a centrar en el programa educativo, cuyo 
objetivo consiste en presentar a diversos públicos y destinatarios –con diversas 
adaptaciones curriculares– el mundo de archivo desde un punto de vista virtual 
mediante diferentes estrategias en la que los modelos de producción de aprendizaje 
están mediados por las tic y basados en el concepto e-learning.

mediante una metodología activa, participativa, integral progresiva y socializa-
dora, el centro ofrecerá, virtual y presencialmente, un programa de animación con 
el que pretendemos completar de forma pedagógica y lúdica la visita al archivo, 
para acercarse, mediante el conocimiento y estudio del patrimonio documental, 

2. parte de este apartado fue presentado en el iV congreso internacional de e-learning, celebrado 
el pasado mes de noviembre de 2009 en la universidad del país Vasco, con el título aplicaciones de la 
web 2.0 en el ámbito de la enseñanza: el centro icaro, por asier romero, leire cristobo y anabella 
Barroso.



139

al conocimiento de la cultura de nuestro pueblo, profundizando en los rasgos de 
la cultura vasca actual y su componente histórico. además, este programa ha sido 
desarrollado con herramientas y tecnología de software libre, siguiendo la filoso-
fía de colaborativa que caracteriza a este tipo de software. Queremos destacar la 
amplia apuesta por la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, en el diseño, 
planificación y ejecución de todos los proyectos tanto del aHeB-BeHa como del 
centro icaro, en aras de crear redes de conocimiento.

lógicamente, un proyecto de este tipo en el que se produce una transmisión 
de conocimiento en un entorno educativo el desarrollo competencial resultará 
fundamental para los posteriores desarrollos curriculares tanto en las enseñanzas 
básicas, medias como universitarias. además, hay que tener en cuenta que en el 
nuevo marco universitario europeo, el ects está impulsando un nuevo modelo 
educativo. Éste es un modelo donde adquiere una mayor importancia el desarrollo 
de competencias para aprendizaje a lo largo de toda la vida (“aprender a aprender”) 
y dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se considera al estudiante el núcleo 
vertebrador. así, en este nuevo escenario la perspectiva docente ha centrado, 
principalmente, su discurso en enseñar a aprender utilizando la tutorización 
como herramienta básica a lo largo de su proceso de aprendizaje. de esta forma, 
el tradicional proceso universitario de enseñanza-aprendizaje, que priorizaba la 
transmisión de contenidos, ha empezado a ser sustituido de forma sistemática 
por el desarrollo de competencias por parte del alumnado. en consecuencia, 
en esta nueva concepción de la docencia el trabajo del estudiante se concibe de 
forma radicalmente distinta, persiguiendo la mejora de la calidad formativa del 
mismo. las características esenciales de esta nueva cultura docente son la forma-
ción basada en competencias y la profunda transformación de la metodología de 
enseñanza-aprendizaje.

en el nuevo modelo curricular basado en competencias el alumnado tiene que 
asumir un papel reflexivo para enfrentarse a los diferentes problemas que se puede 
encontrar en los diferentes ámbitos de la vida diaria. además, desde esta nueva 
perspectiva curricular basada en competencias se enfatiza la importancia de la 
reflexión para poder evaluar las destrezas y capacidades del alumno al finalizar 
su período de formación.

el proyecto de la ocde denominado definición y selección de competencias 
(deseco) define la competencia básica como la capacidad de responder a de-
mandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

los decretos del gobierno Vasco correspondientes a educación infantil, 
primaria, educación secundaria obligatoria y Bachiller recogen las diferentes 
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competencias tanto básicas como específicas que tienen que tenerse en cuenta a 
la hora de confeccionar las unidades curriculares3. esta misma circunstancia se 
ha producido a la hora de diseñar los nuevos grados universitarios, en los que las 
competencias juegan un papel fundamental.4

en el contexto en el que se va a desarrollar el programa educativo del centro 
icaro, hemos tenido en cuenta diferentes competencias, dando especial importancia 
a la competencia digital (una de las ocho competencias básicas).5 esta competencia 
se define como la combinación de conocimientos, habilidades y capacidades, en 
conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficien-
cia en contextos y con herramientas digitales.6 esta competencia se expresa en el 
dominio estratégico de cinco grandes capacidades asociadas respectivamente a 
las diferentes dimensiones de la competencia digital. acreditar un dominio en los 
cinco ámbitos que se proponen a continuación significa ser un componente digital, 
dominio al que deben aspirar todos los alumnos y promover todos los docentes.7

las cinco dimensiones de la competencia digital se concretan en:

1. la dimensión del aprendizaje abarca la transformación de la información 
en conocimiento y su adquisición.

2. la dimensión informacional abarca la obtención, la evaluación y el trata-
miento de la información en entornos digitales.

3. la dimensión comunicativa abarca la comunicación interpersonal y la social.

4. la dimensión de la cultura digital abarca las prácticas sociales y culturales 
de la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital.

3. esta normativa académica se puede observar en el recurso http://www.isei-ivei.net/cast/nora/
noraindex.htm [consulta: 30-8-2010]. en este punto también hay que tener en cuenta otros instru-
mentos educativos de gran importancia como el documento marco del currículo Vasco para el periodo 
de la escolaridad obligatoria.

4. a nivel universitario resulta fundamental: http://www.eees.es/ [consulta: 20-8-2010]. además, 
hay que tener en cuenta que en los nuevos grados no habrá una titulación específica de archivística, lo 
más aproximado será el grado de información y documentación.

5. un ejemplo concreto de aplicación y evaluación del tratamiento de la información y de la 
competencia digital se puede observar en: http://docs.google.com/Doc?id=dgm39ppf_100c4wvnkgb 
[consulta: 30-8-2010].

6. se puede también definir la competencia digital como el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, por parte de nuestro alumnado, para informarse (acceder a la información), 
aprender (transformar la información en conocimiento y transmitirla) y comunicarse. Vid. Vivancos 
martín, Jordi, Tratamiento de la Información y Competencia Digital, alianza editorial, madrid, 2008.

7. en este punto resulta fundamental las reflexiones que se recogen en: https://competenciadigital.
wikispaces.com/ [consulta: 09-11-2009].

http://www.isei-ivei.net/cast/nora/noraindex.htm
http://www.isei-ivei.net/cast/nora/noraindex.htm
http://www.eees.es/
http://docs.google.com/Doc?id=dgm39ppf_100c4wvnkgb
https://competenciadigital.wikispaces.com/
https://competenciadigital.wikispaces.com/
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5. la dimensión tecnológica abarca la alfabetización tecnológica y el conoci-
miento y dominio de los entornos digitales.

estas dimensiones pueden concretarse en cinco apartados de capacidades aso-
ciadas, relativas a medios y entornos digitales: aprender y generar conocimientos, 
productos o procesos; obtener, evaluar y organizar información en formatos 
digitales; comunicarse, relacionarse y colaborar en entornos digitales; actuar de 
forma responsable, segura y cívica; utilizar y gestionar dispositivos y entornos 
de trabajo digitales.

estos cinco apartados son fundamentales para poder desarrollar posterior-
mente las nuevas tecnologías derivadas de la Web 2.0 (blogs, wikis, sindicación 
de contenidos, etc.). Hay que tener en cuenta que las redes sociales han logrado 
generar un importante grado de inter-conectividad entre las personas, permitiendo 
intercambiar todo tipo de recursos.8 en este sentido, los archivos –como entidades 
culturales que son– han tenido en cuenta estas innovaciones tecnológicas, incor-
porándolas a su oferta de servicios; y con el objetivo utilizarlas no sólo como vías 
de comunicación con la institución sino también de difusión para la creación de 
comunidades con las mismas inquietudes culturales. sin duda, el centro icaro está 
orientado al fomento y adquisición de todas estas competencias y capacidades.

por tanto, la aplicación del término web 2.0 al archivo supone referirse a aque-
llos servicios que cumplen con una serie de objetivos.9 por una parte, los servicios 
orientados al usuario buscando su colaboración, compartiendo información con 
ellos y permitiendo su participación en blogs, foros, wikis, etc.; lógicamente, 
también se pueden crear espacios virtuales en los que el usuario describiría su 
propia experiencia. por otra parte, los servicios que canalicen la uniformidad de 
estándares, lo que permite que diversas instituciones o entidades intercambien y 
publiquen información utilizando herramientas con software libre.

la aplicación de estas nuevas herramientas tecnológicas en el contexto educativo 
esta siendo cada vez mayor, basta tan sólo un breve recorrido por internet para 
hacerse una idea del entramado al que nos enfrentamos.10 ahora bien, la utilización 

8. lo que define a la web 2.0 es por tanto la posibilidad de participar en la web no sólo como re-
ceptor de contenido, sino como creador de este, y de compartirlo con otros usuarios en cualquier rincón 
del mundo. crear, compartir y participar son los principios básicos de esta segunda generación web.

9. el desarrollo e implementación de estos dos conceptos, archivos y web 2.0 se pueden observar 
en http://www.archivistica.net/archivos_internet.htm [consulta: 09-11-2009].

10. recursos o experiencias educativas que ofrecen entidades, instituciones, colectivos como el 
observatorio tecnológico del ministerio de educación: http://observatorio.cnice.mec.es/modules.ph
p?op=modload&name=News&file=index&catid=&topic=13; eskola 2.0 del departamento de educa-
ción del gobierno Vasco http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/
eskola_bi_puntu_zero/es_eskola20/eskola20_c.html#; el centro educativo Jacint Verdaguer http://
www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/index2.htm; las maletas 
del conocimiento, proyecto del instituto de estudios para la ciencia y la tecnología (ecYt) http://

http://www.archivistica.net/archivos_internet.htm
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=&topic=13
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=&topic=13
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/es_eskola20/eskola20_c.html#
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/es_eskola20/eskola20_c.html#
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/index2.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/index2.htm
http://www.citafgsr.org/cita/extras/maletas/
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de la web 2.0 con el objeto de desarrollar unidades curriculares que difundan el 
trabajo que se desarrolla en los archivos es muy inusual. por tanto, esta línea de 
trabajo es ampliamente innovadora y dentro del programa educativo del centro 
icaro, se crearán, como se ha mencionado anteriormente, unidades didácticas 
de temas específicos del mundo archivístico y su interconexión con otras áreas 
científicas como son la Historia, la Filología, etc.11

además, este programa desea desarrollar la competencia digital junto con 
otras competencias que aparecen en los respectivos decretos.12 para trasladar 
esta competencia digital a la práctica, es necesario conocer diferentes tipos de 
actividades que puedan trabajar nuestras alumnas y alumnos en áreas y materias 
relacionadas con la temática archivística y que favorezcan a la vez el aprendizaje 
de contenidos curriculares y la adquisición de habilidades digitales.

además del desarrollo competencial mencionado, el centro pretende también 
contribuir a la difusión e implantación de las tic en general y del software libre 
en particular, dentro del contexto general de la sociedad de la información. para 
ello las utiliza en

{{ la producción de nuevos contenidos en soporte digital

{{ relación con los usuarios y visitantes, tanto presenciales como virtuales

{{ relación con el alumnado y la docencia a través de web 2.0, guías didác-
ticas y talleres

{{ servicio digital y audiovisual: este centro Ícaro concebido desde la doble 
vertiente de espacio, por un lado, y de centro de conocimiento virtual, por 
otro, servirá de puente en ambos entornos y se constituirá en el espacio 
tangible y virtual de contacto directo entre el productor de contenidos de 
archivo y el usuario-ciudadano y la comunidad educativa.

www.citafgsr.org/cita/extras/maletas/; la plataforma educacontic, el uso de las tic en las aulas 
http://www.educacontic.es/; red tic, red de centros educativos tic http://www.redtic.es/content/
view/4238/402/lang,spanish/ [consultas: 09-11-2009].

11. lógicamente, mediante la utilización de herramientas de software libre. en este sentido son 
numerosas las reflexiones que se están produciendo en nuestro país acerca de la utilización del software 
libre en la educación: esnaola, iratxe, «software askeak hezkuntzan, zergatik ez?», Hik Hasi aldizka-
ria, nº 140, 2009, 53. Hay múltiples recursos: grupo de software libre de la universidad de deusto: 
http://softwarelibre.deusto.es/de-eskola-librea-a-aske/; grupo de software libre de la upV/eHu: 
http://itsas.ehu.es/; o el propio iV congreso internacional que nos une para hablar de software libre 
y Web 2.0 educación y Formación.

12. Hay que tener en cuenta en este punto, sobretodo, las competencias relativas a asignaturas rela-
cionadas con la cultura, Historia y lengua y la literatura de educación primaria, secundaria y Bachiller.

http://www.citafgsr.org/cita/extras/maletas/
http://www.educacontic.es/
http://www.redtic.es/content/view/4238/402/lang,spanish/
http://www.redtic.es/content/view/4238/402/lang,spanish/
http://softwarelibre.deusto.es/de-eskola-librea-a-aske/
http://itsas.ehu.es/
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{{ desarrollo de aplicaciones accesibles utilizando las últimas tecnologías de 
desarrollo y audiovisuales.

este proyecto, al igual que el de gestión del propio aHeB-BeHa13 está desa-
rrollado 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 lamp14 (linux, apache, mysQl y pHp).15

Figura 3.– arquitectura de icaro virtual

el centro de la aplicación web que representa el centro icaro, se basa prin-
cipalmente en la utilización de dos herramientas diferenciadas, que consiguen 
integrarse plenamente. por un lado, el gestor de contenidos typo3 (cms, content 

13. Barroso, a., gutIerrez, J.d., castIllo, c., aKesolo, a., crIstoBo, l., la respuesta del aHeB-
BeHa al reto de la difusión digital en archivos,  el profesional de la información, issn 1386-6710, 
Vol. 14, nº 6, 2005, 449-458. y Barroso, a., castIllo, c., «la creación de un servicio digital de 
archivos como medio de difusión activa: el caso del aHeB-BeHa», x Jornadas Fesabid, santiago de 
compostela, 10 de mayo de 2007.

14. el acrónimo lamp se refiere a un conjunto de subsistemas de software necesarios para alcanzar 
una solución global, en este caso configurar sitios web o servidores dinámicos con un esfuerzo reducido. 
http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP [consulta: 8-8-2010].

15. 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.

http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
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management system), una solución libre y gratuita distribuida bajo licencia gpl 
que permite dar forma y gestionar la plataforma web del centro icaro, y por otro 
lado, la plataforma educativa moodle16, que al igual que typo3 se distribuye de 
forma gratuita como software libre bajo licencia gpl, y que complementa los ser-
vicios del centro icaro a través de la creación y gestión de cursos y aulas virtuales.

el hecho de que la utilización de estas herramientas se haga bajo licencia pública 
gnu nos permite utilizarlas y modificarlas en función de nuestras necesidades, 
siempre y cuando mantengamos dicha licencia en cualquier trabajo derivado de 
las mismas. disponer del código fuente y compartirlo con otros supone un gran 
avance para el desarrollo y mejora de las propias herramientas, principal caracte-
rística y ventaja de las mismas, y que impulsa y favorece su expansión y utilización, 
permitiendo obtener resultados de menor coste y mayor calidad y fiabilidad, dado 
que son numerosas las personas que se dedican a trabajar sobre ello y comparten 
todos los avances y resultados obtenidos.

entre las extensiones que hemos mencionado antes, cabe destacar la integración 
de elementos participativos y colaborativos, que nos permiten cumplir el objetivo 
de acercar a los usuarios el mundo del archivo, de una forma cercana, participativa 
y dinámica. entre estas extensiones tenemos: galerías de imágenes, blogs, foros, 
aulas formativas, agenda de eventos, encuestas de evaluación…

el diseño cumple con los estándares W3c17 separando el diseño de la web del 
contenido propiamente dicho, para ello utiliza hojas de estilos, utilizando css, y 
consiguiendo que la web sea accesible independientemente del navegador desde 
el que se consulte.

algunas características importantes de typo3 que más aportan al centro icaro 
son:

{{ Facilidades en la maquetación, permitiendo incorporar diferentes plantillas 
y diseños, que aportan flexibilidad al sitio web, consiguiendo una página 
más dinámica y actual.

{{ política de usuarios, diferentes niveles que permiten gestionar más ágilmente 
y de manera distribuida las diferentes secciones del sitio web.

{{ Herramienta modular, que facilitar la ampliación de funcionalidades a 
medida que se van descubriendo nuevas necesidades, o la integración de 

16. http://www.moodle.es/ [consulta: 09-8-2010].
17. el consorcio World Wide Web (W3c) es un consorcio internacional que trabaja en el desa-

rrollo de estándares Web para conseguir llevar a la Web hacia su máximo potencial asegurando así su 
crecimiento futuro de la Web. http://www.w3c.es [consulta: 09-11-2009].

http://www.moodle.es/
http://www.w3c.es
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nuevas extensiones/componentes que van generándose gracias al desarrollo 
colectivo y colaborativo que caracteriza a este tipo de herramientas.

{{ Fácil integración de otras aplicaciones como el moodle, noticias y otros 
elementos.

{{ multilingüe

{{ galería de imágenes administrable, que nos va a permitir un acercamiento 
al trabajo de digitalización que se está llevando en el archivo, acercando 
el mundo del papel y el pergamino a las nuevas tecnologías y, sobre todo, 
haciendo comprensible y accesible la documentación a un amplio abanico 
de usuarios.

{{ integración con herramientas flash, que consiguen hacer más dinámica y 
llamativa la aplicación, y acercarla así a los más pequeños.

{{ los blogs y foros, elementos administrados desde submódulos indepen-
dientes, se trata de herramientas de comunicación a diferentes niveles: 
usuario-usuario, usuario-profesor/profesional, usuario-comunidad, que 
nos permiten conseguir la tan apreciada interacción con el usuario que es 
lo que hace que el centro icaro sea lo que es.

Figura 4.– Hacia una web 2.0
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3.– Programa educativo del Centro Icaro. Primeros pasos

en el centro icaro se ofrecerán diferentes ejemplos de prácticas educativas 
interesantes que cumplirán con este doble objetivo: contenido curricular más 
competencia digital.

un tipo de actividad que desarrollaremos en el centro icaro es la de aplicar 
los recursos tecnológicos y las diferentes áreas temáticas que se desarrollan en un 
archivo para crear el juego educativo. los objetivos son

{{ potenciar las tres principales funciones del archivo (recoger, conservar y 
difundir)

{{ crear un espacio para la recuperación de la memoria histórica, la divulgación 
de la información contenida en el archivo y el documento como objeto y 
fuente primaria del conocimiento y la historia, así como el paradigma del 
cambio de soportes y las tic como nuevas herramientas de gestión y acceso.

el centro icaro utilizará diversos espacios formativos

6. aprendizaje en el aula del archivo

7. aprendizaje en la propia aula del centro docente

8. aprendizaje virtual  previamente planificado desde entornos virtuales 
(aprendizaje autónomo). potenciando nuevas tecnologías derivadas de la 
Web 2.0 (blogs, wikis, sindicación de contenidos, etc.)

la utilización de estos tres espacios formativos explica el título de esta comu-
nicación “del archivo a las aulas y viceversa”. el objetivo es que se pueda trabajar 
previamente en el aula, que luego se visite el archivo, se realicen los talleres y 
que luego vuelva a trabajarse en el aula y los resultados reviertan nuevamente al 
archivo, mediante blogs, etc. y que opiniones y trabajos puedan incluirse en el 
panel de la memoria que estará en el propio centro de interpretación y que ya 
está operativo en la página web del centro icaro. nos interesa especialmente este 
último aspecto de interactuación con el alumnado y que incluso puedan, sobre 
todo, en los grupos de mayor edad convertirse en agentes generadores de memoria.
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Figura 5.– esquema de proyecto educativo. elaboración suspergintza

Ya en la propia web aparece un apartado “aprende jugando”, en el que icaroto 
e icarota invitan a jugar y a aprender mediante juegos interactivos, orientados a 
diversos niveles educativos.

Figura 6.– Juegos interactivos en www.centroicaro.net

en la web de icaro y a través de la sección “aula de archivo”, se ofrece a los 
centros educativos la posibilidad de preinscribirse en este programa para pre-
sentarles las unidades didácticas elaboradas. en el apartado Formación on line, a 

http://www.centroicaro.net
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través de la plataforma moodle, estarán los objetos digitales educativos para ser 
utilizados en las aulas y también pequeños cursos de formación sobre genealogía, 
archivística, conservación, paleografía, etc. destinados a todos los públicos.

este proyecto es una apuesta por la interdisciplinariedad y hemos diseñado las 
unidades didácticas y talleres entre el personal técnico del archivo, profesores 
y personal técnico de suspergintza elkartea, del grupo ede.18 estas unidades 
están adaptadas a diversos niveles curriculares y están pensadas para trabajar en 
el aula y completarlo con la realización de talleres en el archivo y una visita a las 
instalaciones del archivo y al centro de interpretación de archivos. por otra parte, 
también se contempla la visita de personal del archivo a los propios centros para 
explicar el programa educativo y los materiales, así como colaborar con personal 
docente para guiar las unidades didácticas más específicas.

Figura 7.– propuesta de talleres en el archivo

la visita al archivo contempla el acceso a la sala de investigación, a un depósito, 
a la sala donde está el servicio de reproducción documental (para ver cómo se 

18. dentro del equipo de trabajo del archivo colaboran cristina castillo, elena cortázar, rebeca 
martín y anabella Barroso. por parte de suspergintza, son nerea landajo y danel alberdi.
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digitaliza desde el original y desde el microfilm diversos documentos en distintos 
soportes) y al centro de interpretación que será inaugurado el 4 de noviembre 
y cuyos principales objetivos son dar a conocer las funciones del archivo y las 
amplias perspectivas de investigación sobre la historia de Bizkaia que ofrecen los 
documentos depositados en el archivo. según la edad de los visitantes, podrán, 
además, ver originales y realizar una pequeña investigación in situ. nos interesa 
explicar por qué en la cultura actual en que todo vale apenas tres minutos, nuestro 
trabajo consiste en conservar documentos antiguos que reflejan la memoria de la 
sociedad y además queremos sensibilizar sobre la importancia de los documentos 
actuales –mayoritariamente electrónicos– como memoria del futuro.

los materiales didácticos que presentaremos consisten en una carpeta para 
el personal docente con instrucciones básicas, contenidos básicos por etapas y 
materias recogidos en el dcB (diferenciados por colores), materiales del profeso-
rado, un glosario y una bibliografía con enlaces a material audiovisual gratuito 
que podrá hallar en la red. además, contarán con un conjunto de actividades que 
se podrán realizar antes y/o después de la visita a las instalaciones del archivo. 
estos materiales, divididos igualmente por las etapas y edades a las que corres-
ponden, estarán recogidos en un listado en el que además existirá una pequeña 
explicación que detalle, tanto las instrucciones como los materiales necesarios 
para su realización así como una relación de los talleres y acciones concretas que 
pueden realizarse con el alumnado, desde las más sencillas (taller de escritura, 
caligrafía y/o sellos) a las más complejas, (recogida de materiales para los archivos, 
seguimiento y trabajos de investigación…). para el alumnado, hemos distribuido 
los contenidos que se imparten en el recorrido del archivo por etapas (en total 
habrá 6 uudd que corresponden a: primer, segundo y tercer ciclo de primaria, 
primero y segundo de secundaria, y bachiller).

en esta primera fase del aula educativa los temas están orientados a tres as-
pectos:

1.– potenciación del instrumento vehicular de la información en el archivo: 
la escritura. las unidades didácticas específicas y talleres están destinados al 
conocimiento de la escritura de los documentos, tanto antigua como moderna, 
pasando de la paleografía del siglo XV a la caligrafía del siglo XiX y XX, por 
el latín, el castellano y el euskera, utilizando para ello documentos propios del 
archivo y diferente casuística, desde la óptica del soporte tradicional, el papel, a 
los nuevos soportes digitales.

2.– Promoción, difusión y enseñanza de la Historia del País Vasco. la difusión 
de la riqueza documental diocesana debe revertir en el aumento de las posibili-
dades de investigación en diversos ámbitos. el centro de conocimiento quiere 
resaltar la rentabilidad del estudio de los fondos del archivo para el conocimiento 
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del pasado en diversos aspectos y también la importancia de lo actual como me-
moria del futuro.

Figuras 8 y 9.– detalles de las unidades didácticas

Figura 10.– cuadro resumen de actividades didácticas

3.– Dar a conocer los trabajos del Archivo nos interesa también de forma es-
pecial hacer llegar las metodologías propias de la profesión al colectivo docente-
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estudiantil, tanto de primaria como de secundaria. por ello, habrá unidades 
didácticas que planteen, con la adaptación curricular necesaria en cada caso, los 
trabajos de conservación, preservación, catalogación, clasificación, difusión que 
son necesarias para que los documentos y la memoria sean accesibles a todos los 
públicos.

4.– A modo de conclusión

en esta comunicación hemos querido presentar las principales líneas de ac-
tuación del centro icaro, que como hemos querido resaltar es 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 educativo más 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.





dos exemples de com treballar les fonts amb for-
mat digital a l’arxiu de sarrià i de Les corts
Isabel Boj i Cullell
Núria Castellano i Solé
Eva Poblador Relancio
Equip Directiu d’Schola. Didàctica Activa, S.L

amb la col·laboració de:
Amèlia Poves. Arxiu del Districte de Sarrià. Barcelona
Pilar de Luna. Arxiu del Districte de les Corts. Barcelona

1.– Introducció

Fa cinc anys vam presentar una comunicació en la que explicàvem la nostra 
experiència col·laborant amb dos arxius municipals de la ciutat de Barcelona com 
són l’arxiu de sant martí de provençals i l’arxiu de les corts. en aquella ocasió 
volíem presentar el treball d’equip que la nostra empresa havia dut a terme fins 
aquell moment. la nostra feina es va basar en la planificació, creació, preparació 
d’activitats didàctiques i la seva posterior realització. la valoració que es va fer 
d’aquest treball que va començar el curs 2001-2002 amb l’arxiu de sant martí 
de provençals i el curs 2002-2003 amb l’arxiu de les corts, va ser molt positiva i 
altament enriquidora.

aquesta relació ve de la necessitat per part dels arxius de buscar la col·laboració 
d’una empresa de serveis didàctics. tal i com ja vam explicar en les Jornades de 
l’any 2005, el taller de projectes de la universitat de Barcelona i l’institut municipal 
d’educació de Barcelona van iniciar un projecte que va rebre el nom d’Arxiu Obert”. 
l’objectiu era que els alumnes de l’ensenyament reglat, especialment de secundària, 
s’introduïssin en el mètode d’anàlisi de la història a través de l’arxivística1.

1. santacana, J. sannIcolàs, m. i serrat, n. a didàctica amb fonts d’arxius. llibre d’actes. Bar-
celona, 2002.
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ells van crear una sèrie de maletes didàctiques en les que trobem una reproduc-
ció facsímil de documents d’arxiu, un dossier didàctic per al professorat i materials 
complementaris. Quan els arxius es van trobar amb aquest material a les mans van 
veure la necessitat d’oferir una sèries d’activitats relacionades. És precisament en 
aquest moment, quan els arxius esmentats, va demanar a la nostra empresa schola. 
didàctica activa, la creació d’activitats que facilitessin el treball de la maleta a 
l’aula a partir de la creació d’unes fitxes específiques o bé d’un taller. “en el cas 
d’ambdós arxius, es va decidir crear una sèrie de tallers que es duguessin a terme 
en el propi arxiu tot fent ús del material que aporten les maletes i amb l’objectiu 
d’apropar l’arxiu a l’alumne. a més es van crear tallers genèrics que permeten tre-
ballar l’arxiu i la seva funció”, tal com expressàvem en les Jornades de l’any 2005.

en aquesta ocasió volem presentar-vos dues experiències, molt diferents entre 
si, que hem desenvolupat durant aquests darrers anys. seguint la mateixa línia, el 
primer cas que presentarem està relacionat amb la feina conjunta que portem a 
terme amb l’arxiu de les corts i per iniciativa de la pilar de luna,2 es tracta de la 
creació i execució d’un taller sobre l’època del franquisme. el segon cas, es tracta 
de la creació d’una visita teatralitzada acompanyada d’un audiovisual encarregat 
per la directora de l’arxiu de sarrià, amalia pomés.

estem convençudes que les dues experiències poden interessar a d’altres arxius 
i entitats públiques i privades, ja que la posada en marxa i realització d’aquestes 
activitats i la bona acceptació que han tingut per part dels seus usuaris, tant alum-
nes com professorat, ens permet comprovar, l’alt grau d’interès i potencial que té 
una oferta didàctica d’aquest tipus.

2.– Arxiu de Les Corts: “Les Corts parlen. Records d’uns altres temps”

l’arxiu es posa en contacte amb nosaltres amb la intenció de crear un nou 
taller centrat en el període històric del franquisme. més concretament, centrat 
en el període que va dels anys 40 als 60. la intenció de l’arxiu era proporcionar 
a alumnes de 4rt d’eso a un treball de recerca basat en la investigació d’aquest 
període. des de l’arxiu se’ns va plantejar la voluntat de recopilar fonts orals sobre 
aquest període, alhora que donar-lo a conèixer amb més profunditat i des de la 
perspectiva del Barri de les corts. la recerca hauria de recuperar les vivències de 
la gent que va viure aquest període al barri, mitjançant un treball d’història oral i 
per últim volia que quedés al propi arxiu constància d’aquesta feina. amb aquestes 
premisses, a schola didàctica activa s.l. ens vam posar a treballar. Vam crear un 
taller didàctic que constava de vàries parts: el taller i l’entrevista.

2. en aquell moment directora de l’arxiu de les corts.
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segons la nostra concepció, i tal com exposàvem en les anteriors jornades, els 
tallers “són activitats de nova creació, en les que es pretén combinar la descoberta 
de l’arxiu, que es fa a través de la visita, amb un treball pràctic de manipulació de 
documents amb la finalitat de dur a terme una recerca”3. en aquest treball, l’ob-
servació, la lectura i l’anàlisi de la informació que aporta l’activitat són la base de 
la interpretació que en fa cada alumne. el monitor ofereix el material i els orienta 
en la feina que han desenvolupar, però les conclusions són les que cada alumne 
assoleix mentre fa el taller.

per poder dur a terme aquesta activitat es van crear un seguit de materials que 
actuen com a guia i que es donen a cadascuna de les parts implicades: el dossier 
pel professor, el dossier per l’alumne, el dossier per l’entrevista i un quadern pel 
taller. el dossier pel professor i el dossier per l’alumne, en el que s’especifiquen 
els objectius, el desenvolupament del projecte, de les activitat i la feina que haurà 
de fer cadascuna de les parts. una part es porta a terme a l’arxiu i l’altra al centre 
escolar. el quadern de l’alumne pel taller es dona en el moment de dur a terme 
el taller a l’arxiu junt amb tot el material que s’utilitza. posteriorment, i un cop 
fet el taller, els donem el dossier de l’entrevista, per què els alumnes tinguin les 
pautes necessàries per poder fer-la, com per exemple: com s’ha de preparar una 
entrevista, el perfil de la persona que s’ha d’entrevistar, quines preguntes s’han de 
fer, de quina manera, com s’ha de transcriure la pròpia entrevista,… al finalitzar 
tota la recerca, els alumnes han de proporcionar una còpia de l’entrevista escrita 
i un altre en format dVd.

Volem afegir que el crp de les corts participa molt activament en el contacte 
amb els instituts i en l’establiment dels dies de realització de l’activitat. ens va 
assessorar a l’hora de posar en marxa el taller i van participar en la realització 
dels primers tallers.

2.1.– El taller

el taller té una durada de dues hores. es realitza a la seu de l’arxiu i comença 
amb una introducció que es fa davant d’uns plafons que l’arxiu va fer imprimir 
expressament. es tracta d’un material expositiu que ajuda els alumnes a viatjar en el 
temps; les imatges en blanc i negre, l’estètica de l’època ens ajuda a concentrar-nos 
en el període. després, s’organitzen els alumnes en grups de recerca en els que 
treballaran aspectes molt concrets d’aquest període. no cal dir que el franquisme 
és difícil d’abordar en dues hores. però l’objectiu del taller no és fer-ne un estudi 
exhaustiu sinó ensenyar als alumnes els documents històrics, escrits i fotogràfics 
que els poden ajudar a fer-se’n una idea.

a l’hora de triar els temes a treballar, vam partir dels documents que te l’arxiu 
i vam triar els temes que vam considerar que podien tenir més rellevància i alhora 
més interès pels alumnes. donat que a l’arxiu de les corts hi ha força documenta-
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ció referent a fàbriques (una d’elles te el premi d’empresa exemplar que donava el 
franquisme) i una escola que encara existeix i és molt propera a l’arxiu, vam decidir 
aprofitar aquests materials per abordar dos temes fonamentals com són l’economia 
i l’ensenyament. també calia treballar la política, per explicar l’estratègia del dic-
tador a l’hora de controlar totalment l’estat. Finalment vam decidir que el quart 
tema fos la moral de l’època, especialment en quant a la religió i centrant-nos molt 
en el paper i la funció de les dones. estimàvem que, per comparació, aquest tema 
podia ser el que més interessés als alumnes. per facilitar la feina, vam seleccionar 
tant documents primaris, com material fotogràfic i vam afegir també objectes que 
vam adquirir en antiquaris.

pel que fa als documents són:

{{ documents escrits (diaris, cartes, factures, carnets, revistes, llibres, plànols, 
fulls de registre,…)
{{ documents fotogràfics (pòsters, fotografies…)

pel que fa als objectes són tots aquells que ens apropin a la realitat d’aquesta 
època (regla, plomí, rosari, escapulari, creu, didals, ganxets, tinter, bola del món…).

2.2.– L’entrevista

un dels objectius de tota l’activitat és l’entrevista que els alumnes han de fer a les 
persones grans que han viscut al barri. donat que la majoria d’alumnes i sobretot 
els seus pares són nouvinguts, és difícil que les persones entrevistades puguin ser 
els seus avis. És per això que es va haver de crear una base de dades de “donants 
de memòria” que són persones amb les que l’arxiu s’ha posat en contacte, que són 
del barri i que estan disposades a compartir els seus records amb els nois i noies 
i que aquest quedin coma font oral a l’arxiu per sempre.

una de les majors dificultats a l’hora de fer l’entrevista és que les preguntes 
estiguin ben formulades, que no intimidin a l’entrevistat, i que a l’hora donin peu 
a respostes concretes. per facilitar aquesta feina, en el quadern de l’alumne hi ha 
un model d’entrevista que els ha de servir de pauta.

l’entrevista, a més de ser una fórmula per enregistrar la memòria del passat, és 
una manera de conèixer el període des de la perspectiva de les vivències personals, 
objectives i de valorar les vides viscudes per altres persones. un cop feta la feina, 
tot l’enregistrament es passa a un cd que els alumnes entreguen a l’arxiu.

2.3.– Guió de l’activitat

aquest projecte que us proposa l’arxiu municipal del districte de les corts té 
un doble objectiu:
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{{ acostar els alumnes de segon cicle d’eso i de Batxillerat al món dels ar-
xius, així com participar del mètode d’investigació en història a partir del 
tractament de fonts orals sobre el franquisme.
{{ ajudar a enriquir els fons de l’arxiu municipal del districte de les corts 

aportant testimonis enregistrats en algun tipus de sistema audiovisual; do-
cuments que passaran a formar part de l’arxiu sonor o mòbil.

2.4.– Coneixements previs

{{ conèixer la importància de les fonts documentals.
{{ tenir coneixement de l’època del franquisme.
{{ tenir idea de la història del municipi de les corts durant el franquisme.

2.5.– Objectius didàctics

{{ acostar els alumnes al món dels arxius.
{{ conèixer el què és un fons documental.
{{ ajudar a incrementar els fons documentals de l’arxiu.
{{ ensenyar a analitzar els documents com a font d’informació.
{{ aprendre a obtenir informació i a interpretar-la correctament.
{{ conèixer diferents tipus de fonts històriques documentals.
{{ entendre el valor històric i patrimonial de les fonts històriques com a tes-

timonis del passat.
{{ apropar-se a la història oral.
{{ apropar-se a la història i la dinàmica econòmica i social de l’antic nucli de 

les corts a començaments de segle XX.

2.6.– Continguts de conceptes

{{ els arxius.
{{ Funcions de l’arxiu: classificar els documents, ordenar-los, conservar-los, 

donar-los a conèixer.
{{ Fons documentals dels arxius.
{{ tipus de documents: textuals, gràfics, audiovisuals,…
{{ tipus de suports documentals: paper, vidre, magnètics, digitals.
{{ les fonts històriques.
{{ Fonts primàries
{{ Fonts secundàries.
{{ Fonts orals.
{{ l’entrevista.
{{ el treball de l’investigador en història.
{{ el franquisme, període del 1939-1960
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2.7.– Continguts de procediments

{{ iniciació a l’ús de documents històrics com a eina per reconstruir el passat.
{{ elaboració d’una entrevista per treballar les fonts orals.
{{ exposició dels resultats finals a partir del treball amb diverses fonts.
{{ actituds valors i normes
{{ Valoració del passat històric.
{{ respecte i acostament a les generacions anteriors.
{{ Valoració del patrimoni documental.
{{ respecte per la institució de l’arxiu.
{{ respecte i valoració pels valors democràtics.
{{ rebuig envers les actituds totalitàries.

3.– Conclusions

aquest taller es fa cada any amb alguns instituts de les corts, principalment el 
trien els professors per 4art d’eso. degut a la seva complexitat no és una activitat 
molt sol·licitada i en general, el professorat tendeix a voler fer el taller i deixar 
de banda l’entrevista. també és cert que cada cop costa més trobar persones del 
barri que vulguin i puguin parlar del seu passat en aquesta part de Barcelona i 
que encara no hagin estat entrevistades. en aquest sentit, potser fora convenient, 
ampliar l’abast cronològic del taller, de manera que s’obrís el ventall de possibilitats 
en quant a les persones donants de memòria.

també hem pogut constatar que, en general, els instituts tenen poca flexibilitat 
per realitzar aquest tipus d’activitats. les sortides amb grups classe no els són massa 
pràctiques, especialment si es troben a certa distància de l’arxiu i això els obliga a 
perdre més hores de classe. ara bé, quan es va ̀ plantejar aquest taller va ser perquè 
l’arxiu disposa d’un material pensat per ser cedit als instituts que tampoc no te 
sortida. la problemàtica que existeix a l’entorn de tot plegat és molt complexa i 
també podria ser que cada professor abordés el tractament del franquisme o bé a 
partir dels llibres de text o amb altres recursos com pel·lícules, reportatges, cd o 
altres informacions que podem trobar a la xarxa. el fet és que tant el professorat, 
com els alumnes, com les persones entrevistades i el propi arxiu, valoren d’una 
forma molt positiva aquest tipus d’activitat. estem posant en valor l’arxiu, l’estem 
presentant als alumnes que en poden copsar la seva funció i valor i, en aquest cas, 
tenen la possibilitat d’apropar-se a un període encara molt controvertit.

4.– Arxiu de Sarrià “Visita teatralitzada a l’Arxiu de Sarrià” i audiovisual

la directora de l’arxiu d sarrià, amèlia poves, ens va traslladar la idea de crear 
una visita teatralitzada per oferir-la a les persones interessades en la Història dels 
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antics municipis de sarrià, Vallvidrera, santa creu d’olorda i sant gervasi. Ja 
que havíem de parlar i tractar d’un període ja passat, del que en queda poc en la 
fesomia Barcelona, se’ns va demanar la creació d’un audiovisual que es pogués 
projectar a l’inici de l’activitat i que fos un recull de les moltes imatges que es 
conserven a l’arxiu.

inicialment, es va fer una feina de documentació en la que es van establir els 
trets bàsics de la història dels quatre municipis afectats. els criteris que van marcar 
la selecció de continguts foren:

{{ Que fos d’interès per entendre la realitat actual dels barris.
{{ Que n’expliqués les especificitats i el seu paper en el conjunt de la historia 

del pla de Barcelona
{{ Que fos una visita general, que emfatitzés els aspectes imprescindibles per 

entendre l’esdevenir d’aquesta zona, i remarcant l’esdevenir, el dia a dia, i 
les coses que afectaven la vida dels seus ciutadans i no les dates i els fets.
{{ Que englobés algunes anècdotes però que aquestes no fossin el cos de 

l’explicació.
{{ Que es tractessin tots els períodes de la història d’aquesta zona des dels 

inicis de la informació.

i tot això amb l’objectiu que els visitants marxessin amb la sensació d’haver 
après i d’haver reflexionat sobre aspectes importants de la ciutat. en aquest sentit, 
considerem que conèixer el passat ens ha de servir per poder analitzar i intervenir 
en el present per projectar un futur millor.

la visita a l’arxiu de sarrià consta de dues parts: la primera en la que els visi-
tants veuen un audiovisual i la segona és una visita teatralitzada.

4.1.– L’audiovisual

l’audiovisual fa un recorregut breu per la història del districte de sarrià des dels 
seus orígens medievals, on apareix per primer cop el terme sarrià, fins a l’annexió 
dels municipis l’any 1897. Ha estat elaborat a partir d’imatges extretes del fons de 
l’arxiu i d’altres de l’institut d’estudis Fotogràfics de catalunya. per evitar que es 
quedés en una mera selecció fotogràfica, i aprofitant que autors catalans de primer 
ordre com mossèn cinto Verdaguer, Joan maragall, mercè rodoreda o Vázquez 
montalbán han escrit sobre aquest territori de l’actual ciutat de Barcelona, ens va 
semblar adequat combinar petites parts dels textos d’aquests i altres autors amb 
dites populars que ens permetin conèixer la visió que es tenia d’aquesta. així 
doncs, els visitants, a través d’aquestes imatges i de les paraules de grans escriptors 
catalans s’endinsen en la història d’aquests quatre antics municipis.
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l’audiovisual te una durada 12minuts i 32 segons. no te locució sinó música 
de gershwin interpretada pel Barcelona clarinet Quartet. segueix un criteri cro-
nològic a cadascun dels indrets que es presenten; sarrià en primer lloc, perquè 
és el més important i és el més antic, sant gervasi i Vallvidrera. de santa creu 
d’olorda n’apareixen algunes imatges dins del capítol de Vallvidrera, perquè no 
hi ha material suficient com dedicar-li més espai. la imatge inicial és un mapa de 
situació, amb una aproximació a vol d’ocell sobre l’espai que ocupava sarrià amb 
la imatge del primer document en què apareix el nom de l’indret. posteriorment, 
l’audiovisual fa un recorregut per les principals zones de l’antic municipi que van 
acompanyades de textos curts i de dites populars de diferents autors: Ferran de 
segarra, pere Benavent, Joan maragall, ramon miralles, antic alcalde de sarrià, 
Francisco torroella, gaziel, i Xavier moret, Josep maria de segarra, carreras 
candi, elvira Farreras, Josep carner, mercè rodoreda, carlos ruiz Zafón, Joan 
perucho, manuel Vázquez montalbán, abril Virgili i Jacint Verdaguer. en conjunt, 
aquesta selecció de textos és una pinzellada subjectiva de la percepció que aquests 
autors tenien del que avui és el districte sarrià-sant gervasi.

4.2.– La visita

mentre que l’audiovisual tracta temàticament els quatre municipis que acull 
l’arxiu, la visita es centra a sarrià, ja que la seu de l’arxiu municipal del districte 
de sarrià-sant gervasi és el casal de sarrià, construït el 1909. un cop finalitza 
l’audiovisual apareix un personatge femení i comença la visita teatralitzada. es 
tracta d’una dona gran, molt propera i agradable que ha de guanyar-se ràpidament 
al públic visitant. És una dona molt senzilla i molt sincera, estima sarrià, si més 
no, el sarrià antic i això és el que vol transmetre. tot el que sap és perquè el seu 
difunt marit, que havia estat membre dels Blaus, que eren un grup d’obrers que 
portaven granotes blaves, li ho havia explicat. És un personatge que recull la me-
mòria de l’antic sarrià i l’explica amb entusiasme perquè estima aquestes terres. 
És per això que durant la visita ella ha de demostrar que se sent de sarrià i no de 
Barcelona i se serveix de frases com: “els de la gran ciutat”, o “els barcelonins”… 
per deixar clares les seves arrels i els seus sentiments. es realitza un recorregut amb 
diverses parades, tant per fora l’arxiu com per l’interior de l’edifici. per ajudar-se 
en l’explicació, el personatge porta algunes fotografies que l’ajuden a il·lustrar el 
que vol explicar.

4.3.– Conceptes que es treballen en la visita

{{ introducció de la història de l’antic municipi
{{ situació de sarrià i sant gervasi respecte Barcelona
{{ Fesomia dels municipis en els moments previs a l’annexió.
{{ situació de Vallvidrera i santa creu d’olorda: situació respecte Barcelona 

però també respecte sarrià. en aquest punt de la visita es parla de les dife-
rents agregacions però es fa especial èmfasi en el procés de sarrià perquè de 
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tots els pobles del pla és el que es va produir més tard. imatge que il·lustra 
perfectament les protestes sarrianenques a l’agregació.
{{ personatges importants que afecten al municipi i el lloc on viuen. l’explicació 

d’aquest àmbit comença amb la imatge de ramon miralles. És un personatge 
importantíssim per la història de sarrià ja que va ser alcalde durant 23 anys.
{{ es comenta l’estada de mossèn cinto Verdaguer a Vil·la Joana, la relació 

de Francesc cambó amb sarrià, es fa menció a la família güell, al doctor 
andreu i les seves intervencions. enlloc de mostrar un retrat del personat-
ge s’ha considerat convenient ensenyar una de les seves obres, així evitem 
saturar els visitants amb retrats.
{{ els diferents grups socials i econòmics abans de la guerra civil. els habitants 

d’aquestes contrades se sentien molt lligats a la terra i a més era una de les 
formes de subsistència. i també dels grups d’obrers i els paletes de sarrià.
{{ <<a sarrià vents, torrents, torres i convents>>. sarrià era també anomenat el 

petit Vaticà i la proliferació d’escoles religioses i d’esglésies era considerable.
{{ les diferents associacions presents al barri. imatge que ens mostra l’orfeó.
{{ la guerra civil i els seus efectes.
{{ reorganització després de la guerra
{{ Final: per què estem a l’arxiu? és gràcies a ell que podem conservar part 

de la nostra història.
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Projecte d’hemeroteca “La Vanguardia”:
tractament didàctic de normes legals a l’eso (LrP 
i ce)
Sebastiana Bote Rebollo
Institut Terra Roja

el projecte, bàsicament, vol aportar materials didàctics i mètodes de treball 
que facilitin la tasca de l’educador, per a fomentar les inquietuds intel·lectuals i 
l’esperit crític en l’alumnat.

les fonts que treballem són primàries i directes, utilitzant en aquests primer 
moment el diari digital “la Vanguardia” per després poder contrastar-la amb 
altres diaris de diferent ideologia copsant d’aquesta manera l’ideal en què es basa 
la tasca d’un historiador, l’objectivitat, i també la d’un bon educador que tracta 
d’apropar els fets històrics a un alumnat molt plural en plena evolució i assoliment 
de les seves pròpies realitats.

tenint en compte aquestes premisses comencem proposant dues activitats, en 
certa manera molt semblants. la primera: “llei de reforma política” (lrp, 1976);1 
la segona: “la constitució” (ce, 1978).2 ambdues són lleis de gran importància en 
la implantació de la democràcia –un govern del poble– al que es refereix la ce.3

la lrp, perquè facilita l’arribada d’exiliats i la legalització de partits polítics. 
des d’ara restarà abolit el partit Únic i conviuran en pau els diferents partits que 
representen el poble. no sense una certa por que s’anirà resseguint al llarg de les 
notícies aparegudes durant aquells dies i també en l’elaboració de la nostra norma 
suprema.

la ce perquè és la llei fonamental de l’estat ratificada en referèndum per la 
majoria dels ciutadans. i també perquè és el pilar en què se subjecta l’estructura 
d’un estat democràtic.

1. ley 1/1977, de 4 de enero para la reforma política.
2. www.parlament.cat/activitat/constitucio.pdf.
3. www.parlament.cat/activitat/constitucio.pdf.

http://www.parlament.cat/activitat/constitucio.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/constitucio.pdf
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aquestes dues lleis, malgrat la seva importància, només són cites en els llibres 
de text i l’alumnat només les aprèn de memòria sense saber l’enorme significat que 
han tingut i tenen en el teixit social establert després de 1975.

per tal d’implicar l’alumnat partim d’una tesi: “les lleis són fruit del seu temps” 
i com a tal són temporals. serveixi d’exemple les constitucions espanyoles que es 
van succeir al llarg del s. XiX.

en la nostra anàlisi del tema no comencem explicant el context històric com 
fins ara és habitual. sinó que exposem la llei, la seva elaboració, la seva estructura, 
les seves peculiaritats i per últim la connectem amb els fets històrics.

amb això, volem demostrar a l’alumnat que des de l’estudi d’una font podem 
treure conclusions de la societat del moment.

la finalitat que volem aconseguir és interessar l’estudiant en temes que formaran 
part del seu dia a dia com a ciutadà, ja sigui participant activament o passivament 
en l’engranatge democràtic.

utilitzarem tècniques que:

{{ Apropin al vocabulari específic, com: promulgació, ratificació, carta otor-
gada…

{{ cerquin un camp més proper a l’adolescent per poder-les emprar i comprovar 
el seu veritable significat.

{{ Facilitin l’observació per tal que qualsevol alumne/a pugui aportar idees 
que complementin la informació, augmentin la seva autoestima i la seva 
consciència ciutadana.

{{ Fomentin la feina en equip amb tot el que pot aportar de respecte a les idees 
dels altres, acceptació de propostes impulsades per la majoria, col·laboració 
pel benestar del grup…

{{ Proporcionin coneixements científics i habilitats per ubicar-se en el món i 
integrar-se a la societat.

{{ Necessitin les noves tics per aconseguir informació suficient per tal d’apro-
fundir en el tema, i posteriorment dissenyar el seu propi “power point” on 
explicaran el vessant sobre el què han treballat.
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{{ Reforcin el treball en principis i valors.4

en un primer moment es podria pensar en activitats individuals, però aquest 
sistema no permet progressar adequadament a tots els alumnes, ja que el ritme 
portat pel professor no correspon al de la totalitat. en canvi, si les activitats són en 
grup, podem veure diferents enfocaments del tema, tractar la diversitat i plantejar 
diferents itineraris segons nivell d’aprenentatge.

de tota manera, i per tal que no hi hagi molta dispersió, el professor haurà de 
guiar els passos de forma acurada, per tal de no anul·lar la iniciativa dels equips 
de treball. propiciant la competència bàsica d’iniciativa personal i autonomia.

1.– Confecció de grups

els primers dubtes que se’m plantejaven eren si els grups havien de ser hetero-
genis o homogenis, si hauríem de ser elaborats pel professor o pels propis alumnes.

però, no es tractava de fer comprendre els alumnes en què es basa una societat 
democràtica? seria convenient doncs que nosaltres comencessin la proposta edu-
cativa utilitzant tècniques radicalment contràries? no, els grups havien de sortir 
d’una proposta dels integrants. però val a dir, prèvia conscienciació per part del 
professor sobre els pros i contres que podien trobar-se segons fos la seva compo-
sició i fem ús sempre dels principis bàsics (solidaritat, no discriminació…). tenint 
en compte la pluralitat de l’alumnat.

es preveu un màxim de 4 o 5 alumnes per grup, ja que més alumnes dificultaria 
el seu seguiment i el repartiment de feines.

2.– Distribució de tasques entre els integrants

els grups hauran de nomenar el seu cap o portaveu per tal que distribueixi les 
tasques entre els integrants i després expliqui la tasca portada a terme pel grup. 
planificant uns objectius a assolir i mirant les tècniques per aconseguir-lo.

només es pretén poder iniciar en la recerca a un grup d’estudiants amb més o 
menys inquietuds socials i amb més o menys dificultats vers la matèria.

4. ellIot, J: precursor de la reforma docent i en l’aprofundiment de l’educació ètica dels principis 
i valors.
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les tasques que realitzaran passaran per la recerca de notícies de l’època en 
diferent suport segons es tracti de: (document escrit –principalment-,, visual (pu-
blicitari) o sonor (dVd…).

3.– Itineraris

{{ Itinerari A.– Treball de documentació escrita.
recerca de la font legal. Vocabulari bàsic. impacte de la llei en la soci-

etat del moment segons notícies aparegudes a la  premsa principalment 
“la Vanguardia” per després comparar amb altres tipus de diaris.

{{ Itinerari B.– Treball de documentació visual.
recerca de la publicitat realitzada per tal de captar el vot. significat i 

anàlisi de la publicitat. comparació amb la publicitat electoral actual.

{{ Itinerari C.– Treball de documentació sonora.
recerca de documents sonors a la web. anàlisi dels documents relacionats 

amb el tema. tria d’un document i comentari. Visió d’aquests esdeveniments 
per la societat d’aquell moment tant dins com fora d’espanya.

{{ Itinerari D.– Treball de fonts orals.
realització d’entrevistes a persones que van viure el moment tenint en 

compte la ideologia i el grup d’edat a què pertanyien. realització d’enques-
tes i anàlisi de resultats. (l’alumne/a pot entrevistar a persones de la seva 
família per tal de facilitar la seva implicació en el tema).

4.– Treball d’empatia

{{ Itinerari E.– Treball cloenda.
recerca de resultats electorals. comparació de resultats amb els actuals 

i anàlisi de l’índex de participació. realització d’un quadre on surtin els 
partits electorals, les seves sigles i representants més destacats. confecció 
d’un mural on es destaquin els principis i valors fonamentals que remarquen 
aquestes normes.

És important que en el tractament de les dues lleis l’alumne/a tingui en compte:

{¬ la seva elaboració o esborrany, ja que les persones que intervenen diuen 
molt del tarannà que assumeix la llei. així, en el primer cas l’esborrany 
inicial estaria a càrrec del president de les corts en aquell moment, en 
torcuato Fernández-miranda i en el segon cas seria obra dels anomenats 
pares de la constitució d’ideologia política molt dispar.
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{¬ la seva estructura que diferencia la llei ordinària de la norma suprema.

{¬ els àmbits del contingut:

{¬ lrp llei prèvia que introdueix el principis clàssics dels règims democràtics 
liberals en l’elecció de l’òrgan legislatiu i l’afirmació de la inviolabilitat 
dels drets fonamentals de la persona. planteja la interpretació de les lleis 
des d’un altre àmbit de llibertat democràtica.

{¬ ce llei de llei més extensa i oberta que tracta d’acollir tots els temes, 
encara que es desenvolupin en altres lleis.

una vegada els alumnes aporten els materials treballats i exposen les seves 
conclusions, el professor explicarà a grans trets els fenòmens històrics, socials, 
polítics i econòmics que van emmarca aquest període.

l’alumnat haurà d’haver tret prèviament les seves conclusions i d’aquesta manera 
podrà participar activament en un debat de cloenda.

en acabar, els grups hauran assolit un bagatge cultural de gran vàlua, ja que 
l’època estudiada haurà arribat a interaccionar amb les seves pròpies vivències i 
no presentarà dificultats per tal d’aprendre el tema, ja que no es treballa la me-
morística si no el treball de camp.
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5.– Argumentació psicopedagògica

d’aquesta manera treballem tres camps amb l’adolescent: l’empatia amb el 
tema, la seva implicació i motivació; la planificació en la recerca, el treball en 
equip i el lideratge i per últim, l’esperit crític davant qualsevol tema. Ja que com 
ha assenyalat el professor cervera, citant a toulmin (1977), “la qualitat del procés 
educatiu es mesura, no per l’exactitud amb què s’utilitzen els conceptes específics, 
sinó per les actituds crítiques, amb què els estudiants aprenen a jutjar els fets”.5

l’aprenentatge dels fets s’han de portar a terme de forma comprensiva i responsa-
ble, de manera que els coneixements, que no han de ser necessàriament homogenis, 
com a conseqüència del mètode emprat fa que l’aprenent jugui un paper actiu en 
el procés d’aprenentatge i que totes les conclusions que aporta siguin fruit del seu 
propi bagatge cognitiu i no fruit d’un procés mnemotècnic.

el professor haurà sempre de tenir un ampli coneixement del seu alumnat per 
tal d’orientar-los i poder valorar en termes d’equitat i justícia el grau de coneixe-
ments assolits.

Quan al voler connectar el tema, en aquests cas les lleis i la seva importància 
en el procés democràtic, es tracta d’apropar l’adolescent al seu món més pròxim 
com defensava el filòsof funcionalista americà John dewey, que defensava un 
ensenyament actiu basat en l’acció.

l’aplicació psicopedagògica d’aquest model la sintetitza ausubel (1976) dient 
que: “el significat és producte exclusiu del descobriment creatiu…tots els nens 
haurien de ser pensadors i crítics”.

6.– Orientacions per a treballar en una altra unitat didàctica els principis

en acabar l’últim itinerari es podrà començar a treballar els drets humans 
recollits a la nostra constitució i a totes les anomenades constitucions modernes. 
prenen com a valor ètic fonamental d’aquests “la dignitat humana” i les poques 
garanties que presenten quan podem fer una ullada a la premsa actual i resseguir 
els casos en què no es respecta la dignitat universal.

la dignitat va implícita en l’ésser humà i ningú pot prendre-li. Kant ho va 
expressar en la segona fórmula de l’imperatiu categòric: hem de tractar tothom 
sempre com un fi i mai només com un mitjà, ja que l’individu no té preu com una 
mercaderia.

5. cfr. cervera, a: «Función crítica y proceso educativo» en Varios Teoría de la educación I. El 
problema de la educación. pàg. 97-105.
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el reconeixement legal de la dignitat humana es realitza a través del seu sistema 
jurídic, de la seva producció legislativa encarregada de protegir-la i de posar límits 
a les llibertats individuals que vulnerin la llibertat dels altres.

des de la declaració dels drets Humans, la societat i la jurisprudència han 
avançat considerablement, però continuen mancant valors i principis en el compor-
tament ciutadà. per aquesta raó, és fonamental la formació de persones en aquest 
àmbit. Ja que només així podrem gaudir de societats més justes i democràtiques.

en reconèixer la dignitat dels altres, valorem el conjunt, amb les seves dife-
rències i similituds, i ho valorem des d’un plànol d’igualtat sense assimilar altres 
cultures, ni produir fenòmens d’aculturació.

una vegada que els alumnes han assolit l’objectiu principal d’apropament a uns 
textos jurídics i de poder relacionar-los amb altres tipus de documents. es planteja 
iniciar una nova tasca d’aprofundiment dels principis fonamentals en què es basen 
des d’una perspectiva ètico-social.

en el seu estudi plantejaren la lectura dels següents articles:

{{ 9.2 ce mandat als poders polítics “(…) promoure les condicions per tal que 
la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra, siguin reals 
i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la seva 
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, 
econòmica, cultural i social”.

{{ 9.3 ce “la constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia nor-
mativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions 
sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat 
jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat dels poders 
públics”.

{{ 10.1 ce “la dignitat de la persona humana, els drets inviolables que li són 
inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei 
i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i la pau social”

en què s’aprecia la preocupació dels constituents per ser precisos en la definició 
de les garanties que envolten els drets, amb la finalitat d’aconseguir una autèntica 
eficàcia en la realitat jurídico-social.

posteriorment es farà reflexionar a l’alumnat sobre l’article 16 de la declaració 
universal de drets de l’Home i el ciutadà, 1789; “tota societat en què la garantia 
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dels drets no està assegurada ni la separació de poders establida, no disposa de 
constitució”. i es farà una síntesi del document sobre drets emergents.6

a continuació l’alumnat cercarà a ”la Vanguardia digital” articles on es parli de 
la vulneració dels drets garantits per la constitució de 1978 durant aquests anys. 
el professor prèviament exposarà alguns casos de conculcació com per exemple:

{{ principi segons el qual “ningú no serà sotmès a tortures”: sentència dictada 
el dia 11 d’agost de 2004 pel tribunal d’apel·lació britànic en què s’estableix 
que les “proves” obtingudes mitjançant tortura són admissibles als tribunals 
del regne unit.

{{ aquesta i altres mesures similars són fruit de la por després dels atemptats 
de l’11 de setembre i porten com a conseqüència que els drets humans i 
l’estat de dret s’han convertit en les seves víctimes.7

un exdetingut de guantanamo –presó actualment tancada-, Wazir mo-
hammad va dir a amnistia internacional que en el seu cas havien fet un ús 
excessiu i cruel de grillons i manilles, a més d’impedir-li dormir i obligar-lo 
a anar de genolls des de la seva cel·la fins a la sala d’interrogatoris quan va 
estar detingut a l’afganistan.8

{{ dret a l’educació: “segons algunes fonts, els països en vies de desenvolupa-
ment gasten en armament uns 22.000 milions de dòlars nord-americans a 
l’any, quan amb 10.000 milions de dòlars anuals podrien gaudir d’educació 
primària universal”.9

el professor podrà guiar en la recerca proposant algun dels drets de “tercera 
generació”, que vetllen pel medi ambient, la intimitat de la persona, la mort digna…

en aquest moment i rellegint l’article 9.2 ce introduirem el concepte de “dili-
gència deguda” o manera de descriure l’esforç que ha de fer un estat per complir 
el seu deure de protegir les persones contra l’abús dels seus drets. “de conformitat 
amb aquesta obligació, els estats han de prevenir, investigar i castigar els actes que 
vulnerin qualsevol dels drets reconeguts en virtut de les normes internacionals 

6. www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DUDHE.pdf.
7. Beltrán, e: «els drets humans als inicis del s. XXi: reptes i amenaces per las drets humans». 

revist del col·legi de llicenciats en Filosofiai lletres i en ciències de catalunya. Barcelona, juliol 2005. 
núm. 124. (pàg. 10).

8. Beltrán, e: «Els drets humans als inicis del s. xxI: Reptes i amenaces per las drets humans». 
revista del col·legi de llicenciats en Filosofiai lletres i en ciències de catalunya. Barcelona, juliol 
2005. núm. 124. (pàg. 11).

9. Beltrán, e: «Els drets humans als inicis del s. xxI: Reptes i amenaces per las drets humans». 
revista del col·legi de llicenciats en Filosofiai lletres i en ciències de catalunya. Barcelona, juliol 
2005. núm. 124. (pàg. 13).

http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DUDHE.pdf
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de drets humans. a més, si és possible, han de mirar de restaurar el dret violat i 
oferir una compensació adequada pels danys resultants”.10

per tant, l’estat i les administracions públiques serien responsables subsidiàries 
de les vulneracions dels drets humans comeses per particulars i funcionaris si no 
les preveuen o sancionen.

el següent que hauran de fer els alumnes serà elaborar una graella on faran un 
buidat dels drets constitucionals segons el seu grau de protecció a saber:

{{ protecció mínima: principis rectors de política socio-econòmica: capítol 
iii (arts. 39 a 52).
{{ protecció ordinària: capítol ii. secció 2a (arts. 30 a 38)
{{ protecció màxima: capítol ii. secció 1a (arts. 14 a 29)

una vegada elaborada la graella l’alumne escollirà un dret com a exemple de 
cadascun dels tipus de protecció i elaborarà un petit informe (nom del dret, article, 
significat, grau de protecció i exemple de protecció o conculcació).

es buscarà via internet la “declaració universal dels drets Humans” i es veurà 
el doble sistema en què es recullen a la ce:

1. Formula recollida a l’article 10 ce: “les normes relatives a drets i llibertats 
s’interpretaran conforme als tractats internacionals sobre drets Fonamen-
tals, especialment la declaració universal de drets Humans, i els tractats 
europeus sobre la mateixa matèria.

2. al llarg de l’articulat. títol i ce “dels drets i deures Fonamentals”.

7.– Materials emprats

els materials que proposem per tal que pugui treballar l’alumne/a la lrp són 
sempre fonts de l’època històrica que s’estudia i també de l’actual per tal de veure 
les repercussions que van tenir en la societat d’avui en dia.

{{ Itinerari A.– Articles
{¬ la Vanguardia, 17 de desembre de 1976. “amplio eco mundial del refe-

réndum espanyol: el juicio de la prensa mundial es en general positivo”

10. nareDo, m: «Els drets humans als inicis del s. xxI: La responsabilitat de l’Estat davant de 
la violència contra les dones. Una assignatura pendent en matèria de drets humans». Barcelona, juliol 
2005. núm. 124. (pàg. 37).
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{¬ el país, 17 de desembre de 1976. “martín Villa destaca el alto grado de 
participación electoral”.11

{¬ aBc, 17 de desembre de 1976. “los resultados un inmenso éxito para 
el rey y el gobierno español”

{{ Itinerari B.–
{¬ la Vanguardia, 2 de desembre de 1976
{¬ la Vanguardia, 7 de desembre de 1976
{¬ la Vanguardia, 8 de desembre de 1976
{¬ la Vanguardia, 12 de desembre de 1976

{{ Itinerari C.– www.youtube.com/watch?v=5YrwIMDRv6I

{{ Itinerari D i E.– són més autodidactes.
els materials emprats a la ce són:

{¬ la Vanguardia, 8 de desembre de 1978. “españa bajo la constitución 
moderada de 1845”

{¬ la Vanguardia, 19 de desembre de 1978. “article de sánchez agesta”

{¬ la Vanguardia, 28 de desembre de 1978. “un rey de todos en una 
constitución para todos”

{¬ www.cadenaser.com/espana/video/constitucionespanolacumpleanos/

8.– Programació de l’activitat LRP

amb aquesta activitat es preten donar eines i formar persones que intervinguin 
activament i críticament en la societat actual. per tal d’assolir aquest objectiu 
seguirem els següents passos:

1. Funcionalitat dels aprenentatges: crear persones capaces d’arribar a rao-
naments democràtics amb una ment constructiva i fomentar la solidaritat.

2. integració dels coneixements: l’activitat es treballarà transversalment per 
diferents assignatures (educación èticocívica –drets fonamentals–, matemà-
tiques –confecció de gràfics–, tecnologia –elaboració de cartells publicita-
ris–, història i llengües -treballs de documents en la seva llengüa originària).

11. Hauria estat adient utilitzar premsa en català, però actualment només disposem de tres heme-
roteques per tractar el tema a saber: la Vanguardia, el país i l’aBc.

l’avui només té digitalitzat fins al 2006.

http://www.youtube.com/watch?v=5YrwIMDRv6I
http://www.cadenaser.com/espana/video/constitucionespanolacumpleanos
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3. autonomia en el procés d’aprenentatge: l’alumne/a haurà de realitzar un tre-
ball de camp i una anàlisi de fonts primàries (diaris de l’època, entrevistes…)

per tal d’assegurar la funcionalitat dels aprenentatges es donarà importància 
a continguts que comportin comprensió i capacitat d’aplicar-los en contextos i 
situacions diverses. en el cas de la lrp el professor farà una petita explicació per 
aclarar els objectius que es volen assolir amb aquesta unitat didáctica. després 
de realizar el treball de camp i arribar per si mateixos a conclusions, els alumnes 
aprendran amb el power point el significat d’aquesta llei, la importància sociopo-
lítica de la transició, com es vivien aquests fets dins i fora de les nostres fronteres 
i també les diferències significatives amb l’anterior règim.

amb aquestes idees prèvies i després de fer les activitat proposades poden abocar 
a un debat en què es parli de tipos de sistemes polítics actuals i com resolen les 
seves diferències -pacíficament com nosaltres o mitjançant la violència-.

inclús aquests aprenentatges es poden traspassar a la vida quotidiana de 
l’alumne/a: votació del delegat de classe com a sistema d’elecció democràtic o 
assistència i debat en una comunitat de veïns…

per tal que l’alumnat comprengui les repercussions que tenen les accions del 
passat en el nostre present i futur es desenvolupa l’activitat d’enquesta a un conegut 
(font directa oral) proper a l’alumne/a i que visqués aquests fets de primera mà. 
amb la perspectiva dels anys i el bagatge assolit es pot arribar a conclusions indi-
viduals que per ser pròpies quedaran fermes dins de la consciència de l’adolescent.

es tracta en conseqüència d’apropar els fets a l’alumne/a i evitar que situacions 
d’intolerància es puguin tornar a succeir en el temps.

mitjançant l’anàlisi de la premsa d’aquell temps i mirant diferents posiciona-
ments polítics s’ajudarà a l’alumne/a a ser més conciliador i entendre les diferents 
opcions polítiques i com la realitat no és absoluta i pot ser interpretada de moltes 
maneres segons l’interlocutor que les presenti. així per tal de ser objectiu s’ha de 
tenir en compte totes les versions disponibles sobre un mateix text i contrastar la 
premsa escrita amb diaris de diferent ideologia.

també seguirem una escala espacial per explicar els esdeveniment: 1r ubicació 
actual dins del municipi; 2a ubicació més àmplia ccaa; 3a ubicació més general 
estatal. partint del plànol més concret i proper a l’alumne/a fins al més allunyat 
en l’espai i el temps. seguint una anàlisi concèntrica.
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les activitats programades per tal de treballar al centre seran:

{{ explicació de l’activitat per grups preferiblement d’un màx. 4 persones per 
activitat, per tal que aprenguin a delegar feines i treballar en comú. d’aquesta 
manera, els alumnes s’hauran de repartir la feina a classe.

{{ per a desenvolupar la tasca disposaran de noves tecnologies (ordinador amb 
wifi..) on mirar la noticia i poder consultar el google.

{{ també realitzaran un treball de recerca bibliogràfica i d’utilització de llibres 
de consulta a la biblioteca del centre.

{{ una vegada realitzada la feina i de cara a la classe següent el grup exposarà 
les conclusions de la seva activitat i després hi haurà un col·loqui o posada 
en comú.

L’avaluació de l’activitat serà mitjançant preguntes tipus test (40% de la nota), 
valoració del dossier (30% de la nota) i exposició del tema per l’alumne/a (20% 
de la nota); així com el grau d’implicació vers el tema (10% de la nota). d’aques-
ta manera tindrem un resultat respecte a la seva autonomia i a la competència 
lingüístico-social assolida.

el dossier del grup estarà integrat per treballs col·lectius però fàcilment de 
saber l’aportació individual o per parelles i qüestionaris indicatius per treballar 
individualment elaborats pel professor.

8.1.– Connexió amb altres matèries

en aquest treball estaran implicades diferents departaments:

el departament de Castellà serà fonamental per tal de treballar les compe-
tències comunicatives lingüístiques. l’alumne aprendrà a estructurar el dossier i 
presentar-lo amb la pulcritud que es pot exigir a un adolescent.

el departament de Català treballarà el tema reforçant l’ortografia i donant les 
pautes per tal de realitzar una bona exposició oral.

el departament de matemàtiques donarà eines per tal d’analitzar les seqüències 
estadístiques.

el departament de tecnologia ajudarà amb les noves tecnologies.
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9.– Programació de l’activitat de la Constitució Espanyola (CE, 1978)

pel que fa al tractament d’aquest tema dirigit a un grup d’adolescents, d’entre 
15 a 16 anys aproximadament, partint d’unes nocions prèvies sobre el període 
històric i polític que ens interessa i que l’alumnat ha assolit amb l’activitat anterior. 
ara ens pertoca apropar-lo més a les característiques d’una societat democràtica 
començant per una de les seves característiques fonamentals: la divisió de poders 
en executiu, legislatiu i judicial. posant més ènfasi en el poder legislatiu del què 
emanen les lleis.

les activitats proposades seran més pautades intentant que l’alumnat sigui 
àgil al buscar informació tant a la web com als textos legals. Quan al primer, 
es donaran unes adreces d’interès12 i quant al segon, es portaran a classe alguns 
exemplars de textos legals per explicar com s’han de fer servir per tal de buscar 
informació de manera eficient.

consultant la web del congrés de diputats aprendran el procés d’elaboració 
d’una llei i els passos que ha de seguir fins a la seva entrada en vigor.13

posteriorment, al ser un estat plurinacional, parlarem de les ccaa històri-
ques. i els alumnes confeccionaran un mapa de les ccaa diferenciant aquest fet 
que tindrà rellevància en el traspàs de competències.14 els alumnes hauran de ser 
capaços d’elaborar un organigrama on quedi reflectida la divisió de poders tant a 
l’àmbit estatal, com a l’autonòmic, com al local. i emprant internet buscaran les 
persones que a l’actualitat ostenten aquests càrrecs i la durada del seu mandat. 
a continuació entraran en la web del centre on hi ha penjat un organigrama que 
explica el funcionament de la institució escolar.

a la web del centre també disposaran, entre d’altres coses, d’un decàleg de drets 
i deures de l’alumne/a. per tant, si abans havien treballat els principis i garanties 
ara enunciaran els que corresponen a l’alumnat, tasca que es treballarà des de la 
tutoria. aquests drets i deures es classificaran pels deixebles en ordre d’importància 
tal com havien fet amb els principis constitucionals.

arran d’aquest treball l’alumne serà conscient de la necessitat de normes escrites 
en una societat i de mitjans que facilitin la seva obediència. i es podrà rebaixar 
el nivell de conflictivitat escolar si l’alumne/a assoleix els objectius traçats pel 
professor i comença a raonar els diferents comportaments que es poden generar 
en una societat plural com la d’avui dia.

12. www.boe.es // www.congreso.es // www.parlament.cat.
13. títol iii del capítol ii (arts. 81 a 92). «Constitución española». madrid. ed. tecnos, 1994.
14. títol Viii del capítol iii (arts. 148 i 149). «Constitución española». madrid. ed. tecnos, 1994.

http://www.boe.es
http://www.congreso.es
http://www.parlament.cat
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al triar un sistema de premsa digital i enllaçar-lo amb altre tipus de materials 
es pretén fomentar el gust per la lectura de la forma més atraient possible pel 
nostre jovent i aconseguir un dels objectius del (pec). Ja que “malauradament, el 
percentatge de lectors de premsa a espanya és dels més baixos d’europa (35,8% 
de la població més gran de 14 anys, la penúltima posició entre els països de la ue). 
per aquesta raó, l’associació d’editors de diaris espanyols ha tractat d’establir 
programes d’introducció de la premsa a l’aula en cooperació amb les autoritats 
ministerials.15

però per tal de convertir-se en un lector crític de premsa, els nostres alumnes 
han d’aprendre a diferenciar la pretensió informativa de la persuasiva, la infor-
mació objectiva de la ideològica o els interessos als quals serveix el diari escollit. 
per tal d’aconseguir-lo hauríem de crear un clima de treball propici a l’aula, un 
silenci que ajudi la tasca cognitiva de l’alumne/a, que l’ensenyi a treure els temes 
importants i s’adoni per l’observació del tractament diferenciat de la mateixa 
noticia en diferents mitjans de comunicació.

la tasca de l’educador en aquest punt es resumiria de la següent manera: hauria 
de repassar amb els alumnes els titulars d’algun diari del mateix dia per tal d’en-
focar la seva mirada crítica. el primer que trobarà l’adolescent és una utilització 
de paraules i una mesura dels titulars que fa pensar en la importància de la noticia 
i el seu interès per arribar a tothom; hauria de mirar “la Vanguardia digital” 
dels dies que ha triat el professor i observar la noticia en el seu entorn –lloc que 
ocupa, pàgina, mesura, primera plana del diari, repercussió de la noticia els dies 
posteriors…–; aquest exercici ha de ser reiteratiu si es vol aconseguir eficàcia per 
tant es proposa treballar-lo conjuntament des de l’àrea de llengües i per últim, 
hauria de donar importància a la font i a l’autor per saber les seves inquietuds i el 
grau d’objectivitat de l’article.

en aquesta primera part del treball a classe es pretén incentivar a l’alumnat 
amb una tasca competitiva en què s’aniran assolint punts segons la rapidesa en 
l’elaboració i la presentació acurada dels materials. si ho fem d’aquesta manera no 
és per estressar l’alumne/a ni desmotivar-lo si no tot el contrari. el que pretenem 
és donar un ritme més ràpid de treball a classe.

9.1.– Connexió amb altres àrees

el treball en equip es podria fer a l’hora de tutoria, ja que considerem que durant 
aquesta hora es pot crear un clima més idoni per fer activitats més pràctiques. en 
aquesta hora i després d’haver captat els objectius que ens proposàvem, l’alumnat 
farà una pràctica legislativa. suposem que l’aula s’ha transformat en una assem-

15. BorDons. B; DIaz-plaja, a, i altres. «Ensenyar literatura a secundària i la formació de lectors 
crítics motivats i culte». Barcelona, ed. graó. Biblioteca d’articles, 2004. (pàg. 158).
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blea legislativa, que els alumnes ocupen un semicercle davant del president de 
l’assemblea –professor-moderador- i el delegat –president de la Cambra-.Els grups 
estaran formats per un màxim de 4 alumnes i actuaran com a partit, depenent 
de la seva ideologia se situaran a la dreta, a la esquerra o al centre del semicercle.

prèviament, cadascun dels grups hauran treballat els drets i deures de l’alumne/a 
i en aquesta sessió presentarà un projecte de modificació argumentant els motius 
que justificarien aquest canvi. es debatrà la importància d’aquest decàleg i l’interès 
que assumeix dins de la convivència diària al centre, es farà una votació i s’aprovarà 
o desestimarà de forma motivada el projecte de modificació.

els alumnes amb més dificultat per treballar en equip faran de secretaris, 
prendran notes de les intervencions que posteriorment els seus companys tenen 
l’obligació de lliurar-los còpia i redactaran l’acta. d’aquesta manera l’alumne/a 
podrà sentir-se valorat i integrat dins del procés educatiu i sense cap esforç col-
laborarà al seu compliment.

a l’àrea de matemàtiques es treballaran els mapes a escala. es farà el recompte 
de vots i les gràfiques corresponents amb una petita anàlisi dels resultats.

a l’àrea de llengüa i literatura, l’alumne/a analitzarà el format de la notícia, 
la mida del titular, la pàgina en què surt per tal d’esbrinar la importància que li 
dona l’editorial, el llenguatge emprat. també es farà una fitxa bibliogràfica de 
l’autor de l’article.

una vegada analitzat l’estil periodístic es redactarà un article per a la revista 
de l’institut on s’explicarà el projecte sobre drets i deures.

i es proposa la lectura d’alguns fragments a classe de la novel·la d’en Jordi 
coca16 que reflecteixin el pensament de la societat de l’època.

a l’Àrea de tecnologia, es realitzaran els diferents instruments de votació em-
prats a les assemblees modernes.

a l’Àrea de dibuix, es realitzaran els cartells o ban de les propostes aprovades.

a l’Àrea d’Informàtica, realització d’un informe gràfic de la votació, elaboració 
i recerca de materials.

amb aquesta activitat es pretén que l’alumne de forma independent sàpiga 
trobar materials utilitzant les webs proposades, fomentant el seu treball com a 
cibernauta. així com reforçar també els objectius de l’activitat anterior donant 

16. coca, J: «Dies meravellosos». Barcelona. ed. 62, 1994. (pàg. 10, 22).

Cambra-.Els
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eines i formant persones que intervinguin activament i críticament en la societat 
actual. inclús aquests aprenentatges es poden traspassar a la vida quotidiana de 
l’alumne/a: reelaboració de la normativa del centre, organigrama dels òrgans de 
poder del seu municipi…

per tal que l’alumnat comprengui les repercussions que tenen les accions del 
passat en el nostre present i futur es desenvolupa l’activitat d’enquesta a un conegut 
(font directa oral), preferiblement, proper a l’alumne/a i que visqués aquests fets 
de primera mà. amb la perspectiva dels anys i el bagatge assolit es pot arribar a 
conclusions individuals que per ser pròpies quedaran fermes dins de la consciència 
de l’adolescent.

comprovarà com s’elaboren les lleis d’un estat democràtic i com la norma 
suprema varia segons l’època en què es desenvolupa.

L’avaluació de l’activitat es farà seguint les pautes anteriors.

Proposta lúdica: sortida a l’ajuntament o al parlament.

10.– Conclusions

com a colofó podem destacar la importància que suposa l’ús de diaris digitals 
en la tasca del docent:

{{ primer, perquè l’ús de fonts directes ens ajuda a l’objectivitat tan important 
a la nostra tasca d’historiadors i de docents.

{{ segon, perquè si tenim digitalitzades les notícies serà més fàcil trobar-les 
i conservar-les.

només hem de pensar com van arribar alguns textos fins a nosaltres, 
malauradament no tots, a conseqüències de guerres o d’altres interessos.

{{ tercer, perquè redueix el temps de recerca i de mobilitat. Facilitant un àgil 
accés des de l’aula.

actualment, la feina s’ha reduït considerablement. Ja que degut a l’aposta per 
les noves tecnologies disposem de materials de primera mà fàcilment accessibles 
des de qualsevol lloc i temps. tot això lligat amb el perfil dels nostres alumnes, 
nois/es molt familiaritzats amb la recerca d’informació per ordinador, fa que aquest 
sigui un bon camp per fomentar el seu ús des de la nostra matèria. ara nosaltres 
proposem utilitzar els diaris digitals –especialment “la Vanguardia”- per tal 
d’innovar, de buscar noves formes de fer classe i inclús intentem dues propostes 
didàctiques diferents per tal que la varietat faci més atractives les unitats.
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els articles que hem escollit abasten un espai de temps molt curt com a conse-
qüència de la limitació horària de la classe. per aquesta raó deixem la porta oberta 
a la recerca individual de l’alumne/a. això si, d’una forma reflexiva i no compul-
siva. sense deixar de banda altres mètodes d’aprenentatge. d’aquesta manera es 
produeix una simbiosi entre les tècniques més avançades d’utilització tecnològica 
i d’altres formes d’aprenentatge més tradicionals.

no hem d’oblidar que tan important és la recerca informàtica com la recerca 
d’altres tipus de fonts.
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12.– Annex

Grup Classe Durada Període
Curs 

Escolar
Professor/a

4t ESO 12h 1r. Trimestre 2010/2011 Sebastiana Bote

Àrees/matèries Títol i justificació de la unitat

CC.SS (Educació ètico cívica) Tractament didàctic de normes legals a l’ESO: LRP

Objectius 
d’aprenentatge

C. Bàsiques Continguts Criteris d’avaluació

¬ Estimular l’anàlisi crític.
¬ Promoure una menta-

litat oberta.

¬ Competència Comu-
nicativa lingüístico-
audiovisual.

¬ Societat dels anys 70.
¬ Organització del sist. 

Polític español.
¬ D i ferènc ies  ent re 

societat dictatorial i 
democrática.

1 ¬ Ordenar i explicar el 
procès que es porta a 
terme durant la transi-
ció.

¬ Buscar i interpretar la 
informació a partir de 
fonts diverses i amb 
diferents suports, es-
pecialmente els rela-
cionats amb les TIC.

¬ Tractament de la infor-
mación i competencia 
digital.

3 ¬ Cercar información 
rellevant de diverses 
fonts i en diferents 
suports.

¬ Actuar  de manera 
autónoma.

¬ Aprendre a conviure.
¬ Aprendre a ser ciuta-

dans en un món glo-
bal.

¬ Competència d’apren-
dre a aprendre.

5 ¬ Treure conclusions de 
la recerca.

¬ Aplicar els coneixe-
ments a la realitat dels 
alumnes.

¬ Implicar en la recerca. ¬ Competència d’auto-
nomia personal i inici-
ativa.

6 ¬ Reforçar l’autoestima.

¬ Aconseguir actituds 
democràtiques.

¬ Fomentar la solidaritat, 
cooperación i consens.

¬ Respectar la multicul-
turalitat i el pluralisme.

¬ Competència social i 
ciutadana.

8 ¬ Aconseguir un clima 
tolerant.

¬ Identif icar els trets 
democràtics.

¬ Facilitar eines als nous 
ciutadans per respec-
tar les diferents cultu-
res que conviuen.

CC.SS
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Metodologia i seqüència didàctica

Descripció de les activitats 
Materials 
recursos

Org. 
Social

Temp. 
Hores

Atenció 
diversitat

Act. Aval 
(Criteris)

In
ic

ia
ls

 

1

Comunicar els objectius de la 
unitat i els criteris d’avaluació

Presentació Grup 30’

A c t i v i t a t s 
multinivell

1

Repartiment de tasques Fitxa Grup 30’

Activitat introductoria: Què vol dir 
transició?…

DVD
Grup 30’

A c t i v i t a t s 
multinivell

Vocabulari bàsic: cerca significat.
Google/dic-
cionaris

Parelles/in-
dividual

1h

D
es

en
vo

lu
pa

m
en

t

3
Lectura i anàlisi de materials. 
Elaboració d’enquestes.

Activitats
P a r e l l e s /
Grup

2h

A c t i v i t a t s 
multinivell

3, 6

5

Pluja d’idees sobre les fonts

Pissarra
google

Grup/classe
Parelles

1h

Analitzar l’estructura de la llei 1h

S
ín

te
si

6

Reescriure les informacions revi-
sant el text i l’ortografia.

Ordinador
Parelles/in-
dividual

1h

A c t i v i t a t s 
multinivel

5,6,8

Exposar els treballs Projector… Grup 1’30

Confecció de murals Cartolina Grup 30

A c t i v i t a t s 
multinivel

Sortida Grup/classe 2’30’
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Grup Classe Durada Període
Curs 

Escolar
Professor/a

4t ESO 12h 2n. Trimestre 2010/2011 Sebastiana Bote

Àrees/matèries Títol i justificació de la unitat

CC.SS (Educació ètico cívica) Tractament didàctic de normes legals a l’ESO: CE

Objectius 
d’aprenentatge

C. Bàsiques Continguts Criteris d’avaluació

¬ Estimular l’anàlisi crític.
¬ Promoure una menta-

litat oberta.

¬ Competència Comu-
nicativa lingüístico-
audiovisual.

¬ Història de la Consti-
tució.

¬ Els drets fonamentals.
¬ L’organització políti-

co-territorial.

1 ¬ Ordenar i explicar el 
procès que es porta a 
terme en l’elaboració 
d’una llei.

¬ Buscar i interpretar la 
informació a partir de 
fonts diverses i amb 
diferents suports, es-
pecialmente els rela-
cionats amb les TIC.

¬ Tractament de la infor-
mación i competencia 
digital.

3 ¬ Cercar información 
rellevant de diverses 
fonts i en diferents 
suports.

¬ Representar i Analitzar 
dades estadístiques.

¬ Realitzar mapes a es-
cala.

¬ Competència matemà-
tica.

4 ¬ Comprendre les se-
qüències estadísti-
ques.

¬ Aprendre les escales.

¬ Actuar  de manera 
autónoma.

¬ Aprendre a conviure.
¬ Aprendre a ser ciuta-

dans en un món glo-
bal.

¬ Competència d’apren-
dre a aprendre.

5 ¬ Treure conclusions de 
la recerca.

¬ Aplicar els coneixe-
ments a la realitat dels 
alumnes.

¬ Implicar en la recerca. ¬ Competència d’auto-
nomia personal i inici-
ativa.

6 ¬ Reforçar l’autoestima.

¬ Actuar solidàriament. ¬ Competència social i 
ciutadana.

8 ¬ Respectar altres opini-
ons.

CC.SS
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Metodologia i seqüència didàctica

Descripció de les activitats 
Materials 
recursos

Org. 
Social

Temp. 
Hores

Atenció 
diversitat

Act. Aval 
(Criteris)

In
ic

ia
ls

 

1

Comunicar els objectius de la 
unitat i els criteris d’avaluació

Presentació Grup 30’

A c t i v i t a t s 
multinivell

1

Repartiment de tasques Fitxa Grup 30’

Activitat introductoria: Què és 
una Constitució?…

Text Grup 30’

A c t i v i t a t s 
multinivell

Vocabulari bàsic: cerca significat.
Google/dic-
cionaris

Parelles/in-
dividual

1h

D
es

en
vo

lu
pa

m
en

t

3
Lectura i anàlisi de materials. 
Elaboració de gràfics.

Activitats
P a r e l l e s /
Grup

1h

A c t i v i t a t s 
multinivell

3, 4,6

5

Pluja d’idees sobre les fonts Pissarra Grup/classe 1h

Analitzar l’estructura de la CE i 
fer una graella

Google Parelles 1h

S
ín

te
si

6

Reescriure les informacions revi-
sant el text i l’ortografia.

Ordinador Grup 1’30
A c t i v i t a t s 
multinivel

5,6,8
Confecció d’organigrames i ma-
pes

Projector… Parelles 2h

A c t i v i t a t s 
multinivel

Sortida Grup/classe 3h
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Les fonts primàries com a eina privilegiada per al 
treball per competències. un exemple: les dones 
en la rereguarda durant la Guerra civil espanyola
Àngels Candela García
Institut Torrent de les Bruixes. Santa coloma de Gramenet

col·laboradora:
SDANC – CESIRE CERES

en la present comunicació, fruit d’un encàrrec del cesire ceres, es presenta 
un exemple d’ús de fonts documentals com a eina didàctica: les dones a la rereguar-
da de la guerra civil espanyola. l’ús de les fonts primàries des d’una perspectiva 
tac permet la cerca de protagonistes d’altra forma invisibles; obrir una finestra 
al document històric i a la metodologia i ofici de l’historiador/a.

segons l’actual legislació educativa, l’assoliment de competències bàsiques és 
l’eix vertebrador del procés educatiu. en aquesta comunicació es defensa que les 
fonts primàries són una eina privilegiada per al treball per competències, sobretot 
pel que fa a la competència digital (treball amb tac); competència social i ciuta-
dana, i competències comunicatives.

dins del present context educatiu, les fonts primàries poden aportar l’assoli-
ment d’aquelles competències pròpies de les ciències socials, sobretot pel que fa 
a la competència social i ciutadana. tanmateix, són una eina privilegiada com a 
motor motivador per al treball de la història de forma competencial i la intercon-
nexió amb les altres matèries.

1.– La font primària com a eina TAC

la societat de la informació necessitava d’un replantejament del concepte 
d’aprenentatge i ensenyament, on les tic no podien ser una eina més a l’aula, sinó 
un referent per a l’ensenyament per competències.
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avui dia tant nosaltres com els i les nostres alumnes dominen els camins de 
la cerca d’informació a través de la xarxa, fins i tot millor que nosaltres. això és 
positiu sempre que vagi acompanyat d’un saber crític i de la capacitat de selecció 
i guiatge, que esdevé el principal rol del professor en les tic.

les tecnologies d’aprenentatge al servei del coneixement (tac) permeten dur 
les tic al servei de l’aprenentatge i la transformació de la informació en coneixe-
ment, per tal d’assolir d’una banda, la competència digital de forma transversal i 
de l’altra l’aprenentatge significatiu.

el treball col·laboratiu entre l’alumnat i professorat i mètode d’autoaprenentatge 
i consolidació de continguts.

dins d’aquest marc, el treball amb fonts primàries aquí presentat té una estruc-
tura similar a la Webquest: permet aprendre a aprendre l’ofici d’historiar des de 
la rigorositat, la contrastació de les fonts, metodologia d’anàlisi de diferents tipus 
de fonts textuals o no textuals; lectures d’interpretacions fetes per historiadors 
i dins dels debats historiogràfics actuals; aportacions personals per intervenir i 
argumentar: treballar les competències comunicatives

2.– Un exemple d’unitat didàctica: les dones a la rereguarda de la guerra civil 
espanyola

2.1.– Justificació

l’ús de les fonts primàries des d’una perspectiva tac permet:
{{ la cerca de protagonistes altrament invisibles: el treball de la majoria de 

les dones durant la guerra civil, possiblement extrapolable a altres guerres.
{{ la introducció al debat sobre les relacions de gènere durant la guerra civil.
{{ contrastació de diferents tipus de fonts: primàries i no primàries.
{{ assoliment de tècniques i mètodes de l’ofici d’historiador/a
{{ assoliment de pautes per elaborar un informe.
{{ assoliment de pautes per a fer comentaris de fonts: textuals i no textuals.
{{ lectura, pensament crític, reflexió, anàlisi de fonts de diferents tipologia, 

i argumentació crítica

2.2.– Motivació:

els i les alumnes poden apropar-se a la història través de les fonts primàries, 
com un viatge al passat, fer d’hisoriador/a

{{ a través dels cartells que transmeten un missatge, una estètica i una ideo-
logia clara.
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{{ a través de fotografies, que retornen una imatge del passat des d’una mirada 
viva, que pot permetre als adolescents un apropament personal.
{{ a través del document textual, per tal d’entendre el llenguatge i les formes 

de l’època.

2.3.– Guia didàctica:

{{ les dones a la rereguarda durant la guerra civil
{{ subtítol: “dones en guerra (1936-1939)”
{{ nivell: 4t. eso, Batxillerat
{{ durada: 4-5  sessions
{{ període: 2n trimestre
{{ àrea: ciències socials
{{ gestió de l’aula: es recomana treballar en equip d’uns 3 alumnes (grup 

d’experts) 

2.4.– Objectius Didàctics:

{{ poder realitzar un treball de recerca utilitzant fonts primàries.
{{ ser capaç de citar correctament les fonts d’arxiu
{{ Visibilitzar  el valor del treball de les dones a la rereguarda.
{{ conèixer la metodologia i el procediment per fer un comentari de fonts 

gràfiques.
{{ conèixer la metodologia i el procediment per a fer un comentari de fonts 

textuals
{{ identificar les principals etapes de la guerra civil espanyola.
{{ entendre l’organització social d’aquest període i identificar els diferents 

agents socials.
{{ ser capaç d’elaborar una cronologia i un mapa conceptual.
{{ saber fer cerques guiades a través de webs educatives.
{{ saber ordenar informacions de diverses fonts
{{ reflexionar i argumentar sobre els gèneres i la guerra.
{{ aprendre a col·laborar i treballar en grup 

2.5.– Continguts:

{{ descripció del context: etapes de la guerra civil espanyola
{{ cerca en diferents webs educatives
{{ procediments: elaboració de mapes conceptuals
{{ procediments: elaboració d’una cronologia
{{ procediments: metodologia per a la realització d’un informe
{{ explicació a través d’un informe del treball gratuït a la rereguarda.
{{ comentari pautat d’una font gràfica procedent de l’anc
{{ comentari pautat d’una font textual procedent de l’anc
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{{ Justificació sobre la participació de les dones en la rereguarda, en base a la 
lectura de dos articles.
{{ argumentació i reflexió sobre les dones i la guerra
{{ reflexió crítica sobre els gèneres i la invisibilitat de les dones
{{ confecció d’un blog

2.6.– Criteris d’avaluació:

{{ comprovar que utilitzen fonts primàries i les saben citar correctament.
{{ argumentar sobre  el valor del treball de les dones a la rereguarda.
{{ confirmar que utilitzen correctament metodologia i el procediment per fer 

un comentari de fonts gràfiques.
{{ confirmar que utilitzen la metodologia i el procediment per a fer un co-

mentari de fonts textuals
{{ comprovar que saben identificar les principals etapes de la guerra civil 

espanyola a través d’una cronologia ordenada.
{{ Justificar l’organització social d’aquest període i identificar els diferents 

agents socials.
{{ comprovar que saben elaborar un mapa conceptual entenedor i que el 

poden explicar.
{{ saber fer cerques guiades a través de webs educatives.
{{ poder explicar i justificar el resultat de la recerca amb informacions de 

diverses fonts
{{ argumentar de forma crítica sobre els gèneres i la guerra.
{{ Valorar la col·laboració i el treball en equip.

2.7.– Competències bàsiques:

Competències bàsiques Objectiu didàctic Contingut

Competència social i ciutadana A tots els objectius A tots els continguts

Competència cultural i artística 4 3

Competència comunicativa, lingüística i 
audiovisual

8,11
1, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12

Competència tractament d'informació i 
competència digital

1,2, 4, 5, 9, 10 2,  3, 4, 12

Competència matemàtica 8 4

Competència d'aprendre a aprendre 1, 4, 5, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8

Competència d'autonomia i iniciativa personal 6, 7, 13 9, 10, 11, 12



189

3.– Fitxa didàctica: el procés

3.1.– Procés

{{ lectura de la introducció, i elaboració de les tasques.
{{ efectuar les activitats de les tasques, seguint les pautes.
{{ confeccionar un web sobre el tema.

3.2.– Tasques:

el treball final
{{ intervenir en el blog de l’activitat publicant comentaris
{{ publicar un nou blog per tal que el puguin consultar els teus companys i 

companyes.

tasca 1. el context: la guerra civil espanyola (1936-1939)

a) elaborar una cronologia general del període, tant a nivell d’espanya com 
de catalunya.

b) Fer un mapa conceptual sobre les diferents fases de la guerra civil.
c) material per a l’alumnat: webs de referència, llibre de text.

tasca 2. lectura d’articles.

{{ Antonina Rodrigo: La dona en la Guerra Civil. publicat a http://donesen-
xarxa.cat/+La-dona-en-la-Guerra-Civil+

{{ Pilar Domínguez: «las mujeres de la españa republicana a través de sus 
imágenes (1936-1939)» (ponència) http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MU/
pilar_dominguez.htm

{{ cal elaborar un guió on apareguin les idees principals sobre:
{¬ l’activitat de la dona en la guerra civil
{¬ la imatge de les dones republicanes a través de les fotografies
{¬ una síntesi de les idees principals de les dues autores

aquesta tasca et servirà per al treball final.

tasca 3: elaboració d’un informe.

{{ sobre la situació a la rereguarda, tenint sobretot en compte la situació de 
penúria, les bombes i la necessitat de fabricar béns.

http://donesenxarxa.cat/+La-dona-en-la-Guerra-Civil+
http://donesenxarxa.cat/+La-dona-en-la-Guerra-Civil+
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MU/pilar_dominguez.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MU/pilar_dominguez.htm
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{{ es presenta la següent plantilla1:

Com es fa un informe?

Parts d’un informe:

Encapçalament Presentem el tema que explicarem i les idees de que consta

Cos
Anem explicant cada idea.
Una idea per paràgraf (separem cada idea amb un punt i a part)

Conclusió
Acabem el text amb un resum de tot el que hem explicat, 
en una o dues frases com a màxim.

Valoració No és obligatori fer-la, només si tenim una opinió que volem expressar

L’elaboració de l’informe 

Parts d’un informe:

Títol

Encapçalament

Cos

Conclusió

Valoració

tasca 4

{{ comentar sobre una de les fotografies.

{{ material que s’adjunta: Guia dels Serveis Didàctics de l’AnC

1. elaborat per núria alba, membre de l’equip lic de santa coloma de gramenet, 2009-2010.
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dones treballant a la reraguarda, en la preparació de motxilles destinades 
als combatents republicans del front. servei promogut pel comissariat de 

propaganda de la generalitat de catalunya, Barcelona. (unitat catalogació: 5170) 
anc – Fons generalitat de catalunya (segona república). uc 5170

indústria del vidre col·lectivitzada. elaboració d’ampolles per a injecta-
bles per a l’atenció mèdica al front. anc – Fons Brangulí (fotògrafs)
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tasca 5:
a) comentari d’una font textual:

{¬ enllaç al document: comunicat del consell directiu de la secció la dona 
a la rereguarda del comissariat de propaganda sobre el cessament del 
taller del treball Voluntari.

{¬ material: guia elaborada pel servei didàctic de l’anc.

comunicat del consell directiu de la secció la dona a la rereguarda 
del comissariat de propaganda sobre el cessament del taller del treball Voluntari  

anc – col·lecció pau mercadé.
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b) argumentació, reflexió, justificació

preguntes:

{{ per què les dones de la rereguarda treballaven de franc?

{{ Quins arguments s’utilitzaren per remunerar el treball?

{{ Què creus que significa l’expressió “afiliades de la ‘dona a la rereguarda’? 
Quin tipus d’organització suggereix?

{{ argumenta: quin tipus d’activitat se li demanava a les dones durant la guerra 
civil a catalunya? creus que trencava amb el seu rol tradicional? creus que 
les dones podrien haver exercit algun altre tipus d’activitat dins la guerra?

4.– Conclusions

en unes poques sessions, l’alumnat ha estat capaç de fer seves competències 
pròpies de la matèria d’història. Ha pogut assolir competències comunicatives, 
social i ciutadana, digital, audiovisual.

l’alumnat ha pogut reconèixer les fonts primàries com a eina de recerca, i posar 
la primera pedra per a un treball de recerca històrica. així com aprendre, parlar, 
llegir, argumentar, crear un blog i compartir-ho amb els companys i companyes.

crec que es constata que les fonts primàries són una eina privilegiada com a 
motor motivador per al treball de la història de forma competencial i la intercon-
nexió amb les altres matèries.

la font primària com a eina tac és de gran utilitat per un aprenentatge sig-
nificatiu i basat en les competències.
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6.– Agraïments

Vull agrair l’assessorament i l’ajuda de pilar reverte, de l’equip del 
sdanc-cesire ceres, sense la qual no hagués estat possible aquest treball; i a 
núria alba, del lic de santa coloma, amb qui vaig aprendre de veritat a treballar 
per competències dins l’aula.

http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MU/pilar_dominguez.htm
http://donesenxarxa.cat/+La-dona-en-la-Guerra-Civil+
http://donesenxarxa.cat/+La-dona-en-la-Guerra-Civil+
http://www.cultura.gencat.net/anc
http://www.cultura.gencat.net/anc


el servei didàctic de la xarxa d’arxius comarcals: 
una necessitat, un repte, una realitat. anàlisi del 
vèrtex tecnològic del servei didàctic
Enric Cobo i Barri
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental.1

l’arxivística moderna esdevé un compendi d’àmbits que fan d’aquesta dis-
ciplina un element fonamental per entendre la cultura, la història i la tradició, 
però també per desenvolupar polítiques tecnològicament avançades en relació a 
la gestió documental de les administracions i empreses, la preservació digital o la 
incorporació de la signatura electrònica en els documents. la veritable ruptura 
de la gènesi del document tradicional en paper respecte el document electrònic 
suposa un nou escenari en el qual els arxivers i gestors documentals esdevenen 
fonts de coneixement fonamentals per a l’èxit de l’arxivística tradicional i de la 
moderna. a més, el món digital reforça substancialment l’arxivística tradicional i 
li permet fer-se més visible a la societat utilitzant els mètodes i canals propis del 
món internet i incorporant la tecnologia en processos d’ordenació, classificació, 
descripció, digitalització, difusió i avaluació dels documents.

en aquest context d’una arxivística moderna multifuncional, i que abraça àmbits 
tant diversos com la restauració o descripció fins a la difusió WeB o gestió docu-
mental, el paper dels serveis didàctics dels arxius esdevé una eina vital en el marc 
de la difusió del patrimoni cultural d’una població, comarca o nació. en aquest 
punt un arxiu és el referent primer en la cerca del material documental necessari 
per transferir aquest coneixement a la societat en general. i de forma més especí-
fica, l’arxiu té la funció i l’obligació de proporcionar continguts estructurats a la 
comunitat educativa per tal d’afavorir que aquesta transferència de coneixement 
esdevingui real i pràctica en els diferents nivells educatius.

1. aquest document és el punt de partida del projecte de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius 
comarcals i que es desenvoluparà en el context del grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa 
d’arxius que ha creat recentment la subdirecció general d’arxius i gestió documental.

igualment, agrair la col·laboració de les arxiveres esther redondo i noemí lópez en la confecció 
de la present comunicació.
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1.– necessitat, repte, realitat

més enllà de plantejar-nos si aquesta proposta s’hauria d’haver formulat temps 
enrere, aprofitem la conjuntura actual i ens disposem a formalitzar una necessitat 
incorporant tots els elements necessaris per garantir l’èxit del resultat final. Hi 
ha 3 paraules que defineixen el perquè d’ara i els condicionants de la proposta:

a) necessitat. És evident que el col·lectiu docent i arxivístic reclamen una 
proposta estructurada de servei didàctic en el context dels arxius comar-
cals des de fa bastant temps. som conscients que hi ha múltiples propostes 
didàctiques adreçades al món educatiu de caràcter local i comarcal, però 
la proposta del document com a font primària per a l’estudi d’un municipi, 
comarca o nació és única. els arxius són l’espai on està dipositat el docu-
ment i part del coneixement com a conseqüència del tractament que reben 
els documents als arxius (ordenació, classificació, descripció, digitalització, 
restauració, etc.).

aquesta necessitat és tant evident que des de molts arxius s’han endegat 
propostes didàctiques més o menys estructurades per donar cobertura a 
aquesta necessitat. això ha permès iniciar el projecte que presentem amb 
una sòlida base de treball de camp desenvolupat durant anys pels arxivers 
i docents.

el pas que donem amb el model de servei didàctic de la Xarxa d’arxius 
comarcals (sdac) és la construcció d’un model que normalitzi les propostes, 
aporti un equilibri entre arxiu i escola, introdueixi les noves tecnologies i 
presenti una proposta corporativa de la Xac(Xac) amb una sòlida base 
de continguts didàctics i arxivístics.

b) Repte. la subdirecció general d’arxius i gestió documental (sgaigd), 
com s’exposarà més endavant, va iniciar el projecte fa uns anys, però fins 
el 2010 no s’ha disposat dels recursos per afrontar-lo amb garanties d’èxit. 
no oblidem que no proposem la simple suma de propostes didàctiques de 
la Xac, sinó un model de servei didàctic que desenvolupi una proposta 
qualitativament i quantitativament important pel món educatiu en tots els 
seus nivells. És un veritable repte per a la sgaigd i per la Xarxa d’arxius 
comarcals (Xac) perquè implica un treball exhaustiu de normalització i 
homologació d’una proposta didàctica i uns productes en un àmbit terri-
torial divers.

no oblidem que la proposta permetrà disposar dels elements integradors 
que homologuin els productes en relació a una Xac del conjunt de cata-
lunya, però respectant el valor afegit de la proximitat dels arxius a cada 
municipi i comarca. És a dir, un plantejament integral en la formalitat i 
presentació del model i una aplicació des de la globalitat i transversalitat 
dels continguts fins als nivells comarcals i locals desitjats. És a dir, oferir 
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productes nacionals i locals en la mateixa plataforma o relacionats en el 
punt que es consideri necessari.

el compromís d’inversió en recursos humans i materials és un repte per 
si mateix. des de la sgaigd apostem directament per aquesta necessitat 
i per posar a la disposició dels professionals eines que facilitin la tasca de 
difusió del patrimoni i la seva interacció amb el món educatiu.

c) Realitat. el context actual permet disposar d’alguns avantatges respecte 
la possibilitat d’endegar aquest projecte anys enrere. a més la realitat de 
la Xac és molt diferent a la de fa 5 anys. algunes dades significatives per 
emmarcar la realitat del projecte:

{{ 38 arxius comarcals en funcionament i 2 en construcció. l’any 2011 es dis-
posarà de gairebé el 100% de la Xac en funcionament, cosa que difereix 
molt de l’any 2004 amb 32 arxius operatius.
{{ l pressupost ordinari d’un arxiu comarcal ha evolucionat molt positivament 

fins arribar a uns nivells suficients per desenvolupar les polítiques de preser-
vació i difusió del patrimoni a nivell comarcal. aquest fet permet disposar 
de partides destinades a la producció de material didàctic, per exemple.
{{ les inversions estructurals de la sgaigd respecte a projectes de la Xac 

s’han multiplicat per 10 en els darrers anys. pla Bruniquer de digitalització 
i restauració, repositori segur, Xac_premsa, servei didàctic, etc.
{{ una coordinació més directa de la Xac amb reunions de coordinació que 

permeten normalitzar propostes, productes i racionalitzar els esforços.
{{ conveni entre el departament de cultura i mitjans de comunicació i el 

departament d’educació per reforçar els serveis didàctics de l’anc i Xac.
{{ accions coordinades d’àmbit comarcal entre docents i arxivers que han 

desenvolupat propostes interessants a partir d’una implicació personal-
professional amb l’objecte de disposar d’un producte útil per a la docència.
{{ experiències d’activitats desenvolupades entre arxius i centre de recursos 

pedagògics.

en conseqüència, podem exposar que la realitat de la Xarxa ens permet 
disposar d’una estructura normalitzada i amb una línia d’acció comuna. a 
més, l’experiència i coneixement dels arxius que han desenvolupat propostes 
didàctiques en els darrers anys són una excel·lent referència i una base sobre 
la que es pot fonamentar el sdac.

els avantatges d’un servei organitzat que arriba amb cert retard són evidents. 
la Xarxa ha assolit una maduresa important i permet disposar d’instruments i 
metodologies de treball consolidades. el món digital i les seves eines es poden 
incorporar més fàcilment en un servei pensat per a l’entorn digital. l’experiència 
i treballs realitzats durant aquests anys són un valor afegit del projecte que els 
aprofitarà i introduirà en el model. pocs serveis didàctics d’arxius neixen amb un 
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volum de propostes didàctiques com les de la Xac que disposa de més de 70 ma-
terials didàctics i més de 2.200 pàgines.

la Xac de la generalitat de catalunya s’organitza com un conjunt d’arxius 
d’àmbit comarcal que actuen de manera coordinada per garantir el compliment 
dels objectius de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i que es 
coordina des del servei de coordinació d’arxius de la sgaigd del departament 
de cultura i mitjans de comunicació. actualment estan en funcionament 38 arxius 
comarcals i en construcció els dos restants. Quedaria pendent l’arxiu històric de 
Barcelona que està en negociació amb el ministerio de cultura.

actualment s’està consolidant la Xarxa des d’un punt de vista qualitatiu i 
quantitatiu. Qualitatiu pels elements que composen la xarxa i el valor qualitatiu 
d’aquests equipaments des del punt de vista constructiu i de coneixement. l’arxiu 
esdevé un veritable centre de referència comarcal en la preservació i difusió del 
patrimoni documental. l’estructura de la Xac permet donar suport a la resta 
d’arxius municipals de cada comarca i ser un catalitzador de les activitats o un 
bon aliat en qualsevol iniciativa d’altres arxius i institucions. aquesta necessària 
aliança és la base de l’èxit de les polítiques de difusió i preservació del patrimoni 
documental a nivell local, comarcal i nacional.

en aquest context qualsevol programa o pla que afecti al conjunt d’arxius res-
pon a uns paràmetres corporatius coordinats per la sgaigd. els serveis didàctics 
dels arxius comarcals són un exemple d’activitats desenvolupades de forma ato-
mitzada pel territori durant anys i que s’han de coordinar per fer-les més eficients 
sense perdre de vista el valor territorial de cada proposta. És a dir, construir un 
model per la Xac sense perdre el valor afegit de la proximitat i especificitat de 
cada territori, comarca o municipi. des de la sgaigd s’ha dibuixat un itinerari 
per assolir l’objectiu de disposar d’un model de servei didàctic i uns instruments 
corporatius que permetin dotar els arxius d’un veritable servei didàctic amb els 
components globals i genèrics necessaris, però sense perdre la essència i les espe-
cificitats de cada comarca.

2.– Model de serveis didàctics de la xarxa d’arxius comarcals

2.1.– Antecedents

la Xac ha desenvolupat durant anys activitats de difusió i propostes didàcti-
ques de forma atomitzada sense una relació, planificació i programació comuna. 
durant anys les propostes didàctiques han estat fruit de l’interès i capacitat de la 
direcció de l’arxiu, de la voluntat i predisposició dels docents de la comarca i del 
suport econòmic i humà a les diferents propostes. aquest fet ha provocat l’apari-
ció de propostes didàctiques interessants, però en un format aïllat i, certament, 
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inconnexes respecte a la resta d’arxius. en les dades i en la valoració de l’estat 
actual podrem observar que els materials didàctics, de diferent nivell, no han estat 
escassos, però sí poc cohesionats i sense la necessària homologació de continguts 
i formats d’un ens integrador que permeti racionalitzar els materials.

l’arxiu nacional de catalunya (anc), institució cabdal de l’arxivística catalana 
i integrat en la subdirecció general d’arxius i gestió documental, ha desenvo-
lupat des de fa anys un servei didàctic que serveix de referència, juntament amb 
algunes interessants propostes d’arxius municipals, per a la resta d’arxius. des 
de la consolidació d’anc@ula com a proposta didàctica que incorpora elements 
multimèdia i digitals fins a la recent ubicació del ceres (centre específic de 
suport a la innovació i la recerca educativa en humanitats, ciències socials i fi-
losofia) en les instal·lacions de l’anc fan visible una política de suport a aquesta 
institució des del propi departament de cultura i mitjans de comunicació i del 
departament d’educació mitjançant convenis de col·laboració i altres activitats 
amb l’objectiu d’assolir un servei didàctic de qualitat.

en aquest context, la sgaigd planteja el desenvolupament del sdac. aquesta 
necessitat s’endegà a principis de l’any 2008 com un element bàsic en les funcions 
dels arxius comarcals que era necessari reforçar i normalitzar. reforçar aquelles 
propostes i aquells materials existents i normalitzar la proposta de tal manera que 
des de la sgaigd es desenvolupés un projecte de serveis didàctics per la Xac que 
integrés les propostes i materials existents, els normalitzés en un format corporatiu 
i, el més important, desenvolupés una revisió especialitzada des del punt de vista 
del docent que incorporés aquells elements i criteris educatius que en molts casos 
no estaven desenvolupats.

aquesta proposta d’actuació havia d’anar acompanyada d’un finançament espe-
cífic que permetés donar suport a la sgaigd en la confecció del projecte de sdac 
i als arxivers per desenvolupar les propostes didàctiques amb la col·laboració de 
docents amb coneixements d’arxius. per aquest motiu, es va treballar per dispo-
sar d’un suport extern o consultoria que permetés disposar d’aquest complement 
del món educatiu durant les primeres fases del projecte. a finals del 2009 es va 
dibuixar una proposta que finalment s’ha formalitzat durant el 2010 i que tot 
just ara està començant a caminar. la voluntat de disposar d’un servei didàctic 
de qualitat ha estat sempre en la ment dels arxivers i arxiveres de la Xarxa, sens 
dubte, la necessitat per part de la comunitat educativa també s’ha fet evident en 
diferents espais de trobada. només es requeria una acció decidida per part del 
departament de cultura i mitjans de comunicació qui a través de la sgaigd 
hauria de normalitzar aquesta necessitat i donar-li el valor afegit necessari per 
disposar d’un producte de qualitat per arxivers, educadors i ciutadans a la alçada 
d’altres ofertes didàctiques d’àmbit internacional.
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estem aquí, iniciant una normalització que permetrà disposar d’un servei didàc-
tic de qualitat que facilitarà la feina de difusió del coneixement local, comarcal i 
nacional a docents i arxivers. però sense oblidar que els màxims beneficiats finals 
seran els alumnes, els ciutadans i professionals del futur.

2.2.– Estat actual dels arxius respecte a les propostes didàctiques.

abans d’iniciar el projecte, el servei de coordinació general d’arxius va rea-
litzar una enquesta per determinar l’estat actual del material didàctic de la Xac. 
aquesta informació suposa el punt de partida quantitatiu del projecte. amb aquesta 
radiografia bàsica podem detectar els arxius que disposen de material didàctic i 
quina és la freqüència d’ús d’aquests.

es va enviar una enquesta amb informació per detectar l’estat actual dels ma-
terials didàctics:

{{ nom de l’arxiu.
{{ acrònim de l’arxiu.
{{ nombre de materials didàctics.
{{ tipus de materials didàctics.
{{ extensió en pàgines
{{ observacions.

de la informació rebuda, imprescindible per donar forma al projecte des del 
punt de vista quantitatiu, es van extreure les següents consideracions:

{{ la Xarxa disposa d’uns 70 materials didàctics.
{{ més de 2.200 pàgines de materials didàctics.
{{ el nivell d’aquests materials és divers i no segueix un patró comú.
{{ en alguns casos hi ha propostes didàctiques molt interessants i altres pro-

ductes requereixen una normalització per a ser publicats.
{{ s’han desenvolupat activitats coordinades amb centres d’ensenyament en 

molts arxius, algunes regularment i altres esporàdicament.
{{ aquesta coordinació no s’ha normalitzat ni planificat com una actuació ho-

mogènia en relació al conjunt de la Xac ni de la xarxa de centres educatius.
{{ existeixen materials similars en format i contingut en els diferents arxius.
{{ Hi ha una escassa coordinació entre aquests materials i propostes dels ar-

xius. en algunes ocasions s’han duplicat esforços desenvolupant productes 
que ja s’havien construït en la comarca veïna o en un altre arxiu comarcal.

sobre les dades objectives que s’han rebut i que serveixen d’indicadors inicials 
es poden fer les observacions a partir dels següents gràfics:
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{{ 6 arxius tenen més de 5 materials didàctics a disposició dels usuaris que són 
utilitzats regularment per aquests arxius. el seu ús principal està vinculat 
a activitats coordinades amb els centres d’ensenyament locals i comarcals, 
especialment d’ensenyament secundari.

{{ La diversitat territorial de catalunya es veu compensada per la distribució 
comarcal dels arxius. destacar els arxius comarcals del Vallès occidental, 
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conca de Barberà, segarra, pallars sobirà i Baix llobregat. entre aquests 
5 arxius sumen 32 materials didàctics, alguns d’ells de gran qualitat i uti-
litzats regularment amb els centres educatius locals i comarcals. només hi 
ha 5 comarques (en vermell) amb arxius en funcionament que no disposen 
de cap material didàctic formalitzat, però d’aquestes 3 són arxius de recent 
creació.

{{ En els arxius que s’aplica el model de cogestió, l’arxiu comarcal i l’arxiu 
municipal actuen coordinadament i els resultats són quantitativament 
molt importants, però també incorporen un valor afegit en la qualitat del 
producte.

una vegada valorades les dades exposades i altra informació provinent de les en-
questes i del coneixement dels projectes dels arxius comarcals respecte als materials 
didàctics varem iniciar la redacció del projecte que presentarem resumidament a 
continuació. el punt de partida resulta engrescador pel volum de material existent, 
però també per l’interès i implicació que els arxivers/es de la Xarxa han mostrat 
respecte a la creació del sdac i de les repercussions sobre el seu treball diari, la 
política de suport al món educatiu i sobre la política de difusió del patrimoni.

la primera fase del projecte comporta la valoració d’un conjunt de propostes 
existents i que són de màxima utilitat. a títol informatiu i amb l’objectiu de reco-
nèixer els diferents usos d’aquests materials, us relacionem alguns dels materials 
existents:

{{ programa “documents que fan història”. dossier història medieval.
{{ les riuades del segle XX al pallars sobirà: 1907, 1937 i 1982
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{{ la guerra del Francès a la segarra (1808-1814)
{{ gargots de la història d’igualada. un recorregut per l’arxiu.
{{ Què és l’arxiu comarcal del ripollès?
{{ Bages. una història per conèixer. industrialització i conflictes del segle XiX
{{ taller “escola de democràcia”
{{ documentat regina. Fonts per a la història de les dones.

3.– Planificació del Model de Servei Didàctic de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

Missió: confeccionar un model de serveis didàctics per la Xac que integri 
elements corporatius i específics de cada arxiu comarcal.

1. des del punt de vista estructural hi ha tres objectius molt definits:

2. dissenyar el model de serveis didàctics de la Xac(sdac).

3. normalitzar el material didàctic de la Xac que actualment està desenvo-
lupat incorporant un criteri educatiu i introduint les noves tecnologies de 
la informació i comunicació.

incorporar noves propostes didàctiques introduint els conceptes propis de 
l’arxivística moderna i de la gestió documental.

per tant, els treballs d’aquesta fase inicial consistiran en sistematitzar, agrupar 
i normalitzar els continguts i materials didàctics de tots els arxius comarcals i fer 
una radiografia de l’estat dels serveis didàctics de la Xac. alguns dels continguts 
d’aquest projecte estan ja iniciats en la tesi doctoral “les fonts primàries a l’en-
senyament” de la doctora maria calçada. aquesta tesi, inclou els resultats des 
de la creació dels arxius comarcals als primers 80’s fins al 2002. És per això que 
aquest projecte continuaria el treball iniciat per aquesta tesi amb els materials i 
les experiències a partir del 2002 aprofitant els continguts i la metodologia bàsica 
aplicada i incorporant els nous recursos tecnològics, una metodologia de treball 
que permeti interoperar remotament a tots els agents implicats i actualitzar els 
continguts dels nous arxius que s’han creat.

un projecte d’aquestes dimensions i d’un àmbit territorial tan divers requereix 
una planificació acurada i realista. acurada perquè indubtablement representa un 
esforç important en el dia a dia dels arxivers i dels docents i realista perquè no pot 
suposar tasques irrealitzables, sinó que ha de ser un suport a la feina ordinària d’un 
arxiu i/o un centre educatiu. amb aquest esperit neix el projecte. probablement 
s’hagués d’haver iniciat abans, però no s’ha activat cap iniciativa fins a disposar 
dels recursos mínims (econòmics, materials i humans) que com sempre passa en 
aquestes línies d’acció no són mai òptims, però en aquest cas sí suficients per 
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endegar el projecte. ara, s’està dibuixant un projecte que acabarà donant fruits 
importants i que representa una necessitat i una ambició pel col·lectiu de mestres 
i arxivers amb uns beneficiaris directes, els alumnes.

per iniciar el projecte la sgaigd ha buscat aquells interlocutors que millor 
poden donar suport al itinerari dissenyat. així, s’ha signat un conveni de col-
laboració amb el departament d’educació, comptem amb el suport del servei 
didàctic de l’anc, el servei de coordinació general d’arxius coordina un grup 
de treball integrat per arxivers i tècnics del sdanc i, finalment, es disposa d’una 
consultora externa de l’àmbit educatiu. en paral·lel, i en fases més avançades del 
projecte, es comptarà amb la aportació dels docents que estiguin interessats en 
formar part d’un sistema de treball el més eficient possible des del punt de vista 
de la diversitat territorial. i considerant l’arxiu comarcal com un punt de trobada 
i reflexió, a l’hora que és un punt de treball i aplicació del servei que s’ofereix.

en aquest context, el plantejament del projecte ha dissenyat un itinerari, un 
full de ruta realista i a la mida de les necessitats, però també adaptat a les poten-
cialitats dels diferents agents que han d’intervenir en el projecte. la relació entre 
els arxius i el món acadèmic és un dels punts a potenciar. els arxius són una peça 
clau per a la formació d’aquesta nova societat del coneixement.

el projecte de creació de serveis didàctics als arxius comarcals per part de 
la sgaigd és, de fet, la constatació d’una experiència que existeix de manera 
individual en molts arxius com a part de la funció de difusió del patrimoni, però 
que fins al moment havia estat una realitat atomitzada i sense una estructura que 
permetés la generalització i intercanvi d’experiències.

4.– Temporització: un calendari progressiu, però actiu en quant a continguts 
utilitzables

el plantejament del projecte i el seu desenvolupament en diferents fases con-
templa un projecte progressiu, però amb uns productes, uns materials didàctics 
usables des de les primeres fases. una vegada dissenyat el model s’aniran incor-
porant progressivament recursos didàctics a la plataforma de gestió d’aquests 
materials i d’una forma més bilateral als arxius comarcals perquè siguin utilitzats 
en cada comarca.

el desenvolupament del projecte es contempla en diferents fases que es cons-
truiran a partir de la primera. per tant, una primera aproximació a les fases del 
projecte seria la presentada en el gràfic anterior i que detallem a continuació:

a) Fase 1. Anàlisi i estudi dels materials i propostes existents en els arxius 
comarcals. aquestes propostes s’han desenvolupat de forma atomitzada pel 
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territori i seguint criteris propis de cada centre. en ocasions per les sinergies 
entre la direcció de l’arxiu i els docents de secundària i en altres casos per 
projectes concrets a l’entorn de l’arxiu.

Objectiu:
{¬ sistematitzar, agrupar i normalitzar els continguts i materials didàctics 

de tots els arxius comarcals.
{¬ Fer una radiografia de l’estat dels serveis didàctics de la Xac.
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Recursos:
{¬ coordinació per part del servei de coordinació general d’arxius i suport 

tècnic d’arxivers de la subdirecció general d’arxius i gestió documental.
{¬ consultoria de professionals del món educatiu.
{¬ grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.

Accions:
{¬ proposta bàsica de projecte sdac
{¬ recollida de materials i experiències.
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{¬ lectura, anàlisi i valoració dels materials.
{¬ revisió de la terminologia.
{¬ incorporació de nous conceptes i dades.
{¬ definició dels paràmetres de la base de dades i enquesta.

b) Fase 2. Determinar les tipologies dels arxius segons els criteris que es 
considerin bàsics per al correcte funcionament del servei didàctic. aquests 
poden ser modificats segons els resultats de la primera fase, però poden 
respondre a criteris de:

{¬ activitats realitzades.
{¬ organització d’activitats.
{¬ oferta educativa (primària, secundària, universitària, etc.)
{¬ canals utilitzats.
{¬ Qualitat de la proposta.
{¬ públic al qual s’adreça el servei didàctic.
{¬ orientació del servei.
{¬ nivell de difusió.

Hi ha dos elements clau per l’èxit d’aquesta fase que cal considerar:
{¬ Vinculació del servei didàctic i dels materials a temes curriculars.
{¬ desenvolupar unitats didàctiques digitals que permetin integrar els 

recursos en un entorn digital.

Objectiu:
{¬ determinar les tipologies d’arxius comarcals respecte a les propostes 

didàctiques que desenvolupen.
{¬ dibuixar el mapa de sdac de catalunya.

Recursos:
{¬ coordinació per part del servei de coordinació general d’arxius i suport 

tècnic d’arxivers de la subdirecció general d’arxius i gestió documental.
{¬ consultoria de professionals del món educatiu.
{¬ grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.

Accions:
{¬ recollida de propostes dels arxius i anàlisi comparatiu.
{¬ definició dels escenaris d’arxius comarcals respecte al servei didàctic.
{¬ elaboració del mapa del sdac.
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c) Fase 3. Dissenyar el model corporatiu de servei didàctic en la Xarxa d’Ar-
xius Comarcals.

amb el conjunt d’informació recollida i amb els criteris essencials del 
sdac que ha formulat la sgaigd s’ha de confeccionar un document on es 
desenvolupi el model que esdevingui un document de referència per pre-
sentar el projecte a tots els interlocutors i agents vinculats, siguin directes 
o indirectes.

Objectiu:
{¬ confeccionar un document de presentació del model de sdac.
{¬ dissenyar i implantar les eines per desenvolupar i implantar el projecte.
{¬ definir els circuits de comunicacions i treball.

Recursos:
{¬ subdirector general d’arxius i gestió documental.
{¬ coordinació per part del servei de coordinació general d’arxius i suport 

tècnic d’arxivers de la subdirecció general d’arxius i gestió documental.
{¬ consultoria de professionals del món educatiu.
{¬ grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.
{¬ servei didàctic de l’arxiu nacional de catalunya.
{¬ àrea de tecnologies de la informació i comunicació del departament 

de cultura i mitjans de comunicació.

Accions:
{¬ elaboració d’un document de referències on es desenvolupin els principis 

bàsics del model de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.
{¬ disseny de la base de dades.
{¬ disseny del circuit de comunicacions d’informació i documentació.
{¬ Formalització del model d’enquestes i documents.
{¬ disseny i desenvolupament de la plataforma tecnològica de comunicació 

i difusió.

d) Fase 4. Implantar el model corporatiu de servei didàctic en la XAC i de-
senvolupar els materials necessaris per a la seva correcta aplicació. aquesta 
fase s’haurà de desenvolupar segons els resultats de les primeres fases i en 
funció dels recursos disponibles.

Objectiu:
{¬ implantar el sdac en el conjunt de la Xarxa d’arxius comarcals.
{¬ desenvolupar el model de difusió a través del portal de la Xac.
{¬ difondre el model de sdac a les institucions interessades.
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Recursos:
{¬ coordinació per part del servei de coordinació general d’arxius i suport 

tècnic d’arxivers de la subdirecció general d’arxius i gestió documental.
{¬ consultoria de professionals del món educatiu.
{¬ grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.
{¬ servei didàctic de l’arxiu nacional de catalunya.
{¬ àrea de tecnologies de la informació i comunicació del departament 

de cultura i mitjans de comunicació.

Accions:
{¬ enviament de les propostes didàctiques existents.
{¬ Validació de propostes didàctiques rebudes.
{¬ incorporació de les propostes al sistema de gestió del sdac.
{¬ difusió a través del portal WeB de la Xarxa d’arxius comarcals.

e) Fase 5. Auditoria de qualitat del SD_XAC i millores. Valoració de línies 
de treball que desenvolupin el model incorporant nous elements, línies de 
treball entorn la documentació digital, etc. Fixar els criteris de qualitat per 
assolir els nivells d’excel·lència en el servei.

Objectiu:
{¬ definir criteris i indicadors de qualitat.
{¬ incorporar noves propostes didàctiques i homologar-les al sdac.
{¬ recollir suggeriments i noves propostes.

Recursos:
{¬ coordinació per part del servei de coordinació general d’arxius i suport 

tècnic d’arxivers de la subdirecció general d’arxius i gestió documental.
{¬ grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.
{¬ servei didàctic de l’arxiu nacional de catalunya.
{¬ àrea de tecnologies de la informació i comunicació del departament 

de cultura i mitjans de comunicació.

Accions:
{¬ definició dels criteris de qualitat i concreció dels indicadors.
{¬ anàlisi dels materials didàctics existents.
{¬ anàlisi dels nous materials didàctics proposats.
{¬ recollida de suggeriments.
{¬ anàlisi de suggeriments i proposta de millores.
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5.– Metodologia

metodològicament el projecte neix amb una forta implicació dels arxivers, de 
la sgaigd i de la consultoria externa que ha d’assessorar i incorporar elements 
del món educatiu en el model i en les diferents propostes didàctiques.

aquesta implicació humana i professional, juntament amb els recursos que s’in-
corporen, permeten dibuixar una metodologia de treball tecnològicament potent 
i que possibilita un treball remot, una transferència de dades i documents digitals 
sense la necessitat de realitzar més desplaçaments presencials dels necessaris. 
És a dir, la informació i documentació viatjarà per xarxes telemàtiques sense la 
necessitat de fer visites presencials a cada arxiu comarcal per validar continguts. 
altrament, les reunions de coordinació són un punt clau i estratègic de seguiment 
del projecte i de verificació dels indicadors de qualitat que s’han plantejat.

5.1.– Proposta metodològica del projecte:

1. recollida de materials i experiències. a partir de l’enquesta inicial desenvolu-
pada per la sgaigd que mostra l’existència de 70 documents / experiències 
de didàctica d’arxius.

2. lectura, anàlisi i valoració d’aquests materials.

3. revisió i actualització de la terminologia utilitzada en els treballs desenvolu-
pats l’any 2002 per actualitzar-los a la actual realitat arxivística i educativa.

4. definició dels paràmetres de la base de dades i enquesta.

5. presentació de les tipologies d’arxius comarcals segons els criteris que es 
considerin bàsics pel correcte funcionament del servei didàctic.

6. disseny de la proposta didàctica del sdac: principis bàsics del model de 
serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.

7. disseny de la base de dades aprofitant l’estructura utilitzada durant els 
treballs realitzats l’any 2002 i incorporant millores tecnològiques, arxivís-
tiques i educatives.

8. disseny del circuit de comunicacions d’informació i documentació.

9. disseny i desenvolupament de la plataforma tecnològica que ha de garantir 
la comunicació entre tots els agents implicats durant el desenvolupament 
del projecte.
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10. Formalització del model d’enquestes i documents de treball que s’han de 
tramitar i normalitzar.

11. enviament de les propostes didàctiques existents en la Xac al servei de 
coordinació general d’arxius i a la consultora externa per tal ser avaluades, 
ampliades i incorporades al sistema.

12. Validació de propostes didàctiques rebudes per part del grup de treball, 
consultoria i servei de coordinació general d’arxius. aquesta validació 
incorporarà els elements educatius i arxivístics que permetin homologar 
el producte final respecte el conjunt de propostes didàctiques del sdac.

13. incorporació de les propostes al sistema de gestió del sdac i difusió a través 
del portal WeB de la Xac en aquells paràmetres que siguin consultables.

14. definició dels criteris de qualitat i incorporació d’indicadors.

15. anàlisi dels materials didàctics existents i de les propostes futures.

16. recollida i anàlisi dels suggeriments i propostes de desenvolupament i 
millora.

6.– Recursos

la base del desenvolupament del model de serveis didàctics de la Xac es 
basa en la suma de recursos de la sgaigd i la Xac i compta amb el suport i 
assessorament de l’anc.

els recursos econòmics seran aportats per la sgaigd i, segons la evolució del 
model, completats pels arxius comarcals. així, la sgaigd reservarà una partida 
pressupostària per donar suport als estudis i treballs tècnics relacionats amb el 
desenvolupament dels serveis didàctics de la Xac en funció de les necessitats 
anuals i seguint els criteris que marqui l’anàlisi i estudi inicial del pla.

els recursos humans que integraran el model de sd_Xac en les diferents fases 
d’implantació estan agrupats en:

a) personal tècnic de la subdirecció general d’arxius i gestió documental.
b) coordinació del servei de coordinació general d’arxius.
c) grup de treball de serveis didàctics de la Xarxa d’arxius comarcals.
d) direcció i tècnics de la Xarxa d’arxius comarcals.
e) arxiu nacional de catalunya.
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f) àrea de tecnologies de la informació i comunicació del departament de 
cultura i mitjans de comunicació.

g) servei d’informació i difusió del departament de cultura i mitjans de 
comunicació.

h) suport extern en diferents fases del projecte.

els recursos materials i humans de la sgaigd i la Xac estaran a disposició 
del sdac per tal de facilitar un correcte desenvolupament.

7.– Instrument de difusió i canals de comunicació

el desenvolupament tardà del sdac té molts inconvenients, però compta 
amb alguns elements a favor i que representen un avantatge respecte projectes 
iniciats anys enrere. el sdac neix amb la idea del servei digital en un mateix pla 
que el tradicional suport paper. de fet, la plataforma de difusió i comunicació 
serà el portal WeB de la Xac i per extensió la pàgina WeB de cada arxiu. sense 
oblidar aquelles propostes en format paper que siguin escaients i necessàries en 
els diferents productes. no podem obviar la importància del paper com element 
tangible i de treball. en aquest sentit, s’impulsaran tant projectes digitals com en 
els formats tradicionals.

7.1.– Pdf intel·ligent

adobe acrobat permet lliurar formularis instantàniament des de qualsevol lloc 
del món que disposi d’una connexió d’internet. aquests formularis automatitzen 
l’entrada de dades i permeten enviar on-line i al moment aquestes informació a 
una base de dades central que gestiona el contingut i transforma les dades en el 
format desitjat. així, permet convertir fàcilment els fitxers pdF generats en el 
conjunt d’arxius de la Xac a formats tant diversos com Html, mdB, doc, 
rtF, Xls, Jpeg, tiFF y tXt.

actualment s’està utilitzant en diferents projectes desenvolupats per la sgaigd 
com el cens d’arxius de catalunya i properament en el gestor integrat del pres-
supost de la Xac i sgaigd. els resultats són molt positius i permeten un treball 
eficient i instantani entre el conjunt d’agents i operadors implicats en aquests 
projectes (arxivers, direcció arxius, auxiliars, informàtics, arxivers sgaigd, etc.).

a continuació presentem el diagrama de treball que permet visualitzar el flux 
d’informació i documentació des dels arxius-centres educatius que fan les propostes 
fins la seva presentació en la plataforma de difusió.
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circuit de gestió dels continguts dels serveis didàc-
tics de la Xarxa d’arxius comarcals de catalunya

{{ L’automatització permet desenvolupar un treball més eficient i redueix de 
forma important els desplaçaments. no obstant, les reunions de coordinació 
presencial són una eina bàsica per a la construcció i bon funcionament del 
servei didàctic.

simulant aquest circuit, un arxiver pot plantejar un projecte coordinadament 
amb un o diferents docents i enviar-lo electrònicament, contingut de la proposta 
i documents digitalitzats, perquè aquests siguin validats i introduïts en el sistema 
amb els paràmetres homologats des de la perspectiva arxivística i educativa. en 
el moment en que es validin poden ser utilitzats i formalitzar la difusió (mailing, 
WeB, etc.) que es consideri amb els diferents responsables del producte.

7.2.– Base de dades

la base de dades és l’instrument catalitzador del sdac i permet disposar de 
tota la informació i documentació consultable a nivell intern i extern (segons perfils 
d’usuaris). actualment s’està tancant l’arquitectura de la Bd amb dos línies d’acció:

{{ incorporar aquells elements que aportin un valor afegit a les dades i que 
permetin una millor presentació de les propostes didàctiques en l’àmbit 
intern i extern.
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{{ definir els paràmetres bàsics de l’eina informàtica que ha d’explotar i pre-
sentar les propostes didàctiques.

les dades bàsiques de l’estructura de la base de dades de treball i dels camps 
que es presentaran públicament són:2

Núm. camp Nom del camp Núm. camp Nom del camp

1 Foto portada 12 Toponímia

2 Número de document 13 Proposta didàctica

3 Nom de l'arxiu 14 Document informatiu

4 Autoria 1, 2,3, … 15 Data d'actualització

5 Títol del material 16 Comarca

6 Edita 17 Nivell Acadèmic

7 Any 18 Fonts d'arxiu

8 Col·lecció 19 Número de pàgines

9 Tipus de suport 20 Llengua

10 Tema

11 Cronologia Etc Etc.

aquesta proposta d’estructura de la base de dades s’està treballant en la línia de 
donar-li la màxima integració d’informació i disposar d’una eina molt útil tant per 
la recollida i avaluació de les propostes existents com per la incorporació de noves 
propostes i difusió d’aquests a través de la plataforma tecnològica corresponent.

un primer anàlisi planteja disposar de més de 50 camps descriptius de cada 
proposta didàctica. alguns camps obligatoris i altres opcionals atenent a la pro-
funditat i complexitat de cada proposta didàctica.

7.3.– Circuit d’actualitzacions

un dels aspectes més complexos del projecte del sdac és la introducció pro-
gressiva de propostes que arribant d’arreu s’hagin de normalitzar en format i 
incorporar els elements educatius i arxivístics que permetin disposar d’una fitxa 
del material didàctic el més precisa possible. el fet de disposar de sdac esperem 
que sigui un incentiu perquè molts arxius que no disposen de material didàctic i 
la resta que sí en disposen, iniciïn una nova fase incorporant nous productes al 
conjunt de la proposta. És innegable la necessitat que tots els arxius disposin d’un 
material didàctic i sigui utilitzat a nivell local o comarcal.

2. aquesta és una primera aproximació a l’estructura que es pot veure alterada en el desenvolu-
pament del projecte.
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com hem vist anteriorment, s’ha desenvolupat un circuit que permet l’enviament 
de la descripció de la proposta didàctica i dels documents digitalitzats per ser pro-
cessats i introduïts en el sistema. aquest flux s’està valorant i la seva representació 
final serà molt semblant a la que us mostrem a continuació:

7.4.– Plataforma d’explotació i difusió. El Web i portal de la XAC

la plataforma de treball permetrà homologar i presentar les propostes didàc-
tiques normalitzades i amb el segell de la Xac s’està dissenyant i es construirà a 
partir de les indicacions del grup de treball.

la idea inicial es disposar d’un espai WeB que permeti recuperar les propostes 
didàctiques des del portal WeB de la Xac. aquesta plataforma disposarà d’una 
base de dades i d’una interfície WeB que permetrà, en entorn públic, fer unes 
consultes bàsiques i, en un entorn privat, disposar del conjunt de la informació 
consignada.
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{{ el portal WeB de la Xac permet una difusió directa als interessats i facilita 
un accés remot i ràpid. l’explotació de la base de dades té una doble utilitat: 
el docent pot cercar productes del seu interès que encaixin en el programa 
formatiu i l’arxiver disposar d’una plataforma de comunicació per millorar 
les activitats existents i altres més innovadores.

8.– Enllaços d’interès:

Portal Xarxa d’Arxius Comarcals: http://xac.cultura.gencat.cat.

Arxius en línia: http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia.

XAC_premsa: http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora.

Patrimoni.gencat: http://patrimoni.gencat.cat/arxius.

http://xac.cultura.gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora
http://patrimoni.gencat.cat/arxius
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dones: violències, respostes i mediacions
disseny i realització d’un projecte de recerca his-
tòrica amb participació d’estudiants universitaris
Mireia Comas i Teresa Vinyoles
Universitat de Barcelona

presentarem els resultats d’un projecte de recerca que hem titulat Violències 
contra les dones, respostes i mediacions en el passat històric. el grup de recerca i 
innovació docent [contra]tÆdium del departament d’Història medieval, paleo-
grafia i diplomàtica de la universitat de Barcelona, varem proposar aquest projecte, 
l’any 2007, que en el seu moment va ser finançat per l’institut català de les dones.

la finalitat era iniciar una recerca històrica sobre la violència contra les dones i 
les respostes davant aquestes violències, utilitzant bàsicament fonts primàries dels 
temps medievals i moderns, procedents de diversos arxius catalans. el projecte de 
recerca es va dissenyar per ser treballat en equip i amb la participació dels estudi-
ants. es va creure convenient aprofitar les avantatges que ens oferien les tic, tant 
per facilitar el treball col·laboratiu com per a la difusió de la recerca.

el projecte ha tingut una durada de tres anys i s’ha dividit en tres fases:

{{ primera fase: disseny de la recerca, posada en comú dels objectius, reflexions 
metodològiques i creació d’eines pel treball en comú.

{{ segona fase: recerca històrica per part de cada un dels membres del grup, 
després d’haver elegit una temàtica concreta i unes fonts primàries per 
desenvolupar-la.

{{ tercera fase: difusió de la recerca per mitjà d’unes jornades de treball amb 
la participació activa dels estudiants. preparació de l’edició digital de les 
aportacions fetes.
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1.– Objectius del projecte

els objectius proposats en aquest projecte eren els següents:

{{ consolidar els estudis sobre les dones i la diferencia sexual en la història 
en els currículums acadèmics.
{{ establir, en equip, les bases de reflexió, les documentals i les metodològiques, 

per fer recerca històrica en temes relacionats amb la violència contra les dones
{{ cercar les fonts històriques que ens permetessin sentir les veus que denun-

ciaven o consentien en temps passat aquestes violències.
{{ introduir-nos, per mitjà de la documentació, a les respostes, estratègies 

i accions tant de les víctimes, com de la justícia i de la societat a l’entorn 
d’aquestes violències.
{{ aprofundir en l’estudi d’algun exemple significatiu.
{{ dissenyar materials i estratègies per difondre la nostra investigació.

2.– Desenvolupament del projecte

els membres de l’equip contra taedium que han participat en el projecte 
han estat: Júlia cabaleiro, elena cantarell, pau castell, mireia comas i carme 
muntaner, amb la coordinació de teresa Vinyoles. el nostre equip treballem des 
de 1998 per tal d’apropar la recerca a les aules i crear materials docents, partint 
de la base que hem d’apropar les fonts primàries a l’alumnat i crear les eines 
necessàries per treballar amb aquestes fonts, emprant les tic. amb aquesta fina-
litat ja havíem creat un instrument de treball per tal d’iniciar als estudiants en la 
recerca històrica, que inclou eines per la recerca en fonts primàries, tant escrites 
com arqueològiques.1

en aquesta línia, i seguint un dels objectius establerts, es va propiciar des de 
l’inici la participació en el projecte d’estudiants de màster i de doctorat interes-
sats en el tema, a la vegada que volíem apropar la recerca que fèiem a les aules 
en les matèries adequades. per la qual cosa es van promoure treballs de recerca 
en el sí de les assignatures impartides pel professorat de l’equip i tesis doctorals 
en aquesta línia, per tal d’estudiar casos concrets, d’aprofundir en el tema i que 
tingués continuïtat en el temps. de manera que s’han incorporat a l’equip una 
sèrie d’exalumnes, ja llicenciades, que han iniciat la seva recerca en temes concrets 
vinculats a la violència masclista i a les respostes davant d’aquesta, en concret hi 
han participat: soledad abejón, Francina carandell, araceli rosillo, azucena ruiz 
i ana rubio, que amb dedicació i professionalitat han col·laborat en les diferents 
fases del projecte.

1. El Bastidor: Construïm Història. http://www.ub.edu/contrataedium/presentacion.htm. [con-
sulta: 06/09/2010].

http://www.ub.edu/contrataedium/presentacion.htm
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2.1.– Primera fase:

la primera part del nostre treball va consistir en posar unes bases comuns 
de reflexió teòrica i de creació d’eines metodològiques per establir les hipòtesis 
de treball, els fonaments ideològics i el vocabulari consensuat, i crear les eines 
imprescindibles per tal que els membres de l’equip de recerca poguéssim treballar 
en comú.

els resultats han estat el disseny d’una base de dades documental, amb la creació 
d’una fitxa tipus, l’elaboració d’una llista de tipologies documentals i la redacció 
d’un repertori de paraules clau o tesaurus que reflectien els resultat dels debats 
teòrics fets en equip i ens permetia iniciar la recerca individual, anotant els resultat 
a la base de dades que estava a l’abast de tot el grup i ens permetia mantenir un 
contacte a través de la xarxa.

Base de dades documental
la base de dades2 que presentem és una eina àgil i versàtil pensada per faci-

litar tant el treball col·laboratiu com la difusió de la documentació. així, doncs, 
pel que fa al treball col·laboratiu, aquesta base de dades en línia permet establir 
diferents nivells de col·laboració: des d’administrador i editor fins a col·laborador 
i lector. tots els membres del projecte, per tant, eren editors de la base de dades 
per tal de poder introduir-hi els documents treballats a mesura que avançaven en 
la seva tasca de recerca.

per altra banda, cal dir que aquesta és una eina fàcil de manipular, amb una 
interfície que permet donar les instruccions d’ús pertinents a un editor amb poca 
experiència en l’ús de les bases de dades. aquestes instruccions apareixen en la 
fitxa de color vermell, de manera que amb aquestes petites orientacions sobre el 
contingut de cada camp es poden establir uns criteris comuns per a tots els editors. 
d’aquesta forma, doncs, s’aconsegueix que el conjunt mantingui una unitat d’estil 
determinada i uns criteris científics comuns. tanmateix, cal dir que dues persones 
de l’equip es van dedicar a fer una revisió final de totes les fitxes elaborades.

el disseny conceptual dels camps també va ser fruit de les primeres trobades, 
en què es va discutir com havia de ser la fitxa que havia de recollir els resultats de 
la nostra recerca i que, al mateix temps, pogués facilitar la cerca d’informació. en 
la fitxa es pot afegir tant la imatge del document, com també la seva transcripció 
o qualsevol altre tipus de fitxer que es vulgui adjuntar a la fitxa del document.

2. la base de dades es pot consultar en línia a l’adreça http://www.ub.edu/crai/mes/quedocf.
php?col=donesvrm. per al disseny d’aquesta base de dades s’ha comptat amb el suport del crai de la 
universitat de Barcelona.

http://www.ub.edu/crai/mes/quedocf.php?col=donesvrm
http://www.ub.edu/crai/mes/quedocf.php?col=donesvrm
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exemple de fitxa:
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Paraules clau
en quant a la recuperació de la informació, cal dir que el motor de cerca de la 

base de dades permet identificar tots els elements ubicats en qualsevol dels camps 
i confeccionar llistats diferents, segons els resultats de cerca obtinguts. l’opció 
“fullejar camps” permet navegar per la base de dades de manera transversal ja que 
indexa el camps requerits. d’aquesta manera, tots els camps inclosos en la base 
de dades –excepte els camps de text multilinea (regest, comentaris, etc.)– poden 
constituir al mateix temps un índex analític. tanmateix qualsevol paraula o dada 
continguda en qualsevol tipus de camp pot ser localitzada pel cercador.

destaquem sobretot la tasca de reflexió sobre el tema, que s’ha concretat en la 
redacció del llistat de paraules clau. es va debatre per tal de dissenyar un tesaurus, 
configurant un arbre de coneixement sobre el tema que ens ocupa. en el tesaurus 
s’hi van incloure tant mots genèrics en substantiu, com ara per exemple: abandó, 
resistència, solidaritat…, com adjectius sexuats, com ara: insubmisa, dialogant, 
adúltera… la llista de paraules va sorgir arran dels temes de reflexió que varem 
discutir amb l’equip de recerca. no és només una eina de cara a facilitar una cerca 
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temàtica dins la base de dades, sinó també el resultat d’una reflexió en comú sobre 
el tema, és a dir, conté una base teòrica que considerem important.

Hem de dir això perquè sabem, i hem afirmat moltes vegades, que les tic són 
unes eines de treball molt útils tant en la difusió de les fonts primàries, com per 
apropar-les als estudiants, com per al treball col·laboratiu; no són un objectiu en 
si, sinó, com dèiem, uns instruments útils. però això no vol dir que puguem crear 
eines per a la recerca històrica sense una base teòrica al darrera, ja que creiem en 
els valors socials i educatius de la Història.3 Hem estat historiadors i historiadores 
que hem creat les eines que considerem apropiades per encaminar una recerca 
concreta pel camí d’una història arrelada en els problemes i la societat del present. 
És a dir, crear eines digitals no és tasca només d’informàtics sinó que nosaltres, 
historiadores compromeses i docents de la història, ens hi hem d’implicar.

els conceptes generals emprats en l’arbre han estat: Violència, delictes sexuats, 
vida, marginades, respostes, mediacions, valors.4 per altra banda disposem de la 
llista d’aquestes paraules per ordre alfabètic, per tal de facilitat la redacció de 
noves entrades i la consulta de la base de dades.

2.2.– Segona fase:

aquesta par central del projecte ha consistit en la cerca de fonts històriques 
primàries que ens han permès apropar-nos a les violències contra les dones i també 
sentir les veus que denunciaven o consentien en temps passat aquestes violències. 
ens hem ocupat del buidat sistemàtic de documentació en la seva major part inè-
dita, incloent-la en forma de fitxes a la base de dades. en aquest sentit, tenim en 
aquests moments una base amb més de 200 fitxes documentals, majoritàriament 
extretes de documents arxivístics, que són una mostra de la informació diversa 
que es pot trobar sobre la violència contra les dones.

Hem analitzat les fonts documentals, de manera que per a cada violència hem 
mirat d’esbrinar la resposta que la societat i les dones mateixes tenien davant els 
fets violents. encara que no amb tanta profusió com volíem, hem pogut trobar 
exemples de les respostes de les dones, i algunes estratègies i mediacions d’aquelles 
davant les violències i els conflictes. en aquest sentit es pot consultar la base de 
dades que presentem.

3. Hem escrit sobre el tema a l’article col·lectiu: [contra]tÆdium. «Baixem de les tarimes i 
connectem: recerca en Història medieval i innovació docent». Acta Mediaevalia, 2003-2004, 25, 
pàgs. 977-1004; vInyoles, teresa, «teaching History, learning History: a three-Way dialogue». Imago 
Temporis. Medium Aevum, 2007, 1, pàgs. 189-201; vInyoles, teresa «¿Qué historia para qué enseñanza?», 
ponencia inèdita presentada en el congrés internacional Taula d’Història: el valor social y educativo de 
la Historia, celebrat a Barcelona el 2007.

4. Hem inclòs la llista agrupada per conceptes a l’annex 1.
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Hem treballat amb fons de diversos arxius: arxiu de la catedral de Barcelona 
(acB), arxiu de la corona d’aragó (aca), arxiu diocesà de Barcelona (adB), 
arxiu diocesà de girona (adg), arxiu ducal de medinaceli (adm), arxiu His-
tòric de la ciutat de Barcelona (aHcB), arxiu Històric de protocols de Barcelona 
(aHpB), arxiu municipal de lleida (aml), fons de reserva de la Biblioteca de la 
universitat de Barcelona i de la Biblioteca de catalunya.

cada membre del grup de treball ha aprofundit en un tema concret, de manera 
que la base de dades recull una sèrie d’exemples que ens apropen a un ventall força 
variat de temes dins la hipòtesi proposada. com hem dit, es tracta només d’una 
mostra documental. de fet, no hem anat a cercar exemples significatius, sinó que 
mentre anàvem mirant la documentació en trèiem exemples que per a nosaltres 
eren interessants i ens introduïen en un ventall molt ampli d’aspectes relacionats 
i que cobrien un arc social i temporal extens. els temes que s’han treballat són: la 
situació de les vídues, a partir de documentació notarial; la casa de les egipcíaques, 
a partir de documentació municipal; la violència sexual contra les dones, a través 
de documentació processal civil i eclesiàstica; la bruixeria a finals de l’edat mitja 
i moderna, a partir també de documentació processal, especialment senyorial; els 
matrimonis forçats, amb documentació episcopal i notarial. també hem treballat 
amb fonts iconogràfiques, literàries i arqueològiques.

2.3.– Tercera fase:

aquesta part del projecte, no enllestida del tot, anava destinada a crear estra-
tègies i dissenyar material per difondre la nostra investigació.

de moment, es va difondre la feina realitzada a la Facultat de geografia i His-
toria el febrer i març de 2010, en el marc de les Jornades de cultures medievals, 
organitzades conjuntament pel nostre grup de recerca, l’institut de recerca en 
cultures medievals (ircVm) i el màster en cultures medievals de la universitat 
de Barcelona. les jornades es van titular “debats sobre les respostes i estratègies 
de les dones enfront les violències en el passat històric” i van comptar amb una 
important assistència d’estudiants de diferents nivells universitaris que van parti-
cipar activament en els debats i tallers que van seguir a les exposicions fetes pels 
membres de l’equip de recerca, tant professorat com alumnes. en l’organització 
també van participar-hi tant l’alumnat com el professorat.

les jornades es van distribuir en tres sessions que van ocupar tres tardes sen-
ceres, la primera es va dedicar íntegrament a les fonts; les altres dues jornades 
van ser temàtiques, però sempre apropant als assistents a les fonts primàries, ja 
que disposaven d’un dossier en el qual es recollia una selecció de fonts. cada 
sessió contenia ponències, debats i tallers. en els tallers es va treballar amb fonts 
històriques i amb la base de dades documental i amb el tesaurus, de manera que 
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les Jornades van servir com a presentació tant de la recerca històrica, com de la 
base de dades en línia.5

en aquesta fase final, a partir de la mostra de documents recollits, s’ha elabo-
rat un esquema amb diversos apartats, pensats com a capítols de llibre o articles, 
que cadascuna/un de nosaltres desenvoluparà duent a terme recerques temàtiques 
concretes. actualment estem treballant de cara a la publicació dels resultats de la 
recerca, i de la documentació que la sustenta, en format digital.

3.– Conclusió

amb el convenciment que el coneixement del passat pot ajudar a comprendre els 
problemes del present i projectar respostes de cara al futur, varem iniciar la nostra 
recerca històrica sobre un tema que ens ocupa i preocupa: la violència contra les 
dones. amb la finalitat de realitzar una immersió, en equip, en les fonts primàries, 
i amb la voluntat que participessin en el projecte estudiants, hem creat unes eines 
que creiem adequades per tal de fer un buidat de la documentació sobre el tema i 
compartir-les, primer entre nosaltres, i després oferir-les en línia.

considerem que la creació d’aquestes eines ha d’estar sustentada en una base 
teòrica consistent. Hem presentat públicament i debatut els primers resultats del 
treball realitzat, caldrà ara acabar d’elaborar la recerca i difondre’n els resultats. 
creiem que el format digital és la millor manera de fer arribar els resultats a la 
societat.

4.– Annex 1: Paraules clau agrupades per conceptes

Violències: abandó, abús, acusació, agressió, agressió sexual, amenaça, assas-
sinat, càstig, coacció, condemna, custòdia desheretament, deshonra, detenció, 
difamació, discòrdia, discriminació, empresonament, engany, enverinament, 
excomunió, exili, expropiació, fals testimoni, forca, flagel·lació, guarda, guerra, 
indefensió, ingrés, inquisició, insult, intent de violació, interrogatori, intimida-
ció, lapidació, mals usos, maltractament, martiri, matrimoni forçat, mentida, 
menyspreu, metzina, misogínia, mutilació, pena, pena capital, persecució, poder 
marital, por, presó, pressió, prohibició, rapte, reclusió, represàlia, repudi, retret, 
seducció, segrest, sermó, servitud, suïcidi, tancament, temor, turment, vergonya 
pública, vexació, violació.

{{ abandonada, acusada, agredida, ajusticiada, amenaçada, assassinada, 
atemorida, castigada, condemnada, confessa, custodiada, empresonada, 

5. podeu consultar el programa de les Jornades a l’annex 2.
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enclaustrada, endimoniada, enganyada, enverinada, enverinadora, excomu-
nicada, exiliada, expòsita, expropiada, degollada, denunciada, desheretada, 
deshonrada, detinguda, difamada, discriminada, ferida, flagel·lada, guarda-
da, indefensa, insultada, interrogada, intimidada, lapidada, malmaridada, 
malmonjada, maltractada, màrtir, mentidera, menyspreada, mutilada, per-
seguida, pressionada, raptada, reclosa, remença, repenedida, represaliada, 
repudiada, seduïda, segrestada, silenciada, suïcida, tancada, turmentada, 
vexada, violada, vulnerable.

Delictes sexuats: adulteri, agressió sexual, alcavoteria, amistançament, avorta-
ment, bigàmia, bruixeria, concubinatge, conjur, cugúcia, deshonestedat, escàndol, 
fetilleria, homosexualitat, incest, infanticidi, intent de violació, luxúria, lesbia-
nisme, màgia, parricidi, pecat, prostitució, sortilegi, uxoricidi.

{{ endevina, adúltera, akelarre, alcavota, amistançada, bordell, bruixa, 
conjuradora, concubina, deshonesta, diabòlica, escandalosa, fetillera, ho-
mosexual, lesbiana, luxuriosa, metzinera, pecadora, prostituta, posseïda, 
sortílega, transvestida.

Vida: adolescència, bogeria, casament, concubinatge, divorci, dot, embaràs, 
emigració, enamorament, escreix, esclavatge, infantament, infantesa, legitimació, 
malaltia, manutenció, maternitat, matrimoni, menor d’edat, orfandat, part, pro-
metatge, pubertat separació, segones núpcies, solteria, solitud, vellesa, viduïtat, 
virginitat.

{{ adolescent, amant, àvia, bígama, beata, beguina, casada, concubina, divor-
ciada, donzella, dotada, embarassada, enamorada, esposa, filla, germana, 
il·legítima, indotada, infantada, legítima, malalta, mare, monja, muller, 
nena, òrfena, partera, pubilla, promesa, separada, serventa, sogra, sola, 
soltera, vella, verge, vídua.

Marginades: borda, boja, captaire, càtara, cega, condemnada, conversa, emi-
grant, esclava, jueva, expòsita, fetillera, folla, forastera, gitana, heretge, india, 
leprosa, lliberta, llora, mora, morisca, muda, musulmana, miserable, negra, serva, 
sorda, pobra, rodamón, sarraïna, semilliure, serva.

Respostes: absolució, adulteri, autodeterminació, castedat, censura, clausura, 
confessió, conjur, control, conversió, crit, defensa, denúncia, desacatament, de-
sobediència, divorci, drets, emancipació, fortalesa, fugida, hàbit, independència, 
indignació, infidelitat, ingeni, insubmissió, ironia, llibertat, matrimoni clandestí, 
monacat, no violència, obediència, pau, paraula, pelegrinatge, penitència, perdó, 
petició, plor, queixa, rebel·lia, rebuig, reconeixement, reparació, resclusatge, 
resignació, resistència, saber, silenci, súplica, submissió, transgressió, treball, 
valors, venjança.
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{{ absolta, autònoma, casta, desobedient, dialogant, confessa, emancipada, 
fidel, fugitiva, independent, indignada, infidel, insegura, insubmisa, obedi-
ent, penitent, pelegrina, perdonada, pietosa,rebel, reconeguda, resignada, 
segura, submisa, repenedida, resclusa, resistent, sanadora, sàvia, transgres-
sora, transvestida, venjada, venjadora.

Mediacions: acolliment, acord, alliberament, almoina, amistat, asil, arbitratge, 
assistència, caritat, compassió, comprensió, complicitat, conciliació, concòrdia, 
consell, diàleg, educació, generositat, germanor, hospital, intercessió, legitimació, 
leproseria, hospici, maternitat, mediació, mestratge, negociació, pacte, paternitat, 
petició, pietat, pau, protecció, reconeixement, solidaritat, sororitat, testimoni 
tutoria, transmissió, veïnatge

{{ alliberada, acollida, acollidora, almoinera, arbitradora, asilada, assistida, 
benefactora, còmplice, conciliadora, educadora, defensada, deixeble, filla, 
generosa, germana, guaridora, hospitalera, intercessora, legitimada, lle-
vadora, mare, mediadora, mestra, mitjancera, negociadora, pacificadora, 
protegida, protectora, recollida, solidària, tutora, veïna.

Valors. amor, autoritat, costum, dret, fidelitat, honra, justícia, moral sexual, 
relació.

5.– Annex 2: Programa de les jornades
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La microhistòria de sant Feliu de Llobregat a tra-
vés dels alumnes d’eso: una proposta de treball 
del col·legi Mare de déu de la Mercè amb l’arxiu 
comarcal del Baix Llobregat (acBLL)
xavier Cortés Nadal
Professor d’ESO. Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat

1.– Introducció

el col·legi mare de déu de la mercè fa gairebé una dècada que duu a terme 
accions educatives compartides amb l’arxiu comarcal del Baix llobregat1 i que 
duu a terme activitats en col·laboració amb l’àrea d’educació i cultura de l’ajun-
tament de sant Feliu.2

la finalitat pedagògica de tot això és treballar amb el conjunt de les vuit compe-
tències bàsiques i l’ús de les noves tecnologies, incidint especialment en les següents:

{{ competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
{{ competència cultural i artística.
{{ competència d’aprendre a aprendre.

1. Vegeu les comunicacions publicades en les actes de les anteriors jornades (cortés naDal, Xavier. 
«la història del col·legi mare de déu de la mercè de l’arxiu comarcal de sant Feliu de llobregat a 
través dels alumnes de quart d’eso». a: trIBó, gemma (coord.). Didàctica amb fonts d’arxius. Primeres 
Jornades Ensenyament-Arxius. Barcelona, 5, 6 i 7 de setembre de 2002. Barcelona: ice 2002, p. 181-184. 
cortés naDal, Xavier. «125 anys de presència mercedària a sant Feliu de llobregat: recuperació de 
la memòria i activitat educativa en col·laboració amb l’arxiu comarcal». a: trIBó, gemma (coord.). 
Democràcia, ciutadania i arxius. Segones Jornades Educació-Arxiu. Barcelona, 6 i 7 de setembre de 2005. 
Barcelona: ice 2006, p. 99-104.).

2. des de fa dos anys, els alumnes de 2n d’eso «apadrinen» el palau Falguera, edifici monumental 
local, tot estudiant-lo a través d’una representació teatral i d’activitats a l’aula, concretament a l’assig-
natura de socials i al taller d’expressió artística. es repassa la història del palau, dels seus propietaris 
i de la ciutat de sant Feliu de llobregat. a més, des del curs 2009-10 hi ha una assignatura optativa a 
3r d’eso que apropa els alumnes al conjunt monumental modernista i que ha fet que sant Feliu hagi 
creat un itinerari modernista. els alumnes estudien els elements modernistes. el resultat del seu treball, 
a partir d’aquest curs, completarà la informació disponible a la xarxa en el marc d’una col·laboració 
amb l’àrea municipal de noves tecnologies i del treball de sant Feliu de llobregat.
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{{ competència en el tractament de la informació i l’ús de les noves tecnologies.

2.– Protagonistes del projecte

alumnes de primer, segon i tercer d’eso de les assignatures optatives, ciències 
socials, religió i taller d’informàtica, així com el professorat, famílies de sant 
Feliu i personal de l’arxiu Històric comarcal.

3.– Objectius del treball

la finalitat del nostre treball, en el marc d’aquesta col·laboració arxiu - acció 
educativa,3 és la següent:

{{ crear un sentiment de pertinença i respecte a la pròpia ciutat.
{{ Valorar el patrimoni cultural (imatges, edificis, memòria històrica, etc.) i 

col·laborar en la seva protecció.
{{ descobrir l’arxiu Històric com un espai ciutadà.
{{ donar difusió a la tasca duta a terme utilitzant les noves tecnologies.
{{ apropar els continguts a la realitat més propera.

4.– Continguts per treballar

un cop establerts els objectius i les competències, cal especificar els continguts 
que s’han de treballar, tenint en compte que el treball va dirigit a alumnes de 
diversos cursos.

el primer contingut, general de primer a tercer d’eso, es considera que ha 
de ser:

{{ l’arxiu comarcal del Baix llobregat com a font d’informació.

aquest contingut el centrarem a conèixer els fons que poden ser útils a cada 
assignatura per al nostre treball de recerca de microhistòria. està previst fer-ho 
treballant a través del web de l’arxiu i altres fonts d’informació. al segon trimestre, 
es preveu poder fer una visita al nou espai.4

pel que fa als cursos i a les assignatures, a primer d’eso, a l’àrea de religió i 
cultura religiosa, es treballarà el fet religiós. la ciutat de sant Feliu i el nostre 

3. deixem de banda altres objectius de caràcter més pedagògic o específics de la tasca educativa.
4. el motiu que no es visiti l’arxiu és el recent canvi d’ubicació, el primer trimestre del curs actual. 

a partir del segon trimestre part del treball es farà in situ a l’arxiu.
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entorn cultural n’estan ben farcits d’exemples. per no estendre excessivament el 
treball, es pot dir que el contingut que es treballarà serà:

{{ les festes al llarg del temps.

a segon d’eso, els alumnes, com ja hem indicat amb anterioritat en la segona 
nota, duen a terme l’apadrinament del palau Falguera. així doncs, el tema que 
s’ha de treballar és:

{{ el palau Falguera i la toponímia de sant Feliu de llobregat al llarg del temps.

aquí les assignatures implicades seran ciències socials i el taller d’expressió 
artística.

a tercer d’eso, el treball manté la interdisciplinarietat amb la col·laboració 
entre el taller d’informàtica, educació per la ciutadania i l’optativa sobre el mo-
dernisme. així doncs, els continguts que s’hauran de treballar són els següents:

{{ al taller d’informàtica: la difusió i presentació del treball dut a terme a 
través de recursos web 2.0 i la col·laboració amb altres entitats.
{{ a educació per la ciutadania: l’associacionisme ciutadà a través del temps.
{{ a l’optativa sobre el modernisme: sant Feliu com a ciutat modernista.

5.– Activitats d’ensenyament i aprenentatge

Per fer possible tot això cal dur a terme unes activitats d’ensenyament-apre-
nentatge en què es puguin desenvolupar les habilitats i realitzar els objectius 
proposats. Així doncs, algunes de les activitats que es proposen són les següents:

5.1.– Conèixer l’Arxiu de Sant Feliu (activitat de 1r a 3r d’ESO)

temporalització: dues sessions

Avaluació inicial

Marca amb una creueta la resposta:

Preguntes SÍ NO

Saps si a Sant Feliu hi ha un arxiu?

Saps per a què serveix un arxiu?

Saps si tu pots mirar els materials que hi ha?

Saps si tu podries deixar-hi materials?

Digues on buscaries la informació d’aquestes preguntes:
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Avaluació formativa
el pas posterior és contestar la fitxa següent en grups, consultant bàsicament 

el web de l’arxiu i altres materials.

1. completar una fitxa de treball

Coneguem l’Arxiu de Sant Feliu

Localització

Horari

Adreça web 

Correu electrònic

Fes una creu al costat dels materials que custodia 
l’arxiu 
(1r i 2n d’ESO)

Fotografies

Vídeos

DVD

Llibres d’actes

Cartes

Instàncies

Cartells 

Documentació d’ajuntaments

Documentació de persones particulars

CD

Enumera quins materials custodia l’Arxiu Comarcal 
(3r d’ESO)

Qui hi pot accedir?

Cronologia dels materials custodiats 

Fotografies

Vídeos

DVD

Llibres d’actes

Cartes

Instàncies

Cartells 

Documentació d’ajuntaments

Documentació de persones particulars

USB 
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2. tasca d’autoavaluació i d’autoregulació

Preguntes SÍ NO

Saps si a Sant Feliu hi ha un arxiu?

Saps per a què serveix un arxiu?

Saps si tu pots mirar els materials que hi ha?

Saps si tu podries deixar-hi materials?

Avaluació sumatòria
a partir de la informació obtinguda, explica amb un mínim de 30 paraules i un 

màxim de 100 per què és important la tasca de l’arxiu. Justifica les teves opinions 
amb les informacions de les tasques dutes a terme.

5.2.– Activitats generals per cursos

a primer d’eso, està previst desenvolupar l’activitat següent:

{{ Festes i tradicions al llarg del temps a Sant Feliu de Llobregat.

de l’activitat de les festes i tradicions al llarg del temps a sant Feliu de llo-
bregat es proposa, primerament, fer l’avaluació inicial: d’un llistat de dies festius 
confeccionat pels alumnes i completat pel professor, se’ls pregunta quines festes 
creuen que tenen un origen religiós.

a continuació, en el marc de l’avaluació formativa, es treballa l’origen i les 
manifestacions d’aquesta festa. aquest és el moment en què entra en joc el treball 
de recerca.

així, en col·laboració amb l’arxiu es presentaran a l’aula diverses imatges de 
festes que se celebraven, com per exemple el corpus, i de festes que se celebren 
actualment, com per exemple el carnaval.5

els alumnes, en grups de tres, hauran de fer una llista de preguntes planteja-
des per obtenir informació de la festa. aquesta llista es posarà en comú a l’aula 
i es triaran les preguntes més significatives per fer una fitxa d’anàlisi sobre el fet 
religiós a través de les festes.

5. es treballen majoritàriament festes religioses de les tradicions de religions revelades (islam, 
judaisme i cristianisme).
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alhora, es farà imaginar als grups que es troben davant d’una persona de l’època 
de les imatges. caldrà que pensin preguntes per fer-li. a continuació es posaran 
en comú i es farà una llista de les preguntes que li farien.

un cop fet això, cada grup haurà de fer el següent:

{{ Buscar en el seu nucli familiar més proper, o en el cercle d’amistats, imatges 
de les festes que, per les seves característiques, es considerin d’origen religiós.

{{ Fer entrevistes a persones del nucli familiar o del cercle d’amistats que hagin 
viscut en el període d’aquestes imatges perquè expliquin els records que en 
tenen. Facilitarà la feina el fet que els alumnes disposin d’ordinadors por-
tàtils personals, ja que les entrevistes s’hauran de gravar amb un programa 
adequat i s’hauran de transcriure els elements que aportin més informació.

tota la informació obtinguda i les imatges s’implementaran a la fitxa d’anàlisi, 
que un altre grup d’alumnes avaluarà.

l’avaluació sumatòria d’aquest treball consistirà a descriure tres festes d’origen 
religiós i els elements més significatius d’aquest fet religiós.

per a segon d’eso, l’activitat està relacionada amb el palau Falguera i la topo-
nímia de sant Feliu de llobregat al llarg de la història.

en primer lloc, es parlarà de la toponímia a sant Feliu de llobregat al llarg 
del temps.

l’avaluació inicial consistirà a completar el quadre següent:

Preguntes SÍ NO

Saps què és el Palau Falguera?

Saps quins serveis s’ofereixen al Palau Falguera?

Saps el nom del carrer on vius?

Saps el nom del lloc on vius?

Saps què significa el nom del carrer on vius?

l’activitat continuarà amb un treball de grup i amb la consulta del web de sant 
Feliu de llobregat. es tracta de fer un quadre amb un processador de textos amb 
els elements següents:
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Nom del barri on viuen Nom dels carrers on viuen
Nom de les parades de 
transport públic que hi 
ha en el barri on viuen

un cop fet això, caldrà que els alumnes busquin dades sobre els seus carrers, 
el barri o el nom de les parades de transport públic i que n’expliquin el significat.

a continuació se’ls presentaran imatges de l’arxiu Històric sobre diferents llocs 
de sant Feliu de llobregat i se’ls demanarà que, en grups, descriguin el que veuen 
i diguin a quin lloc correspon i com saben que és sant Feliu.

després de posar en comú el resultat d’aquesta activitat, se’ls explicarà que 
els llocs no sempre tenen el mateix nom i que a vegades aquests noms canvien o 
perpetuen el record d’elements que han desaparegut. se’ls demanarà que facin el 
següent, per grups:

{{ Buscar en el seu nucli familiar més proper o en el cercle d’amistats imatges 
del carrer on viuen.

{{ entrevistar persones que hagin viscut en el període d’aquestes imatges i 
que n’expliquin els seus records. Facilitarà la feina el fet que els alumnes 
disposin d’ordinadors portàtils personals, ja que les entrevistes es gravaran 
en un programa adequat i se’n transcriuran els elements que aportin més 
informació.

l’avaluació sumatòria, que conclou el treball, consistirà en un altre quadre en 
què es preguntarà de nou sobre l’origen i l’evolució de carrers, barris i noms de 
parades de transport públic que hi ha on viuen els alumnes o amb els quals tenen 
una vinculació especial, perquè hi viu un familiar, perquè hi han passat part de 
la vida, etc.

en segon lloc, caldrà fer una redacció del palau Falguera i la seva història amb 
els principals fets que hi han succeït i els usos que l’ajuntament li dóna actualment.

a part d’aquestes activitats, en el marc de l’acte d’apadrinament que es duu 
a terme com a centre del palau Falguera, es proposa fer una exposició sobre els 
principals canvis de sant Feliu als segles xix i xx amb les imatges proporcionades 
pels alumnes i les cedides per l’arxiu.

els alumnes de tercer d’eso col·laboraran en diversos aspectes en aquesta 
tasca. des del taller d’informàtica, ells seran els protagonistes en el procés de 
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difusió, ja que es proposa la xarxa com a lloc per donar a conèixer els resultats 
dels principals continguts treballats per altres cursos.

es tracta de fer un bloc amb els materials proporcionats pels companys, amb 
l’assessorament de l’arxiu comarcal, que difongui les principals aportacions ob-
tingudes pels alumnes de 1r i 2n, amb imatges i testimonis.

a més, aquests alumnes de 3r d’eso, que fan l’assignatura d’educació per la 
ciutadania, en col·laboració amb l’arxiu, treballaran el contingut de l’associaci-
onisme i el compromís social a sant Feliu.

s’haurà de fer un treball de recerca amb imatges i escrits sobre quines han estat 
algunes de les principals entitats ciutadanes de sant Feliu. en la segona part del 
treball, els alumnes hauran de preguntar a les seves famílies quines persones col-
laboren en diferents entitats de la ciutat i hauran d’investigar, a través d’entrevistes 
i de recollida d’imatges, quina és la tasca feta per la persona i l’entitat.

els materials obtinguts de més interès passaran a formar part dels fons de l’ar-
xiu, i constituiran un material didàctic i de difusió sobre la tasca de les entitats a 
la mateixa ciutat a través dels seus protagonistes.

alhora, des del curs passat els alumnes de 3r d’eso del nostre centre treballen 
en l’assignatura trimestral el modernisme a sant Feliu de llobregat. el treball 
s’orienta a investigar, dins les seves possibilitats, el modernisme a la ciutat. aquest 
curs, a més de fer la tasca de recerca sobre el modernisme, estudiant in situ els 
diferents edificis, copsant la informació que hi ha disponible dins la mateixa ruta 
modernista o dispersa a la xarxa, es vol fer una aproximació als materials dis-
ponibles a l’arxiu i a aquells que els mateixos alumnes puguin extreure dels seus 
nuclis familiars o dels cercles d’amistats, i també a aquelles informacions que es 
podrien obtenir a través de la col·laboració amb altres cursos.

també en aquest cas s’intentarà que els materials més interessants es dipositin 
a l’arxiu i que els mateixos alumnes elaborin uns materials educatius sobre el 
modernisme a sant Feliu, adreçats als seus companys.

6.– Conclusions

la primera sensació que es té, tant des del punt de vista del professor, com de 
l’arxiu comarcal, és que es tracta d’un treball molt ambiciós, i per això es preveu 
que els projectes es prolongui més d’un curs.
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la col·laboració amb l’arxiu,en el marc de l’àmbit escolar, es concreta princi-
palment en els àmbits següents:

{{ la formació dels alumnes en el coneixement del que és un arxiu.

{{ l’assessorament, la difusió i la selecció del material.

{{ l’ús i el coneixement, per part dels alumnes, de l’espai de l’arxiu i el fons 
disponible.

{{ la col·laboració amb la tasca educativa del centre i, en concret, amb les 
àrees d’humanitats implicades.

{{ l’aportació al fons de materials inèdits.

per part del centre, implica fer pedagogia amb les famílies sobre la importància 
de la memòria històrica i implicar-les en la tasca educativa dels seus fills, alhora que 
suposa superar suspicàcies provocades pel que pot semblar una invasió d’intimitats.

també suposa un repte per als alumnes el fet de descobrir que més enllà del seu 
present hi ha un passat que pot haver desaparegut en gran part, però que impregna 
elements quotidians que cal descobrir. així mateix, ajuda a superar la visió que 
la història és un element aliè a la seva vida i que se centra en grans protagonistes 
o en persones meritòries.

els alumnes descobreixen que sant Feliu, la seva ciutat, és una ciutat amb 
«petites joies» de les quals ells poden ser responsables i, alhora, es desperta en 
ells una consciència ciutadana que els mostra que és necessari ajudar a construir.

És, per sobre de tot, una aposta de risc. en desconeixem els resultats, però in-
tuïm que, per minsos que puguin semblar, l’esforç col·lectiu de preservar la nostra 
memòria en el moment present és un exercici democràtic fonamental.

aquell qui no sap d’on ve, difícilment sap on va.
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La portada del Monestir de santa Maria de ripoll: 
l’ús de xAc premsa com a recurs per introduir-se 
en la seva història
Joan Ferrer
Director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès

prou bé sabeu que l’aproximació de l’art i la història als alumnes requereix 
de grans dosis de perseverança i paciència. al meu entendre, la postmodernitat 
actual ha confegit als valors relacionats amb el pragmatisme del coneixement 
que s’adquireixen en edat escolar una consideració de veritat absoluta i inqüesti-
onable. però no per l’existència cada vegada més fort i ben aferrat d’aquest mur, 
que ens condicionen els nostres intents per proporcionar valors més humanistes 
als nostres infants i adolescents, hem de donar la batalla per perduda. cal mutar 
la nostra manera habitual d’introduir l’art en els escolar i cercar noves maneres 
de facilitar-los l’apropament a aquest elements estètics i patrimonials del nostre 
passat perquè, amb ells, s’aferma la consciència per pertinença a una comunitat. 
aquest canvi, per força, no és exclusiu de la comunitat d’ensenyants; els qui, des 
dels arxius, tractem amb estudiants estem obligats, també, a afrontar aquesta 
adaptació. des de l’arxiu comarcal del ripollès creiem en els recursos propis de 
l’entorn de les tic per apropar i facilitar –també podríem parlar d’amorosir– als 
alumnes certes temàtiques curriculars, a priori feixugues i sovint qualificades 
d’inservibles pels estudiants.

afortunadament, el nostre entorn geogràfic és bressol d’un estil artístic que 
ha donat mostres universalment reconegudes. i aquest és un component que cal 
aprofitar quan ens cal impartir coneixements d’art i d’història. la portada de 
ripoll és una icona del país, un exemple abastament conegut i, només de ser-hi 
al davant i contemplar-la, imposa, agrada, és atractiva, és imponent i, sobretot, 
el seu contingut entra fàcilment pels ulls… aquests són factors positius per estal-
viar-nos una reacció negativa només de començar i evitar el fracàs que, en altres 
casos menys famosos, hom es pot trobar.

per treballar amb la portada romànica de ripoll hem estructurat un dossier 
didàctic que, de pas, aprofundeix en l’estil en qüestió i en la seva importància per 
a la història del país i d’occident. el dossier està dividit en tres parts: la primer 
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està destinada a donar les pautes genèriques sobre l’estil romànic i les seves par-
ticularitats en l’entorn cultural català. la segona se centra en difondre i exposar 
sintèticament les manifestacions d’aquest estil en l’àmbit de l’arquitectura, l’es-
cultura i la pintura. i la tercera està dedicada pròpiament a la portada de ripoll, 
emblema de l’escultura romànica, en la qual es facilita informació sobre el context 
històric del moment de la seva realització, la significació de les parts que compo-
sen la portada, i, finalment, els intents de preservació i conservació realitzats al 
llarg del segle XX.

centrem-nos en aquesta darrera part que és l’objectiu d’aquesta comunicació. 
És, en aquest punt, on l’ús de xAc premsa pren força, per una banda, com a eina 
de recerca de notícies sobre les intervencions de preservació que s’han efectuat a 
la portada, els emmotllaments i estudis i, en definitiva, les patologies detectades 
i, per altra, com a al·licient als alumnes per utilitzar les tic i habituar-se en el 
complex món dels cercadors i els documents electrònics. no es tracta només que 
en puguin extreure informació sobre la portada; l’objectiu principal és donar-los 
a conèixer un recurs potent, àgil i pràctic que poden utilitzar en qualsevol dels 
àmbits i dels seus estudis. precisament el dossier està adreçat als alumnes de primer 
de batxillerat en vista al futur treball de recerca que d’aquí a poc hauran d’iniciar 
i de presentar durant el curs següent.

en el desenvolupament del dossier s’incideix en la possibilitat de localitzar 
notícies més enllà de l’entorn geogràfic del monument, s’adverteix de la polisèmia 
dels mots de recerca, es practica amb la creació i l’ús de les cistelles de documents, 
anomenats dossiers temàtics, que proporciona xAc premsa i, en darrer terme, 
es comenta el grau de fiabilitat dels cercadors. per complementar les proves de 
recerca, esmentem, sintèticament, els processos, alguns de manuals i d’altres au-
tomatitzats, que utilitzem els arxius per tal de proporcionar aquesta premsa i els 
seus potencials d’interrogació a la ciutadania.

en resum: amb el dossier sobre la portada, volem aprofitar la celebritat d’aquest 
objecte per

{{ donar quatre pinzellades de l’art romànic,
{{ significar la importància de la portada de ripoll en el context de l’art 

medieval europeu,
{{ donar a conèixer una eina de suport a la recerca, fàcil i intuïtiva, i
{{ suggerir per mitjà de la premsa, nous camins d’apropament a l’art més enllà 

del seu estudi teòric i descriptiu.
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els taF: treballem amb fonts
José Luis Fierro Monteagudo
INS Marta Mata (Montornès del Vallès)

Resum

els taF constitueixen una nova eina didàctica útil per a l’ensenyament i l’apre-
nentatge de la història i la geografia. entre d’altres objectius els taF serveixen 
per introduir als alumnes en el mètode de treball històric ja que fan de l’anàlisi de 
fonts la pedra angular de la seva metodologia. els taF contribueixen de manera 
considerable a l’acompliment dels reptes curriculars i competencials de les ciències 
socials a l’eso. Hi ha quatre tipus d’exercicis taF segons allò que es demana als 
alumnes i que es pot descobrir en la tasca (una de les seccions que composen els 
taF). la resolució de la tasca es fa mitjançant el treball en equip i normalment 
passa per la utilització creativa de les noves tecnologies.

1.– Presentació

amb els taF (acrònim de treball amb fonts), presentem una nova eina didàctica 
pensada per treballar les ciències socials a l’ensenyament secundari obligatori i 
postobligatori. aquesta nova metodologia introdueix als alumnes en la manera de 
fer dels historiadors i geògrafs ja que la seva dinàmica de treball no és altra que el 
propi mètode de la geografia i la història.1

en aquesta comunicació explicarem què són els taF, com s’estructuren i quina 
és la seva tipologia. descobrirem com gràcies a la metodologia que despleguen 
acaben sent una eina molt útil per assolir els reptes curriculars i competencials. 
en un altre apartat es parlarà breument de l’associació dels taF amb les noves 
tecnologies i també farem un petit balanç desprès dels tres anys que han passat 
des de l’aparició del primer exercici dedicat a la guerra Freda.

1. tot i que la metodologia dels exercicis taF està pensada per a la geografia i la història, de 
moment, la majoria dels taF dissenyats tenen a veure amb temes d’història. És per això que aquesta 
comunicació es referirà més a la relació taF-Història que a la relació taF-geografia.
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els taF posen l’accent en la recerca i en la recerca feta pels alumnes, pretenen 
ser una guia per a que els estudiants d’història puguin explicar la història des dels 
documents de la història. en aquest sentit són un recurs que vindria a cobrir un 
buit enorme que sota el meu parer no cobreixen els llibres de text. ofereixen un 
nou model d’ensenyament-aprenentatge i generen unes relacions d’aula totalment 
diferents basades en la l’autonomia, la cooperació i la investigació.

abans que res explicarem les causes del seu naixement i intentarem exposar 
les bases teòriques que sustenten aquesta proposta didàctica.

2.– El naixement

les raons que ajuden a entendre el naixement dels taF són de diferent natura-
lesa. algunes raons tenen a veure amb una determinada concepció pedagògica de 
les ciències socials, altres tenen a veure amb la forma de treball que es vol desplegar 
a l’aula, altres amb el rol que ha de jugar el docent i el discent. en qualsevol cas, 
totes les causes estan relaciones i es provoquen entre sí. exposem tot seguit les 
dues causes principals.

sota el meu entendre crec que els alumnes a classe de ciències socials han 
d’aprendre a treballar com treballen els historiadors o els geògrafs. es a dir, que el 
que convé, no és només que aprenguin “coses” de la matèria, sinó que aprenguin 
el funcionament intern d’aquella disciplina o ciència. com assenyala ana enríquez 
orrego “La Historia es un constructo teórico que se nutre de la investigación del 
pasado, la cual se sustenta sobre diversas fuentes de información (archivos, cartas, 
carteles de propaganda, testamentos, tratados, fotografías, estadísticas, panfletos, 
etc.). Desde este punto de vista, la Historia no es una realidad estática, ya que no 
es el pasado en sí mismo, sino que es la investigación de ese pasado. Aquí cobra 
relevancia el hecho de que los alumnos logren conocer y comprender los métodos 
a partir de los cuales se construye el conocimiento histórico”.2

m’agradaria destacar la frase “la Historia no es una realidad estática, ya que 
no es el pasado en sí mismo, sino que es la investigación de ese pasado” ja que 
aquesta màxima és la que inspira els exercicis taF. amb aquesta eina didàctica 
no es pretén en absolut potenciar l’aprenentatge memorístic, sinó potenciar tot el 
procés de recerca i descobriment del passat mitjançant la introducció del mètode 
històric en les aules basat en l’anàlisi crític de les fonts.

una altra causa que explica els per què dels taF és la voluntat d’activar les 
potencialitats de coneixement dels propis alumnes. els taF permeten als alumnes 

2. Historia1imagen. document en línia. disponible a: http://historia1imagen.cl/2007/09/27/
incorporacion-del-metodo-historico-en-la-ensenanza-de-la-historia/.

http://historia1imagen.cl/2007/09/27/incorporacion-del-metodo-historico-en-la-ensenanza-de-la-historia/
http://historia1imagen.cl/2007/09/27/incorporacion-del-metodo-historico-en-la-ensenanza-de-la-historia/
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aprendre de manera autònoma sota el guiatge (no la dependència) del professor. 
són ells els qui acabaran generant l’aprenentatge. el professor genera l’experiència 
i acompanya els alumnes, supervisa, corregeix desviacions, però els que han de 
descobrir, explicar i expressar l’objecte de coneixement, són els estudiants. no és 
una tasca senzilla, però els estudiants han de créixer com a tals i per fer-ho han 
d’assolir nous reptes. els taF ofereixen en aquest sentit una via de creixement.3

3.– Bases teòriques dels TAF

els taF són el resultat final d’un procés d’absorció i producció. primer hi ha 
hagut un procés de nodriment teòric i després d’analitzar aquesta teoria, s’ha 
proposat un model d’ensenyament-aprenentatge que sense ser nou en l’essència, sí 
que ho és en quan a la forma, l’encarnació a l’aula i la sistematització de la pròpia 
proposta.

la principal línia teòrica que sustenta els exercicis taF és la d’aquells que creuen 
que s’ha d’introduir el mètode de treball històric en la didàctica de les ciències 
socials. autors com Joaquim prats i Joan santacana han defensat la necessitat 
d’introduir el mètode històric en l’ensenyament de la història. aquesta introducció 
no només enriqueix la didàctica de la matèria sinó que serveix per ensenyar millor 
la pròpia disciplina i a més estimular el pensament crític que hauria de tenir qual-
sevol ciutadà. tal com dirien ells mateixos: “Es más interesante que los alumnos 
comprendan como podemos conseguir saber lo que pasó y como lo explicamos que 
la propia explicación de un hecho o periodo concreto del pasado”.4

l’anàlisi de fonts d’informació permet per una banda rescatar per a la història 
el caràcter científic de la pròpia disciplina5 i a més, el treball amb fonts ajuda a 
desenvolupar un estudi històric obert i sempre en revisió, subjecte a diferents 
interpretacions. amb els taF es defuig per tant d’una visió tancada i impositiva 
de la matèria cosa que la fa més atractiva: “La visión que niega a los escolares 
conocer los elementos y los métodos de historiar, responde, generalmente, a una 
visión doctrinaria y  dogmática de la materia (…) La enseñanza de la Historia 
requiere introducirse en  el método histórico. Es importante que la Historia no 
sea para los escolares una verdad acabada, o una serie de datos y valoraciones que 

3. BarBa, carme i capella, sebastià (coord.) Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia, 
pàg. 128.

4. Enseñar historia y geografía. Principios básicos. disponible a: http://www.ub.es/histodidactica/
articulos/OCEANO.htm.

5. “esta ausencia de consideración de lo científico relacionado con lo social, hace que el aprendi-
zaje de la Historia, la geografía y otras ciencias sociales sean vistas por el alumnado como asignaturas 
memorísticas, más o menos interesantes, y que no conllevan actividades discursivas, de indagación o de 
resolución de problemas”. prats, Joaquim i santacana, Joan (op.cit.) disponible a: http://www.ub.es/
histodidactica/articulos/OCEANO.htm.

http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
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deben aprenderse de memoria. Es imprescindible que la Historia se trabaje en clase 
incorporando toda su coherencia interna y ofreciendo las claves para acercarse a 
su estructura como conocimiento científico del pasado. Es más interesante que 
los alumnos comprendan como podemos conseguir saber lo que pasó y como lo 
explicamos que la propia explicación de un hecho o periodo concreto del pasado”.6

si pensem en un exemple pràctic com pot ser el colonialisme, no es tractarà tant 
de que els alumnes retinguin les causes de l’aparició del colonialisme i sàpiguen 
expressar-les amb correcció, sinó que mitjançant una sèrie de fonts (la majoria 
primàries) significatives per a conèixer l’aparició del tal fenomen, els alumnes 
puguin descobrir, moguts per la seva pròpia reflexió, quines poden ser les causes 
del colonialisme tot expressant hipòtesi i/o causes versemblants i provables.

no serà tan important si arriben a descriure les (posem per cas) set causes més 
importants que de manera convencional donen la majoria de manuals per expli-
car el colonialisme (els taF no han nascut per a això), sinó la correcció del seu 
procés de reflexió, d’anàlisi crític de la informació i d’entrenament en el mètode 
propi de la ciència.

4.– Estructura dels TAF

els taF es dissenyen mitjançant pàgines web vinculades entre sí i tots mostren la 
mateixa estructura. dintre d’un exercici taF es poden distingir les següents parts:

portada del taF: Col·lapse i final de la Unió Soviètica

6. prats, Joaquim i santacana, Joan (op.cit). disponible a: http://www.ub.es/histodidactica/
articulos/OCEANO.htm.

http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
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{{ la portada. És el centre des del qual s’accedeix a totes les parts: fonts i tasca. 
la portada mostra el títol del taF, una imatge al·lusiva, l’autoria, la data 
de creació, el nivell per al qual s’ha pensat l’exercici i els enllaços cap a les 
fonts (classificades segons la seva tipologia) i cap a la tasca.

tasca del taF: Colonialisme i imperialisme: busquem els per quès

{{ la tasca. en aquesta secció els alumnes descobreixen què han de fer, que 
se’ls demana. de moment (atenent als taF que hi ha dissenyats) totes les 
tasques es resolen mitjançant el treball cooperatiu. el que acostuma a de-
manar la tasca és:
{¬ proposar alguna hipòtesi versemblant que pugui explicar un esdeveni-

ment històric o geogràfic
{¬ esbrinar les causes que ajuden a entendre la producció d’un esdeveniment 

o fenomen de la història o la geografia
{¬ establir relacions de causa-efecte entre diferents fets.
{¬ replantejar una idea prèvia, reformular-la i expressar-la en cas d’haver 

canviat a partir de la informació rebuda.

{{ les Fonts. es proposa als estudiants un ampli ventall de fonts classificades 
segons la seva tipologia: textuals, cartogràfiques, iconogràfiques, audi-
ovisuals, estadístiques, etc. d’aquesta manera els estudiants interpreten 
informacions expressades per llenguatges diversos (objectiu curricular) 
i progressen molt en les habilitats que tenen a veure amb la gestió de la 
informació. les fonts constitueixen la matèria prima que han d’utilitzar 
els estudiants per assolir el repte que es descriu a la tasca. es prioritzen les 
fonts primàries tot i que de vegades, com que costa trobar-ne a la xarxa i 
com que hi ha temes que sense l’auxili de fonts secundaries són de difícil 
comprensió per als estudiants, també s’inclouen aquestes últimes i hi tenen 
un paper rellevant.
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5.– Tipologia d’exercicis TAF

Hi ha quatre tipus diferents d’exercicis taF7 segons allò que han de fer els 
alumnes. a continuació presentem breument els tipus de taF i donem un exemple 
de cada.

{{ taF d’integració: els alumnes han d’integrar la informació provinent de 
diferents fonts per tal de descriure un esdeveniment històric o realitat social. 
Veure taF La Guerra Freda

{{ taF de relació: es tracta de trobar relacions, encadenar causes i conseqüèn-
cies entre diferents informacions que provenen de fonts diverses per explicar 
de manera global un esdeveniment o fenomen social. Veure taF Emigrar, 
expliquem la història des del principi

{{ taF de deconstrucció o crítics: a través de la consulta de determinades fonts 
(en general més desconegudes o poc divulgades), els alumnes reflexionen 
críticament sobre un esdeveniment. de vegades poden ser utilitzats per 
deconstruir estereotips, discursos oficials, explicacions parcials… en tot 
cas els taF crítics acostumen a donar una visió més complexa i complerta 
de l’esdeveniment històric que ha estat treballat. Veure taF Bons i dolents 
a la segona guerra mundial

{{ taF de recerca: a partir d’un interrogant inicial i mitjançant la consulta de 
diferents fonts d’informació, l’alumne elabora una hipòtesi que intentarà 
defensar i argumentar. Veure taF Colonialisme i imperialisme: busquem 
els per quès.

6.– El què i el com

el denominador comú és l’anàlisi de les fonts. aquest és el gran què. sense una 
correcta lectura i interpretació de les fonts no es pot resoldre amb correcció la 
tasca descrita en el propi taF. per tant, mentre els alumnes estan en el taF estan 
fent d’alguna manera d’historiadors o geògrafs i posant en pràctica el mètode 
propi d’aquestes ciències.

prats i santacana afirmen que: “la posibilidad de un aprendizaje por descu-
brimiento en física, química o ciencias naturales, se hace mucho más complicado 

7. tots els exercicis taf classificats segons la seva tipologia es poden consultar al web de l’autor. 
Fierro monteagudo, José luis. Jfierro-Web. disponible a: http://www.xtec.net/~jfierro/tafportada.htm

http://www.xtec.net/~jfierro/tafportada.htm
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en Historia”.8 possiblement la única manera d’aprendre per descobriment sigui 
mitjançant l’estudi de fonts en tota la seva cruesa i sense més auxili que la pròpia 
raó. els taF empenyen al descobriment dels alumnes i no a l’absorció passiva 
d’uns coneixements mostrats per un professor o un llibre de text. els taF ajuden 
a posar el protagonisme en els que aprenen i no en el que ensenya. es per això que 
ajuden a crear un altre tipus de relacions d’aula, una altra dinàmica de treball més 
activa, participativa, enriquidora i horitzontal. aquest és el fil vertebrador de tots 
els taF: un repte descrit en la tasca que només és assolible mitjançant el correcte 
diàleg amb les fonts.

ara bé, una vegada el repte ja ha estat descobert o descrit per als alumnes, com 
es concreta? com s’expressa?

independentment del tipus de taF que sigui, els alumnes sempre hauran de 
concretar el fruit del seu treball o la seva recerca en un producte final, original 
i creatiu. els productes més comuns de moment han estat aquests: redacció d’un 
article, exposició oral, disseny d’un web explicatiu, presentació de diapositives, 
rodatge d’un vídeo.

reprenent l’exemple anterior del colonialisme, hi hauria dues feines a fer:

a) trobar les causes del colonialisme mitjançant l’anàlisi pluri-fontal

b) dissenyar una pàgina web que mostri les causes trobades i classificades per 
categories: econòmiques, demogràfiques, culturals, etc

7.– Aprofitament de les noves tecnologies

les noves tecnologies han permès el disseny i la publicació dels taF, però també 
faciliten la seva posada en escena amb els alumnes dintre de l’aula i per últim el 
nodriment de la informació.

gràcies a elles, podem posar als alumnes davant el paisatge català que mostren 
les litografies de charles langlois, un soldat francès que va lluitar a catalunya du-
rant la guerra del Francès sota les ordres de saint cyr;9 podem mostrar les imatges 
més dures de l’apartheid sud-africà o escoltar per ràdio moscou com s’anuncia 
que gorbatxov ja no és el president de l’urss.

8. Enseñar historia y geografía. Principios básicos. disponible a: http://www.ub.es/histodidactica/
articulos/OCEANO.htm

9. departament d’educació: Guerra del Francès (2008). taF inclòs en els materials preparats per la 
commemoració del bicentenari de la guerra del Francès. disponible a: http://www.xtec.cat/recursos/
socials/guerrafrances/index.html (01-7-2010).

http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.xtec.cat/recursos/socials/guerrafrances/index.html
http://www.xtec.cat/recursos/socials/guerrafrances/index.html
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a més d’oferir un ventall de fonts primàries i secundàries immens, també 
permeten l’execució dels productes finals que han de fer els alumnes una vegada 
resolta la tasca del taF. així, si han de dissenyar un web, rodar, editar i muntar 
un vídeo o senzillament fer una presentació de diapositives, estaran fent ús de les 
tac tot contribuint a l’assoliment de les competències digitals.

8.– Una eina al servei del currículum i l’assoliment de competències bàsiques

tots els documents curriculars i les orientacions pedagògiques que els acompa-
nyen acostumen a posar el llistó molt alt. no es fàcil trobar dinàmiques ni meto-
dologies que ajudin a assolir els reptes curriculars i segurament no hi ha una única 
proposta que resolgui tots els problemes didàctics. tot i així, destaquem els taF 
com una metodologia adient, útil i coherent tant amb el currículum com amb tota 
l’ordenació competencial. Vegem alguns exemples per mostrar aquesta afirmació

Hi ha una sèrie d’objectius i continguts curriculars10 que són plenament realit-
zables a partir dels taF. a tall d’exemple oferim aquesta breu enumeració:

atenent als objectius:

{{ objectiu núm. 7: expressar i comunicar els continguts de la matèria de 
forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades i informacions 
expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, 
multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge

{{ objectiu núm. 9: utilitzar de manera responsable i creativa les tic (…) 
com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de 
demandes específiques, aplicant instruments

atenent als continguts (continguts comuns per a tota l’etapa):

{{ cerca, anàlisi i contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, es-
pecialment amb suport tic.

{{ contrast i valoració crítica d’informacions diferents, incloses les dels mit-
jans de comunicació, sobre un mateix fet o fenomen, valorant solucions i 
alternatives als problemes.

10. es pot consultar l’adequació al currículum consultant la següent adreça que mostra el cur-
rículum de ciències socials a l’eso http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/
ciencies_socials_eso.pdf

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_socials_eso.pdf
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_socials_eso.pdf
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{{ treball dels diferents continguts de la matèria amb mitjans audiovisuals i 
recursos tic de forma creativa i responsable.

si perfilem les competències bàsiques des de la perspectiva de les ciències 
socials, ens adonarem que els taF també constitueixen una eina molt adient per 
treballar-les i assolir-les. a continuació, i tenint en compte les aportacions que el 
currículum fa en aquest sentit, enumerem alguns exemples:

competències comunicatives

1. elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències 
lingüístiques (descripció, explicació, justificació interpretació i argumenta-
ció), per donar sentit a la informació i construir coneixement.

2. descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, 
cartogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.) per comprendre i interpretar 
la realitat.

3. adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral, d’exposició 
i comunicació de resultats i de debats oberts o reglats.

competències metodològiques

1. Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir 
de fonts diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i 
amb diferents suports, especialment els relacionats amb les tic).

2. contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de 
desenvolupar un pensament crític i creatiu

3. recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics.

4. plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, 
creatiu i amb capacitat de presentar alternatives.

competències personals

1. posar-se en contacte amb universos de coneixement variats, per tal de re-
plantejar-se idees prèvies.

2. prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora.

3. desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidi-
anes.
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9.– Experiència d’aula. Algunes conclusions en aquest punt del camí

el primer taF va ser creat en maig de 2007. durant aquests tres anys l’accent 
s’ha posat més en la part de creació i estructuració de la pròpia metodologia que 
en la posada en pràctica. no obstant he pogut provar els taF amb alumnes de 
secundària, concretament 3r i 4t d’eso.

pràcticament només puc parlar de la meva experiència personal tot i que ja hi 
ha altres autors que han començat a dissenyar els seus propis taF i a més experi-
mentant-los en etapes com l’educació primària.11

Honestament crec que s’han assolit bona part dels objectius plantejats. la 
dinàmica de treball generada pels taF ha permès no només aprendre continguts 
d’història i geografia sinó també iniciar als estudiants en la metodologia pròpia 
d’aquestes ciències.

Han millorat la seva destresa en la lectura, comprensió i interpretació de dife-
rents fonts d’informació i a més les han valorat com la peça clau del coneixement 
de les ciències socials. Han practicat l’explicació del passat i del present fonamen-
tant les seves afirmacions en dades provinents de fonts que d’altra banda, també 
s’han d’interpretar.

a més, han aconseguit descobrir el passat per ells mateixos, trencant la depen-
dència amb el docent i desenvolupant la seva creativitat mitjançant l’elaboració 
dels productes finals.

el taF de deconstrucció Bons i dolents a la segona guerra mundial, va arribar a 
sorprendre als alumnes. gràcies a ell van construir una imatge de la segona guerra 
mundial diferent de la que tenien, més complexa, però a la vegada més real. Van 
trencar la visió simplista de bons i dolents al rebre els inputs que provenien de les 
fonts: una carta de einstein en que recomanava a roosevelt la investigació de les 
possibilitats militars de l’urani, la història del bosc de Katyn, uns vídeos rodats i 
amagats per les autoritats americanes poc després del llançament de les bombes 
d’Hiroshima i nagasaki, etc.

es van sorprendre, van replantejar les seves idees prèvies, van posar en entredit 
els seus prejudicis i van elaborar una nova opinió fonamentada (en aquest cas) en 
les fonts.

el taF Colonialisme: busquem els per quès, del que ja n’hem parlat, va resultar 
molt profitós perquè inicià als estudiants en la formulació d’hipòtesi i la recerca 

11. argeMí, susagna: La revolución industrial (29-05-2010). disponible a: http://www.xtec.
cat/~sargemi/taf/index_taf_revolucio_industrial.htm (25-07-2010).

http://www.xtec.cat/~sargemi/taf/index_taf_revolucio_industrial.htm
http://www.xtec.cat/~sargemi/taf/index_taf_revolucio_industrial.htm
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de causes. Va ser complicat de dur a terme, però els alumnes van tenir l’oportuni-
tat de fer un salt endavant en el seu camí com a estudiants i després van plasmar 
les seves conclusions en un web. possiblement només van trobar la meitat de les 
causes inferint-les des de les fonts, però el procés cognitiu que van desenvolupar 
va generar molt més aprenentatge que la perfecta repetició d’alguna cosa ja dita 
en algun llibre ja escrit.

Falta encara molt per fer. Falta sobre tot més experiència d’aula ja que les 
conclusions que se’n derivin ajudaran a acabar d’ajustar la pròpia metodologia i 
el disseny dels exercicis. de fet sóc conscient d’algunes coses a millorar -com la 
quantitat de fonts que pot contenir un taF-, gràcies a l’execució de la pràctica 
amb els alumnes.

només el banc de proves de l’aula pot descobrir les virtuts i els defectes de 
qualsevol metodologia.

de moment els taF ja han aconseguit “desordenar l’aula”, han provocat 
sorpresa, inquietud i un punt d’escepticisme. tot un bon principi per millorar la 
didàctica de les ciències socials i gaudir-ne.
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http://historia1imagen.cl/2007/09/27/incorporacion-del-metodo-historico-en-la-ensenanza-de-la-historia/
http://historia1imagen.cl/2007/09/27/incorporacion-del-metodo-historico-en-la-ensenanza-de-la-historia/
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
http://www.ub.es/histodidactica/articulos/OCEANO.htm
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de la ràdio a la web: l’experiència de l’arxiu Mu-
nicipal de cambrils
Montserrat Flores Juanpere
Arxiu Municipal de Cambrils

1.– Patrimoni col·lectiu

des de l’any 2004, l’arxiu municipal de cambrils (amcam) realitza una in-
tervenció radiofònica quinzenal a l’emissora local ràdio cambrils. es tracta d’un 
espai de 25 minuts de durada que porta per nom Patrimoni col·lectiu i que s’emet 
dins del magazine matinal de l’emissora.

aquest espai va ser creat l’any 2003 pel museu d’Història de cambrils (mHc), 
amb l’objectiu de donar a conèixer diferents aspectes del patrimoni cultural de 
la ciutat. l’amcam s’hi va incorporar l’any 2004, i des de llavors cada setmana 
l’arxiu i el museu s’alternen en les seves intervencions.

els objectius de les intervencions de l’amcam són:

{{ presentar diferents aspectes del patrimoni cultural de cambrils, utilitzant 
els documents com a punt de partida.
{{ mostrar diferents aspectes de la història local: economia, institucions, es-

deveniments, societat, vida quotidiana, política, mentalitats…
{{ mostrar la informació que es pot extreure dels documents, amb l’objectiu 

de revaloritzar-los i estimular la recerca.
{{ presentar els fons que custodia l’amcam.
{{ Valoritzar el patrimoni documental de la ciutat, tant pel que fa als documents 

municipals com als de titularitat privada.
{{ ressenyar els documents de cambrils que estan dipositats en altres arxius.
{{ informar de les funcions de l’amcam.

cadascuna de les emissions que realitza l’amcam segueix l’esquema d’un 
comentari de diversos documents o sèries documentals, amb un tema concret com 
a fil conductor. els diversos documents es fan dialogar per tal d’obtenir les infor-
macions desitjades, de tal manera que es mostra la feina de l’investigador. alhora, 
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es fan comentaris específics sobre els aspectes diplomàtics, per tal de mostrar la 
forma i característiques dels documents.

la inclusió de Patrimoni col·lectiu dins del magazine matinal de l’emissora 
permet que tingui una gran divulgació a nivell local i que arribi a un públic ampli. 
els comentaris copsats permeten constatar que compta amb una audiència força 
variada, formada majoritàriament per persones que per la seva dedicació laboral 
poden escoltar la ràdio en aquella hora. es tracta d’una divulgació bàsica però 
rigorosa, que acosta directament les fonts (i la informació que se n’extreu) al públic.

2.– Suport web

l’abril de 2008 l’amcam va crear un nou instrument per donar suport a les 
emissions. dins de la web municipal (www.cambrils.cat) es va crear una pàgina 
específica (Patrimoni Col·lectiu: espai a Ràdio Cambrils) on, coincidint amb 
cadascuna de les emissions, es publica un document pdf que mostra alguns dels 
documents que es comenten al llarg de l’emissió, acompanyats d’unes pautes per 
interpretar-los. els objectius són dos:

{{ complementar les explicacions que es fan per antena, ja que mentre es 
llegeixen i es comenten els documents, els oients que ho desitgin els poden 
visualitzar simultàniament.
{{ recuperar els documents comentats en qualsevol altre moment, ja que es 

deixen penjats a la pàgina.

aquest segon objectiu permet acostar-nos tant al públic general com al públic 
escolar, ja que la publicació d’aquests documents pdf té la clara voluntat d’esde-
venir una eina per als professors i alumnes. més concretament, es pretén donar a 
conèixer les possibilitats que alguns dels documents del fons amcam ofereixen 
tant per al treball a classe com, especialment, per al plantejament i elaboració de 
treballs de recerca de Batxillerat.

Fins a l’estiu de 2010, s’han publicat els documents de suport corresponents a 
les següents emissions:

{{ llibres i mestres (s. XViii-XiX)
{{ escoles (1850)
{{ calendari escolar (1924-36)
{{ alumnes de cambrils (1832)
{{ projecte d’escola de 1910
{{ projecte d’escola de 1936
{{ escola la salle (1900-02)
{{ escola salle i Vedruna (1923)

http://www.cambrils.cat


253

{{ mestres de la república (1937)
{{ Juntes locals d’ensenyament (1883/1938)
{{ escoles del barri de la platja (1928 i ca. 1946)
{{ creació de l’escola Joan ardèvol (1941-60)
{{ epidèmies de grip a cambrils (1918/1927)
{{ la Junta local de sanitat (s. XiX-XX)
{{ transport i bagatges: cambrils, capital de districte (s. XiX)
{{ despeses de setmana santa (segle XiX) (02/04)
{{ reparació i obertura de muralles (1874-76)
{{ Fi de la tercera guerra carlina (s. XiX)
{{ assalt carlí a cambrils la nit del 13 de juliol de1874
{{ milícia nacional de cambrils durant la primera guerra carlina (1835-37)
{{ un capellà de cambrils davant del carlisme (1830)
{{ pioners de la història de cambrils (1894, 1953, 1979)
{{ refugiats a cambrils durant la guerra civil
{{ milicians, soldats i ferits: el parc samà durant la guerra civil
{{ el centre catòlic d’obrers (l’agrària)
{{ cotxes de cambrils (1928)
{{ carros (1924-28)
{{ transport de viatgers (1926-27)
{{ ramaderia a cambrils (i)
{{ transport i venda de peix (1928)
{{ ràdio cambrils (1985-91)
{{ ensenyament d’adults (1900-10)
{{ casetes de bany (1907-36)

3.– Documents i pistes d’interpretació

cadascun dels documents de suport a les emissions conté un nombre reduït de 
pàgines (entre 4 i 8) a manera de fitxes. en cadascuna hi trobem la reproducció d’un 
document i unes preguntes que serveixen com a pistes per a la seva interpretació.

els documents es trien a partir d’una combinació de quatre criteris:

{{ Que aportin informació significativa sobre el tema que es tracta.
{{ Que siguin prou accessibles per a l’oient/lector. en alguns casos, aquestes 

fonts presenten dificultats de lectura (per raons paleogràfiques, per exemple) 
o de comprensió (pel llenguatge o per l’estructura formal del document) que 
s’intenten superar introduint petits comentaris a les preguntes de la fitxa.
{{ Que mostrin un ventall com més ampli possible de sèries documentals. 

es pretén, al llarg de les diferents emissions, anar posant sobre la taula el 
màxim nombre possible de sèries documentals i de tipus de documents del 
fons, per tal de mostrar la seva estructura i possibilitats de recerca.
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{{ Que mostrin un ventall com més ampli possible de punts de vista sobre un 
mateix aspecte: institucional, dels diferents particulars que hi intervenen, 
etc. amb això es pretén, d’una banda, incidir en la visió polièdrica de la 
història i fomentar l’esperit crític de l’oient/lector. i, de l’altra, combatre 
el tòpic que les fonts primigènies contenen una mena de veritat primigènia 
incontestable, tal com va assenyalar tribó a la primera edició d’aquestes 
Jornades.1

el document es reprodueix de manera íntegra o bé fragmentària, per tal d’afa-
vorir la lectura dels punts que aporten més informació.

cada document s’acompanya d’un seguit de preguntes senzilles que pretenen 
guiar el lector per tal que el situï, l’interrogui i el contextualitzi. algunes fan re-
ferència al contingut del document i altres al document en si, per tal que el lector 
reflexioni sobre la gènesi i la vida de les fonts i, en conseqüència, sobre quins 
documents podrà trobar sobre el tema que li interessa.

les preguntes s’adrecen a identificar els següents aspectes:

{{ de quin tipus de document es tracta. (“Què és?”). al llarg de les diferents 
emissions, es presenten diferents tipus documentals per tal de familiaritzar 
l’oient/lector amb la seva estructura.
{{ situació en el temps: “de quan és?”. Quan no porten data, s’introdueixen 

els raonaments que permeten formular una hipòtesi.
{{ Qui va crear el document. per exemple: “Qui va redactar aquestes instruc-

cions?”
{{ el motiu pel qual es va crear el document (“per què es va redactar aquest 

informe?” “per què van realitzar aquesta fotografia”) i, per tant, detectar 
els seus valors primaris.
{{ l’afer principal que s’hi tracta: “en què consistia aquesta ordre?” “Quin 

afer es va tractar en aquesta reunió?”
{{ les informacions secundàries que ens aporta el document (“de què ens 

parla?”), més enllà de l’afer concret que s’hi tracta, relacionades amb el 
context social, econòmic, ideològic o d’esdeveniments. aquest és un dels 
aspectes al qual es dedica més atenció, per tal de contribuir al coneixement 
del medi i a mostrar de quina manera podem conèixer el context històric 
a partir dels documents.
{{ el lloc on es conserva aquest document (“on es troba?”), és a dir, la seva 

referència arxivística, per incidir en la formació sobre les fonts documentals.

1. arqué, maite; gómez, pilar. tribó, gemma. «didàctica de la història amb fonts primàries». 
a: Primeres Jornades Ensenyament-Arxius. 5, 6 i 7 de setembre de 2002. Barcelona: ice-uB, 2002, 
pàgs. 83-116.
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acompanyem com a exemple el document de suport Casetes de bany (1907-
36), que va acompanyar les emissions realitzades els dies 3 i 17 de juny de 2010. 
per tractar el tema es van triar 6 documents de tipologia ben variada (fotografies, 
instàncies, un ofici que traslladava una ordre, instruccions per al salvament de 
nàufrags i un formulari de llicència d’instal·lació de caseta). les preguntes de 
context anaven adreçades a observar elements de les fotografies (relacionant-los 
amb l’evolució urbanística i del medi natural), a identificar el nivell social de les 
persones que gaudien d’aquestes casetes, a entendre el sistema de permisos i cànons 
i a reflexionar sobre la generalització de l’ús lúdic de la platja a inicis del segle XX.

4.– El desplegament d’una línia de divulgació

la publicació d’aquests documents a la web forma part de les iniciatives d’acos-
tament de les fonts primàries al públic escolar que l’amcam ve realitzant els 
darrers anys, amb la intenció d’establir una línia de difusió estable.

la més important d’aquestes iniciatives és la visita de descoberta de l’arxiu que 
realitzen anualment els alumnes de 1r de Batxillerat de l’ies cambrils. a banda 
de l’explicació de funcions i de la mostra d’instal·lacions, en el transcurs d’aquesta 
visita es mostren i es comenten tant documents relacionats amb els continguts 
curriculars del curs, com documents que pretenen mostrar les possibilitats que 
ofereixen de cara a triar el tema del treball de recerca de Batxillerat. en alguns 
casos, la selecció d’aquests documents ve orientada pel professor, que prèviament 
ha indicat als tècnics de l’arxiu alguns dels temes que ballen pel cap dels alumnes.

els darrers anys cursos s’ha realitzat una visita específica per als alumnes del 
cicle formatiu de gestió administrativa de l’ies ramon Berenguer iV, que fa 
un èmfasi especial en la gestió de documents administratius i en les fases activa 
i semiactiva de la vida dels documents. i també en l’àmbit de les visites guiades, 
puntualment s’ha preparat l’activitat L’aprenent d’historiador (per a alumnes de 
4t curs de primària) i s’han realitzat algunes visites amb consulta de documents 
a partir d’un tema concret que treballaven els alumnes (projecte L’Escola adopta, 
el 2002).

Fora de les instal·lacions de l’arxiu, aquest 2010 l’amcam ha intervingut en 
una sortida comentada a la riera d’alforja, organitzada pel departament de ciències 
experimentals de l’institut ramon Berenguer iV, dins de l’assignatura ciències de 
la terra i el medi ambient. l’activitat va tenir un caràcter interdisciplinari (hi va 
intervenir també un hidrogeògraf), que va permetre als alumnes anar relacionant 
els aspectes ambientals i culturals. l’amcam va aportar fotografies i documents 
textuals que testimonien els canvis que ha experimentat la riera d’alforja al llarg 
dels temps.
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d’altra banda, l’any 2009 l’amcam va assessorar (en la tria de documents) 
l’elaboració de l’itinerari educatiu La memòria de la pau, impulsat pel museu 
d’Història de cambrils, pel projecte Cambrils ciutat educadora i per l’oficina pla 
de Barris de cambrils.

Finalment, esmentarem una línia de publicacions de materials de petit format 
adreçats a les escoles, que es va encetar el 2006 i de moment no ha tingut continu-
ïtat. es tracta d’una fitxa de 4 pàgines preparada amb motiu de la inauguració del 
nou ceip guillem Fortuny, que parteix del nom del centre per donar a conèixer 
tant el personatge com el seu context històric i social (organització senyorial a 
cambrils i Vilafortuny al segle Xii), els documents on apareix i també la seva pro-
bable relació amb el castell de Vilafortuny, l’element del patrimoni arquitectònic 
de referència a l’indret on es troba el centre. la fitxa es tanca amb un esquema 
d’idees i suggeriments d’ampliació de la matèria. Va ser distribuïda als alumnes, 
pares i persones interessades. aquesta publicació es troba també a la pàgina web 
de l’amcam.

l’estat de desplegament d’aquesta línia de difusió s’entén dins de la història del 
mateix servei. Fa pocs anys que l’amcam compta amb personal propi, format 
primer només per una arxivera (des de 1998) i ampliat amb una primera plaça 
d’auxiliar d’arxiu el 2003 i una segona el 2008. amb aquestes possibilitats, durant 
els primers anys es va haver d’afrontar la tasca prioritària d’organitzar el fons 
(classificació i descripció, encara incompleta). a partir de 2005 les activitats de 
divulgació van deixar de ser puntuals, gràcies a l’organització de conferències i 
cicles d’activitats (els cicles de memòria històrica de tardor, des de 2006), presenta-
cions de llibres, la creació del butlletí L’Arxiu t’informa, l’inici de les intervencions 
radiofòniques i la participació en l’organització d’exposicions, entre altres.

un dels mitjans de divulgació habituals són les pàgines de l’amcam que es 
troben dins de la web municipal. s’utilitzen no únicament per presentar els fons 
documentals i anunciar les activitats, sinó també per allotjar les versions digitals 
de les publicacions (L’Arxiu t’informa) i per publicar petites exposicions virtuals 
que es preparen en el context dels cicles d’activitats.

malauradament, la pàgina web no està dotada de comptador de visites, per la 
qual cosa és impossible avaluar numèricament l’ús que tenen. en canvi, a través de 
les converses amb alumnes de Batxillerat que s’adrecen a l’amcam per preparar 
el seu treball de recerca, hem sabut que en alguns casos les fitxes de Patrimoni col-
lectiu han servit com a primer punt de contacte amb la documentació de l’arxiu, 
i que els ha mostrat les possibilitats que els oferia la documentació.

actualment, l’àmbit de divulgació (en bona part, impulsat conjuntament amb 
el museu d’Història de cambrils) està consolidat i l’objectiu és que el treball de 
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difusió amb les escoles i instituts acabi esdevenint una de les seves línies d’actu-
ació estables.
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Geografia dels conflictes. 
Fonts primàries i educació digital
xavier Marín López
Professor de socials de l’IES Ferran Tallada

1.– Introducció

el projecte per una experiència didàctica de les fonts primàries amb tracta-
ment digital ha estat desenvolupat durant aquest dos passats cursos a l’ies Ferran 
tallada, al barri del carmel de Barcelona. la didàctica va estar comprovada amb 
cursos de 4t d’eso i Batxillerat. el tema tractat van ser les guerres als Balcans a 
finals del segle XX. Fonamentalment ens van centrar en la premsa escrita com a 
font primària i en particular en les hemeroteques de El Punt i La Vanguardia. la 
metodologia de treball sempre ha estat en petits grups si bé a tall d’introducció hi 
havia petites exposicions amb el grup classe que mai no excedien de 10 minuts.

els recursos emprats han estat diversos. si bé la majoria de la feina s’ha basat en 
l’ús de l’ordinador i Internet. també hem materialitzat part d’aquest món virtual 
en fotografies i retalls de diaris on ha calgut una bona impressora, fotocopiadora 
i el domini de les tècniques d’edició. com a treball final s’ha confeccionat un blog 
per part de cada classe on s’han publicat els diversos treballs del grup.

2.– Objectius

l’ensenyament de la història es basa en l’anàlisi de les fonts primàries i secundà-
ries. l’aportació d’aquest treball és que les fonts primàries les tractem directament 
de l’hemeroteca enlloc de fer-ho mitjançant el llibre de text. d’aquesta manera 
pretenem que l’alumne desperti el seu esperit de recerca i crític a l’hora de triar 
els diferents titulars amb els que il·lustrarà la seva tasca.

d’un altra banda l’ús de noves tecnologies és fonamental per la materialit-
zació de la seva investigació, ja que haurà de moure’s a través d’una hemeroteca 
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digitalitzada,1 i cal que conegui els principis bàsics de l’edició de textos i fotogra-
fies, el popular talla i enganxa com conèixer els diferents formats de fotografia i 
fins i tot programes d’edició d’imatge.

entre les competències generals de la matèria hem seleccionat algunes com:

2.1.– Competència comunicativa

{{ exposar, dialogar i contrastar les opinions al voltant de la guerra dels Balcans
{{ aplicar adequadament el vocabulari d’història

2.2.– Competència en gestió i tractament de la informació .

{{ trobar, reunir,seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts 
d’hemeroteques i en particular titulars i fotografies
{{ avaluar la qualitat i la fiabilitat de la informació apareguda en premsa diària
{{ analitzar, contrastar i interpretar la informació obtinguda aplicant les tèc-

niques i els conceptes que caracteritzen la metodologia de la història
{{ sintetitzar i comunicar els resultats obtinguts a través de murals o de les 

tic, en particular el blog de la classe.

2.3.– Competència digital  

{{ introduir-se en els entorns virtuals d’aprenentatge col·laboratiu i la comu-
nicació digital
{{ emprar i actualitzar el coneixement de les eines tecnològiques amb nave-

gadors d’internet, Chrome i Mozilla, publicar el Google Blocs i dominar 
programes de tractament d’imatge com Paint o ulead2

{{ utilitzar de forma coherent la formació digital bàsica per a la producció de 
coneixement

2.4.– Competència en recerca

{{ formular hipòtesis o  objectius
{{ decidir i planificar la metodologia de recerca.
{{ avaluar i extreure conclusions.
{{ plasmar resultats a una taula d’Excel

1. personalment les hemeroteques digitalitzades més còmodes que hem trobat són les proposades El 
Punt i La Vanguardia la primera és en català i té un motor de cerca molt potent. la segona, en castellà, 
té un munt d’eines aplicables a estudis estadístics que faciliten molt la tasca.

2. el recurs principal que emprem és la tecla imprimir pantalla (printscreen) de l’ordinador. en 
general es pot treballar amb tots els programes ja que copia la imatge al porta papers i la pots copiar 
on vulguis.
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2.5.– Competència personal i interpersonal

{{ decidir sobre el propi procés d’aprenentatge.
{{ adquirir eines per intervenir de manera dinàmica i activa en entorns col-

laboratius.

{{ conèixer els objectius i validar el propi aprenentatge.  

2.6.– Competència en el coneixement i interacció amb el món

{{ desenvolupar un actitud activa per atendre la diversitat d’estímuls externs.

també com a competències de matèria:
{{ saber cercar dins una hemeroteca
{{ diferenciar fonts primàries i secundàries
{{ Valorar la cultura de la pau dins de l’estudi de la guerra dels Balcans
{{ entendre la diversitat com a riquesa (estudi de les religions)
{{ la religió com a pretext dins de les guerres d’independència
{{ anàlisi de la guerra dels Balcans
{{ Joc de rol: periodista de guerra en el conflicte que ens ocupa

3.– L’Activitat

3.1.– Treball previ. Avaluació Inicial

tot i ser un conflicte proper (geogràficament i en el temps) el desconeixement 
per part dels alumnes acostuma a ser absolut. tot i això convé fer una prospecció 
prèvia per a establir el punt de partida. en el 
cas d’alumnes nouvinguts de la regió caldrà 
aprofitar la seva experiència personal com 
a referent.

Autoavaluació (exemple)

1. situa en el mapa l’antiga república 
de iugoslàvia

2. enumera les guerres més recents que 
coneixes:
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3. assenyala els mots que coneguis:

MOSTAR OTAN TITO SÈRBIA CROÀCIA

KOSOVO DAYTON GENOCIDI BÒSNIA DUBROVNIK

3.2.– La proposta

1. introducció al conflicte
2. situació del conflicte
3. consulta de l’hemeroteca
4. confecció de titulars
5. anàlisi d’una fotografia
6. creació del Blog

Visualització del reportatge Bòsnia Malferida del programa 30 minuts de tV3 
(duració 45 m.)

com a introducció caldrà situar els alumnes, mitjançant mapes i power-points 
en la dimensió del conflicte. la seva localització dins el mapa serà important per 
fer-los entendre que la guerra, malgrat tenen una concepció diferent (gairebé 
americana, és a dir, només possible al 3r món) ens pot tocar de molt a prop.
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aquest documental planteja la dificultat que tenen les tropes de l’onu per 
abandonar l’escenari del conflicte un cop haver intervingut.

Visualització de la conferencia d’aranguren sobre la manipulació de la premsa 
(9 minuts)

omplir un mapa mut sobre la zona incloent les diferents comunitats ètniques 
a fi de veure la diversitat de cultures i religions que aplega la regió.
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també treballarem amb Google Maps. confecció d’un mapa propi on surtin 
els principals escenaris del conflicte.) crearem un mapa propi a my maps:

Breu repàs al passat històric: el domini otomà i la presència soviètica. rea-
lització d’una cronologia. el realitzarem amb el programa Excel o bé el Dipity 
(http://www.dipity.com).

per realitzar aquest treball emprarem dues hemeroteques: les de El Punt i La 
Vanguardia. totes dues tenen bons cercadors per tant no serà difícil trobar notícies 
al respecte. en el cas de La Vanguardia hi ha sistemes molt útils de quantificació 

http://www.dipity.com
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que ens facilitaran la feina. en el cas de El Punt el nombre de resultats trobats ens 
pot ajudar a valorar la importància del fet estudiat.

en ambdós casos caldrà establir uns criteris de recerca, així com l’ús de la cro-
nologia i els diferents tipus de nomenclatura per trobar els fets que ens interessen.

també decorarem la classe amb titulars de diaris. en aquest cas necessitarem 
un programa d’edició com pot ser el Word o Open Office i l’us d’una bona im-
pressora. si disposem de mitjans podem imprimir titular grans tipus mural que 
decorin la classe i alhora ens facin reflexionar sobre el conflicte que analitzem. 
el procès consisteix en, un cop seleccionat el titular a imprimir, retocar-lo al 
processador de textos donant-li una mida que es pugui llegir dins d’un mural i 
penjar-lo al plafó de la classe.
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Fotografia Històrica. en aquest punt primer farem una breu introducció al que 
suposa la fotografia tan per al periodisme com per a la recerca històrica. caldrà 
fer us de programes com Paint o Ulead de retoc fotogràfic. com a introducció 
també podem repassar la vida del reporter més famós robert Kappa i de gervasio 
sánchez, en especial donarem una ullada al seu blog (http://blogs.heraldo.es/
gervasiosanchez/).

a través de les seves fotografies podem repassar diversos fets històrics del segle 
passat i destacar el poder de la imatge. un cop triada la imatge la penjarem a un 
mural i crearem un peu de foto. com a activitat complementaria podem organitzar 

http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez
http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez
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un debat sobre el tòpic: “una imatge val més que mil paraules” i també, més de 
caire lúdic, seleccionar fotos històriques famoses per fer trencaclosques en flash i 
jugar a la pissarra digital PDI (http://www.jigsawplanet.com/).3

també aprofitant un tema del currículum, parlarem del retoc fotogràfic i en 
particular el que feia el règim d’stalin. com volien destacar lenin com a l’únic 
líder de la revolució russa, esborraven de les imatges on sortien plegats la figura 
de trosky. en aquest punt també introduirem el tema de com les fonts primàries 
també poden ser manipulades. a més a més podem parlar d’una problemàtica 
paral·lela: la censura. com a pràctica retocarem una foto. Qualsevol programa 
d’edició fotogràfica com el Paint disposa de la funció “clone” (clonació) amb la 
qual pots eliminar fàcilment un personatge d’una fotografia. l’exercici resulta 
molt entretingut i amb resultats sorprenents. cal explicar als alumnes però, que 
en l’època que analitzem no disposàvem d’ordinadors i que la fotografia es basava 
en l’ús de clixés i pel·lícules que es revelaven amb mètodes químics. Hi ha instituts 
que encara conserven l’antic laboratori de fotografia, en aquest cas reviure el mè-
tode antic podria ser excepcional per l’aprenentatge. un exemple de les fotografies 
manipulades on es fa desaparèixer trosky:

3.3.– Creació del bloc

com a darrer pas per la publicació dels treballs crearem el bloc de la classe. 
simplement obrim un compte al correu Gmail i amb aquesta condició ens permetrà 
obrir un bloc a Blogger. es tracta d’un entorn molt intuïtiu on els alumnes no tenen 
cap problema per desenvolupar els seus treballs. cal insistir que per l’organització 
del bloc, avaluació i disseny cal etiquetar bé els treballs. particularment els exigia 
el nom dels integrants del grup i la temàtica que havien triada.

3. aquest recurs tot i ser purament lúdic facilita molt la feina de memoritzar una imatge, això 
simplifica moltíssim el posterior treball amb fotografies.

http://www.jigsawplanet.com
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5.– Temporalització

Avaluació Inicial ½ sessió

Introducció al tema 3 ½ sessions

Treball d’Hemeroteca 4 sessions

Treball de Fotografia 4 sessions

Elaboració del Bloc 4 sessions
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Industrialització i conflictes del segle xIx.
una experiència didàctica a la catalunya central. 
del paper a internet
Raquel Martín Expósito
Llicenciada en geografia i història

Laura Mateo Soria
Institut Guillem Catà, Manresa

Lluís Virós i Pujolà
Institut Gerbert d’Orlhac, Sant Fruitós de Bages

Jordi Torner i Planell
Arxiu Comarcal del Solsonès

Introducció

ara fa cinc anys, tres dels autors d’aquesta comunicació van presentar-ne una 
altra a les ii Jornades educació arxius que proposava un projecte didàctic per a 
l’arxiu comarcal del Bages centrat en la història contemporània.1 aquell material 
es va convertir en un dossier didàctic tres anys més tard, dins d’un projecte ende-
gat a tres bandes per Zenobita edicions, el consell comarcal del Bages i l’arxiu 
comarcal del Bages.2 aquest quadern es va fer amb l’objectiu de poder treballar 
el segle XiX a la catalunya central a partir de fonts directes, majoritàriament 
extretes de l’arxiu comarcal del Bages.

el quadern didàctic es va presentar i es va distribuir gratuïtament a tots els 
instituts i centres de secundària de la comarca. Ha estat l’experiència didàctica 
amb fons d’arxius que ha comptat amb una major projecció a la comarca. Va 
permetre que tots els centres poguessin treballar, d’una forma directa, amb fonts 

1. Vegeu martín, torner I vIrós (2006).
2. Vegeu martín, torner I vIrós (2008).
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documentals i que els alumnes tinguessin un coneixement del món dels arxius i els 
documents. pensem que cal continuar en aquesta línia i aprofundir els mecanismes 
que ens han de permetre rendibilitzar la feina i la tasca que varem fer conjumi-
nant la vessant arxivística, històrica i didàctica. el seu format presenta algunes 
limitacions, no tant en els seus continguts sinó en la seva utilització. l’entorn que 
ens ofereixen les tecnologies de la informació ens permetran donar una agilitat i 
versatilitat en el seu ús.

actualment, el “disseny curricular” –amb els objectius, continguts, correccions 
i bibliografia– es troba al lloc web de l’editorial Zenobita i el quadern se situarà 
al de l’arxiu comarcal del Bages per tal de facilitar-ne l’accés. no obstant això, 
creiem que cal fer un pas endavant en l’esforç de digitalització i dotar-lo d’un espai 
interactiu per tal de convertir-lo en un material de fàcil accés i atractiu.

durant el darrer curs acadèmic, coincidint amb els plans del departament 
d’educació de la generalitat de catalunya per a la ràpida implantació de la digi-
talització a les aules, el més raonable és convertir-lo en un material digital al que 
es pugui accedir de manera telemàtica amb els avantatges que això suposa: poder 
fragmentar el conjunt del material en unitats que es puguin utilitzar en una classe, 
convertir alguns exercicis en autocorregibles, facilitar les claus de la correcció al 
professorat, indexar el material per temes i tipologies d’activitats d’aprenentat-
ge, projectar en gran format els mapes, les fotografies i els documents originals 
d’arxiu…3 a més d’aquests avantatges, encara n’hi ha un de més important, la 
possibilitat d’interactuar amb el professorat i el personal de l’arxiu per tal de crear 
noves activitats d’aprenentatge en base a altres documents originals de diversos 
períodes històrics.

la comunicació serveix per presentar el dossier didàctic publicat i explicar 
els criteris amb què es va realitzar, seguidament es mostra la primera aplicació 
digital que s’ha fet d’aquest dossier en el marc d’un projecte d’aula virtual a 4t 
d’eso i, finalment, planteja unes reflexions sobre el futur de la didàctica amb 
fonts directes en entorn digital.

1.– Antecedents, el quadern didàctic: Industrialització i conflictes del segle xIx

darrerament, els arxius històrics i altres equipaments culturals com les bi-
blioteques o els museus, viuen un procés d’obertura cap a la societat que els vol 
aproximar també al públic escolar. des de l’òptica dels arxius, la col·laboració 
amb centres d’ensenyament i la utilització didàctica de les fonts documentals obren 
moltes possibilitats en l’aspecte pedagògic i en la valoració social del patrimoni 
documental que, alhora, és un dels objectius terminals de l’eso. ultra aquest 

3. com de fet, funciona en part el material didàctic en línia de l’arxiu nacional de catalunya.
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aspecte, bàsic, voldríem assenyalar que la difusió és un dels aspectes cabdals d’un 
arxiu. el funcionament dels arxius és una interrelació dels seus diversos àmbits i 
com varem assenyalar en les conclusions d’una de les comunicacions presentades 
a les Primeres Jornades Ensenyament-Arxius. Didàctica amb fonts d’arxius (2002) 
“la didàctica a través de les fonts d’arxius és una eina de primer ordre en la política 
global d’un arxiu i influeix en tots els àmbits” (torner, 2002).

aquest moviment s’ha fet visible en les dues Jornades d’educació i arxius 
que han precedit l’actual, el 2002 i el 2005, i han contribuït a revalorar la funció 
social dels arxius

el quadern didàctic que presentem és el primer d’un grup de materials ano-
menat «Bages, una història per conèixer», un projecte de quatre quaderns que vol 
apropar la història de la comarca a l’alumnat d’educació secundària obligatòria. el 
quadern presenta la història per mitjà d’activitats pràctiques dividides en tres grans 
camps: l’evolució del poblament, de l’economia i de la política i els principals grups 
socials. l’objectiu final del projecte és que l’alumnat entengui la complexitat de 
la història més general partint del treball sobre la realitat territorial més propera 
i tingui una primera aproximació a les fonts històriques.

els exercicis que proposa el quadern es basen sobretot en fonts textuals i ico-
nogràfiques procedents de l’arxiu comarcal del Bages, però també n’hi ha d’altres 
llocs i alguns exercicis lligats a fonts indirectes.

el quadern s’ha pensat com a material complementari per a la matèria de ci-
ències socials –geografia i història– de 4t. d’eso, tant pels temes que s’hi tracten 
com pel nivell de complexitat de les activitats proposades. tanmateix, en la pràctica 
pot esdevenir un bon complement en la docència de dues matèries del batxillerat: 
la història de 1r curs i la història del món contemporani de 2n., perquè és una 
manera d’introduir l’alumnat en el treball d’arxiu amb fonts primàries. també pot 
ser una primera trobada amb aquest tipus de fonts abans del treball de recerca de 
segon de batxillerat.

la intenció del quadern és que l’alumnat adquireixi una mecànica de treball 
que li permeti interpretar les fonts documentals partint de les seves necessitats 
d’aprenentatge i del seu nivell.

els seus continguts estan dividits en tres capítols cronològics: el primer sobre 
la crisi de l’antic règim (1800-1833), el segon sobre la implantació del liberalisme 
(1833-1874) i el tercer sobre la restauració, obrerisme i catalanisme (1875-1923). 
cadascuna de les parts conté un text introductori limitat a dues pàgines que lliga 
els principals fets de la història comarcal amb els respectius períodes de la història 
de catalunya i espanya, sobre un esquema que divideix el text en tres subtemes: el 
territori, l’economia i la societat i la política. després hi ha un conjunt de quatre 
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exercicis temàtics extensos subdividits en parts que corresponen habitualment al 
comentari d’algun document d’arxiu.

els documents utilitzats es poden dividir entre textuals i imatges. en el pri-
mer grup hi ha: publicacions estadístiques (com la Relación de los pueblos de que 
consta el Principado de Cataluña, corregimientos y subdelegaciones en que se halla 
dividido. Mandada formar por el señor intendente general de este ejército y prin-
cipado Don Vicente de Frígola, de 1824, algun article del Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, de pascual madoz de 
1847); publicacions commemoratives d’època; textos literaris (poemes patriòtics); 
fragments d’articles de la premsa de l’època; actes municipals; contractes provats 
(com el d’arrendament d’una parcel·la a “rabassa morta”) i informes municipals 
(com el de la inspecció industrial de manresa de 1902)

entre els documents gràfics cal esmentar: estampes d’època, dibuixos fets a la 
ploma per il·lustrar les notícies dels diaris, fotografies històriques i postals. a més, 
s’ha elaborat expressament diversos mapes per al treball de l’alumnat, esquemes 
tècnics basats en imatges històriques i alguns quadres estadístics que resumeixen 
informació procedent de la bibliografia o de la documentació.

a nivell pedagògic els procediments, les actituds i els objectius que s’ha volgut 
transmetre són els següents:

a) en primer lloc es pretén que l’alumnat assoleixi diferents continguts pro-
cedimentals com ara:
{¬ interpretació de mapes de densitat de població.
{¬ relació i comparació d’informacions de fonts diverses.
{¬ càlculs sobre el creixement natural aplicats a manresa i al Bages.
{¬ lectura de mapes temàtics.
{¬ resposta a qüestionaris relacionats amb textos originals de la guerra 

del Francès.
{¬ anàlisi d’imatges.
{¬ lectura de textos per a l’obtenció d’informació.
{¬ contestar preguntes sobre els conceptes d’absolutisme i liberalisme 

aplicats al Bages.
{¬ relació correcta entre imatges, textos i significats.
{¬ localització en mapes de rius, pobles, fàbriques.
{¬ realització i interpretació de gràfiques.
{¬ situació en el temps i en l’espai dels fets històrics rellevants.
{¬ identificació i ús de diferents tipus de fonts,

b) els principals continguts actitudinals que s’han volgut transmetre són:
{¬ interès per conèixer fets del passat.
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{¬ Valoració del paper dels arxius com a centres dipositaris de fonts pri-
màries i la importància que tenen en la nostra història.

{¬ actitud positiva respecte al treball personal i col·lectiu del grup.
{¬ actitud d’observació i interès pels documents antics i per conèixer la 

història de l’entorn de l’alumnat.

c) en definitiva, els principals objectius del quadern són:
{¬ el coneixement de les principals tipologies dels fons documentals (he-

meroteca, fotografia, protocols notarials, fons personal…)
{¬ la introducció en l’ofici d’historiador.
{¬ el coneixement dels arxius com a centres dipositaris de les fonts pri-

màries.
{¬ el desenvolupament de l’esperit crític.
{¬ l’aprofundiment en el coneixement d’un tema per mitjà de l’ús de fonts 

primàries originals.
{¬ ser capaç de seleccionar la informació necessària i de relacionar-la amb 

els coneixements previs.
{¬ aprendre a resumir la informació i a buidar-ne els continguts.
{¬ ser capaç d’arribar a unes conclusions pròpies.
{¬ aprendre a contrastar la informació de procedència diversa amb esperit 

crític.
{¬ Valoració de la convivència cívica i social dels valors democràtics
{¬ Formació d’opinió pròpia a partir del conjunt de dades o fets i del co-

neixement de les interpretacions d’altres.
{¬ defensa dels drets, les llibertats i el patrimoni de la comunitat.
{¬ el coneixement de les característiques polítiques, econòmiques i socials de la  

catalunya del segle XiX a través de la història del Bages com a comarca 
pròpia.

els exercicis proposats o activitats d’aprenentatge s’han elaborat de manera que 
es puguin resoldre amb la informació que tenen els alumnes en els seus manuals, 
completada amb la que contenen els apartats introductoris de cada tema dins del 
quadern i amb les matisacions i explicacions que faci el professorat de la matèria 
de geografia i Història. pel que fa als textos, cal especificar que estaven escrits en 
català i castellà característic del segle XiX. per això, s’han adaptat fins al punt de 
fer-los comprensibles a l’alumnat de 4r d’eso. no obstant això, en alguns casos 
encara cal l’ajut del professorat per fer-los del tot entenedors.

2.– Projecte d’aula virtual a quart d’ESO: “Treballa amb les fonts històriques”

les noves tecnologies de la informació i la comunicació (tic) han de formar 
part d’un projecte educatiu actual. l’aparició d’internet ha representat una revo-
lució en la manera de cercar i tractar la informació, fins al punt que s’ha convertit 
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en la principal font d’informació en moltes ocasions. per aquest motiu, cal que 
ensenyem a l’alumnat a fer servir internet i a aprofitar les possibilitats que ofereix 
per a la nostra matèria. a més, les noves tecnologies proporcionen altres maneres 
de treballar a classe que poden resultar motivadores per a l’alumnat i molt potents 
des del punt de vista didàctic.

en les instruccions del departament d’educació per a l’organització i el fun-
cionament dels centres per al curs 2007-2008 sobre tecnologies de la informació 
i la comunicació es diu que:

“Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen múltiples recursos 
per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element 
de motivació, de dinamització, d’innovació i de millora en els processos d’ensenya-
ment i d’aprenentatge”.

la llei orgànica d’educació, loe, estableix com un dels objectius de qualsevol 
tipus d’ensenyament la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (tic) que, alhora, desenvolupi un sentit crític vers els 
missatges que en resulten, tant aliens com els de producció pròpia.

aquest objectiu general es concreta en l’assoliment de l’anomenada competèn-
cia digital que consisteix “a disposar d’habilitats per buscar, obtenir, processar i 
comunicar informació, i per transformar-la en coneixement”. així mateix, d’acord 
amb les competències que la loe atribueix a les direccions dels centres educatius, 
els correspon “exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i 
impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre”.

seguint aquest esperit, el projecte que proposem, és un treball amb entorn 
moodle (aula virtual). es tracta d’un projecte col·laboratiu per mitjà del qual els 
alumnes de 4t d’eso dels centres de secundària poden treballar amb fonts histò-
riques proporcionades pels arxius.

com a proposta presentem alguns exemples de qüestionaris que treballen 
fonts històriques sobre la industrialització i els conflictes del segle XiX extretes 
de l’arxiu comarcal del Bages, a partir del dossier elaborat per raquel martín, 
Jordi torner i lluís Virós, i editat pel consell comarcal del Bages, l’editorial 
Zenobita, el departament de cultura i mitjans de comunicació de la generalitat 
i l’arxiu comarcal del Bages.

Hem elaborat una petita mostra amb quatre models de qüestions pròpies del 
moodle: una primera qüestió, de resposta oberta, en la qual els alumnes han d’ex-
plicar allò que se’ls demana. aquest tipus de pregunta requereix una correcció 
per part del professor. una segona, de resposta breu, en la qual l’alumne només 
ha de respondre amb alguna cita concreta del text que s’està analitzant i, per tant, 
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el programa permet la correcció automàtica. una tercera, d’aparellament, en la 
qual l’alumne únicament ha de marcar una resposta que el programa, accepta o 
no com a vàlida. i, finalment, una quarta, d’opcions múltiples, en la qual l’alumne 
ha d’escollir diverses respostes vàlides, entre les proposades. també en aquest cas 
el programa corregeix de manera automàtica la resposta de l’alumne. a mesura 
que s’avanci en el projecte es proposaran exemples d’altres tipus de qüestions, de 
manera que es pugui tenir una idea més clara de les possibilitats que permet ara 
per ara el treball en entorn moodle.

des del punt de vista del professorat, un dels avantatges d’aquest sistema és la 
immediatesa de la retroacció que permet l’alumne seguir un camí d’aprenentatge 
individual i a distància, posant al seu abast, les fonts arxivístiques, que d’altra banda 
són de difícil accés per als estudiants d’eso. a més, permet una gran varietat en 
el tipus i en el nivell de dificultat de les activitats d’aprenentatge proposades, així 
com l’aprofitament de diferents exercicis proposats per altres professionals o per 
arxius i institucions que, en principi, estan fora de l’àmbit directe de l’educació 
reglada. d’altra banda, el treball en moodle permet que el professorat pugui pro-
posar els seus propis exercicis adaptats a diferents nivells i necessitats, que pugin 
quedar inclosos en una base de dades de lliure accés accessible per internet.

l’entorn digital permet també la reproducció amb gran qualitat dels documents 
utilitzats en els exercicis (com es pot veure al web de l’arxiu nacional de catalunya 
i al portal web de la Xarxa d’arxius comarcals), tot i que considerem prioritari 
que l’alumnat disposi d’una transcripció adaptada al seu nivell de coneixements 
que li permeti treballar sense la intervenció obligatòria del professorat que, d’al-
tra banda, no sempre és historiador de formació ni té experiència de treball amb 
fonts d’arxiu.

per tal d’assolir l’objectiu de valoració del patrimoni documental i de la tasca 
que realitzen els arxius, a mig termini, el projecte també preveu que els centres 
facin visites a l’arxiu i puguin fer-hi classes pràctiques amb reproduccions de do-
cuments que han tingut l’oportunitat de veure els originals. la millor manera que 
els escolars entenguin les funcions d’un arxiu, per la nostra experiència, són les 
visites guiades i la participació en activitats especialment elaborades per aquest fi.

3.– Qüestions pendents

la digitalització de l’ensenyament i de la societat ja fa un temps que és un procés 
imparable que obre noves possibilitats a la relació entre els arxius històrics i altres 
actors socials, com els usuaris i els diversos nivells educatius. en aquest sentit, 
tal i com es planteja en els objectius d’aquestes jornades, cal que ens preguntem 
de quina manera les fonts directes contingudes en els arxius es poden fer més 
accessibles en el món de l’ensenyament.
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la resposta a aquesta necessitat ens planteja un seguit de qüestions que es 
podrien resumir en tres apartats:

a) la tria, és a dir, quins documents cal posar a l’abast? d’entrada, la tria s’ha 
de fer a partir de la col·laboració entre el personal dels arxius i el professorat. 
el primer pot indicar quin és el tipus de documentació disponible i fer una 
primera valoració de la seva importància relativa. el professorat, pel seu 
costat, ha de proposar els temes a tractar, és a dir, ha de plantejar quines 
són les necessitats d’exercicis respecte al temari que ha de desenvolupar a 
classe, i ha de valorar les possibilitats didàctiques dels documents concrets. 
en el procés de tria s’entra en una dinàmica que a nosaltres ens agrada 
titular com “pregunta-resposta al document, pregunta-resposta a l’arxiver, 
pregunta-resposta al professor”. És el conjunt de tots aquests elements que 
ens ha de permetre arribar a la valoració final.

b) la interpretació. el sentit didàctic és bàsic. en aquest punt, cal que el 
professorat converteixi el document original en transmissor d’un missatge 
que pugui captar l’alumnat. aquesta feina d’interpretació, doncs, consisteix 
en la transcripció i l’adaptació de la font original així com en l’elaboració 
d’activitats que permetin a l’alumnat treure’n profit i assimilar la impor-
tància dels documents com a primera matèria de la història. les activitats 
d’aprenentatge que es realitzin a partir dels documents han de ser variades, 
dinàmiques i pensades des d’una òptica digital, per tal que puguin ser atrac-
tives i eficients en relació a l’aprenentatge pràctic dels continguts.

c) la difusió. Finalment, cal plantejar quin és el mètode més eficient per apro-
par els documents d’arxiu en l’àmbit educatiu. d’entrada, hi pot haver fins 
a tres nivells diferenciats en el mecanisme de difusió de les fonts d’arxiu. 
el primer nivell s’encarregaria de subministrar els documents aptes per 
treballar a classe i l’haurien de desenvolupar els arxius o algun organisme 
que els agrupés i que pogués posar un espai a disposició a internet per fer 
aquesta tasca. un segon nivell estaria relacionat amb la tasca docent i podria 
difondre les activitats d’aprenentatge lligades als documents, degudament 
indexades i classificades. aquesta funció està en la línia de les activitats que 
desenvolupen els centres de recursos pedagògics. cal remarcar que aques-
tes feines també necessiten un esforç d’actualització periòdic. de cara al 
professorat, caldria aprofitar el potencial d’internet perquè la consulta i el 
treball siguin àgils i eficients. Finalment, cada professor és responsable de 
tenir a l’abast les activitats que necessiti, ja sigui en l’entorn moodle, com 
es planteja en la comunicació, o amb qualsevol altre mètode.

en definitiva, l’objectiu final és que, en breu, als arxius puguin orientar el seu 
servei didàctic a internet i que el professorat pugui disposar de materials actua-
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litzats que permetin treballar en determinades assignatures amb fonts d’arxiu. la 
tecnologia actual ho permet i la societat ho demana.
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Implantació d’un blog en el projecte de localització 
i inventari de documentació històrica sobre catalu-
nya conservada en institucions documentals del món
url del blog: www.docsmon.cat

David Masgrau Haro
arxiver autònom. Subdirecció General d’Arxius i gestió Documental

1.– Presentació del projecte

el projecte de Localització i inventariació de la documentació històrica sobre 
Catalunya conservada en institucions documentals del món consisteix en trobar 
documentació des de l’època medieval i fins a 1950 que tracti sobre catalunya i/o 
els catalans i que estigui custodiada en arxius i biblioteques estrangeres. aquesta 
recerca és una iniciativa de la subdirecció general d’arxius de la generalitat de 
catalunya en col·laboració amb l’institut d’estudis catalans i s’ha iniciat el juny de 
2010. el projecte està planificat en quatre fases (1. investigació prèvia, 2. anàlisi i 
digitalització de documentació conservada en institucions documentals d’europa, 3. 
anàlisi i digitalització de documentació conservada en institucions documentals 
fora d’europa i 4. elaboració de la base de dades d’inventariació) i està pensat per 
ser executat en 3 anys.

la primera etapa consisteix en l’elaboració d’un estudi que ens permeti loca-
litzar documentació històrica sobre catalunya a l’estranger mitjançant la consulta 
d’inventaris i catàlegs d’institucions documentals estrangeres que podem trobar en 
les biblioteques públiques catalanes i l’extracció d’informació a partir de la cerca 
a internet, principalment de les bases de dades online que es poden trobar a les 
pàgines webs dels diferents arxius i biblioteques. per facilitar la investigació, s’entre-
vistaran a diversos investigadors que hagin realitzat estades en arxius i Biblioteques 
estrangeres. a més, la subdirecció general d’arxius disposa de dos estudis de 2008 
i 2009 que tracten del tema d’aquest projecte. aquests treballs són:

{{ Fons documentals relatius als països Catalans en Arxius estrangers d’imma 
puig i aleu i presentat el febrer de 2008.
{{ Inventari dels documents sobre Catalunya conservats als Arxius a París de 

david masgrau Haro i presentat el novembre de 2009.

http://www.docsmon.cat
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la investigació d’imma puig i aleu és el resultat de buscar documentació his-
tòrica sobre catalunya mitjançant internet i, especialment, a través de les bases de 
dades online que ofereixen els arxius i biblioteques en les seves webs. amb aquest 
treball es va localitzar documentació històrica sobre catalunya a estats units, 
França, Holanda, itàlia, mèxic, regne unit, Bèlgica, rússia i països escandinaus. 
pel que fa a l’altre treball, es tracta del projecte de final de carrera del graduat 
superior d’arxivística i gestió de documents de david masgrau i Haro. aquest 
projecte va consistir en la localització i digitalització de documentació històrica 
sobre catalunya en els fons dels arxius nacionals de França (anF) i el service 
Historique de l’armée de terre (sHat) en la seu de Vincennes durant una estada 
de 30 dies a la capital francesa.1

tot i que gràcies a aquesta primera fase es pot localitzar un gran nombre de 
documentació sobre catalunya, a partir de l’experiència de l’experiència de lo-
calització de documentació als arxius de parís1 es fa palesa la necessitat d’anar 
físicament als diferents arxius i biblioteques ja que a internet no hi està disponible 
la totalitat dels fons d’aquestes institucions. així doncs, la segona i tercera fases 
del projecte han de servir per localitzar un major nombre de documentació i per 
digitalitzar-la, junt a la localitzada en la investigació prèvia, mitjançant una càmera 
fotogràfica reflex sempre que la institució documental ho permeti. s’ha considerat 
convenient anar primer als diferents arxius i biblioteques d’europa perquè és on 
més documentació sobre catalunya hi trobarem, sobretot a França, itàlia i al Vaticà. 
per altra banda, la quantitat de documentació sobre catalunya a fora d’europa és 
més testimonial a l’excepció d’estats units on hi podem trobar un gran nombre 
de documents que es varen comprar en llibreries de vell als anys 60 i 70 del segle 
passat. Finalment, la darrera fase serà l’elaboració d’una base de dades que reculli 
tota la documentació trobada amb aquest projecte i es té la voluntat que aquesta 
eina sigui consultable per tothom a través d’internet.

2.– El blog del projecte

a partir de l’experiència anc@ula dels serveis didàctics de l’arxiu nacional de 
catalunya,2 hem observat que el nostre projecte pot anar una mica més enllà pel 
que fa a l’àmbit didàctic ja que anc@ula està limitat als fons de l’arxiu nacional 
de catalunya mentre que, un cop finalitzat el nostre projecte, no només tindrem a 
la nostra disposició un gran nombre de documentació digitalitzada sobre catalunya 
conservada en bona part dels arxius i biblioteques del món sinó que, a més, part 

1. a tall orientatiu, durant la realització del treball d’investigació Inventari dels documents sobre
Catalunya conservats als Arxius de París s’estima que, abans del primer viatge a parís, es va localitzar 

amb l’investigació prèvia un 40% de la documentació total trobada i un 60% de la documentació total 
localitzada va ser trobada a través dels inventaris i catàlegs de la sala d’inventaris de anF i el sHat.

2. per més informació del servei anc@ula vegeu l’adreça web següent: http://cultura.gencat.
net/anc/Sdanc/.

http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/
http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/
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d’aquesta documentació tractarà dels mateixos fets. És a dir, tindrem diferents 
perspectives dels mateixos fets i es podran comparar aquestes fonts primàries per 
obtenir informació complementària. si a aquesta documentació, hi afegim les 
fonts d’aquests fets custodiades a catalunya, podrem enriquir el contrast amb la 
perspectiva dels autòctons.

un cop vist aquest valor afegit, hem decidit que la millor manera de presentar 
aquestes fonts primàries és a través d’un blog com a recurs complementari de difu-
sió i de servei didàctic. Hem cregut convenient crear un blog i no una pàgina web 
perquè la presentació dels documents és més atractiva, el seu procés de creació és 
molt més ràpid que el d’una pàgina web i és més fàcil de gestionar. a més, el blog 
ens aporta les avantatges de la filosofia 2.0 i els comentaris dels usuaris ens poden 
ajudar a trobar nous documents o a aprofundir en el context històric i arxivístic de 
la font primària. per altra banda, la utilització de les noves tecnologies ens aporta 
diferents avantatges a l’arxivística catalana, als historiadors i als professors de 
secundària i universitat que tot seguim desgranem:

Pedagogia sobre els arxius
el públic general no sap massa bé què és un arxiu i què els hi pot oferir. així 

doncs, a través d’aquest blog també es vol explicar què és un arxiu, les diferèn-
cies amb una biblioteca i quins serveis pot oferir a l’usuari final. a més, el blog 
està adreçat als professors, alumnes de secundària i als universitaris de la carrera 
d’Història que són els usuaris potencials que poden trobar més utilitat als serveis 
que ofereix l’arxiu.

Pedagogia sobre vocabulari arxivístic
cada un dels documents presentats al blog estarà descrit segons els camps 

identificatius de la nodac (norma de descripció arxivística de catalunya). a 
més, el blog tindrà un apartat de diccionari arxivístic on es definiran els termes 
usats més freqüentment en la descripció arxivística.

Tipus de fonts que es conserven en un arxiu
el blog és una molt bona eina per ensenyar visualment els diferents suports 

gràfics que es conserven en un arxiu. així doncs, a través dels documents del blog, 
l’internauta podrà observar pergamins, documents en paper, fotografies, plànols, 
aquarel·les, dibuixos, esquemes, …)

Difusió dels serveis i fons dels arxius catalans i les institucions documentals 
estrangeres

per aquells arxius, tant catalans com estrangers, que tinguin documentació 
penjada en el blog, es podrà trobar una pàgina amb les dades bàsiques3 de l’arxiu, 

3. per dades bàsiques ens referim a adreça, telèfons de contacte, correu electrònic i horaris 
d’obertura.
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els serveis que ofereix, què cal fer per consultar documentació d’aquest arxiu i el 
quadre de classificació amb el qual l’internauta podrà saber els fons que es conser-
ven en aquella institució. per les biblioteques estrangeres existirà una pàgina amb 
les dades bàsiques. per altra banda, gràcies al blog, els arxius catalans tindran una 
eina des d’on podran trobar documentació conservada a l’estranger relacionada 
amb els fons que conserven.

Servei didàctic pels arxius
el servei didàctic de l’arxiu nacional de catalunya (anc@ula) és molt bo 

però no tots els arxius comarcals i municipals tenen prou personal per dedicar el 
temps necessari que requereix la vessant didàctica de l’arxiu i no poden oferir un 
servei semblant a l’anc@ula. així doncs, aquest blog pot servir com a primera 
eina didàctica per aquestes institucions que tinguin documentació penjada en el 
blog i els pot servir per donar a conèixer els seus serveis als escolars de la zona.

Recuperació de fonts interessants pels historiadors locals
la recuperació de documentació històrica sobre catalunya conservada a l’es-

tranger, que fins ara ha sigut força desconeguda entre els historiadors locals, pot 
oferir noves dades o interpretacions dels fets ocorreguts en la zona i, si es té sort, 
es poden descobrir fets nous que fins ara no es coneixien.

Motivació pels alumnes de batxillerat per aprendre història
els professors d’Història de secundària podran trobar en aquest blog documen-

tació atractiva, interessant i/o curiosa amb la qual es pretén despertar la motivació 
dels alumnes perquè coneguin la macrohistòria. a més, els professors trobaran 
unitats didàctiques per cada document amb els objectius pedagògics, context 
històric i altres recursos per desenvolupar l’esperit crític, la reflexió i l’interès per 
la història entre l’alumnat.

Eina dinàmica
un cop publicat un article en el blog, aquest pot ser modificat més endavant per 

afegir-hi dades extretes dels comentaris dels usuaris o nova informació trobada a 
mida que es desenvolupi el projecte. a més, s’hi poden adjuntar vídeos i animacions 
que permeten captar l’interès dels internautes i, de retruc, presentar la informació 
d’una manera més atractiva que una pàgina amb informació textual exclusivament.

Possibilitat d’utilitzar recursos de difusió no tradicionals
el fet de presentar la informació en un blog, ens permet incorporar-lo en 

directoris de blogs (ex. http://blogscatala.cmact.com o http://www.polseguera.
net/arxius/Blogs_catalans/) com a plataforma de difusió del nostre blog entre 
nous sectors d’internautes.

http://blogscatala.cmact.com
http://www.polseguera.net/arxius/Blogs_catalans/
http://www.polseguera.net/arxius/Blogs_catalans/
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Donar a conèixer la feina de la Subdirecció General d’Arxius
per últim, però no menys important, el blog permet mostrar la feina i els es-

forços de la subdirecció general d’arxius per recuperar documentació històrica 
sobre catalunya poc coneguda fins ara i que pot aportar noves dades i una nova 
perspectiva o interpretació a fets esdevinguts en l’àmbit de la història de catalunya 
i d’àmbit local.

3.– Estructura del blog

l’es t ruc tura del  protot ipus 
d’aquest blog ha de servir per apli-
car els avantatges abans vistos. des 
d’un principi, hem cregut que el blog 
no ha de servir per penjar molta 
quantitat de documentació ja que es 
pot arribar a l’empatx informatiu i a 
la desmotivació entre l’alumnat. en 
el blog s’hi trobarà documentació 
representativa, atractiva, interessant 
i/o que permeti potenciar la reflexió 
entre els alumnes.4 el prototipus de 
blog inclou 4 casos representatius 
de documentació històrica que s’ex-
plicaran en el següent apartat. per 
altra banda, a l’hora de dissenyar el 
blog hem volgut fer una presentació 
fresca, original i atractiva visualment 
per atraure als internautes a la seva 
consulta.

tot seguit, explicarem els dife-
rents apartats del blog:

Presentació
en aquest apartat hi podem tro-

bar una explicació del projecte de 
Localització i inventariació de la do-
cumentació històrica sobre Catalunya 
conservada en institucions documentals del món i les avantatges de crear un blog 
de recolzament a aquest projecte.

4. en la darrera fase del projecte sí que es crearà una base de dades amb la referència a tota la 
documentació trobada durant la investigació i que podrà ser consultada online per tothom.

divisió de la presentació d’un document 
en el blog dividit en les diferents àrees.
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Documents
en aquest apartat hi trobarem els documents penjats en el blog. en cada un 

d’ells, trobarem primerament una imatge representativa del document, un sub-
apartat d’identificació del document, un subapartat de context i contingut del 
document i un darrer subapartat de links. en l’àrea d’identificació del document 
hi podrem trobar informació de l’arxiu en el qual es troba el document, el codi 
de referència que identifica el document en l’arxiu, el títol, les dates, la llengua 
en la qual està escrit el document i el volum i suport del document. en l’apartat 
de contingut i estructura del document hi trobem una breu explicació del que 
tracta el document i, en cas de ser una unitat documental composta, també hi 
trobarem una petita explicació dels apartats en el qual està dividit el document. 
per últim, en l’apartat de links hi trobarem el link a les orientacions didàctiques, 
a la traducció del document en cas que no estigui escrit ni en català ni en castellà 
i el link a les imatges de tot el document.

Orientacions pedagògiques
aquest apartat està adreçat a professors que vulguin utilitzar els documents per 

a motivar als alumnes a conèixer els episodis de la història general en els quals els 
fets que es relaten els documents van tenir lloc. en un primer apartat hi trobem els 
objectius pedagògics i les claus de les reflexions amb les quals es vol fer pensar als 
alumnes a través de la presentació dels documents del blog. tot seguit, trobem una 
explicació del context històric per ubicar els fets del document exposat i, finalment, 
en alguns casos hi podem trobar un petit qüestionari adreçat als alumnes que els 
orienti en l’anàlisi del/s document/s i els permeti assolir els objectius.

exemple d’objectius pedagògics

Traduccions
en el cas que el document exposat sigui en un idioma diferent al català i cas-

tellà, en aquest apartat hi trobarem la traducció del text al català per facilitar-ne 
la comprensió entre els usuaris.
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Diccionari arxivístic
per facilitar la comprensió del vocabulari arxivístic utilitzat en el blog, en aquest 

apartat s’hi trobaran les definicions dels diferents temes emprats i, en cas de ser 
necessari, s’utilitzaran exemples per facilitar-ne la comprensió.

Arxius
en aquest apartat hi trobarem una fitxa per cada arxiu i biblioteca dels quals 

s’hagi penjat algun document al blog. pel que fa als arxius, hi trobarem les dades 
de contacte, els horaris d’obertura, els serveis que ofereix, quines gestions s’han 
de realitzar per consultar documentació i el quadre de classificació. pel que fa a 
les biblioteques hi trobarem les dades de contacte i els horaris d’obertura.

4.– Documents incorporats en el prototipus de blog

a l’hora d’incorporar documents al prototipus del blog, s’han escollit 4 casos 
representatius de documentació que podem trobar a l’estranger i que es poden 
relacionar amb documentació conservada a catalunya. tot seguit es fa una breu 
explicació dels documents i s’expliquen les raons de perquè s’han inclòs en el blog.

4.1.– Plans et Memoires sur Las Medas nº 12

es tracta d’un informe sobre l’estartit i les illes medes datat entre setembre i 
octubre de 1813. per tant, el document relata uns fets ocorreguts durant la guerra 
del francès. el dossier recull dos documents. el primer es tracta d’un reconeixement 
del territori de la costa entre l’escala i la desembocadura del ter. aquest document 
ens permet saber que la costa estava ocupat pel bàndol francès i el bàndol espanyol 
estava aquarterat a les illes medes. també s’adjunten unes aquarel·les on estan 
dibuixades les illes medes i el poble de l’estartit. pel que fa al segon document, es 
tracta d’un interrogatori que l’exèrcit francès feu a un desertor del bàndol espanyol. 
aquest qüestionari permet visualitzar les fortificacions, defenses i edificis que el 
bàndol espanyol va construir a les illes medes durant aquests dies. al document 
s’hi adjunta un esquema de les illes medes amb la ubicació de les fortificacions, 
construccions, defenses i bateries de canons que es van instal·lar a les illes.

es tracta d’un document excepcional perquè adjunta unes aquarel·les i croquis 
de les illes medes i del poble de l’estartit de 1813. a més, d’interrogatori ens per-
met visualitzar perfectament quines defenses i edificis es varen construir a les illes 
medes per defensar-se dels atacs dels francesos des de la costa. a més, el soldat 
ens relata breument com s’ho feien els soldats de l’illa per obtenir aigua fresca i 
aliments. pel que fa a l’àmbit didàctic, aquest document ha de servir per mostrar 
que en documentació d’arxiu també s’hi poden trobar aquarel·les i croquis. per 
altra banda, el dossier ha de servir per motivar a que els alumnes coneguin els fets 
generals de la guerra del Francès. per últim, l’informe també pot fer reflexionar 
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als alumnes sobre la guerra en sí, que quan es parla d’un territori que està ocupat 
per un o altra bàndol durant una guerra, sovint hi ha diferents llocs ocupats per 
l’enemic que resisteixen i sobre la importància estratègica de les illes en la navega-
ció. en aquest cas, de 1812 a 1814 catalunya perteneixia a l’imperi Francès però 
hi havia diferents punts de la geografia catalana que estaven ocupats pel bàndol 
espanyol com les illes medes, Begur o arenys de mar.

4.2.– Comparació de fotografies de les muralles de Girona

la troballa d’una fotografia de l’enderrocament de les muralles de girona el 
1909 als arxius militars de Vincennes (França) serveix d’excusa per reflexionar 
sobre l’evolució urbanística de la ciutat al comparar la imatge amb una fotografia 
actual de la mateixa zona. per altra banda, una altra comparació amb l’actualitat 
que es pot realitzar és observar que les muralles han adquirit un valor patrimònic 
i turístic quan el 1909 s’enderrocaven per eixamplar la ciutat.

aquesta fotografia i d’altres de principis del segle XX són molt preuades ja que 
n’existeixen poques. a més, aquesta fotografia es va realitzar durant el centenari 
dels setges de girona i pot servir per explicar els setges de girona de 1809 durant 
la guerra del Francès. per altra banda, la imatge permet reflexionar sobre l’evolu-
ció urbanística (relacionat amb la crisi actual) i la protecció actual del patrimoni 
arquitectònic pel seu valor històric i turístic. Finalment, s’ha volgut introduir una 
fotografia per mostrar que en un arxiu també s’en hi poden trobar.

4.3.– Combat de Banyoles del 21 i 22 de novembre de 1811

aquest informe trobat als arxius militar de Vincennes (França) ens relata un 
combat que va ocórrer a Banyoles el 1812 i que fins ara no s’en tenia constància. 
el dossier ens explica l’intent del bàndol espanyol per fer fora al bàndol francès del 
Fort Beurmann que es trobava a la zona de can puig de la ciutat. malauradament 
pel bàndol espanyol, el combat acabar per una forta pluja i les tropes franceses 
continuaren en el fort.

tot i que també estigui emmarcada en la guerra del Francès, s’ha inclòs 
aquest document perquè és el paradigma de la documentació que es vol incloure 
principalment en aquest blog ja que als arxius militars de madrid s’ha localitzat 
l’informe del bàndol espanyol d’aquesta batalla. el fet de tenir dos documents de 
la mateixa batalla ens permet obtenir noves dades d’on i com va succeir concreta-
ment la batalla i, al comparar-los, podem observar una altra semblança. i és que 
cada un dels dos bàndols es declara guanyador de la batalla i conclou que ha tingut 
poques baixes mentre que el bàndol enemic n’ha patit moltes.
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els objectius que es volen assolir amb aquest document són la motivació per 
conèixer la guerra del Francès i poder ensenyar als alumnes a contrastar infor-
mació a partir de dues fonts que parlen del mateix succés.

4.4.– Fons de Manuel Barba (Dr. Patata)

Finalment, en el blog s’ha inclòs una mostra de la correspondència de manuel 
Barba. manuel Barba el fons del qual es troba majoritàriament als arxius nacionals 
de França. aquest senyor és un dels representants de la il·lustració catalana i fou 
un notari, agrarista i benefactor de Vilafranca del penedès que visqué entre 1752 
i 1824. inicià diferents iniciatives econòmiques com fàbriques de filats i teixits, 
producció de verdet industrial, invenció de bombes mecàniques per extreure aigües 
subterrànies i la millora de camins i comunicacions. pel que fa a la política, fou 
membre de la Junta suprema del principat en la lluita contra napoleó i diputat 
provincial en el trienni liberal. no obstant, l’anècdota biogràfica del personatge 
és que a Vilafranca del penedès encara s’el coneix com a dr. patata ja que va ser un 
gran defensor del cultiu i consum d’aquest tubercle al penedès. en el museu del Vi 
de Vilafranca s’hi conserven dos manuscrits sobre el cultiu de la patata anomenats: 
La Patata puede augmentar el ganado i Las patatas traídas desde America a Europa.5

la troballa i digitalització del fons de manuel Barba és d’un gran interès arxi-
vístic i històric pel penedès. també pot aportar noves dades sobre la història de 
Vilafranca del penedès del segle XViii i XiX i per conèixer l’il·lustració catalana. 
per altra banda, l’anècdota que a Vilafranca s’el conegui com a dr. patata i els 
seus intents per introduir la patata al penedès pot fer simpàtic aquest personatge 
entre l’alumnat i pot servir per motivar-los perquè aprenguin sobre l’època de la 
il·lustració.

5.– Conclusions

l’experiència de presentar un blog del projecte Localització i inventariació de 
la documentació històrica sobre Catalunya conservada en institucions documentals 
del món com a eina pedagògica i de difusió ens obre moltes possibilitats que fins 
ara els documents textuals impresos no ens poden oferir. des de la capacitat de 
presentar la informació d’una manera interactiva, la possibilitat de modificar el 
contingut de la pàgina o d’incorporar-hi vídeos o animacions, aquests avantatges 
ens permet oferir una informació atractiva que pot servir per divulgar el projecte 
i l’arxivística catalana entre nous sectors d’internautes. per altra banda, el blog és 
una bona oportunitat perquè sigui ofert pels arxius comarcals i locals com a recurs 
pedagògic dels seus serveis didàctics entre els alumnes de batxillerat i d’universitat 

5. s’ha elaborat un resum biogràfic a partir de la lectura Manuel Barba i Roca Entre l’humanisme 
i la il·lustració de ramon arnabat.
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per motivar-los a conèixer la història general a partir de documents que tracten 
de fets curiosos i atractius d’història local.

pel que fa al projecte, ens trobem en la fase inicial de la seva execució i, de 
moment, només disposem de documentació digitalitzada dels arxius nacionals 
de França i del Service Historique de l’Armée de Terre de Vincennes. d’aquesta, 
en destaca la documentació sobre el primer terç del segle XiX i que tracta pre-
ferentment de fets ocorreguts en les zones de frontera i Barcelona. per aquesta 
raó, en el prototipus del blog s’ofereixen documents relacionats amb la guerra 
del francès. no obstant, a mida que es desenvolupi el projecte, s’obtindrà docu-
mentació digitalitzada d’arxius i biblioteques d’altres països. la nostra voluntat 
és la d’incorporar documentació d’altres èpoques i que tracti, en lo possible, de 
fets de tot catalunya. no obstant, la prioritat del blog és incorporar documents 
atractius pels usuaris i/o que es puguin relacionar amb documents d’altres arxius 
que tractin dels mateixos fets o semblants per obtenir noves perspectives i dades 
sobre aquests esdeveniments de la història de catalunya.

6.– Bibliografia consultada

arnaBat, ramon, Manuel Barba i Roca (1752-1824) Entre l’humanisme i la il-
lustració, Vilafranca del penedès, epca, 2006.

rustullet, noguer, miquel, «guerra del Francès», El Pla de l’Estany, Banyoles, 
març 2009, núm. 61, pàgs. 34-35.
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La premsa en l’aprenentatge de les ccss, la geo-
grafia i la història
Manoli Narváez Ferri
IES Arnau Cadell

1.– Introducció

la premsa és, des de fa temps, una font de coneixement important en les 
nostres aules, atès que ens permet vincular els continguts curriculars a la realitat 
que envolta l’alumnat i d’aquesta forma fer comprendre, entre altres coses, que 
l’aprenentatge escolar és necessari per entendre i interpretar el món en què vivim.

d’altra banda, la diversitat de gèneres, visions i opinions que aporten els diaris, 
revistes i altres publicacions, afavoreix el desenvolupament de l’esperit crític de 
l’alumnat. ara bé, aquest procés requereix unes estratègies didàctiques precises, que 
comencen per conèixer el tipus de font amb que treballem, però sobretot saber-la 
llegir i interpretar convenientment dins el seu context, per tal que la informació 
seleccionada pugui ser-nos d’utilitat en l’adquisició i elaboració de coneixement.

les persones que investiguen, parteixen del coneixement general del període 
i/o tema que treballen, així com de la cerca i del coneixement del tipus de font 
que precisa en funció dels objectius que s’imposen en la seva recerca i en el de-
curs d’aquesta, van incorporant noves fonts que l’amplien i la complementen, per 
elaborar o refer les hipòtesis que s’havien plantejat en inici. la investigació és per 
tant un procés interactiu que guarda moltes semblances amb la forma en que les 
persones construïm el nostre coneixement, doncs al llarg del procés introduïm 
informació nova que referma o fa canviar les nostres idees i coneixements, deduïm, 
contrastem i elaborem noves línies d’estudi; fet que ens obliga, sovint, a replantejar 
el coneixement anterior o a entendre’l amb més claredat i detall.

el tractament que donem a la informació seleccionada és fonamental per a que 
aquesta ens sigui útil i precisa una bona identificació i classificació, per facilitar la 
integració en l’estudi i evitar la dispersió que sovint pot acompanyar l’augment de la 
informació trobada. tradicionalment, l’investigador o investigadora ha d’elaborar 
uns instruments de registre i tractament de la informació que clarifiqui aquesta, 
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la sintetitzi i faciliti la integració documental en l’elaboració del producte final 
de la recerca.

Fins aquí hem descrit breument el procés, les accions i les estratègies que han 
guiat fins ara, el treball dels estudiants i/o investigadors amb les fonts, però actu-
alment la progressiva digitalització de les fonts impreses obren noves perspectives 
que suposen tant una oportunitat d’ampliar i facilitar l’accés a aquestes, com un 
repte que demanda unes habilitats i estratègies noves a les persones que llegeixen 
i investiguen.

en aquesta comunicació ens proposem reflexionar, a partir de l’experiència, 
com podem guiar el nostre alumnat en la cerca, tractament i utilització de les 
fonts primàries de les hemeroteques digitals, així com aportar alguns exemples 
per millorar la comprensió i la interpretació crítica d’aquestes fonts.

2.– Hemeroteques digitals, un gran incentiu

integrar el treball amb fonts primàries a l’aula, com deien a l’inici, és un estímul 
important per a acostar l’alumnat a temes i esdeveniments sovint allunyats de les 
seves vivències, si aquests han passat molts anys abans del seu naixement, els ajuda 
a visualitzar a través de les paraules, imatges, etc…formes de vida, fets, pensa-
ments i opinions que els permeten acostar-se i comprendre realitats històriques 
molt diverses a la pròpia. a més, facilita que cadascú elabori el seu propi discurs, 
coneixement i valoració i això, com sabem, permet integrar aquesta informació de 
forma vivencial, de manera que la memòria construïda, mitjançant el seu treball, 
és més significativa que quan es tracta de recordar un discurs o tema elaborat 
per altres, en el que la implicació és sovint mínima i per tant es memoritza a curt 
termini i s’oblida en poc temps.

una de les dificultats que trobàvem els docents per a emprendre el treball 
amb fonts primàries era l’accessibilitat del nostre alumnat als arxius, per això 
comptar amb fons digitalitzats, que poden ser consultats des del propi centre, ha 
estat, sens dubte, un avenç important en el plantejament d’aquest tipus d’activitat 
al conjunt de l’alumnat. ara bé, aquest canvi en l’accés a la informació ha d’anar 
acompanyat d’estratègies i pautes de treball coherents que regulin el procés de 
cerca, el tractament, la comprensió i la interpretació de la informació obtinguda.

en primer lloc, comporta, evidentment, que el/la docent estigui familiaritzat 
amb el recurs, ja que això farà que pugui prevenir i orientar les dificultats que 
trobarà l’alumnat en enfrontar-se a la tasca encomanada.

la lectura digital precisa a més, unes habilitats com a lector que no podem 
obviar i en aquest sentit, cal tenir present regular les dificultats de les lectures i de 
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la tasca encomanada al nivell adequat per a l’alumnat a qui s’adreça, proposant-li 
al mateix temps reptes assolibles amb el guiatge del/a docent, per evitar que la 
impossibilitat inicial converteixi una activitat interessant en un avorriment o un 
càstig per l’aprenent i que, per aquest camí, es perdi el potencial de motivació i 
aprenentatge del recurs.

en aquest sentit, és important com es planteja i s’introdueix l’activitat i el seu 
propòsit. convé per tant una introducció que fomenti la curiositat i l’interès de 
l’alumnat envers la tasca a fer.

també és important parlar del context en el que s’inscriu el tema o etapa que es 
vol cercar o treballar, així com promoure la col·laboració i el contrast entre l’alum-
nat, al llarg del procés, per tal que l’esforç i el treball individual sigui compartit 
i valorat per tothom, doncs d’aquesta forma contribuïm a que tothom se’n senti 
implicat i valorat en el seu esforç i també es promou que unes persones aprenguin 
de les altres de forma recíproca.

3.– L’experiència duta a terme amb el grup de treball de l’hemeroteca de La 
Vanguardia

el passat curs 2009/2010, amb el suport del departament d’educació, es va 
posar en marxa un grup de treball de professorat de secundària, per tal d’ex-
plorar les diverses possibilitats didàctiques del treball amb l’Hemeroteca de “la 
Vanguardia”. aquest grup, amb voluntat de continuïtat i ampliació, es va iniciar 
amb el compromís de dissenyar algunes activitats d’ensenyament-aprenentatge, 
que contemplessin la utilització d’aquest recurs dins la programació habitual en 
les nostres matèries.

la meva participació en el grup s’ha orientat dins una línia de treball iniciada 
anteriorment,1 amb la voluntat personal d’introduir algunes de les activitats per 
al primer cicle de l’eso, uns nivells en els que no és gaire habitual utilitzar fonts 
primàries per la dificultat, que sovint presenten aquestes, en la comprensió i in-
terpretació dels documents.

per això, en les activitats proposades, he destacat les destinades a orientar la 
comprensió lectora, atès que l’entrenament estratègic utilitzant la diversitat de 
temes i gèneres que pot facilitar la premsa, és una base i estímul per abordar el 
treball amb textos històrics en altres nivells de l’educació secundària, així com 
una oportunitat per a aconseguir fer bons lectors tant en temes acadèmics com 
d’actualitat.

1. concretament dins el grup de formadors del departament d’educació «parlar i escoltar, llegir 
i escriure per aprendre» des de el curs 2006/2007.
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en aquest sentit, una de les dificultats ha estat trobar i seleccionar bons textos 
que complissin amb la finalitat didàctica desitjada, atès que habitualment els escrits 
són destinats a lectors hàbils i avesats a la lectura dels diversos generes periodístics 
i no estan pensats ni escrits per a aprenents que tot just comencen a dominar les 
habilitats necessàries per llegir i entendre de manera fluïda. particularment ha 
estat difícil trobar documents d’actualitat, adequats a les temàtiques curriculars 
i a les possibilitats de comprensió lectora de l’alumnat del primer cicle d’eso.

les activitats dissenyades per als altres nivells de secundària i batxillerat, també 
tenen en compte aquesta adequació però, a més, estan pensades per avançar en el 
treball detallat i acurat del comentari de text històric, així com en la interpretació 
crítica dels continguts, de les fonts i dels seus autors (fiabilitat, intencionalitat…).

3.1.– En conjunt, els Objectius han estat:2

{{ treballar el procediment lector a partir d’activitats que contemplin el treball 
abans, durant i després de la lectura.

{{ avançar en la comprensió lectora, identificant els nivells de comprensió 
literal, inferencial i de més profunditat en els textos treballats.

{{ seleccionar textos i activitats que potenciïn la capacitat crítica dels estudi-
ants, d’acord amb la seva maduresa personal.

{{ aprofitar la diversitat i les dificultats dels textos, per potenciar la cooperació 
i l’aprenentatge recíproc entre l’alumnat.

{{ identificar les tipologies textuals i dissenyar activitats que afavoreixin el 
modelatge en l’expressió escrita: descriure, definir, explicar, justificar, 
comparar, argumentar, necessàries per comunicar la informació.

{{ promoure la utilització de les tac, en les activitats proposades a partir de 
la lectura de les fonts, per cercar, seleccionar i organitzar la informació i 
les produccions de l’alumnat.

3.2.– La comprensió i interpretació de textos

llegir comprensivament és el procés interactiu, a partir del qual el lector, si-
multàniament, extreu i construeix el significat del text llegit.3 en conseqüència, 

2. aquest objectius i model lector, segueixen l’orientació de treball del “curs les competències 
comunicatives aplicades a les àrees curriculars”, del departament d’educació, creat pel grup de forma-
dors esmentat anteriorment, del que formo part.

3. Vid. llauraDor, a. «Un modelo interactivo de lectura comprensiva» aula de innovación educa-
tiva, nº 159, 2007, p. 17-20.
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el significat d’una lectura no es igual per a tothom exactament, donat que cada 
lector interpreta en funció dels seus coneixements i experiències.

Informacions
i 

dades del text ⇔ Coneixements del lector 
i

de les activitats que realitza

per això, per a aconseguir millorar la comprensió lectora cal tenir present:

El lector

{{ les seves habilitats (atenció, mecànica lectora, memòria, etc..)
{{ els seus coneixements, vocabulari i registres
{{ la seva autoestima com a lector i la seva motivació per a llegir.

El Text

{{ l’estructura, tipografia, vocabulari, connectors, volum de informació, etc.

L’activitat

{{ el propòsit de la lectura i el seu context4

una activitat de lectura, tenint presents aquests elements, hauria de seguir les 
següents passes:

a) Abans de la Lectura
{¬ activació de la informació que ja te el lector.(coneixements previs)
{¬ presentar l’objectiu de la lectura.
{¬ activar els coneixements relacionats amb el text i contextualitzar-lo.
{¬ comentar els conceptes fonamentals per a la comprensió o el vocabulari 

que no puguin deduir-se del text.
{¬ llegir el títol i observar les imatges per a fer prediccions sobre el text.

b) Durant la Lectura
{¬ Verificació de les prediccions.
{¬ regulació, modificació de les hipòtesis.
{¬ deduir el vocabulari desconegut.
{¬ reconèixer la idea principal de cada paràgraf i les paraules clau.

4. saber prèviament què i per a què es llegeix, així com relacionar la lectura amb aplicacions 
concretes que el lector o lectora ha de fer a continuació, així com crear un ambient agradable per a la 
lectura, és fonamental per a crear una bona predisposició a aquesta.
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c) Després de la Lectura
{¬ reorganizació i integració de la informació.(ex. preguntes pautades)
{¬ Fer esquemes: representació grafica o visual de las idees principales.
{¬ seleccionar les idees principals, resumir, etc…

4.– Les activitats elaborades per a primer curs d’ESO. Dos exemples:5

Document-1. “Parques pobres. Diagnóstico de los espacios naturales en Cata-
lunya”.

lV 7-9-2008

Context: després de treballar el tema: “les persones ens relacionem amb el 
medi”.

dediquem una atenció especial als espais protegits i els parcs naturals. Ho 
plantegem com a activitat de participació en el programa “Escoles Verdes” del 
nostre centre.

Procés: seguint el procediment lector (abans, durant i després de la lectura), 
treballem la informació que es recull a l’espai “vivir en verano”, dedicada a la 
situació dels parcs i espais protegits a catalunya. utilitzem la lectura com a in-
troducció i motivació per aprofundir en un tema.

1. l’alumnat, amb l’ajut de la professora, elabora un resum de la informació 
continguda en el diari.

2. un cop fet, es posa en comú la informació, amb la resta del grup, sobre 
quina és segons l’informe la situació dels espais protegits a catalunya i la 
raó d’aquestes deficiències: manca d’inversions, manca de plans de gestió 
efectius, etc…

3. també és demana l’alumnat si ha visitat algun dels parcs que es mencionen 
i es contrasta la informació i l’opinió del naturalista Jordi sargatal, sobre la 
decepció que produeix en els visitants l’estada en alguns parcs. (l’alumnat 
ha visitat i ha fet activitats de grup en el parc natural del montseny).

5. a més d’aquests exemples, també s’han dissenyat dues activitats cooperatives de més complexitat, 
a partir del document “los mitos nunca mueren” lV 29-07-2008 (suplement de cultura), seguint el 
model de lectura cooperativa i un projecte de investigació guiada a partir del tema: els Jocs olímpics 
en la història i en l’actualitat, que segueixen la mateixa línia didàctica, però reforcen la cerca i el treball 
en grups cooperatius.
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4. Finalment, s’analitzen les dades gràfiques dels espais naturals protegits a 
les diverses comunitats espanyoles, i es planteja un estudi d’aprofundiment, 
per grups, per conèixer millor aquests espais i les seves característiques: 
situació, espècies protegides, instal·lacions i serveis etc…per a fer aquest 
treball han de cercar informació a la xarxa.

5. el resultat del treball s’exposa en una presentació ppt al grup classe, on 
es valora la informació trobada, l’elaboració de la presentació i l’exposició 
oral als companys.

Document-2. “El concurso: El mundo en el siglo cero”.

Document 3. “La estabilidad de una classe media”.
lV. 12-12-2003

Context: l’activitat es planteja durant el desenvolupament de la unitat “El 
món romà”. el text és força senzill i és planteja com un exemple de l’herència i 
la influència de la cultura clàssica fins els nostres dies. ens serveix per treballar 
els diversos nivells de comprensió lectora, fent identificar de manera pràctica 
aquests, a l’alumnat. a final el text planteja un enigma i per poder respondre’l 
se’ls demana que cerquin informació i l’apliquin per resoldre aquest interrogant i 
altres qüestions relacionades amb el tema.

Procés: seguint el procediment lector (abans, durant i després de la lectura), 
treballem la informació que es recull i plantegem les següents activitats per apro-
fundir en el contingut de la informació del text i de l’època a que es refereix.

4.1.– Treballem els nivells de comprensió:6

a partir de la informació que proporciona el text, elabora:

a) dues preguntes literals: (recorda: la resposta es troba en el text).
ex. Quin va ser l’objectiu de la política imperial d’octavi?

b) dues preguntes inferencials-(la resposta no està directament en el text 
però la pots deduir).

ex. Qui va ser espartaco?

c) dues preguntes creatives- (la resposta no hi és al text, però té relació amb 
el tema).

6. en altres activitats lectores s’ha explicat identificat i aplicat exemples dels diferents nivells. 
l’activitat és per tant de aplicació i reestructuració del coneixement.



298

ex. cerca informació sobre la divisió social durant l’època d’august i 
elabora un gràfic o esquema de la informació.

posada en comú. contrast i repertori de qüestions i dubtes.

4.2.– Cerca informació:

a) saps contestar la pregunta ¿Quina acció legal aplicada als esclaus va limitar 
august?

per poder resoldre aquesta i altres qüestions de les que s’han plantejat a classe:

b) Formeu grups de 2 o 3 persones i cerqueu informació a la web, per elaborar 
una presentació sobre un d’aquests temes relacionats amb la cultura i la so-
cietat romana: les creences i la mitologia, la família i la condició femenina 
en la història de roma, l’art i la cultura romana.7

consulteu especialment aquestes:
{{ http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca1.

php
{{ http://www.educa.aragob.es/cpedrola/webdidactica/pedrola/origenes2.

htm
{{ http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/romano/1.html
{{ http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/roma.

htm
{{ http://www.mrsalgado.com/history_unit1.htm

5.– De l’actualitat a la font històrica. Selecció-mostra d’activitats elaborades per 
a 4rt curs d’ESO i per a Batxillerat

el treball sistemàtic en la lectura, comprensió, interpretació i aplicació de la 
informació obtinguda dels documents en els primers nivells d’eso, ens permet 
avançar en el treball detallat i acurat del comentari de text històric, així com 
en la interpretació crítica dels temes, de les fonts i dels seus autors (fiabilitat, 
intencionalitat…), un exercici, que s’ha anat introduint en els nivells anteriors i 
que és necessari no sols en abordar textos històrics, sinó també en la complexitat 
informativa existent en el món actual, on la manipulació ideològica i tecnològica 
i també la proliferació de tot tipus de informació i suports, sovint desorienten i on 
saber seleccionar o filtrar la informació, així com situar-la i interpretar-la adequa-
dament en el seu context, és un element essencial per a la formació de l’estudiant 

7. la professora supervisa la formació de grups i els temes triats.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca1.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca1.php
http://www.educa.aragob.es/cpedrola/webdidactica/pedrola/origenes2.htm
http://www.educa.aragob.es/cpedrola/webdidactica/pedrola/origenes2.htm
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/romano/1.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/roma.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/roma.htm
http://www.mrsalgado.com/history_unit1.htm
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i del ciutadà8. en aquest sentit, les activitats elaborades per a aquest nivells, a més 
dels objectius comuns especificats més amunt, s’afegeixen els següents:

{{ identificar el document (com una font històrica primària o secundaria), i 
relacionar-lo amb el seu context històric.
{{ reconèixer, ordenar i relacionar les idees bàsiques del text amb el tema i 

context tractat.
{{ identificar el vocabulari històric específic.
{{ reconèixer i relacionar l’autoria (individual o col·lectiva) del document i 

relacionar els elements propis del pensament o estil reflectits en el document.
{{ descobrir la intencionalitat del document i relacionar-lo amb el context i les 

circumstàncies que han intervingut en la seva elaboració. (a qui s’adreça? 
per què? per a què?)
{{ Valorar el document, raonant a partir d’evidències i arguments aportats pel 

mateix document i/o documents complementaris.

Document 4. “La Seda de Barcelona. Primer grupo de fibras químicas de España. 
Actividad ante el III Plan de Desarrollo”.

lV, 20 de juliol de 1972, pág. 8

Context: desenvolupament de l’economia en la unitat el règim franquista.
nivell: 4r d’eso (ccss) i Batxillerat (2n Història)

Característiques del text: la complexitat es troba especialment en les referències 
de l’època i el vocabulari que utilitza.

L’objectiu de la lectura és:
elaborar un esquema amb la informació que us proporciona el text (reportatge) 

comentari i valoració del text atenent a la intenció de l’autor o autors, la qualitat 
de la informació, la utilitat i la fiabilitat de les dades que aporten per a comprendre 
el tema de que tracta i el context en que s’hi inscriu.

Abans de la lectura: (presentació oral professora)
1. llegiu atentament el títol i els avant-títols que acompanyen el text.

2. observeu les fotografies que l’acompanyen i tractem de fer algunes hipòtesis 
sobre el contingut de la informació:
{¬ de què creieu que ens parlarà el text?
{¬ en quin context històric s’ha produït la notícia?
{¬ Què en sabem d’aquest període?
{¬ Què és un “plan de desarrollo”? amb què el relacionaries?

8. És molt interessant la consulta de la pàgina “llegir.net”, per a la reflexió de les característiques 
i formació que demana la lectura digital.
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{¬ per què ens interessa aquesta informació?

Durant la lectura: (lectura en parelles amb assessorament docent)
llegiu en silenci cadascun dels paràgrafs, assenyalant les paraules que descone-

gueu, subratlleu allò que considereu essencial. Quan acabeu un paràgraf comenteu 
entre vosaltres (parella)

1. de què tracta el paràgraf? Quin és l’assumpte principal?
2. resumiu el contingut breument i poseu un títol que reflecteixi l’essencial.
3. aneu llegint cada paràgraf i feu el mateix.
4. escriviu les paraules que no enteneu, intenteu deduir el significat pel context, 

cerqueu-les en un diccionari, o demaneu que signifiquen a la professora o 
professor.

5. Feu el mateix amb les idees del text que no us han quedat clares.

Després de la lectura:
1. un cop finalitzada la 1ª lectura, reviseu i contrasteu:

{¬ Quina és la idea principal del text?
{¬ Quines idees secundàries són essencials per entendre el text?organitzeu-

les per ordre de importància, per elaborar el vostre esquema.
2. Quina organització té el text? pots identificar una introducció, un desenvolu-

pament iuna conclusió? pots fer-ne un esquema segons aquesta organització.
3. Feu un glossari amb els conceptes econòmics o tècnics, relacionats amb el 

tema, que heu après llegint el text: exemples: poliester, elastòmer, pessetes 
constants, elasticitat de la demanda, efecte multiplicador, etc.

4. elaboreu el vostre esquema i el vostre comentari crític sobre el reportatge.
5. comentari i valoració del text atenent a la intenció de l’autor o autors, la 

qualitat dela informació, la utilitat i la fiabilitat de les dades que aporten 
per a comprendre el tema de que tracta i el context en que s’hi inscriu.

Document 5. ¿A quién y por qué votar? Convergència i Unió. Entrevista a Jordi 
Pujol”.

lV 25-02-1979

Context: desenvolupament del tema la transició a la democràcia.
nivell: 4r d’eso (ccss) i Batxillerat (2n Història)

Característiques del text: s’inscriu dins una sèrie d’entrevistes a líders polítics 
davant les eleccions 1979. la complexitat es troba en les referències de l’època.

L’objectiu de la lectura és:
{{ elaborar un comentari de text, a partir de la pauta donada.
{{ cercar informació complementaria sobre les eleccions de 1979 i sobre el 

desenvolupament i evolució de ciu, durant la transició.
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Procés: es treballa el document com els anteriors, abans, durant i desprès de la 
lectura, integrant en el procés el context i les següents orientacions per a la cerca 
d’informació i el comentari:

1. presentació:
a) indica el gènere i tipus de document.
b) situa el context i l’autor o autors del document.
c) dades biogràfiques essencials del personatge entrevistat.

2. anàlisi del document:
a) indica els principals temes que hi apareixen al document.
b) et sembla què les preguntes estan ben seleccionats? Hi afegiries alguna/

es qüestió?
c) d’aquests temes, quins creus que són vigents en l’actualitat?

3. Valoració:
a) a partir de les respostes del personatge, quina ideologia creus que de-

fensa?
b) Quin tipus de programa polític es proposen implantar, si guanyen les 

eleccions?
c) cerca informació sobre les eleccions de 1979 i indica quin resultat va 

obtenir el partit ciu
d) cerca informació sobre la trajectòria de ciu i comenta els temes i ac-

tuacions de partit que manté ciu, durant la transició a la democràcia 
a catalunya i a espanya.

les dues darreres propostes, són només un exemple del treball fet en els dar-
rers nivells educatius de secundària. en conjunt, en tots els nivells es parteix de la 
conveniència de treballar de forma orientada la lectura dels documents, per ajudar 
a interioritzar les seqüències necessàries per avançar en la comprensió, interpre-
tació i aplicació de la informació, cada cop més autònoma i profunda. la funció 
del docent en aquest model és la d’organitzador i mediador tant en el disseny de 
propostes com en l’orientació del treball i el contrast dialogat d’aquestes per tal 
de facilitar l’estructuració i la interiorització dels coneixements, procediments i 
valors que es treballen, així com el desenvolupament de les competències bàsiques, 
especialment les metodològiques, i en general depenent dels documents selecci-
onats, en cada cas, les més relacionades amb les característiques del document.

Finalment, un element important en el treball amb fons digitalitzats és la cerca 
i el registre de informació que també convé d’orientar, per tal que l’alumnat sigui 
capaç de iniciar-la i pugui avançar després de manera autònoma. a continuació 
exposo, breument, la línia de treball que proposo per a aquesta tasca.
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5.1.– La Cerca i el registre de la informació. Paraules clau, dates i altres elements.

la majoria de les hemeroteques digitals permeten la cerca a través de les paraules 
clau, però aquestes han d’estar ben seleccionades. sovint les mateixes platafor-
mes indiquen els mecanismes d’ajuda a la cerca, però no sempre és fàcil donar 
amb el diari o document que precisem, per tant la paciència i també la reflexió, 
són virtuts molt necessàries, encara, en la cerca de informació. també requereix 
mobilitzar habilitats cognitives com la deducció, la selecció, la comparació… que 
contrastades en la col·laboració entre companys i companyes, poden tenir un efecte 
multiplicador, en relació a les habilitats i capacitats individuals.

personalment sempre he pensat que, per garantir l’èxit i la utilització efectiva 
d’una biblioteca o hemeroteca, l’orientació i el guiatge que es rep en la primera 
visita, és essencial. per això crec necessari invertir una mica de temps en activitats 
destinades a iniciar el coneixement i el maneig del recurs, establint un itinerari 
més o menys pautat, per a que l’alumnat es familiaritzi amb els motors de cerca i 
de redefinició propis de l’aplicació informàtica i del volum de la informació que 
conté i que no sempre és fàcil de trobar amb precisió.

per iniciar i animar-los en la cerca, es convenient proposar alguns exemples 
de temes generals, en una hemeroteca de maneig senzill, com pot ser la de “la 
Vanguardia” http://hemeroteca.lavanguardia.es i un cop dominada aquesta, po-
der accedir a altres de més complexitat com ho és per exemple, el projecte de la 
Biblioteca Virtual de premsa històrica http://prensahistorica.mcu.es

exemple possible del procés en funció del que cerquem:

1. accedir a l’adreça de http://hemeroteca.lavanguardia.es

2. cercar per paraules clau “asamblea parlamentarios de 1917”, “Barcelona”

3. Verificació i contrast:
a) Quantes informacions apareixen?
b) Que podem fer per seleccionar les expliquen els esdeveniments coetanis 

al fet?
c) com podem refinar la cerca? acotant les paraules clau? refent la cerca 

per dates?

4. proposta per afinar i seleccionar el que ens interessa:
Fem una prova. sabem que el fet és va produir al mes de juliol…si sa-

bem la data concreta la introduïm (el mateix dia o el dia següent), si no la 
recordem (és el més comú en les cerques) podem anar acotant la cerca al 
llarg del mes de juliol de 1917.

http://hemeroteca.lavanguardia.es
http://prensahistorica.mcu.es
http://hemeroteca.lavanguardia.es
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5. posem en comú la informació trobada. un cop feta la cerca i selecció in-
dividual:

a) Quines d’aquestes informacions ens semblem més rellevants per al nostre 
treball?
les orientacions que hem pautat, poden processar-se encara més, depe-

nent del nivell de l’alumnat i també del tema escollit. el més important és 
que l’aprenent comprengui i s’acostumi a seguir un itinerari estratègic en la 
cerca i selecció. aquest s’inicia en identificar de forma convenient les paraules 
clau i també en reconèixer els diversos motors de cerca que li proporciona 
l’hemeroteca. l’entrenament orientat facilita que es familiaritzi amb les 
possibilitats que li ofereix el recurs, per poder aplicar-les convenientment 
en les noves cerques que demani el seu treball. tanmateix el fet de verificar 
i contrastar amb els altres la informació trobada i a partir d’aquí introduir 
noves idees i referències per “afinar i seleccionar” els fan més conscients 
de la necessitat d’utilitzar i crear estratègies adients per als problemes que 
pugui presentar cada nova cerca.

proposem un segon exemple.

1. accedir a l’adreça de la Biblioteca Virtual de premsa històrica http://pren-
sahistorica.mcu.es

a partir de la pàgina d’inici expliquem algunes possibilitats d’aquest 
projecte a l’alumnat.

2. demanem fer una cerca per camps, d’una publicació de Barcelona. per 
exemple:la campana de gràcia.

3. Verificació i contrast:
Què obtenim com a resultat d’aquesta cerca?
com podem refinar la cerca?

4. proposta per afinar i seleccionar el que ens interessa:
noves orientacions: a partir dels exemplars digitalitzats d’aquesta pu-

blicació, cerquem l’any o època que ens interessa.
a) cerquem l’any 1917? Quans exemplars hi ha? Quin ens anirà més bé 

consultar per a la nostra recerca?

5. posem en comú la informació trobada i les facilitats/ dificultats de la cerca.

http://prensahistorica.mcu.es
http://prensahistorica.mcu.es
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un cop feta la cerca i selecció individual:
a) Quines d’aquestes informacions ens semblem més rellevants per al nostre 

treball?
b) Què hem après d’aquesta cerca? Quines dificultats hem trobat? com 

podríem millorar-la?

6. noves propostes de cerca en aquesta hemeroteca.
com podem veure, la complexitat del segon exemple s’ha incrementat, però 

en orientar-la amb una activitat concreta (una de les diverses possibilitats que els 
ofereix aquest projecte), primer en comú i posteriorment de forma individualitzada 
en els grups, ajuda a indagar noves possibilitats, de manera progressiva, adquirint 
una experiència que facilita l’abordatge de noves propostes.

5.2.– Recollida i registre de informació

el processament de la informació en l’era digital, també representa alguns can-
vis importants pel que fa als mètodes tradicionals utilitzats fins ara. tot i així és 
essencial mantenir una bona organització dels materials, documents, bibliografia 
o webgrafia que s’utilitzen en el decurs de la investigació, que ha d’estar orientada 
a tenir els documents ben localitzats i ben classificats, per facilitar l’elaboració 
final del treball. en aquest sentit, és convenient habituar l’alumnat a registrar la 
informació de cada lectura o document treballat per tal d’adquirir la pràctica de 
classificar, sintetitzar i reflexionar la informació trobada, per poder recuperar-la 
fàcilment, en l’aplicació més convenient al llarg dels treballs que hi tinguin relació.

el tipus de registre, en la meva opinió, ha d’adequar-se sempre al material que 
es treballa, en el cas de fons escrites contínues, que és el que ens ocupa, un pos-
sible estàndard bàsic, adaptable a les característiques dels fons i temes d’estudi, i 
per tant susceptibles de generar registres ampliats o complementaris, podria ser:

Tipus de document:

Tema/es:

Autor:

Continguts:

Idees principals:

Idees secundàries:

Característiques rellevants:

Valoració: Relació i importància text-tema

Altres: Fonts consultades, localització etc..
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5.3.– Del registre d’activitats a l’aplicació pràctica en la investigació

en les activitats d’aula exposades, hem fet servir diferents tipus d’instruments 
per organitzar i classificar la informació. si l’alumnat adquireix el costum de 
registrar la informació sistemàticament, en el moment d’emprendre una recerca 
més complexa, com el treball de recerca de batxillerat, tindrà més facilitat per 
organitzar el volum i classificació de la informació que aquest acostuma a generar.

treballar el registre, i la categorització de la informació, desenvolupa també 
la capacitat de saber relacionar i estructurar els temes per crear un guió que doni 
coherència al discurs. en els treballs de investigació, el guió inicial, és un element 
molt útil per a establir una classificació documental dels articles i altres documents 
d’interès per construir el producte final de la nostra investigació. tot el material 
podem anar classificant-lo amb carpetes en el ordenador, a partir de una carpeta 
general ex. treball de recerca X, en la que s’hi poden guardant subcarpetes i 
documents de diversos formats: fitxes de lectura, d’imatges, registres bibliogràfics 
de consulta, etc… així com els documents de text que confegiran els capítols o 
apartats del treball.

tanmateix, segueix sent útil portar un diari de recerca, on de forma cronològica 
es vagin introduint els itineraris de recerca encetats, les incidències d’aquesta, els 
comentaris de interès sobre el guió inicial i les possibles modificacions, la localit-
zació dels arxius, fitxes de treball i altres materials i documents per integrar en 
l’informe o estudi final i també en els possibles annexos que generi la investigació. 
portar aquest diari, permet no perdre l’orientació de la recerca, evitar reiteracions 
i treball ja fet, reprendre línies d’investigació bandejades en un moment donat i 
que posteriorment es valoren a la llum de noves informacions. també és molt útil 
per a elaborar les conclusions i la valoració final del que ha suposat la recerca. en 
resum, el treball amb fons d’hemeroteques digitals ens permet abordar progres-
sivament el procés que s’inicia amb la comprensió i interpretació del text, fins a 
la seva aplicació en diversos contextos d’aula i de posteriors investigacions cada 
cop més complexes. És per tant una oportunitat per treballar les competències 
bàsiques, especialment les metodològiques, atès que al mateix temps que contri-
buïm a millorar la lectura comprensiva i crítica, avancem en la comunicació oral i 
escrita i en la recerca i tractament de la informació. a més, en la nostra àrea aquest 
desenvolupament ens facilita la progressió natural vers el treball amb documents 
històrics i la investigació, més específica.

per a l’alumnat, aquest treball representa una experiència didàctica altament 
motivadora de descobriment i autoaprenentatge, especialment si aquesta es planteja 
amb una seqüència de treball adequada a les seves característiques i diversitat. 
en aquesta orientació cal preveure el suport i l’atenció més individualitzada del/a 
professor/a i també de la interacció entre els companys. d’aquesta forma, es ge-
nera una dinàmica d’aula compartida, viscuda i solidaria, on realment s’aprèn i 
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no sols es memoritzen i s’obliden dades. una pràctica que possibilita l’elaboració 
i el contrast d’opinions raonades i per tant contribueix a la formació de l’esperit 
crític de forma individual i també en les representacions comunes.

en general, durant el curs, l’alumnat ha valorat molt positivament l’experiència 
de treballar amb fons d’hemeroteca i han destacat tots i especialment l’alumnat 
de 1r d’eso, el fet de poder fer treballs i exposicions en grup com a part de les 
activitats. aquest fet em porta a fer una darrera reflexió sobre la metodologia de 
treball cooperatiu aplicada a aquesta i altres propostes d’aula: És cert que l’ex-
periència de treballar per grups dins i fóra de l’aula, sembla complicada i plena 
de dificultats, però val la pena si, com en els grups a que han estat destinades les 
propostes, una bona part de l’alumnat s’enganxa i s’entusiasma cercant i llegint 
informació per a preparar el seu treball d’exposició confiant i esperant el reco-
neixement del grup. es cert que no tots els grups són iguals, ni es motiven igual 
pels treballs en equip, però quan els tens, val la pena potenciar aquesta inclina-
ció, i quan no la tenen val la pena fomentar-la i treballar-la, perquè els resultats 
en els aprenentatges i en la motivació per emprendre nous reptes són l’evidència 
més clara de que és una metodologia que funciona i que el treball que comporta 
preparar i pautar adequadament les activitats queda compensat per l’estímul que 
suposa comprovar que aprenen i que gaudeixen aprenent. Finalment, sobre la 
participació en el “grup de treball de l’hemeroteca de la Vanguardia”, destacar 
l’estímul personal i professional que suposa poder compartir les idees i experiències 
didàctiques amb altres companys, com a una de les vies per afavorir els canvis 
didàctics i formatius que poden ajudar-nos en el dia a dia, a aconseguir la millora 
educativa que tots desitgem.
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dossiers catalans.
Web de documents d’arxius estrangers sobre fets 
històrics de catalunya al segle xx
Jordi Pons Pujol
IES Castellet

1.– Què és http://blocs.xtec.cat/dossierscatalans/?

Dossiers Catalans és un lloc web que presenta documents de fonts d’arxiu eu-
ropees sobre esdeveniments de la història de catalunya, acompanyats d’activitats 
complementàries per a realitzar a l’aula o a casa.

el nucli de Dossiers Catalans és una selecció de quaranta documents francesos, 
britànics i italians fruit de recerques efectuades en arxius nacionals, diplomàtics i 
policials en aquests països i que abasten des de finals del segle XiX fins als anys 50 
del segle XX.

els documents triats fan referència a fets o moments destacats de la història de 
catalunya i van acompanyats d’una bateria de preguntes a tall d’activitat d’amplia-
ció, constituint un conjunt de 40 fitxes didàctiques. els documents estan presentats 
en la llengua original.

els destinataris principals d’aquesta proposta educativa són els alumnes de 2n de 
Batxillerat i el seu professorat d’història i s’enfoca a enriquir i a complementar 
l’ensenyament de l’assignatura obligatòria d’Història.

aquest lloc web conté també la presentació detallada d’alguns casos o fets 
desconeguts a partir de documentació inèdita, que permeten aprofundir en la 
comprensió del moment històric.

http://blocs.xtec.cat/dossierscatalans/
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2.– Quin interès té?

2.1.– La documentació estrangera

La visió des de fora
És habitual en la pràctica docent del professor d’història el fet de recórrer, 

a l’hora d’explicar o d’il·lustrar un tema del nostre passat, a fonts documentals 
generades en el propi país que mostren l’actitud o el pensament de personatges 
o grups socials protagonistes directes del fet en qüestió. així, un actor històric 
esdevé alhora el narrador d’aquell bocí d’història. contrastar diferents veus o 
narradors és el mètode que seguim habitualment per fer-nos un retrat el màxim 
de complet i rigorós d’aquella situació històrica. com seria d’interessant, però, 
fer servir també fonts que fossin primordialment narradores i no protagonistes al 
mateix temps! aquest és el cas de la documentació emesa des de l’estranger o per 
institucions i observadors estrangers.

la inèrcia, la facilitat d’accés als recursos tradicionals i els buits en la nostra 
producció historiogràfica han bandejat les fonts estrangeres que parlen dels fets i 
dels protagonistes del nostre passat.

la documentació exterior sobre catalunya té la virtut, a més, de transmetre 
estereotips sobre els catalans que permeten entendre millor tant les característiques 
de la nostra societat com les de la societat que els crea. És una documentació que 
té un valor afegit. i la comparació de fonts de diferent procedència europea mostra 
els punts en comú que ajuden a situar la identitat catalana en el temps.

en el nostre cas, s’han recollit documents procedents sobretot de la diplomàcia 
d’alguns països europeus que fan referència als esdeveniments de la catalunya del 
segle XX, i que retraten la nostra societat i el nostre tarannà d’aleshores.

La comprensió global de la història
els documents i activitats de Dossiers Catalans faciliten comprendre millor 

la dinàmica històrica i evitar la concepció de les històries nacionals com illes 
separades. els documents escollits ajuden a augmentar la perspectiva amb què els 
nostres alumnes aprenen i comprenen la pròpia història i a fer-los adonar de les 
relacions establertes entre pobles i estats al llarg de la història. són un estímul per 
fer història comparada, una perspectiva d’estudi de la història que és encara massa 
poc habitual en els nostres centres, malgrat el poder explicatiu i comprensiu que 
té i la llarga tradició d’altres països en la seva aplicació docent.

Descobrir l’existència de fonts documentals diferents
les fonts documentals estrangeres sobre els fets històrics dels catalans han es-

tat, com hem dit, força oblidades. i és poc coneguda la seva riquesa i varietat. la 
més important per a l’estudi d’esdeveniments concrets és la político-diplomàtica. 
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d’una banda perquè sol ser la millor informada; de l’altra, perquè té interessos 
d’estat. així, sol pronunciar-se davant els esdeveniments i pot arribar a mostrar 
voluntat d’intervenir en el curs de la nostra història. característiques diferents té 
la documentació policial, sigui de seguiment de catalans exiliats, sigui d’anàlisi 
de les conjuntures locals per part d’agents expatriats.

El treball amb llengües estrangeres
els documents estrangers són, lògicament, en la llengua oficial de l’adminis-

tració que els emet. en el cas de Dossiers Catalans es tracta del francès, l’anglès i 
l’italià. això obre la possibilitat d’un treball interdisciplinari amb el professorat 
de llengües estrangeres, i, en tot cas, malgrat que es pugui recórrer a l’opció actu-
alment fàcil de la traducció en línia, remenar documents en aquestes llengües ja té 
un valor educatiu: familiaritza l’alumne amb aquestes llengües i ajuda a reforçar 
la consciència de la dimensió europea de la nostra identitat.

2.2.– Un recurs a la xarxa

Una activitat complementària
la proposta de Dossiers Catalans està pensada per ajudar l’alumnat en el seu 

aprenentatge i per fer gaudir al professorat d’història, aportant-li textos inèdits i 
amb una òptica nova d’allò que ja coneix. Ha estat concebuda com una activitat 
d’ampliació, subordinada al temari de l’assignatura d’Història de 2n de Batxillerat. 
el documents escollits i les qüestions proposades busquen il·lustrat i ajudar a la 
comprensió un moment històric.

aquesta proposta pot ser treballada o bé a l’aula (amb paper imprès o, si es 
disposa del recurs, visualitzant-lo on-line) o bé com a activitat per realitzar a casa. 
en aquest darrer cas, la possibilitat d’interaccionar fent comentaris, amb posts, 
etc ofereix un element que pot augmentar la motivació de l’alumnat.

Una provocació de la curiositat intel·lectual
aquest lloc web ofereix possibilitats de navegar per webs d’arxius estrangers, 

de subscriure’s a butlletins electrònics d’història, de consultar censos de població 
estrangera, d’accedir a documents originals on-line; en definitiva, de descobrir el 
ric món de les fonts d’arxiu europees des de casa.

3.– Com s’ha generat Dossiers catalans?

La recerca
la proposta didàctica que us presentem va néixer del nostre interès per les 

visions externes dels fets de la història de catalunya i de la curiositat per la con-
sulta i localització de fonts d’arxiu estrangeres que ho recollissin. una llicència 
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retribuïda concedida pel departament d’educació el curs 2002-2003 va permetre 
la recerca i l’elaboració del material que us presentem.

considerem que l’estudi i la divulgació de la Història de catalunya ha estat 
feta durant molt de temps (i potser no podia ser d’altra manera, vist el dèficit 
que s’arrossegava) a partir exclusivament de les fonts documentals localitzades 
a catalunya o, a tot estirar, a espanya. la poca obertura a l’exterior i el poc co-
neixement d’idiomes han marginat recursos escrits sobre catalunya molt interes-
sants que es trobaven terres enllà. alguna experiència reeixida de divulgació feta 
als grans mitjans de comunicació ho va posar de relleu: fa anys ja, la periodista 
montserrat Besses dirigia el reportatge televisiu d’investigació Operació Nikolai, 
sobre el segrest i assassinat del dirigent del poum andreu nin durant la guerra 
civil espanyola. per fer-lo, havia calgut entrar als arxius soviètics. posteriorment, 
l’equip de la mateixa periodista va fer llum damunt tota la correspondència dels 
exiliats republicans a França continguda en els arxius departamentals francesos 
(reportatge Veus ofegades. Cartes d’un exili a França).

aquestes experiències inicials han estat seguides per d’altres també força 
reeixides, però són encara l’excepció. i tot això malgrat que l’accés als arxius 
estrangers se’ns ofereix com una de les millors vies per entendre com des de fora 
es veien els esdeveniments catalans, com s’intentava o no d’influir-hi des dels 
estats, i com eren vistos els catalans, la seva cultura i la seva societat. el títol de 
la nostra experiència, Dossiers Catalans, es correspon amb el títol revelador que 
tenien algunes seccions d’arxius estrangers consultades.

la recerca documental es va fer, principalment, en els arxius nacionals i dels 
ministeris d’afers estrangers de França, la gran Bretanya i itàlia. aquestes eren, 
de fet, nacions amb les quals catalunya tenia aleshores una gran relació i que, al 
seu torn, més interessos econòmics, polítics i de residents tenien a casa nostra. 
d’altra banda, el nostre coneixement de llengües no ens permetia augmentar-ne 
la diversitat.

L’aplicació didàctica
dels milers de documents consultats es va fer una tria exigent. es van selecci-

onar documents significatius, fàcils i, sobretot, explicatius de cada esdeveniment 
històric que havíem volgut presentar. a continuació es va elaborar una bateria de 
preguntes que servís de guió, de reflexió i d’activitat escrita. el resultat han estat 
els 40 documents / fitxes de treball de Dossiers Catalans, ordenats cronològicament 
i abastant des de finals del segle XX fins a mitjans de l’etapa franquista.

La proposta on-line
Dossiers Catalans s’ha creat emprant un bloc per la facilitat de creació i d’ús que 

aquests presenten, i per la possibilitat d’interaccionar de manera ràpida i senzilla 
amb els lectors i usuaris.



313

la plantilla de base és Wordpress i l’allotjament es troba dins de la Xtec.

més enllà del contingut de les 40 fitxes / documents, ofereix l’aproximació més 
detallada a alguns fets i personatges d’interès a partir de documentació inèdita i 
nombrosos links a webs d’interès.
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Prínceps i princeses de Viladecans. recerca his-
tòrica amb l’ús de fonts primàries i tecnologies 
de l’aprenentatge i el coneixement, a P4
Sònia Puente i Reverté
Mestra d’Educació Infantil de l’Escola Marta Mata de Viladecans

1.– Introducció:

aquesta experiència es desenvolupa al parvulari de la nostra escola, en una de 
les classes de 4 anys.

el nostre, és un centre de nova creació i ens caracteritzem per ser una comunitat 
educativa amb ganes de construir bones bases sobre les quals assentar una pràctica 
educativa de qualitat que permeti optimitzar el desenvolupament infantil. això 
implica la reflexió sobre determinades opcions metodològiques. tenim present 
que educar no és una feina d’un sol mestre, ni tan sols de tot un claustre, i amb la 
finalitat de garantir l’èxit desitjat dels nostres projectes, col·laborem estretament 
totes les parts implicades. És d’aquesta manera que incentivem la participació de 
les famílies i que, dins de la nostra programació, sense deixar de banda d’altres 
àrees de coneixement, donem un pes molt important a l’estudi de l’entorn social 
i cultural.

Hi ha unes característiques comunes a tots els mètodes que fem servir. sobretot, 
partim dels interessos dels infants i, considerant que a l’educació infantil els nens 
i les nenes encara són força egocèntrics, això implica partir del coneixement d’ells 
mateixos i de l’entorn més proper per garantir la seva motivació envers allò treballat. 
intentem arrelar els nostres infants al propi entorn incidint en la dimensió afectiva, 
la qual cosa passa per oferir al nostre alumnat un esquema de pautes i valors que 
els assegurin una educació coherent. per tant, valorem força la coordinació de 
la nostra tasca amb les famílies dels infants i, també, amb els recursos educatius 
de l’entorn: museus, ajuntament, arxiu històric, biblioteca pública municipal, i 
d’altres espais públics que ens apropen al coneixement de la nostra ciutat, com 
els edificis històrics. Finalment, atorguem un lloc important a les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement, tant a l’hora de comunicar-nos entre els diferents 
agents educatius, fent servir el correu electrònic de forma habitual; com amb l’ús 
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de fotografies preses pels mateixos infants en companyia de les seves famílies, 
imatges que es fan servir com a suport gràfic per treballar cadascun dels edificis 
històrics del poble; com amb la manipulació de documents d’arxiu digitalitzats.

L’experiència educativa que presentem es va desenvolupar a cavalles del segon 
i el tercer trimestre del curs 2007-2008 en una de les classes de P4. Es tracta d’un 
projecte de treball el tema del qual va ser escollit democràticament pels mateixos 
infants. Els nens/es de 4 anys de la classe dels Esquirols van decidir que volien 
treballar els Prínceps i les princeses de Viladecans. –Imatge 1–

Imatge 1.– com deuen ser els prínceps i les princeses de Viladecans?

2.– Descripció:

2.1.– Programació de l’experiència:

en els tres nivells de p4 s’acorda treballar un projecte de treball entre el segon 
i el tercer trimestre del curs 2007-2008. es tracta d’una experiència educativa que 
es desenvolupa paral·lelament al treball per racons, la psicomotricitat, l’educació 
musical, l’anglès i algunes unitats de programació desenvolupades a partir de les 
que proposa l’editorial amb la qual es treballa.

dins de l’horari, es programen de tres a quatre sessions setmanals d’una hora 
de durada dedicades al treball per projectes.

per al desenvolupament del projecte de treball, malgrat que cada classe va al 
seu ritme, es programen i temporalitzen en tots tres nivells els següents passos:
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1. Decidir per votació què es vol treballar.
els infants de cada classe realitzen una pluja d’idees de la qual sorgeixen 

possibles temes, al seu parer interessants, com a objecte d’estudi. el ma-
teix divendres 22 es va repartir una circular a les famílies en la qual se’ls 
demanava la seva col·laboració a l’hora d’ajudar el seu fill/a durant el cap 
de setmana a:
{¬ classificar els propis interessos i prioritzar-los
{¬ decantar-se per un dels temes
{¬ organitzar els arguments per exposar els punts forts d’aquell tema

el dilluns 25 de febrer cada infant de p4 va realitzar la seva exposició, 
tot ajudant-se del full de treball realitzat a casa i d’alguns objectes, com a 
suport visual. posteriorment es va fer la votació del tema escollit. –Imatge 2–

el tema del projecte de treball, a la classe dels esquirols, neix a partir 
dels interessos i les necessitats d’uns nens/es que, als 4 anys, volen saber 
coses dels prínceps i les princeses, però “no dels prínceps i les princeses dels 
contes, no, dels de veritat, dels del nostre poble!”.

el llibre com a suport visual presentació a partir d’informació extre-
ta d’internet exposició d’un infant fent servir un cd-room

es desperta l’interès de la canalla convidant-la a participar de forma 
activa en la seva educació. se’ls demana què volen treballar i s’alimenta l’in-
terès pel tema escollit, un cop feta l’elecció, a través d’una reflexió sobre les 
possibilitats d’aquell tema. s’atén les aportacions de cada criatura, s’ajuda a 
que tothom formuli interessos i que aquests siguin valorats i contrastats, per 
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tal de fomentar l’autoestima i participació de cada infant i l’interès envers 
l’objecte d’investigació.

2. posar en comú què se sap del tema triat, o que es creu saber… a mesura 
que avança la investigació, s’aniran comprovant les hipòtesis formulades 
en un començament.

els projectes de treball permeten respectar les motivacions de l’alumne 
i integrar les seves coneixences en conjunts ordenats, de passada que se’ls 
introdueix en el mètode de recerca.

3. decidir què es vol saber.

4. redactar el guió de treball.

5. decidir on es pot trobar la informació.

6. realitzar el mapa conceptual per configurar el dossier o àlbum del projecte 
de treball.

2.2.– Objectius didàctics:

{{ reconèixer els propis interessos a l’hora de decantar-se i emetre la votació 
en favor d’un tema de treball determinat.
{{ observar les característiques pròpies d’alguns edificis històrics de Vilade-

cans.

{{ comentar processos de canvi observables en fets, elements i situacions 
relacionades amb el territori d’eramprunyà des de l’edat mitjana fins 
a l’actualitat.
{{ aplicar la denominació correcta a algunes de les parts dels edificis 

Històrics del territori d’eramprunyà (merlet, finestra d’espitllera, 
matacà, festejador,…)
{{ explicar algunes funcions relacionades amb estris quotidians de l’edat 

mitjana (espantamosques, armadura, bagul, tinell,…)
{{ explicar, ordenadament, amb ajuda d’imatges, diferents fets o situ-

acions que se succeeixen en el temps i relacionar-los adequadament.
{{ memoritzar fets i situacions relacionades amb la història d’erampru-

nyà.
{{ reproduir la cançó del Joglar.
{{ observar i analitzar algunes característiques pròpies de l’estil romànic 

(hieratisme, frontalitat, colors propis de la pintura romànica,…)
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2.3.– Contextualització:

el nostre centre acull infants nascuts, en la seva majoria, a Viladecans. gran 
part dels pares i mares dels alumnes han viscut tota la vida a Viladecans o a po-
blacions del voltant. es tracta de nens/es els avis dels quals van venir, en molts 
casos, a gavà o a Viladecans, des d’altres comunitats de l’estat espanyol, al llarg 
dels anys 1960 i 1970. per tant, són infants que, tot i ser fills del municipi, la seva 
llengua habitual de comunicació és el castellà, i solen sentir un lligam especial amb 
el poble que va veure néixer els seus avis. molts d’ells solen passar-hi les vacances.

malgrat que hi ha dues generacions nascudes a Viladecans, es tracta de fa-
mílies que en la seva majoria no coneixen la història del seu poble. són famílies 
majoritàriament nuclears, amb un pare i una mare que treballen fora de casa i 
uns fills escolaritzats des de ben petits/es. tenen un nivell cultural i econòmic 
mig. solen mostrar un grau d’interès alt pel que fa a l’educació dels seus fills/es i 
en general disposen d’ordinador a casa amb connexió a internet i adreça/ces de 
correu electrònic.

2.4.– Característiques de l’experiència:

el projecte de treball dels prínceps i les princeses de Viladecans ha permès que 
infants de només 4 anys i, de retruc, les seves famílies, obtinguin un coneixement 
molt aprofundit, per la seva edat, de l’arquitectura del seu poble i de la història de 
moltes de les famílies que hi van viure ara fa 800 anys i que han marcat el caràcter 
de la gent que venim al darrere. els nens/es han après l’origen d’alguns balls po-
pulars que encara perduren, així com dels gegants (maria i pere –els que van ser 

{{ expressar-se projectant vivències, emocions i experiències a través de 
diferents llenguatges.
{{ relacionar el contingut de diferents documents per tal de construir 

coneixement.
{{ traure alguna conclusió com a resultat de la recerca.
{{ tractar amb cura els documents de consulta, així com els edificis 

històrics i les peces de museu.
{{ participar de forma activa en les activitats que es proposen, respectant 

i compartint les aportacions dels altres.
{{ Valorar l’arxiu Històric com a recurs per recuperar la memòria his-

tòrica.
{{ interessar-se per comprendre el que diuen les altres persones en situ-

acions comunicatives.
{{ interessar-se pel llenguatges escrit: llibres, documents d’arxiu, textos 

extrets d’internet,…
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senyors d’eramprunyà–), d’alguns animals fantàstics de la imatgeria de la zona,… 
tot això, de passada que se’ls ajudava a construir el seu propi coneixement, se’ls 
estimulava en els seus processos cognitius, se’ls reforçava el jo i s’afavoria la seva 
autoestima, facilitant les relacions entre ells i amb l’entorn.

i ho han après inferint, traient conclusions a partir d’històries extretes de docu-
ments curosament seleccionats, històries en un principi aparentment inconnexes, 
construint entre tots/es el puzle de la història, reconeixent la sort que tenim que 
el rei Jaume i insistís tant a deixar còpia de molts documents que fan referència a 
la corona catalano-aragonesa, uns documents que ara ens permeten esbrinar què 
va passar i com es vivia… amb l’emoció que comporta anar lligant fils i la decep-
ció de no poder acabar alguna de les històries, perquè, malgrat la basta quantitat 
i qualitat dels documents d’arxiu conservats d’aquella època, se’n perd la pista.

no totes les activitats han quedat recollides, ni de bon tros, però com a resul-
tat del projecte de treball vàrem anar realitzant un dossier que recull un aplec de 
feines de cada infant, una petita mostra de les quals hem volgut recollir al final 
del text, juntament amb fotografies que mostren els infants treballant i algunes 
circulars dirigides a les famílies, que il·lustra la manera com s’ha desenvolupat 
aquest projecte de treball.

Imatge 2.– nens/es realitzant la portada del projecte de treball.

portada ja acabada.
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3.– Descripció i estudi del treball realitzat per l’alumnat:

donat que es trac-
ta de quatre mesos 
de feina dels infants, 
no descriurem tota la 
tasca realitzada sinó 
una part d’allò que es 
veu representat en el 
dossier de treball. si 
bé el coneixement no 
s’adquireix de for-
ma lineal, alumnes i 
mestra vam convenir 
que aquest era l’or-
dre lògic per presen-
tar la informació al 
públic, per la qual 
cosa, és seguint l’or-
dre del dossier que 
us anirem presentant 
l’experiència. amb 
la portada del dossi-
er, que duu per títol 
“Prínceps i prince-
ses de Viladecans”, 
per tant, encetem 
la presentació de les 
activitats que van 
formar part del des-
envolupament de la 
nostra petita inves-
tigació. –Imatge 3–

un full de color 
taronja va separant 
les parts que confi-
guren el projecte de 
treball. el primer, du 
per títol “Elecció del tema de treball” i a continuació hi ha la circular que es va 
donar a les famílies informant-les de la imminent iniciació del projecte de treball i 
demanant-los la seva col·laboració. en el dors d’aquell full, o bé al costat, es recull 
un dibuix amb el tema de treball que ha triat per estudiar aquell nen/a. –Imatge 4– i, 
seguidament, les votacions. –Imatge 5–
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Imatge 5.–

Imatge 6
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després del títol “Introducció”, hi ha un full 
redactat conjuntament entre els infants i la mestra 
informant a les famílies del pla de treball. l’activitat 
es va realitzar en gran grup, amb l’ordinador portàtil 
i el canó de projecció. –Imatge 6–

el fu l l  t a -
r o n j a  “ Q u è 
sabem?”  pre -
cedeix el recull 
de la conversa 
en la qual es va 
posar en comú 
què  s e  s ab i a 
del tema triat. 
–Imatge 7–

a c o m p a -
nyant a la con-
versa sobre allò 

que sabien, se’ls va demanar la representació 
del dibuix d’un príncep i el d’una princesa. 
molts nens/es, condicionats pels contes, van 
representar uns dibuixos força estereotipats 
que presentaven uns prínceps amb capa blava 
i unes princeses amb vestits de color rosa. 
aquesta activitat, juntament amb la conversa, 
va formar part de l’avaluació 
inicial.

immediatament després 
de realitzar aquesta feina, es 
va realitzar una activitat d’in-
troducció i de motivació que 
consistia a entregar a les famí-
lies una circular per recopilar 
informació. –Imatge 8–

dins l’apartat que duu per 
títol “Què volem saber” es va 
realitzar una fitxa que recollia, 
classificades en categories, les 
preguntes d’allò que volien 
saber els nens/. –Imatge 9–

Imatge 7.– alumna treba-
llant en la fitxa “Què sabem 
dels prínceps i les princeses?

Imatge 8.–
Imatge 9.–
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Imatge 10.–
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a través del mapa conceptual va quedar representat de forma molt clara que 
les seves inquietuds es podien agrupar en tres categories:

{{ on vivien
{{ com vestien } els prínceps i les princeses de Viladecans
{{ Qui eren

des de l’escola, ens vàrem posar en contacte amb la senyora dolors sanahuja i 
torres, historiadora del territori d’eramprunyà i autora de molts dels llibres que 
mestra i alumnes vam trobar sobre el tema. la sra. sanahuja ens va fer saber de 
l’existència d’una masia medieval a gavà que es conserva en molt bones condicions. 
es tracta de can rosés, un edifici històric que, tot i no estar obert al públic, està 
declarat per la generalitat bé cultural d’interès nacional.

Havent parlat amb els propietaris de la masia, es proposa a les famílies de rea-
litzar-hi una visita pares, mares, nens/es i mestra, un cap de setmana. –Imatge 10– 
d’aquesta manera, es fa encara més partícips a les famílies del desenvolupament 
del projecte de treball. se sol·licità permís a inspecció i es demanà l’aprovació a 
la comissió de sortides i, posteriorment, al consell escolar.

a través d’una comunicació via e-mail amb el propietari de la masia, el senyor 
Josep rosés, s’acorda la visita per part dels 25 nens/es i les seves famílies per al 
diumenge 8 de juny de 2008.

el rètol “Com ho podem saber” obre un altre punt del pla de treball. a l’hora 
de determinar com ho podem saber, canalla i mestra ens vam posar mans a l’obra. 
la dificultat d’escarvar en la història suposava un repte ben engrescador; tant per 
als nens/es, que estaven absolutament entusiasmats/des; com per a les mestres, que 
no som del poble; com per a les famílies, la majoria desconeixedors absoluts de la 
història de la pròpia ciutat; com per a tothom qui en fèiem partícip.

de seguida que vam començar a mirar llibres, els nens/es van tenir clara la 
primera de les conclusions: si algun cop hi devia haver hagut algun príncep o al-
guna princesa a Viladecans, sense cap dubte, havíem d’anar-lo/a a buscar a l’edat 
mitjana.

des de l’escola, a través dels projectes de treball pretenem, entre d’altres moltes 
coses, que els infants aprenguin a investigar. i per tant, consideràvem primordial 
que aprenguessin que la història es pot inferir a partir de:

{{ llibres i publicacions
{{ documents d’arxiu
{{ objectes diversos
{{ testimonis orals
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Imatge 11.–

Visita a la Biblioteca municipal pública de 
Viladecans, seu dipositària dels gegants de 
Viladecans, per treure en qualitat de préstec 
alguns llibres interessants que ja ens havien 
preparat i que ens van donar molta informa-
ció sobre allò que necessitàvem saber per al 
nostre projecte de treball.

infants a l’arxiu Històric de gavà, seu 
dipositària dels gegants de gavà. com 
Viladecans, gavà forma part de l’antic 
territori d’eramprunyà. nenes/es exami-
nant, entre d’altres, el llibre el castillo y la 
baronÍa Aramprunyá, escrit l’any 1911 per 
d. Francisco de Bofarull i sans.

conferència de la sra. cristina sáez, mare 
d’una alumna, caracteritzada segons na 
Violant d’Hongria, que, a través d’una con-
ferència d’una hora de durada, introdueix 
els infants en la vida de la reina i el que fou 
el seu marit, el rei Jaume i.

alumnat prostrat davant el crist de taüll, al 
museu nacional d’art de catalunya, sentint 
cants gregoriants i intentant imaginar, tot 
aixecant-se a poc a poc, la sensació que 
podien tenir els feligresos, a l’edat mitjana, 
en accedir a santa maria de taüll.
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en aquest sentit, vàrem posar-nos en contacte amb la Biblioteca municipal de 
Viladecans, perquè ens preparés llibres que ens poguessin ajudar a conèixer la 
història del territori d’eramprunyà, zona dintre de la qual es trobava el nostre 
actual municipi ara fa 800 anys.

ens vam coordinar amb l’arxiu Històric de gavà per realitzar una visita guiada 
als petits investigadors de 4 anys. –Imatge 11–

ens vam posar en contacte amb el servei didàctic de l’arxiu nacional de 
catalunya, a sant cugat del Vallès, perquè ens fessin arribar documentació per 
treballar amb els nostres infants (un trosset de pergamí, mapes que vàrem com-
parar amb els actuals, documents amb petites imatges…) i perquè orientessin la 
nostra petita investigació.

així mateix, vam començar a analitzar obres d’art del romànic, aprofitant que 
teníem programada una visita al museu nacional d’art de catalunya. –Imatge 11–

ens vam posar en contacte amb el departament de patrimoni cultural de l’ajun-
tament del poble, amb qui ja havíem col·laborat amb anterioritat, per tal que ens 
facilités informació sobre els edificis històrics del poble, perquè havíem de treballar 
a partir de la segona de les conclusions: “si hi havia un príncep, a Viladecans, havia 
de viure a un castell o a un palau o a una casa!”. així és que, dit i fet! ens vam 
informar de les cases fortes que composaven el territori d’eramprunyà i les vam 
estudiar una a una: com era l’edifici i com és avui dia, qui hi vivia i com vivia,…

pel que fa als testimonis orals, la mare d’una nena de la classe es va preparar, 
de forma coordinada amb la mestra, una exposició de més d’una hora de durada 
que va submergir la canalleta en la vida de la Violant d’Hongria, segona esposa 
de Jaume i. –Imatge 11– la reina, va interrompre la classe un divendres la tarda, 
caracteritzada amb unes robes molt semblants a les que duia la reina Violant 
d’Hongria, i amb una teatralitat que va deixar els nens/es bocabadats, va anar 
parlant del seu marit, de la seva vida abans de conèixer-lo i de com va canviar un 
cop casats,…

el punt del desenvolupament del pla de treball és el que fa referència a “On 
vivien?” tan bon punt s’encetà aquest tema, es va fer saber a les famílies que el 
primer edifici que es treballaria és el castell de castelldefels. se’ls demanà que el 
visitessin i, una setmana després, es van començar a recollir fotografies i material 
aportat pels infants.
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donat que s’havia arribat a dues conclusions:

s’inicia l’estudi de les parts d’un castell o casa forta a partir dels llibres cedits 
per la biblioteca municipal, així com d’altres que aporten famílies i mestra. paral-
lelament a la interiorització del vocabulari associat a aquesta mena d’edificis, es 
van estudiant algunes de les principals edificacions medievals del territori d’eram-
prunyà, especialment les que pertanyen al que avui és el nostre poble.

en set sessions que coincideixen amb la introducció de cadascun dels edificis 
històrics, en retallàvem la fotografia i cada nen/a la situava en el plànol del territori 
d’eramprunyà. –Imatge 12–

Imatge 12.–

Si mai havia viscut un príncep o una princesa a Viladecans, ho devia 
haver fet a l’Edat Mitjana.
Els prínceps i les princeses, així com els senyors i les senyores i els 
reis i les reines, sovint vivien en castells o cases fortes.
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exposem les fotografies del castell de 
castelldefels, les classifiquem, n’ana-
litzem les característiques de l’edifici, 

fem la memòria històrica, establim 
conclusions i n’elaborem el mural.

es realitzà una visita guiada a 
l’arxiu Històric de gavà, on se’ns ex-

paral·lelament, anàvem enviant-nos correus electrònics amb el departament 
de patrimoni cultural de l’ajuntament de Viladecans, des del qual ens ajudaven 
a ajustar la nostra programació i van fer saber del propòsit de realitzar properes 
visites guiades a alguns dels edificis històrics treballats. Visites de les quals les 
famílies en van ser puntualment informades per part de l’escola. la participació 
de pràcticament la totalitat de les famílies en aquests projecte de treball, enforteix 
el lligam de les famílies entre sí, la qual cosa repercuteix de forma positiva en la 
relació entre els seus fills i en la dinàmica del grup-classe en general.

el primer edifici en ser situat fou el castell de castelldefels. en el moment 
que es rebia la informació del castell, l’infant que la portava, l’explicava i el di-
vendres d’aquella setmana, quan tot els alumnes havien presentat el seu material, 
s’endreçava en un mural a la vidriera de la classe i n’escrivien els títols o les petites 
explicacions entre tots/es. –Imatge 13–

Imatge 13.–
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plicà què és un arxiu i per a què serveix. s’aprofità la proximitat entre el centre 
d’Història de la ciutat, on s’ubica l’arxiu, i el museu de gavà, –Imatge 14– per 
visitar una exposició gratuïta sobre pirates, donat que les terres pantanoses que 
configuraven el delta del llobregat, estaven plenes d’amagatalls per als pirates, 
que aprofitaven l’hostil orografia de la costa del garraf per apropar-se sense ser 
vistos i fer incursions sovint sanguinolentes per les nostres terres. era per la por 
als pirates i als sarraïns que els nostres avantpassats més poderosos van manar 
construir les torres de defensa que encara ara perduren. Quan vam visitar can 
rosés, els nens/es, deixant-se portar per l’emoció de la història cridaven: “moros 
a la vista!” tot pujant a la torre de defensa de la casa forta.

Imatge 15.– nens i nenes en petit grup examinant un trosset de pergamí.

Imatge 14a.– alumnes al museu de 
gavà, mirant algunes de les armes que 

feien servir els pirates de la zona.

Imatge 14b.– nenes i nens a la sala de lec-
tura del museu de gavà, mirant contes de 
pirates i consultant llibres d’informació.
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ens van arribar alguns documents procedents de l’arxiu nacional de catalunya 
i, un cop seleccionats, es va començar a treballar per anar esbrinant dades referents 
als edificis que s’anaven treballant, de passada que ens apropàvem a la història 
personal d’aquells qui els van habitar i anàvem descobrint tot un món de relacions 
de vassallatge, servitud, amistat, protecció, amor,… –Imatge 15–

imatge 16.–

la tarda del divendres, es va realitzar una activitat d’avaluació formativa que va 
consistir en la interpretació individual del treball col·lectiu, a partir de la fotografia 
del mural del castell de castelldefels, inserida en un marc decoratiu –Imatge 16–

es va entregar a les famílies una circular que agraïa el grau de participació, 
la qual cosa motivà a participar més a les poques famílies que encara no s’havien 
engrescat i els presentava els següents dos edificis històrics que hi havia programat 
treballar. –Imatge 17–

seguint un tipus de procediment similar, es van anar treballant d’un en un els 
diferents edificis històrics –Imatge 18– tot entregant a les famílies l’itinerari dels 
propers edificis que estava programats treballar, així com les dates en les quals 
estava previst fer-ho, amb el màxim d’anticipació possible a fi de facilitar-los la 
seva organització –Imatge 19–
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Imatge 17.–
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Imatge 18.– grup d’infants tre-
ballant en el text del mural

mural del castell d’eramprunyà

Imatge 19a.– Fotogra-
fia corresponent a la 
visita guiada a can mo-
dolell programada el 
cap de setmana per part 
de l’ajuntament de Vi-
ladecans i a la qual van 
assistir els nens/es de la 
classe, acompanyats/des 
de les seves famílies i la 
mestra.
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Imatge 19b.– circular a es famílies
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Imatge 20a.– nens/es treba-
llant les sanefes per parelles 
a partir de música medieval. 
el resultat dóna un mural que 
es va fer servir com a base per 
anar enganxant i endreçant 
la informació que calia tenir 
a mà perquè feia referència 
al punt del projecte que s’es-
tava desenvolupant en aquell 
moment.

Imatge 20b.– algunes de les 
làmines facilitades pel museu 
nacional d’art de catalunya 
per introduir els infants des 
de l’aula en el coneixement 
d’algunes de les obres que van 
poder observar directament 
en el museu. 
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paral·lelament, s’anava treballant l’art romànic. –Imatge 20– a partir del material 
facilitat pel museu nacional d’art de catalunya, de passada que s’anava preparant 
als nens/es per la visita al mnac.

Imatge 21.–

en la vidriera hi havia els diferents murals dels edificis Històrics de Viladecans

en una de les parets hi havia informa-
ció relacionada amb l’art romànic a sobre d’un armariet hi havia una 

exposició itinerant sobre alguns llibres 
relacionats amb el punt del projecte que 

s’estava treballant en aquell moment

mural per tenir a mà i endre-
çar la informació que es va tro-
bant en relació al punt del pro-
jecte que s’està treballant, en 
un moment de pas d’un punt 
del pla de treball, al següent.
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un cop acabats de fer, el sostre s’omple d’éssers fantàstics

la classe estava estructurada en diferents espais que permetien anar construint 
el coneixement en diferents temes a la vegada. –Imatge 21–

Imatge 22.–

després d’analitzar can rosés a través de llibres i documents històrics que en 
parlaven, el diumenge 8 de juny hi vam anar. acabada la visita amb els infants es 
va realitzar un altre torn de visita amb les famílies dels nens/es, després del qual 
els infants van seure en rotllana al jardí i van explicar a les famílies, a mode de 
cloenda, què és allò que havien après sobre els prínceps i les princeses de Vilade-
cans. la mestra tutora, a través de preguntes generadores de conflictes cognitius, 
va conduir la conversa per tal que tots els infants poguessin fer alguna aportació 
i no es quedés cap punt sense tractar, de passada que intentava que les famílies 
copsessin el mètode de recerca emprat, així com el pla de treball seguit. aquesta 
és una activitat de motivació més que no pas d’avaluació sumativa, donat que 
el fet d’explicar tot allò que se sap davant de les famílies i els senyors rosés, en 
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un entorn desconegut i en un ambient festiu, vam considerar que no reunia les 
condicions idònies per avaluar els infants. malgrat tot, la majoria d’infants van 
estar molt concentrats i la conversa va resultar realment reveladora de molts dels 
conceptes, procediments i actituds que van anar assolint els nens i les nenes al 
llarg de tot el projecte de treball.

posteriorment a la coordinació per part de la guia del mnac i mestra tutora 
sobre les parts del museu que convenia més visitar, es va realitzar la sortida al 
museu nacional d’art de catalunya. allà els infants van visitar, entre d’altres, 
totes les obres que ja coneixien de la mà del Jeroni, el joglar que els havia anat 
presentant tots els retaules i pintures treballades a la classe i que els havia convidat 
a pintar tot fent servir pigments naturals.

Van aprendre molt vocabulari, de passada que se seguien acostant al dia a dia 
dels pagesos i senyors d’eramprunyà, a través de les activitats englobades dins 
l’apartat “Com vestien?”.

l’apartat de “Qui eren?” els va permetre copsar la piràmide de poder, amb 
noms i cognoms. es va penjar en una de les cordes de la classe un mural amb la 
piràmide de poder –Imatge 22– i a mesura s’anava obtenint informació per om-
plir-la, anàvem fent créixer aquesta activitat de desenvolupament.

Imatge 23.–
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la mare d’una nena de la classe es va coordinar amb la mestra tutora per pre-
parar una conferència sobre la vida de la reina Violant d’Hongria. el pare de la 
nena va gravar-ne un vídeo que posteriorment va passar a format dVd. a partir 
de la conferència i de la seva posterior anàlisi tot visionant-ne el dVd i aturant-lo 
quan calia, es va anar omplint dos qüestionaris, un sobre la vida de na Violant 
d’Hongria i un altre sobre la de Jaume i.

a partir d’un document d’arxiu del qual se’n perd la pista, es realitza una fitxa 
de desenvolupament que es tracta que cada infant n’inventi un final. als nens/es 
els fa molta llàstima que no puguem acabar la història i constaten, un cop més, la 
importància de l’arxiu a l’hora de recuperar la memòria històrica. –Imatge 23–

Imatge 24.–

l’avaluació sumativa es va realitzar a través de diferents activitats. una d’elles 
va consistir en solucionar una sopa de lletres amb el nom d’alguns dels protagonis-
tes principals del territori d’eramprunyà. a més, l’apartat “Què hem après?” va 
precedit d’una conversa i un dibuix final sobre els prínceps i les princeses. aquest 
cop, ens vam adonar que cap dels nens/es no havia fet un dibuix estereotipat, 
al contrari, es tractava de representacions que s’ajustaven força al que van anar 
aprenent al llarg del projecte de treball. –Imatge 24–

per a l’avaluació del procés d’aprenentatge es va demanar ajut a les famílies 
per tal que donessin un cop de mà als infants a l’hora de reflexionar sobre allò 
que més els havia agradat aprendre i, amb ajuda, que ho escriguessin a la fitxa de 
treball. –Imatge 25–

al llarg de tota la investigació, vam anar desenvolupant els diferents punts 
del pla de treball, amb molta col·laboració per part de les famílies –Imatge 26– 
situant-nos cada vegada en allò que havíem fet, remarcant les conclusions que 
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n’anàvem extraient, recordant què ens quedava per fer i què preteníem amb allò 
que ens faltava. i, finalment, en vam extraure una gran conclusió final.

Imatge 25.–

en l’apartat de “Conclusió” es fa palès que, malgrat que al nostre territori hi 
van viure molts nobles, com el tresorer de Jaume i, en pere march, qui va viure 
al que ara és can rosés i que fou família del cèlebre poeta ausiàs march, mal-
grat això, no hi va haver cap príncep ni cap princesa que hi visqués en la nostra 
terra. tot i això, cadascun de nosaltres som per algú un príncep i una princesa 
del Viladecans actual. –Imatge 27–

a darrera del títol de “Fonts documentals i bibliogràfiques” hi ha les aportacions 
documentals i bibliogràfiques, així com les fonts de les quals s’han extret tots els 
documents treballats. els llibres, les revistes, la informació extreta d’internet i les 
pel·lícules que van aportar els alumnes van ser retornats ben embolicats, amb una 
nota que agraïa a les famílies la seva col·laboració. –Imatge 28–

Finalment, es va repartir els infants en petits grups i se’ls va demanar a ells i 
les seves famílies que acompanyessin la tutora per entregar una còpia del nostre 
projecte de treball, així com una postal d’agraïment elaborada per tots els nens/
es per a la família rosés.
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Imatge 26.–
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Imatge 27.–
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d’altres grups d’infants, amb les seves famílies, van acompanyar la mestra 
tutora en l‘entrega d’una còpia del dossier del projecte de treball en din-a4 
acompanyada d’una carta d’agraïment a: la Biblioteca municipal de Viladecans, 
a l’arxiu Històric de gavà, a l’arxiu nacional de catalunya i al departament de 
patrimoni cultural de l’ajuntament.

així mateix, es va elaborar una carta d’agraïment, també, per a la mare que 
es va disfressar de na Violant d’Hongria i que va ser capaç de preparar i exposar 
una conferència tan ben adaptada a l’edat d’uns oients tan petits.

Imatge 28.– Bibliografia i nota a les famílies agraïnt la seva col·laboració.
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4.– Explicació del resultat:

a partir de l’apartat “Què hem après?” del dossier del projecte de treball van 
quedar reflectits bona part dels aprenentatges que infants de només 4 anys van 
arribar a assolir de la història de la pròpia ciutat. el tipus i grau de coneixement 
dels continguts treballats va estar molt alt per part de la totalitat de l’alumnat.

es va convidar a participar les famílies de l’educació dels seus fills/es a l’escola. 
això va comportar dos resultats:

{{ d’una banda, la millora de les relacions interpersonals:
{¬ Va afavorir la relació entre les famílies,
{¬ el lligam dels nens/es entre sí i, com a resultat, la dinàmica del grup-

classe,
{¬ la relació entre la mestra i els pares i les mares dels alumnes,
{¬ i el vincle dels nens/es amb la mestra.

{{ d’una altra banda, el fet d’il·lusionar a les famílies i de permetre’ls la 
participació en l’educació dels seus fills va donar com a resultat uns pares 
i unes mares que van actuar d’amplificadors de les ganes d’aprendre dels 
seus fills/es.

es va utilitzar el correu electrònic com una via de comunicació ràpida, eco-
nòmica i eficaç.

es van fer servir documents d’arxiu digitalitzats, ideals per ser manipulats per 
la canalla de 4 anys.

d’altra banda, val a dir que es va fer servir una metodologia de recerca cientí-
fica, adaptada als nens/es d’educació infantil, però conservant tota la rigorositat 
pròpia dels mètodes d’investigació.

es van fer servir les fonts d’arxiu a l’educació infantil com una forma natural 
d’accedir a la informació històrica.

es van escriure i entregar personalment notes d’agraïment a les famílies, així 
com a les persones i institucions que van col·laborar en la realització del nostre 
projecte de treball. d’una banda, això va permetre de regular el comportament 
de les famílies que, a través del reforç positiu, van anar incrementant el seu grau 
d’implicació en el projecte de treball. d’altra banda, la carta d’agraïment ens deixa 
una porta oberta davant de futures col·laboracions amb l’arxiu Històric de gavà, 
per exemple, que tot i que va acabar accedint a la preparació d’una visita guiada 
per als infants de 4 anys, en principi es manifestava poc inclinat a col·laborar.
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Finalment, un dels millors resultats com a professional és la satisfacció d’ha-
ver aconseguit treballar amb uns infants molt motivats, amb unes ganes ferotges 
d’aprendre, amb una capacitat prodigiosa a l’hora de recordar esdeveniments i de 
relacionar fets i personatges històrics, amb una autoestima alta, que van aprendre 
moltíssim i que, havent acabat el projecte de treball, ja es morien de ganes d’en-
cetar-ne un de nou, malgrat estar a les acaballes del curs. això, sense cap dubte, 
no té preu.
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La Guerra civil espanyola i el Franquisme a 
l’eso: fonts primàries, educació digital i signi-
ficativa
Montserrat Richou i Llimona
Dra. d’Història Medieval i professora de l’IESM Bosc de Montjuïc

1.– Presentació1

l’experiència didàctica que presentem és una síntesi de les diferents activitats 
que s’han anat desenvolupant en els quatre darrers cursos lectius amb l’alumnat de 
ciències socials de 4r d’eso de l’iesm Bosc de montjuïc, situat a la muntanya del 
mateix nom.2 en aquestes sessions d’ensenyament-aprenentatge, s’ha tractat dos 
períodes històrics molt significatius de la història contemporània del nostre país: 
la guerra civil espanyola i el Franquisme. en aquestes sessions, s’ha combinat la 
utilització de diferents tipologies grupals (seqüències de sessions magistrals, treball 
individual i cooperatiu en petits grups i grup-classe), prioritzant les agrupacions 
que potencien una major participació de l’alumnat.

els recursos didàctics més destacats han estat una sèrie de fonts primàries de 
diferent tipologia (escrites, materials, orals i visuals), de fonts secundàries de la 
nostra mediateca i d’internet. l’educació digital ha estat present en tot el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, puig que s’ha utilitzat les tac en diferents seqüències 
didàctiques amb una multiplicitat d’objectius, entre els quals es pot esmentar la 
recerca i selecció de fonts primàries i de fonts d’informació, així com la transpo-
sició didàctica que el mateix alumnat ha hagut de realitzar per a transmetre els 
resultats de les seves recerques a la resta del grup-classe, mitjançant l’elaboració 
d’un power-point.

1. l’espai físic amb el qual comptem per a desenvolupar la nostra comunicació, no permet la utilit-
zació d’un gran nombre de notes. en conseqüència, s’ha optat per a l’escripturació de les més importants. 
d’altra banda, cal assenyalar que a l’apartat número 4 «Bibliografia i d’altres fonts d’interès», s’hi adreça 
una selecció de materials de consulta.

2. l’iesm Bosc de montjuïc és un centre petit, que compta amb dues línies d’eso, i que va originar-se 
fa catorze anys. està situat a la muntanya de montjuïc i comparteix espais amb el ceipm de montjuïc.
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2.– L’experiència didàctica

2.1.– Objectius de l’experiència

les fonts primàries i l’educació digital són dos dels ingredients fonamentals 
per aconseguir l’acompliment de les competències bàsiques de les ciències socials 
de l’eso. mentre que les primeres conformen el punt de partida de la ciència 
històrica, les anomenades tecnologies de la informació aplicades al coneixement 
faciliten una atenció més individualitzada i contribueixen a la construcció d’uns 
aprenentatges més significatius. per tant, l’objectiu de la present experiència ha estat 
l’assoliment d’aprenentatges significatius i de les competències bàsiques pertinents, 
mitjançant la utilització d’una sèrie de recursos pedagògics i el desenvolupament 
d’un conjunt d’estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge que facilitessin les au-
toregulacions pertinents.3

amb les dues unitats didàctiques també es contribueix a la consecució de la 
majoria dels objectius generals de la matèria de ciències socials, que la legislació 
vigent equipara amb el desenvolupament de les capacitats, que s’esmentaran més 
endavant. els objectius que es pretenen aconseguir són els següents:4

{{ identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació 
entre fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multi-
causalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i 
les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos (objectiu 
núm. 3).

{{ identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments 
rellevants de la història del món, posant èmfasi en europa, espanya, ca-
talunya i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la 
comprensió del passat i la construcció del futur (objectiu núm. 4).

{{ prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de 
la igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a ele-
ment enriquidor de la convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar 

3. com és lògic, amb el pas dels anys, i segons la composició del grup-classe, s’han anat incorporant, 
modificant i obviant recursos i estratègies didàctiques utilitzades amb anterioritat. una mostra del que 
s’està comentat pot observar-se en la comunicació «de la memòria a la història: aproximacions al fran-
quisme de la generació del 92», presentada fa dos anys a les jornades el franquisme. estat de la qüestió 
i experiències didàctiques i en l’ampliació de l’anterior treball amb l’obra inèdica d’idèntic nom, que es 
va presentar a la dotzena convocatòria 2007-2008 dels premis leandre colomer (vegeu Bibliografia).

4. aquests objectius i les competències que figuren a continuació pertanyen al decret 143/2007, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, publicats al 
dogc núm. 4915-29/06/07.
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actituds de respecte cap a valors i opinions diferents del propi, valorant-los 
críticament (objectiu núm. 5).

{{ expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i 
creativa, seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per 
mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i 
audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge (objectiu 
núm. 7).

{{ utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comuni-
car-lo i compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les 
competències lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, 
justificació, interpretació i argumentació) (objectiu núm. 8).

{{ utilitzar de manera responsable i creativa les tic i altres mitjans d’infor-
mació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa 
per a la resolució de demandes específiques, aplicant instruments d’anàlisi 
de les fonts utilitzades (objectiu núm. 9).

{{ distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les 
consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals 
i col·lectius i de les llibertats. assumir els valors democràtics en la convi-
vència escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries 
(objectiu núm. 10).

{{ participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de 
projectes rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en 
relació a la recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni 
natural i cultural i la vida social de l’entorn (núm. 12).

2.2.– Competències bàsiques

les competències específiques de la matèria de ciències socials, que s’han 
treballat en les diferents sessions de classe han estat les següents :

{{ diferenciar les fonts primàries de les fonts secundàries.

{{ conèixer les tipologies en que es classifiquen les fonts primàries i utilitzar 
els mètodes adients per extreure’n informació.

{{ conèixer i relacionar les causes i les conseqüències de la guerra civil es-
panyola.

{{ saber les característiques bàsiques del règim franquista.
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{{ Valorar els efectes de la guerra i de la política econòmica del franquisme.

{{ comprendre les diferents fases de la dictadura franquista relacionant-les 
amb el context europeu i els moviments antifranquistes més importants.

{{ relacionar aspectes bàsics de la vida quotidiana amb la guerra civil espa-
nyola i el Franquisme.

{{ copsar la relació existent entre esdeveniments actuals i la guerra civil 
espanyola i el Franquisme.

per d’altra banda, aquesta experiència pedagògica també contempla la seva 
contribució respecte les competències bàsiques transversals, centrant-se en les 
habilitats següents:

a) competències comunicatives:

{¬ elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les compe-
tències lingüístiques (descripció, explicació, justificació interpretació i 
argumentació), per donar sentit a la informació i construir un coneixe-
ment significatiu.

{¬ descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, 
cartogràfics, audiovisuals, informàtics, etc) per comprendre i interpretar 
la realitat.

{¬ adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral, d’ex-
posició i comunicació de resultats.

b) competències metodològiques:

{¬ Buscar, obtenir, seleccionar, contrastar, organitzar i interpretar la in-
formació a partir de fonts primàries i secundàries de diferents suports.

{¬ distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informaci-
ons objectives i subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges.

{¬ utilitzar i dominar estratègies per sistematitzar la informació (resums, 
esquemes, mapes conceptuals, bases d’orientació, etc).

{¬ utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les 
taxes, els índexs, etc.), aplicats a la cronologia i l’anàlisi de fenòmens.

{¬ recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics.
{¬ plantejar-se preguntes per participar activament en l’elaboració crítica 

de l’aprenentatge significatiu.
{¬ aplicar estratègies de regulació i autoregulació per aprendre a millorar.
{¬ desenvolupar la capacitat de previsió i adaptació als canvis.
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c) competències personals:

{¬ configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents 
culturals històrics disponibles del seu entorn.

{¬ prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora.
{¬ desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quo-

tidianes.

2.3.– Activitats d’iniciació

amb les activitats d’iniciació s’incentiva una reflexió de l’alumnat, amb aquesta 
activitat ha de recapacitar sobre el seu coneixement en relació a la guerra civil 
espanyola i el Franquisme. els resultats obtinguts en aquesta seqüència didàctica 
són bàsics per al professorat, ja que l’orienten en el plantejament de l’estat de la 
qüestió i en la conveniència o no d’incloure algunes activitats ja realitzades en 
d’altres ocasions en la seva pràctica docent.

en general, aquestes idees prèvies es mostren força internalitzades i mediatit-
zades per elements tant dispars com l’àmbit familiar i els omnipresents mitjans de 
comunicació, d’informació o intoxicació mediàtica.5 per aquesta causa cal conèixer 
la situació de partida, car només d’aquesta manera, el professorat podrà endegar 
les estratègies pedagògiques que consideri adients per a suplir les mancances, 
combatre tòpics molts difosos i atendre la diversitat del seu grup-classe.6

l’anomenada avaluació inicial també facilita que l’alumne interactuï amb si 
mateix, ja que pot continuar reflexionant sobre els seu procés d’ensenyament-
aprenentatge, el comuniqui, el comparteixi i, més endavant, a mesura que ens 
anem endinsant en els temes, pugui anar efectuant una reelaboració continuada 
dels seus coneixements i habilitats.

així doncs, com s’ha comentat amb anterioritat, la unitat didàctica s’inicia amb 
una avaluació inicial relacionada amb la guerra civil espanyola i el Franquisme i 
s’utilitza una taula com la que es pot apreciar a continuació. en aquesta l’alumne 
ha d’anotar-hi les seves idees prèvies, classificant-les segons la procedència de la 

5. per aquest darrer aspecte, vegeu l’article sobre el l’actual franquisme sociològic a http://www.
elpunt.cat/noticia/article/-/-/170256.html.

6. alain dalongevill ha analitzat la importància de les representacions inicials, exterioritzades per 
l’alumnat a les activitats d’iniciació. segons l’esmentat autor, en aquest moment s’origina un conflicte 
entre aquestes representacions inicials o idees prèvies i la construcció de nous coneixements. Basant-se 
en estudis d’altres investigadors seqüencia la construcció del nou coneixement en un procés que consta 
de 4 etapes: la conscienciació de les representacions, la confrontació de les idees prèvies amb d’altres, 
la destrucció o reconstrucció de noves representacion amb la incorporació de les noves idees i, final-
ment, la metacognició dels processos posats a la pràctica, DalongevIlle, alain. Noción y práctica de la 
situación-problema en historia. http://situationsproblemes.free.fr.
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informació. a continuació, es realitza un buidat comentat amb tot el grup-classe 
del que cada alumne/a ha reflectit a la seva respectiva taula (vegeu taula núm. 1).

taula núm. 1.–

Activitats

•	 Amb	l’objectiu	de	poder	conèixer	què	sabeu	sobre	la	Guerra	Civil	i	el	Franquisme	realitzarem	una	pluja	
d’idees individual.

•	 Es	 tracta	d’omplir	 la	següent	 taula	amb	el	què	sabeu	sobre	aquest	període	històric,	classificant-ho	
segons la font d’informació pertinent. Després comentarem els resultats obtinguts.

Nom…………………..........................................................……… Data………................................…….

Què sé de la Guerra Civil Espanyola i el Franquisme?

Escola Família
Mitjans de co-

municació
Altres
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2.4.– Activitats d’ensenyament-aprenentatge

aquesta tipologia d’activitats representa el nucli central de l’experiència, tot i 
que, com és ben lògic, any rere any ha d’adequar-se a l’avaluació inicial realitzada 
i a les regulacions que es vagin produint al llarg de les sessions. a més a més, donat 
que l’ensenyament-aprenentatge és un procés, en el qual cada alumne/a segueix el 
seu itinerari, és convenient comptar amb una sèrie d’activitats que contemplin la 
diversitat del nostre alumnat i, per tant, siguin “elàstiques”. És a dir, adaptables a 
cada cas. per això, tot i que es presenten les activitats estàndard, aquestes actua-
cions poden modificar-se parcialment i reconvertir-se en activitats d’iniciació, de 
reforç, de consolidació o d’ampliació.

les activitats de formació s’inicien amb una lectura comentada d’algunes pà-
gines d’Història de Catalunya (Modèstia a part) de toni soler: després es realitza 
una presentació de diferents acudits gràfics, procedents de la premsa escrita o 
virtual, i que reflecteixen l’actualitat dels temes tractats i del material de consulta 
existent a la mediateca del centre. mitjançant aquestes activitats, s’incideix en la 
caracterització de les fonts secundàries, en la necessitat de recolzar-se en fonts 
d’informació de qualitat i en la consideració que els temes que es tractaran encara 
són temes d’actualitat.

a continuació, s’ofereixen les directrius pertinents per a que es realitzi la lectura 
dels fulls del llibre de text, relacionades amb la guerra civil espanyola, que s’aniran 
comentant en relació a les activitats que es desenvoluparan a l’aula.7 més endavant, 
també s’especifiquen les línies bàsiques d’actuació en relació un treball de camp, 
que consisteix en la realització d’entrevistes als avis i àvies materns i paterns8, i 
l’elaboració individual d’un comentari escrit sobre un cartell de la guerra civil 

7. la lectura de les unitats dedicades a la guerra civil espanyola i al Franquisme és una activitat 
que l’alumnat ha de realitzar a casa seva com a deures. a l’aula, en diferents sessions es realitza el co-
mentari del que es va llegint i dels dubtes que puguin haver sorgit. evidentment aquesta estratègia no 
sempre funciona, ja que alguns alumnes no ho han llegit. malgrat això, és una tasca que es recondueix 
posteriorment amb les activitats en les quals necessiten la informació de les lectures del llibre de text.

8. l’elaboració de l’entrevista es planteja com una tasca interdisciplinar, on es contempla aspectes 
curriculars i competencials, compartits amb d’altres àrees curriculars com són les llengües (català, cas-
tellà, anglès i francès). entre aquests habilitats cal destacar, la planificació de l’escrit, les característiques 
bàsiques de l’entrevista, la introducció de noves qüestions, sorgides espontàniament arran d’algunes 
respostes de les entrevistades i entrevistats, i la correcció ortogràfica de l’entrevista abans de l’entrega 
del text escrit. des de l’òptica de la història, s’ha incidit en la importància de l’anàlisi objectiu de les 
vivències i de les experiències personals dels entrevistats, perquè els sentiments i les actituds mostrades 
per aquells han de contextualitzar-se dins d’un marc més ampli. només d’aquesta manera pot utilitzar-se 
correctament aquestes vivències, ja que cal diferenciar els conceptes de “memòria” i història. també 
cal assenyalar, que en algunes ocasions, l’entrevista propicia l’inici d’un diàleg intergeneracional més 
estable que ha ajudat a complementar molts aspectes del Franquisme.
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espanyola9 (vegeu taula núm. 2). posteriorment, els resultats d’aquestes activitats 
seran compartides amb la resta del grup-classe.

com s’ha esmentat amb anterioritat, l’elaboració individual de les anteriors 
activitats discorre paral·lela a les actuacions realitzades a les diverses sessions de 
classe, dedicades a l’anàlisi i a l’estudi de la guerra civil espanyola. per tant, a 
l’aula es combina el comentari de les lectures del llibre de text amb d’altres acti-
vitats programades. entre aquestes, cal destacar la lectura, comentari i exposició 
sobre reproduccions d’exemplars de diaris d’aquest període10, la visualització de 
fotografies de la guerra11 i consulta de fonts d’informació que documenten sobre 
la vida quotidiana durant el conflicte12 i la presentació general de la producció 
cartellística durant la guerra mitjançant un power-point.13 en aquesta sessió de 
presentació, s’ofereixen les línies bàsiques per a elaborar el comentari del cartell 
(vegeu taula núm. 2).

9. a cada alumne/a se li assigna un cartell determinat, ja que en la selecció i adjudicació de cartells 
es té en compte les habilitats de cada alumne/a. aquests cartells han estat estrets de diferents webs, entre 
les quals hi ha les següents:

http://www.elcantodelbuho.org/carteles/1A_GuerraCivil.html
http://www.ugt.es/ugtpordentro/guerracivil/carteles.htm
http://www.guerracivil.org/Carteles/Index.htm
http://www.sbhac.net/Republica/Carteles/Index.htm
http://elscartellsdelaguerracivil.blogspot.com/
http://globalia.net/huberto/libros/carteles/
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/cartel.htm
http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/visfront/vizindex.html
http://www.xtec.cat/~aguiu1/imatges/003/p1.htm
http://www.taringa.net/posts/imagenes/2113973/Carteles-Anarquistas-Guerra-Civil-

Espa%C3%B1ola.html
10. diarios de la guerra: colección única de periódicos de 1936-1939 (52 números). londres, 

albertas, 2007 (www. diariosdelaguerra.es). Hemeroteca digital de la Vanguardia: http://www.lavan-
guardia.es/hemeroteca/.

11. les fotografies de la guerra civil espanyola procedeixen de diverses fonts d’informació, entre 
aquestes cal esmentar les següents: el periódico. la guerra civil a catalunya. Barcelona: rotographik, 
2008. 15 volums. reverté vIDal, maria pilar. Guerra civil a Catalunya. Testimonis i vivències. Barcelo-
na: arxiu nacional de catalunya, 2007, («col·lecció exposicions, una mirada crítica»,3) i Solidaris en 
defensa de la llibertat. Refugiats de la guerra a Catalunya (1936-1939). Barcelona: arxiu nacional de 
catalunya, 2005, («col·lecció les claus de la Història», 2); aquest material pot consultar-se a an@ula 
(http://cultura.gencat.net/anc/sdanc/).també s’ha cercat a internet de fotografies sobre aquest conflicte. 
d’entre aquest material, cal assenyalar el material fotogràfic d’agustí centelles, de robert capa i gerta 
pohorylle, més coneguda com a gerda taro.

12. Vegeu nota anterior, referència de el periòdico. també hi ha d’altra bibliografia a la mediateca 
del centre que permet dur a terme aquesta activitat, la qual es pot complementar amb la recerca d’in-
formació complementària a internet.

13. Vegeu la nota 9.

http://www.elcantodelbuho.org/carteles/1A_GuerraCivil.html
http://www.ugt.es/ugtpordentro/guerracivil/carteles.htm
http://www.guerracivil.org/Carteles/Index.htm
http://www.sbhac.net/Republica/Carteles/Index.htm
http://elscartellsdelaguerracivil.blogspot.com/
http://globalia.net/huberto/libros/carteles/
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/cartel.htm
http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/visfront/vizindex.html
http://www.xtec.cat/~aguiu1/imatges/003/p1.htm
http://www.taringa.net/posts/imagenes/2113973/Carteles-Anarquistas-Guerra-Civil-Espa%C3%B1ola.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/2113973/Carteles-Anarquistas-Guerra-Civil-Espa%C3%B1ola.html
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
http://cultura.gencat.net/anc/sdanc/
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taula núm. 2.–

Activitats

Comentari d’un cartell de la guerra civil espanyola

Tot i que a continuació s’indiquen els aspectes claus a tenir en compte per a l’elaboració del comentari 
recorda que la presentació del mateix ha de realitzar-se segons el model habitual: presentació de la font, 
comentari i conclusió/ns.

1. Tipus de font i arxiu on es troba.

2. Autor, data i referències bàsiques de l’autor (si és possible).

3. Descripció del contingut del cartell (text i imatge) i relació amb les tècniques cartellístiques del període

4. Contextualització de l’obra: bàndol, tema del cartell i període del conflicte.

5. Relació amb d’altres cartells de la Guerra Civil Espanyola.

el Franquisme s’analitza com una conseqüència de la guerra civil espanyola i 
alhora com un fet, que originarà d’altres conseqüències, amb la qual cosa es con-
tinua incidint en temes primordials de l’epistemologia de la història, relacionats 
amb els fets històrics, els seus protagonistes, les causes, les conseqüències, etc. per 
aquest motiu, en aquest tema, també s’incorpora l’estudi d’alguns aspectes de la 
vida quotidiana, contextualitzant-los mitjançant diverses seqüències didàctiques, 
que contemplen els següents anàlisi:

1. la figura del generalíssim i les característiques bàsiques de la seva dictadura.
2. les etapes de la dictadura franquista (vida quotidiana i context europeu).14

3. la dona durant el franquisme.
4. vivències de testimonis de la repressió franquista.
5. l’oposició franquista.
6. els papers de salamanca.

el grup-classe es divideix en petits grups de dos o tres alumnes. cada grup ha 
d’elaborar una transposició didàctica d’un dels temes, que s’acaba d’exposar. És 
a dir, cada petit grup d’alumnes ha de cercar, seleccionar i relacionar informació 
de diferent tipologia, procedent de fonts primàries i secundàries, amb l’objectiu 

14. com es constatarà més endavant, les diferents etapes de la dictadura franquista són analitzades 
separadament. a más, també cal assenyalar que l’alumnat de 4r d’eso d’enguany ha realitzat una estada 
d’una setmana a Berlin, amb la qual cosa ha pogut conèixer “in situ”, mitjançant fonts materials, aspec-
tes bàsics de la 2ª guerra mundial, de la guerra Freda i de la història contemporània més propera als 
nostres dies. per això, el tractament del context europeu s’ha pogut aprofundir enguany.
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d’elaborar una explicació documentada i recolzada per un power-point. posterior-
ment, cada grup ha de realitzar la seva exposició. 

com en el tema precedent, la realització d’aquestes recerques es combina amb 
d’altres activitats d’ensenyament aprenentatge. entre aquestes, cal assenyalar: el 
comentari de les lectures realitzades del llibre de text, la realització d’entrevistes 
als progenitors,15 la presentació del material de consulta de la mediateca del nostre 
centre, una visió comentada de reportatges sobre l’època.16 a més a més, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una visió històrica sintètica sobre la catalunya contemporània 
també es realitza una sortida comentada a la secció permanent “desfeta i represa” 
del museu d’Història de catalunya.

a continuació s’insereix un conjunt de taules, que sintetitzen les diferents 
fases de l’elaboració del treball de recerca d’aquest darrer tema. aquest material 
s’adreça a l’alumnat.

15. com és lògic, com en el cas dels avis i les àvies del nostre alumnat, aquest recurs té uns límits 
cronològics. a mesura que passen els anys, els progenitors del nostre alumnat va viure menys temps la 
dictadura franquista. i, per tant, és un recurs de temps limitat. per d’altra banda, tampoc cal oblidar 
que l’arribada d’alumnat nouvingut també significa per aquests estudiants l’endinsament en un tema del 
tot desconegut. aquesta situació demana el desenvolupament de recursos pedagògics que els permeti 
relacionar els continguts de la nostra història amb la del seu país, creant ponts de significació com els 
esmentats a rIchou I llIMona, montserrat. «de la memòria a la història: aproximacions al franquisme 
de la generació del 92».

16. teleVisió de catalunYa sa. Vencedores y vencidos. Los años del NO-DO. Barcelona: plane-
ta agostini i tVe, 2003. dVd, 55m. no-do. una història próxima. toda una vida en imágenes. grupo 
metrovideo multimedia, s.l. en referència a l’intent del cop d’estat del 23 de febrer de 1981: http://
www.youtube.com/watch?v=bDLTNqi-Emk. interpretació de la Dansa del sabre, cançó de la trinca, que 
tracta de la situació viscuda durant la nit del 23 F: http://www.youtube.com/watch?v=wQK6HDOoB4k.

seqüències satíriques de Polònia, programa televisiu de tV3 referents a l’intent del cop d’estat: 
http://www.youtube.com/watch?v=LlG3sTVSPac.

http://www.youtube.com/watch?v=bDLTNqi-Emk
http://www.youtube.com/watch?v=bDLTNqi-Emk
http://www.youtube.com/watch?v=wQK6HDOoB4k
http://www.youtube.com/watch?v=LlG3sTVSPac
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taula núm. 3.–

Treball de recerca (Presentació)

Objectiu del treball de recerca: investigar aspectes de la vida quotidiana del franquisme, relacionant-los 
amb un tema (vegeu 2n punt) i explicar-los al grup-classe, mitjançant un power-point.

•	 Els	temes	marc	són:

1. L’anàlisi de la figura del generalíssim i de les característiques bàsiques de la seva dictadura

2. Les diferents etapes de la dictadura franquista, relacionades amb el context europeu:

2.1. autarquia

2.2. creixement

2.3. fi del franquisme

3. La dona durant el franquisme

4. Testimonis de la repressió franquista

5. L’oposició franquista

6. Els papers de Salamanca

•	 Agrupació	de	l’alumnat:	petit	grup	de	2	o	3	alumnes.

•	 Recursos:

1. Informacions treballades amb anterioritat, relatives a la situació europea des de la 2ª Guerra Mundial 
fins a la Guerra Freda

2. Entrevistes realitzades als progenitors o d’altres familiars

3. Objectes aportats a l’aula

4. Material de consulta de la Mediateca i de webs d’interès.

•	 Ubicació:	sala	d’informàtica,	mediateca	i	aula.

•	 Temporalització:	6	sessions	classes	per	a	la	investigació	i	elaboració	de	l’exposició	i	6	sessions	per	a	la	
presentació als companys. 
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taula núm. 4.–

Treball de recerca (Consideracions prèvies)

•	 Atès	que	cada	grup	treballarà	un	tema	diferent	i	s’ha	de	compartir	els	resultats	de	les	diferents	recerques,	
és molt important que cada grup realitzi bé la seva feina.

•	 Les	exposicions	han	de	basar-se	en	diferents	fonts	d’informació	(primàries	i	secundàries).	Les	expli-
cacions han de ser originals i no copiades (cal respectar la propietat intel·lectual! A caminar s’aprèn 
caminant; a escriure, s’aprèn… i a pensar…).

•	 No	us	oblideu	d’anotar	les	referències	de	totes	les	fonts	consultades.

•	 No	cal	córrer:	abans	de	donar	per	bo	el	power	point,	cal	repassar-lo	i	realitzar	les	correccions	ortogrà-
fiques i gramaticals pertinents

taula núm. 5.–17

Treball de recerca (Consideracions prèvies) –---cont.

En relació al power point17

1. La primera diapositiva ha de mostrar el títol del tema que es presenta i els autors.

2. S’ha de mantenir el mateix fons de pantalla per a tot el document, així com la coherència del disseny.

3. És recomanable escollir sistemes d’entrada senzills, ja que cal centrar l’atenció en l’explicació.

4. Cal prioritzar la utilització dels elements visuals (fotografies, gràfics, dibuixos i mapes).

5. Els textos han de ser breus i redactats com un esquema.

6. Es recomana per l’exposició del power point:

•	 Claredat,	perquè	els	companys	han	de	prendre	apunts.

•	 L’explicació	ha	de	coincidir	amb	la	informació	de	la	diapositiva.

•	 Els	membres	del	grup	han	d’intervenir	tots	per	igual.

•	 El	 vocabulari	 utilitzat	 ha	 de	 ser	 comprensible	 pels	 companys,	 tot	 fent	 servir	 els	 nous	 termes	
apresos.

•	 Cal	ordenar	les	idees.	Per	a	explicar-se	bé,	primer	cal	entendre-ho	un	mateix!

17. aquestes consideracions són una adecuació de les indicacions elaborades i utilitzades per antonio 
Bardavio novi a les seves classes d’eso i Batxillerat.
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taula núm. 6.–

Treball de recerca (SEGUIMENT DIARI).– Individual

Nom…………………..........................................................……… Data………................................…….

Altres membres del grup……………………………………………………………...............……………

Temàtica escollida ……………………............………………………………………...............……………

1. Per què he triat aquest tema?

2. Què conec sobre aquest tema?

3. Tinc alguna/es hipòtesi/s inicial/s? Quina és/són?

taula núm. 7.–

Treball de recerca (SEGUIMENT DIARI).– Col·lectiu

Data………................................……. Tema……….............................…..........................................…….

Membres del grup………...........……………………………………………………...............……………

Full de seguiment

1. Què hem treballat?

2. Dubtes:

3. A tenir en compte………………………

4. Fonts primàries utilitzades:

5. Fonts secundàries consultades:

6. Tasques pendents:

Comentari de la professora:
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2.5.– Activitats d’avaluació

com és ben sabut, l’avaluació és un dels punts essencials del procés d’ensenya-
ment-aprenentatge. des del nostre punt de vista, l’avaluació és com la posada en 
escena d’una comunicació ben entesa i continuada. amb l’objectiu d’aconseguir 
aquesta òptima comunicació, cal que el professorat expliciti i vagi recordant durant 
tot el procés d’ensenyament-aprenentatge els criteris d’avaluació pertinents. per la 
seva banda, l’alumne/a també ha de fer l’esforç per apropiar-se d’aquests criteris 
d’una manera progressiva i significativa. com és lògic, la participació de l’alumnat 
en les diverses tasques esmentades en d’altres apartats facilita la interiorització dels 
criteris, ja que la majoria d’ells els haurà anat treballant durant totes les sessions 
gairebé sense adonar-se’n.

l’activitat avaluadora és present a tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, 
perquè apareix a la recollida d’idees prèvies de l’alumnat, és omnipresent a totes les 
activitats de formació i s’acaba amb l’avaluació final. per tant, el procés avaluatiu 
és continu i ofereix al professorat la possibilitat de desenvolupar i de reconduir 
pragmàticament un conjunt d’estratègies didàctiques, que han de regular l’apre-
nentatge del seu alumnat en relació a les competències que es pretenen treballar. 
aquest procés avaluatiu també ha de permetre que l’alumne/a pugui autoregular-se 
i, d’aquesta manera, anar modificant i millorant el seu rendiment escolar.

en relació als temes tractats en aquesta experiència didàctica, l’avaluació es 
desenvolupa al voltant de les següents activitats programades a la fase de formació:

{{ comentaris de les lectures programades del llibre de text.
{{ enquesta a avis, àvies, mares i pares.
{{ anàlisi d’un cartell de la guerra civil espanyola.
{{ anàlisi objectes materials del Franquisme.
{{ elaboració i exposició sobre l’aspecte treballat del Franquisme (vegeu la 

taula núm. 8 del següent full, referent a l’avaluació de l’exposició oral).
{{ Visita al museu d’Història de catalunya.

2.6.– Temporalització

Avaluació inicial 1 sessió

Contextualització (Guerra civil i Franquisme) 6 sessions

Treball de recerca sobre Franquisme (elaboració) 6 sessions

Treball de recerca sobre Franquisme(exposició) 6 sessions

Visita al Museu d’Història de Catalunya 1 sessió

Total 20 sessions
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taula núm. 8.–

Avaluació del treball sobre el franquisme

•	 L’avaluació	del	treball	de	recerca	es	realitzarà	a	cada	sessió	de	treball	i	durant	l’exposició	oral	el	pro-
fessorat utilitzarà la següent taula.
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3.– Consideracions finals

en general, les temàtiques tractades en aquesta experiència acostumen a 
coincidir amb les darreres sessions d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat 
de 4r d’eso al nostre centre. per això, aquestes sessions representen la fi d’un 
procés, que en el nostre cas, contempla només els quatre cursos de l’ensenyament 
secundari obligatori. per tant, les actuacions adreçades a la majoria del nostre 
alumnat d’aquest darrer curs es fonamenten en estratègies didàctiques iniciades 
o ja desenvolupades en cursos anteriors. així per exemple, atès que el 3r curs està 
completament dedicat a la geografia, a l’inici del quart es reforça les habilitats 
relacionades amb la història. entre aquestes habilitats, cal assenyalar els anàlisis 
específics corresponents a la diversitat de fonts primàries existents, que es desen-
volupen des del 1r d’eso.

també cal assenyalar, que com cada alumne/a és el protagonista principal del 
seu procés d’aprenentatge i, en general, acostuma a responsabilitzar-se d’aquesta 
situació, també és conscient del seu estat cognitiu i competencial. Fet que facilita 
en gran mesura la incorporació de les regulacions i les autoregulacions pertinents 
i l’assoliment dels objectius i competències programats. tot i així, sempre hi ha 
algun alumne/a que prefereix la llei del mínim esforç. És a dir, utilitzar només 
el llibre de text, llegint-lo, comentant-lo i fent exercicis del “manual”, perquè 
aquesta opció, segons aquest parer, comporta menys feina i es més fàcil aprovar 
els exàmens. per tant, la resistència als canvis metodològics no només s’originen 
per part d’alguns membres del personal docent.

pel que respecte als continguts treballats, l’alumnat exterioritza força perple-
xitat al descobrir molts aspectes que desconeixia i d’altres que expliquen i ajuden 
a entendre aspectes de la nostra actualitat.18 malauradament, amb el pas dels anys 
i d’una manera progressiva, l’alumnat de secundària coneix menys els aspectes 
més bàsics de la guerra civil espanyola i de l’etapa franquista. per tant, es tracta 
d’un gran repte per al personal docent d’aquesta etapa, ja que molt aviat s’haurà 
de partir de zero i no es podrà recolzar amb cap tipus d’idees prèvies. aquesta 
situació, s’explica perquè, deixant de banda la posició d’alguns partits polítics, 
la guerra civil espanyola i el Franquisme encara són temes maleïts per alguns 
sectors de la població, que no volen recordar les penalitats d’aquells anys o els 

18. per exemple, en general, l’alumat culé desconeix que primo de rivera va tancar el camp de les 
corts. tampoc té cap referència sobre l’afusellament de Josep sunyol (president del Barça) per les tropes 
nacionals ni coneix l’existència de la copa de Su Excelencia el Generalisimo. per a mes imformació, lo 
cascIo, paola; solé I Barjau, Queralt. Històries del Barça. Barcelona: ajuntament de Barcelona-regidoria 
de drets civils, 2007 («Quaderns de Barcelona. memòria històrica»,4). llorens, carles. «Josep sunyol. 
l’altre president afusellat!» Sàpiens, Barcelona, 2010, núm. 92, pàgs. 26 a 41.

http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/05/buscant_sunyol_085.php
http://blogs.sapiens.cat/lapunxa/2010/06/04/president-sunyol/
http://www.facebook.com/home.php?email_confirmed=1#!/pages/Sapienscat/108021089232647.

http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/05/buscant_sunyol_085.php
http://blogs.sapiens.cat/lapunxa/2010/06/04/president-sunyol/
http://www.facebook.com/home.php?email_confirmed=1#!/pages/Sapienscat/108021089232647
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recorden amb nostàlgia només perquè eren nens o joves o perquè havien guanyat 
la guerra. per d’altra banda, també cal assenyalar que comença a produir-se el 
relleu generacional dels avis i àvies que visqueren el conflicte com a nenes i nens 
molt petits i, per tant, les següents generacions d’avis ja no poden transmetre res 
sobre aquell conflicte, perquè són els fills de la postguerra.

Finalment, també s’ha de destacar que amb aquesta experiència es reforça 
la visió científica de la història, puig que l’alumnat pot tastar el mètode cien-
tífic i redescobrir que aquesta ciència, com totes les existents, està en contínua 
reelaboració.19per aquest motiu és tant important dotar l’alumnat d’unes eines 
d’ensenyament-aprenentatge útils per a copsar i « comprehendre » tant aspectes 
del nostre present com del nostre passat. És a dir, entendre significativament, 
mercès a la utilització dels recursos bàsics de la història (les seves fonts) i les tac. 
en aquest sentit, cal tenir molt present que l’excés d’informació sovint comporta 
l’existència de “desinformació” no assimilada o ignorada i, per tant, tot el flux 
informatiu i documental s’ha de regular i sistematitzar. aquesta tasca atorga un 
paper fonamental a les tac, ja que com s’ha vist al llarg de tota l’explicació, aquest 
mitjà és una eina fonamental per a la recerca, buidatge i exposició que demostren 
l’elaboració de petites recerques històriques amb fonts de diferent tipologia.

4.– Bibliografia i d’altres fonts de consulta

arrey, Francesc i altres. Badalona, un segle de ciutat. La immigració. dossier didàctic 
secundària. Badalona: museu d’història de Badalona, 2004.

BarDavIo novI, antonio; gonzález Marcén, paloma. Objetos en el tiempo. Las 
fuentes materiales en la enseñanza de las ciencias sociales. Barcelona: ice de 
la universitat de Barcelona i Horsori, 2003. («cuadernos de formación del 
profesorado. educación secundaria», núm. 18).

BarDavIo novI, antonio i altres. «Vida quotidiana i història». Barcelona, Balma, 
1996, núm. 6, pàgs. 5 a 85.

BenejaM, pilar i d’altres. Enseñar y aprender cièncias sociales, geografía e historia 
en la educación secundaria. Barcelona: ice de la universitat de Barcelona i 
Horsori, 1997, («cuadernos de formación del profesorado. educación secun-
daria», núm. 6).

19. com s’ha comentat amb anterioritat, l’epistemologia de la història es tracta des de 1r d’eso. 
per tant, entre dàltres aspectes, des d’aquell curs, ja es copsa la manipulació intencionada de la història 
a través del temps. per exemple, a 2n d’eso, quan es tracta l’edat mitjana, es comenta la tradicional 
visió franquista del naixement d’espanya, que el relaciona amb el casament dels anomenats reis catò-
lics, obviant les diferents realitats històriques existents i prioritzant el component ideològic al científic.
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BenejaM, pilar; quInqué, dolors. «la construcció del coneixement social i les ha-
bilitats cognotivolingüístiques», a: BenejaM, pilar i altres. Parlar i escriure per 
aprendre. Barcelona: uaB, 1998, («sèrie eines i estratègies», 7), pàg. 234 a 254.

carDInet, Jean et alii. «Évaluation des élèves et pédagogie active». Cahiers Péda-
gogiques, núm. 29, 1991.

carretero, mario i d’altres. Aprender y pensar la historia. madrid: amorrortu 
editores españa s.l, 2004.

coll, césar i altres. El constructivismo en el aula. Barcelona: editorial graó, 1993. 
(«Biblioteca de aula», núm. 2).

DalongevIlle, alain. Noción y práctica de la situación-problema en historia. 
http://situationsproblemes.free.fr.

diversos autors: «educar por competencias: inicio del debate». Íber, Barcelona, 
2007, núm. 52.

diversos autors: «penja i despenja: recursos a internet». Perspectiva Escolar, Bar-
celona, rosa sensat, 2001, núm. 253.

Forn I salvà, Francesc. El laboratori d’història. La pràctica en la comprensió del 
passat. Barcelona: Horsori editorial, s.l, 2010, («col·lecció manuals secun-
dària», 13).

garDner, Howard: La mente no escolariazada. Cómo piensan los niños y cómo 
deberían enseñar las escuelas. Barcelona: editorial paidós, 1993. («temas de 
educación», núm. 35).

góMez, pilar: «la història oral, una pràctica docent», a «Històries orals i escrites». 
Pesrpectiva escolar. Barcelona, rosa sensat, 2002, núm. 265.

gonzàlez MasIp, albert. Observació i anàlisi de fonts fotogràfiques. Barcelona: 
arxiu nacional de catalunya, 2009, («Fem parlar les fonts», 3).

hernánDez, Fernando; sancho, Juana maria. Enseñar no basta con saber la asig-
natura. Barcelona: editorial laia, 1989, («cuadernos de pedagogia» núm. 45).

hernànDez, F. Xavier; roMea, cèlia; santacana, Joan. «llegir críticament textos 
d’història». Temps d’Educació. Barcelona, 2008, núm. 34, pàgs. 83 a 04.

hIDalgo, encarna i altres. Repensar la enseñanza de la geografia i de la història. Una 
mirada des del género. Barcelona: octaedro, 2003, («colección recursos», 47).

jorBa, Jaume. «la comunicació i les habilitats cognotivolingüístiques», a: BenejaM, 
pilar i altres. Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: uaB, 1998, («sèrie eines 
i estratègies», 7), pàg. 37 a 58.

Iturrate, gemma; BarDavIo, antonio; Bou, núria; pérez, Xavier. Les fonts en les 
ciències socials. Instruments per a l’estudi de les societats. Barcelona: editorial 
graó, 1996, («Biblioteca de guix», 105).
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MIralles, Joan. La història oral. Qüestionari i guia didàctica. palma de mallorca: 
editorial moll, 1985.

góMez, pilar i altres. Història oral. Barcelona: editorial teide, 1998, («procediments 
de ciències socials»).

pagès, Joan. «un itinerario por el mundo de las competencias en ciencias sociales, 
geografia e historia a través de distintos currículos». Iber, núm. 52, pàgs. 29 a 39.

quInquer, dolors. Estratègies metodològicas para enseñar y aprender ciencias soci-
ales: interacción, cooperación y participación. Barcelona: editorial graó, 2004.

reverté vIDal, maria pilar. El retorn dels documents confiscats a Catalunya. 
Barcelona: arxiu nacional de catalunya, 2006, («col·lecció exposicions, una 
mirada crítica», 1).

–Guerra civil a Catalunya. Testimonis i vivències. Barcelona: arxiu nacional de 
catalunya, 2007, («col·lecció exposicions, una mirada crítica», 3).

–Solidaris en defensa de la llibertat. Refugiats de la guerra a Catalunya (1936-
1939). Barcelona: arxiu nacional de catalunya, 2005, («col·lecció les claus 
de la Història», 2).

rIchou I llIMona, montserrat. «Vers una nova construcció de la medievalitat a 
l’eso», a seminari internacional taula d’Història. el valor educatiu de la his-
tòria. seminari d’innovació. Barcelona: ice uB, 2007 (en premsa).

–«de la memòria a la història: aproximacions al franquisme de la generació del 
92», a: carme gatell i altres. El franquisme. Estat de la qüestió i experiències 
didàctiques. Barcelona: ceFid-uaB, 2008.

–De la memòria a la història: aproximacions al franquisme de la generació del 92. 
treball d’investigació inèdit, que va rebre l’atorgació el 16 de desembre de 2008 
del 2n accèsit de la dotzena convocatòria 2007-2008 dels premis leandre co-
lomer, convocats per la Fundació leandre colomer i l’ice de la uaB.

rossell alFonso, mercè. Avaluar més que posar notes. Barcelona: editorial claret 
s.a., 1996, («Fer escola», núm. 3).

salInas, dino. ¡Mañana examen! La ecaluación: entre la teoria y la realidad. Bar-
celona: editorial graó, 2002, («Biblioteca de aula», núm. 170).

trepat carBonell, cristòfol a.; alcoBerro perIcay, agustí. «procedimientos en His-
toria. secuenciación y enseñanza». Barcelona, Iber, 1994, núm. 1, pàgs. 31 a 51.

veslIn, Jean: «expliciter les critères d’évaluation» a: Corriger des copies. Évaluer 
pour former. paris: Hachette Éducation, 1992.
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Pàgines d’història, l’autoaprenentatge de socials 
a 4t d’eso
Dolors Sanahuja i Torres
Doctora i catedràtica de Ciències Socials de l’IES Valldemossa de Barcelona.

1.– Justificació de la proposta

el punt de partida d’aquesta comunicació respon a la profunda convicció que 
l’objectiu dels centres educatius és el de formar joves ciutadans responsables i 
autònoms per garantir, a nivell col·lectiu, la pervivència d’un sistema democràtic 
real i no formal i, a nivell individual, per assegurar-nos que dotem a cada adoles-
cent de les eines adequades per moure’s positivament en un món globalitzat on el 
coneixement és relatiu, flexible, canviant i complex.

els nostres alumnes han nascut en una societat caracteritzada per un marcat 
individualisme consumista, una societat d’eslògans, marques i reclams que, com 
pluja fina, inculca una manera de viure, un sistema de valors i un codi cultural de 
comportament social que contradiu, sovint, els principis i valors que es transmeten 
des de l’escola. aquesta contradicció s’agreuja en funció de la procedència social 
dels alumnes, de la seva problemàtica específica alumne i del lligam relacional 
entre entorn familiar i entorn escolar.

en aquest context, els professors no deixem d’ésser uns venedors que oferim 
un producte (la nostra matèria), a un mercat (els nostres alumnes) que decideix 
comprar-lo (participar) o no comprar-lo (inhibició passiva o agressiva).

sóc conscient del rebuig que poden produir aquestes paraules, però si volem 
millorar els resultats de la nostra pràctica educativa, a més de saber què hem d’en-
senyar, com hem d’ensenyar i quan, hem de tenir present a Qui ensenyem, qui és 
el subjecte al qual s’adreça el nostre què, com i quan perquè si no els convenç el 
que els oferim, de què serviran les nostres fantàstiques programacions?

una llarga pràctica educativa em mostra que el llibre de text, tot i la bona vo-
luntat de les editorials per oferir productes atractius, no és suficient per aconseguir 
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que la majoria d’alumnes elaborin aprenentatges significatius, que desenvolupin 
la capacitat de relacionar conceptes. una de les raons que ajuden a explicar-ho 
és el seu caràcter generalista que impossibilita d’atendre, per les seves pròpies 
característiques, les necessitats d’uns usuaris tant heterogenis com els que hi ha a 
cada grup/classe i, menys encara, acomodar-se a un entorn social tan divers com 
el que conforma la població escolar del país.

els llibres de text són, més aviat, un recurs per al professor, una eina més a 
partir de la qual definir la metodologia i elaborar els continguts i els procediments, 
atenent les necessitats específiques de qui es té al davant. És aleshores, en integrar a 
la pràctica educativa, la reflexió i la recerca, quan l’alumnat fa seus els coneixements 
nous, als acobla als existents i fa créixer la seva xarxa conceptual, especialment si 
el camí traçat els contempla com a protagonistes actius de l’aprenentatge.

2.– Quid pro quo

l’acte d’ensenyar és un acte comunicatiu que pot realitzar-se de diverses ma-
neres. Ja fa anys, lewin (1978)1 va diferenciar entre tres tipus de lideratge que 
emmarquen contrastats models de fer i actuar dels docents davant d’una classe. Va 
distingir entre el lideratge autoritari o prendre decisions sobre la tasca i l’organit-
zació del grup sense comptar amb les opinions i judicis dels aprenents; el lideratge 
democràtic, caracteritzat per la participació organitzada del grup i dirigida pel 
docent que prefereix el pacte a la imposició i, en tercer lloc, el lideratge que es 
caracteritza per donar llibertat completa al grup, inhibint-se el professor de la 
dinàmica, tot i proporcionar materials i informació.

optem pel lideratge democràtic perquè fomenta un aprenentatge basat en 
la interacció, on els alumnes cooperen en l’aprenentatge i on el professor, sense 
renunciar al seu rol de cap, és un guia i col·laborador que comunica, comparteix 
i negocia més que no pas un dirigent magistral; el seu objectiu és incentivar el 
procés de construcció de coneixement en xarxa, multidireccional, perquè tots 
podem aportar alguna cosa, tots podem ser protagonistes de l’aprenentatge i la 
suma de col·laboracions genera valor afegit.

gemma tribó2 suggeria la necessitat de facilitar el treball en xarxa amb l’entorn 
en els centres educatius de secundària per tal de cooperar en la construcció de 
veritables comunitats d’aprenentatge. creure en aquest planteig és el que ens ha 
portat a participar en aquestes jornades.

1. lewIn, K. (1978): La teoría de campo en la ciencia social. Barcelona: paidós.
2. trIBó, gemma (2005): La formación inicial del profesorado de secundaria ante la convergencia 

europea: propuestas para un debate. http://www.uned.es/decanoseducacion/historico/documentos/
masterfips_cast.pdf.

http://www.uned.es/decanoseducacion/historico/documentos/masterfips_cast.pdf
http://www.uned.es/decanoseducacion/historico/documentos/masterfips_cast.pdf
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Fa un temps, una alumna de 3r d’eso va escriure la següent reflexió: Si no 
hay una motivación, el conocimiento endurece como el pan pasado en nuestra 
memoria y no se valora. ¿Aprender por aprender? ¿Por qué? Razones y estímulos 
es lo que necesitamos.

el primer pas per poder motivar, és creure que podem aconseguir-ho. en 
paraules de goethe: Si tomamos a las personas tal como son, las hacemos peores 
de lo que son. Si las tratamos como si fuesen lo que debieran ser, las conducimos 
allá donde deben llegar.3 creure en les possibilitats de la nostra feina implica una 
actitud mental que l’alumnat percep. i l’actitud del professor condiciona el grup 
perquè inspira actituds. generar motivació no requereix d’un gran poder creatiu 
però demanda voluntat, autodisciplina i autocontrol sobre la pròpia feina. implica 
reflexionar de manera permanent per saber en cada moment què es fa, per què es 
fa i com es fa. si aquesta reflexió s’acompanya d’un clima de confiança entre alum-
nes i professor, la dinàmica és força més positiva, perquè les persones necessitem 
sentir que formem part d’un grup i que som acceptades i valorades tal i com som 
però, per això, cal mirar a l’altre amb voluntat d’entesa i aquesta voluntat d’entesa 
passa per crear un clima de confiança, de reforç de l’autoestima i de respecte als 
altres. es busca formar, no ensinistrar.

la motivació no és aliena a l’esforç. La feina ben feta no té destorb fou anys 
enrere el lema d’una campanya de la generalitat de catalunya. exigir responsabi-
litat i esforç és un pilar clau en la formació dels adolescents perquè apunten cap a 
valors personals que van més enllà del seu rol d’alumnes d’una matèria concreta, 
apunten la persona, la seva identitat.

la resistència individual a l’esforç depèn de diferents factors no sempre contro-
lables per l’ensenyant, però fluctua en funció de la percepció de la necessitat que 
cada adolescent entén que té del canvi. més resistència es troba com més allunyat 
de la seva satisfacció i dels seus interessos estigui el que se’ls proposa. per això, fer 
ús del món digital no és només un recurs tècnic o una estratègia educativa, sinó 
una resposta a la necessitat d’adaptar-se a les noves situacions socials.

3.– El centre, l’entorn i els recursos

l’ies Valldemossa és un centre de secundària situat al districte de nou Barris, 
dins la ciutat de Barcelona. s’ubica molt a prop del parc de can dragó, l’Heron 
city i el cementiri de sant andreu. compta amb uns 550 alumnes provinents del 
districte de sant andreu i de nou Barris. s’imparteix l’eso i el Batxillerat. les 
famílies podrien categoritzar-se socioeconòmicament com a famílies modestes i 

3. goethe, J.W. (2000): Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. madrid: ediciones cátedra, 
p. 613.
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famílies de classe mitja baixa. el percentatge de pares i mares amb estudis supe-
riors ronda el 10%. en els darrers anys s’ha incrementat el nombre d’immigrants 
entre els que sobresurten els de procedència llatinoamericana.

en el primer cicle de la eso, els 90 alumnes de cada nivell del primer cicle es 
reparteixen en quatre grups, de manera que a cada classe hi ha una ràtio apro-
ximada de 22 alumnes. la manca d’espai i l’esforç humà quant a cost d’hores fa 
que, a segon cicle, les quatre aules es redueixin a tres, amb la qual cosa la ràtio 
s’incrementa en cada grup en uns deu alumnes més. per a ciències socials no es 
contempla cap desdoblament ni separació per nivells, la qual cosa significa que 
totes les hores de classe són amb el grup al complet.

avui per avui, el 98% de l’alumnat compta amb ordinador personal a casa i 
connexió a internet, però no disposa d’ordinador personal a l’aula. tot i això, el 
centre ha fet, en els darrers anys, un esforç considerable per dotar els departa-
ments d’ordinadors portàtils i fer la instal·lació que permet la connexió a internet 
des de qualsevol aula.

els recursos materials convé controlar-los quan es pretén plantejar un ense-
nyament basat en una metodologia d’investigació-acció. Qualsevol professor sap 
que el procés educatiu és molt dinàmic i complex per la intervenció de nombroses 
variables i les de caràcter logístic convé vigilar-les des d’un bon principi per evitar 
maldecaps. davant situacions noves i/o imprevistes cal tenir l’habilitat per prendre 
decisions ràpides i correctes. igualment és essencial tenir clara l’organització de 
l’espai i la gestió del temps. la seqüència d’una hora de classe (50’ en realitat) 
condiciona perquè no facilita la recerca i el professor s’enfronta permanentment a 
la disjuntiva d’haver de triar entre el temari i els procediments o, per expressar-ho 
simbòlicament, entre ensenyar a pescar o donar-los el peix.

4.– Què ensenyar

l’actual currículum oficial per a 4t d’eso, en el marc de les ciències socials, 
comprèn des de la il·lustració (segle XViii) fins a l’actualitat. el programa respon a 
un planteig eurocentrista, però contempla l’evolució històrica de tots els continents 
des de finals de l’edat moderna i singularitza la història d’espanya i catalunya.

a més a més hem de tenir en compte que, a 3r d’eso, els alumnes han treballat 
geografia física i econòmica, pel que no és agosarat afirmar que els seus coneixe-
ments històrics són més aviat escadussers i es remunten a 2n d’eso. si a aquesta 
realitat hi afegim les poques hores setmanals de classe, tres, i haver de treballar amb 
trenta adolescents a cada grup, aventurar-se a fer recerca no és senzill. i, malgrat 
tot, s’intenta perquè tenir consciència dels límits, dels mínims i dels màxims ja és 
un bon punt de partida.
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el segon pas són els fonaments teòrics. lògicament, des d’un planteig positivista, 
la relació entre l’extensió del temari i el temps disponible ja seria un condicionant 
suficient com per aturar qualsevol propòsit. personalment em sumo al planteig 
que es fa des dels postulats de la racionalitat interpretativa i la racionalitat crítica.4 
entenc les ciències socials com una pràctica reflexiva i, més que fets, em centro 
en els processos, plantejo situacions problemàtiques pràctiques amb la finalitat de 
fer comprendre i interpretar la realitat. menys fets i més causes i conseqüències o, 
dit d’una altra manera, anàlisi inductiva i deductiva, perquè difícilment podrem 
formar una ciutadania responsable si no els generem l’obligació de fer-se preguntes i 
buscar respostes, si no som capaços de fer-los descobrir la necessitat del compromís 
social, la responsabilitat individual de la que parlava locke, alhora que procurem 
no caure en el parany descrit per gabriel Jackson:5 La historia está todavía des-
tinada a crear patriotas en todos los países, y a justificar las guerras pasadas y las 
pasadas dinastías y aristocracias, no para educar ciudadanos de la raza humana.

mirar de fer entendre el comportament humà en el seu conjunt, esmicolant 
tòpics i estereotips, defugint generalitzacions fàcils i organitzant les dades de 
manera seqüencial per tal de poder atrapar l’amplitud de temari són alguns dels 
objectius a assolir.

roser canals6 es pregunta com es pot justificar la decisió de prioritzar uns 
continguts conceptuals sobre altres i, també, com es pot justificar la preferència 
per determinats procediments i estratègies d’ensenyament. compartim les seves 
consideracions per donar resposta a aquests interrogants. com ella, pensem que el 
coneixement és un constructe social; és a dir, una construcció humana subjectiva 
que té molt d’intencional. per altra banda, cada individu reconstrueix de manera 
personal el coneixement construït per la societat, de manera que la realitat esdevé 
una interpretació, un constructe social, una manera de veure i entendre el món.7

si entenem el coneixement com una construcció social contextual, hem d’ad-
metre que pot canviar al llarg del temps perquè acull el dubte, la reinterpretació i 
el canvi; canvien les condicions, es modifica l’enfoc i, per tant, es precisen mèto-
des d’ensenyament i d’aprenentatge oberts que parteixin de la percepció que tot 
coneixement és perfectible i reconstruïble.

4. trIBó, gemma (2005): Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las fuentes documentales 
en la enseñanza de la historia. cuadernos de formación del profesorado, nº 19. Barcelona: Horsori.

5. jacKson, gabriel (2009): Memoria de un historiador. Barcelona: crítica, p. 16.
6. canals, roser (2005): L’argumentació en l’aprenentatge del coneixement social. tesi doctoral 

dirigida per la doctora pilar Benejam. uaB.
7. canals, roser. ob.cit. p. 34.
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5.– Com ensenyar

Qualsevol metodologia ha de tenir en compte, en primer lloc, el nivell madu-
ratiu dels aprenents. Fer una exploració prèvia sobre el grau de desenvolupament 
que tenen els alumnes de capacitats cognitives com la descripció, l’explicació, 
l’argumentació i la justificació proporciona elements suficients al professor per 
determinar el punt de partida. l’exploració d’idees prèvies ensenya que en la re-
construcció personal del coneixement hi intervenen moltes variables entre les que 
destaquen l’estat emocional, l’edat, l’entorn familiar i les creences o mapa mental 
que cada jove té del món.

Vivim en la societat de la informació però per poder transformar aquesta 
informació en coneixement cal aprendre a analitzar, reflexionar, seleccionar i 
sistematitzar la informació provinent dels diferents canals comunicatius. avui, 
aprendre, significa entendre, assimilar i ser capaç de processar i expressar els 
continguts, la qual cosa ens remet a John dewey8 i les seves consideracions sobre 
el pensament reflexiu.

per desenvolupar el pensament reflexiu en els altres cal, en primer lloc, apli-
car-se’l a un mateix. en aquest sentit m’apropo als plantejaments metodològics 
d’investigació-acció formulats inicialment per lewin ja fa més de mig segle (1946), 
i incideixo en la reflexió crítica sobre la pròpia feina per revertir en una millora 
de la pràctica. en paraules d’elliot9 (1993), si la teoria contribueix a millorar la 
pràctica, la reflexió sobre la pràctica també pot fer avançar la teoria.

tanmateix, la reflexió crítica no és fàcil d’aconseguir-la en una aula on la in-
dividualitat adolescent abruma, però si es pot construir un pont de diàleg més o 
menys permanent, entre les fonts primàries i les secundàries, tal vegada es podrà 
establir una connexió emocional més sòlida que els ajudarà a aprendre a aprendre.

6.– Una aposta per a l’autoaprenentatge dels adolescents: descripció i anàlisi 
d’una pràctica de recerca.

la pràctica que passo a descriure cal entendre-la, només, com un exemple entre 
altres que podria citar perquè els docents necessitem emprar una certa pluralitat 
metodològica si ens volem apropar a les diferents sensibilitats, interessos i nivells 
que tenim a l’aula.

8. Dewey, John (2002): Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento refle-
xivo y proceso educativo. Barcelona: paidós.

9. ellIot, John (1993): La investigación acción en educación. madrid: morata.
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l’opció per aquesta iniciativa va néixer en considerar que l’ús de fonts primà-
ries combinades amb fonts secundàries és un mitjà excel·lent per aconseguir fer 
viure emocionalment en els adolescents un aprenentatge de la història que massa 
vegades esdevé racional i llunyà i, conseqüentment, poc significatiu.

el projecte és en fase experimental, car només s’ha assajat durant un curs, 
doncs, com ja s’ha indicat, les instal·lacions del centre no permetien fins fa poc de 
disposar de canons de projecció a l’aula ni hi havia instal·lació Wi-fi, imprescindi-
bles per a la presentació de la feina realitzada. per altra banda, els coneixements 
informàtics de la professora són reduïts, comparats amb els que tenen els alumnes10 
i la pràctica en l’ús de fonts primàries amb les tecnologies per a l’aprenentatge i 
el coneixement (tac), eren gairebé nul·les.

6.1.– Disseny proposta

a principi de curs es presentà a un grup classe de 4t d’eso que ja es coneixia 
del curs anterior, el projecte d’elaborar materials d’història a partir de la utilitza-
ció de tecnologia digital i fonts primàries. es tractava d’escollir, individualment, 
un tema d’interès relacionat amb el currículum prescriptiu, planificar-lo, recollir 
imatges i informació, dissenyar-lo en format powerpoint, exposar-lo a classe, 
treure’n conclusions i, finalment, establir un debat.

donat que no disposàvem d’ordinadors a l’aula, el projecte es va formular 
com un treball per fer a casa. la professora, fora de l’horari reglat, preveia un 
temps setmanal per fer-ne el seguiment. les exposicions es realitzaren al llarg del 
curs, a partir d’una planificació que destinava una hora setmanal des del mes de 
novembre. els alumnes assumien el compromís de presentar la seva feina el dia 
indicat, pactat prèviament.

el model d’avaluació continuada de la matèria guardava coherència amb el 
projecte, la nota de l’alumne era resultat d’una suma de notes parcials que con-
templaven tot el procés fins al producte final. una segona nota avaluadora prove-
nia de l’exposició oral i de la capacitat per conduir el debat final i respondre les 
preguntes formulades.

6.2.– Objectius de la recerca

es buscava transmetre valors11, procurant que els fessin seus, a través de treba-
llar-los des dels tres vessants formatius: continguts, procediments i actitud personal 
i col·lectiva. es perseguia treballar l’esperit de superació i les ganes d’aprendre, 

10. Ho vaig poder comprovar quan aquests alumnes feien 3r d’eso i vam engegar el projecte 
d’elaborar, cada alumne, el seu propi llibre de text digital.

11. puIg, J. m; MartInez, m. (1989): Educación moral y democracia. Barcelona: laertes.
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però també es volia treballar les relaciones interpersonals, el dret a la tolerància 
i la pràctica democràtica. també es pretenia fer comprendre que res surt bé a la 
primera, que l’esforç és el que compta, que treballar bé és difícil i que el conei-
xement, encara que requereix esforç, també proporciona satisfacció. en un nivell 
de concreció més explícit, aspirava a:

1. treballar l’esperit d’autosuperació i esforç a partir de reforçar hàbits de 
conducta i responsabilitat personal que es materialitzaven en el seguiment 
personalitzat de la tasca d’acord amb una planificació temporal.

2. estimular l’anàlisi i la reflexió a partir de la recerca d’informació, centrada 
en imatges i la pràctica del mètode inductiu i deductiu a partir de l´ús de 
fonts primàries procedents d’arxius.

3. Fomentar l’educació cívica a través de potenciar la participació individual 
i col·lectiva, sota el format d’exposicions orals i debats.

4. exercitar el llenguatge oral per afavorir l’adquisició de competències cog-
nitivolingüístiques.

5. afavorir una millor comprensió de les arrels que expliquen la història recent 
de la cultura occidental i la unió europea.

6.3.– Metodologia

es va aplicar una estratègia metodològica centrada en l’estudi de problemes 
o fenòmens concrets dins d’un context relativament definit: europa entre 1885 
i 1933.12 la recerca es podia fer individualment o per parelles i podien escollir 
lliurement el tema, tot i que havia de rebre l’aprovació de la professora.

seguint lipman13 (1996), per avançar en el pensament complex és necessari 
potenciar la racionalitat a partir d’incrementar les habilitats d’investigació, de 
raonament i d’organització de la informació. i, com senyala g. tribó (2005)14, “la 
major facilitat d’accés a la informació i la quasi immediatesa en la localització de 
documentació exigeix més rigor a l’hora de seleccionar fonts primàries i secundàries”. 
tenint en compte aquesta reflexió, més la meva manca d’experiència en el camp 
en què endinsava els meus alumnes, vaig decidir recórrer a uns pocs arxius com 
a base de consulta i recerca. Buscava delimitar al màxim les fonts de cerca per 

12. la concreció d’aquest marc temporal va respondre a criteris de facilitat d’accés a fonts visuals, 
doncs es correspon al període en què es generalitza l’ús de la fotografia i neix i es desenvolupa el cinema 
i els documentals. a més, el traspàs de segle es curull d’innovacions i canvis.

13. lIpMan, mattew (1995): Filosofia a l’escola. Vic: eumo.
14. trIBó, gemma (2005): ob.cit. p. 43.
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poder-les controlar millor,15 mentres que podia ampliar el camp temàtic perquè 
m’hi sentia força més segura.

es van explicar i consensuar16 les normes d’elaboració. es varen destinar unes 
poques classes a familiaritzar-se en l’anàlisi d’imatges.17 els alumnes s’enfrontaven 
al repte de construir uns materials a partir d’emprar criteris propis del pensament 
científic. Havien d’escollir tema, buscar un fons digital fotogràfic, escollir entre 10 
i 15 imatges, descriure, comparar, relacionar, interpretar, inferir, deduir, construir 
un model explicatiu, establir generalitzacions, dissenyar el material i exposar-lo 
davant la mirada crítica dels seus companys.

7.– Conclusions

a l’hora d’aplicar una valoració dels resultats obtinguts, vaig haver de recor-
dar-me a mi mateixa el que tantes vegades havia comentat als meus alumnes: 
res surt del tot bé a la primera. tenia la percepció d’haver destinat moltes hores 
complementàries a fer el seguiment, per trobar-me que un terç de la classe no 
havia estat capaç de cobrir els objectius mínims marcats i havien acabat fent una 
recerca d’imatges senzilla a partir del servidor google. el temps d’exposició dels 
treballs tampoc l’havia controlat prou bé i havia quedat descompensat entre els 
alumnes que havien presentat primer la feina i els darrers.

el grau de satisfacció millorava en comprovar que el 78% de l’alumnat havia 
demostrat una capacitat satisfactòria18 en el desenvolupament de les seves habilitats, 
tant pel que fa a organització i planificació, com en la gestió de la informació, així 
com en la seva capacitat per prendre decisions i en la comunicació oral.

es va voler conèixer el grau de satisfacció subjectiva que el projecte havia des-
pertat en els propis alumnes. per esbrinar-ho s’elaborà una fitxa tenint en compte 
quatre camps: continguts incorporats (1), desenvolupament activitat (2), didàctica 
utilitzada (3) i actitud del grup (4). cada ítem es valorà segons quatre categories, 

15. He d’agrair l’ajut i suport proporcionat pel servei didàctic de l’arxiu nacional de catalunya, 
assessorant-me en els meus dubtes i incerteses.

16. s’atribueix a Henry Ford l’expressió: ningú és apàtic, excepte quan persegueix els objectius 
d’una altra persona. el consens era necessari perquè els alumnes assumissin la responsabilitat de la 
tasca. el grau d’autonomia era notable i era generant una situació d’igualtat i reciprocitat com podia 
garantir l’èxit del projecte.

17. la lectura de la tesi doctoral de mª teresa arqué i Bertran, dirigida per gemma tribó i pre-
sentada a la universitat de Barcelona l’any 2004 fou un ajut inestimable, perquè el tractament didàctic 
de la imatge que proporciona, tot i especificar-se en el títol com adreçada als cicles mitjà i superior de 
l’educació primària, em fou de gran ajut.

18. com determinar l’objectivitat d’aquesta satisfacció? es va prendre com a pauta el nivell inicial 
de l’alumne i la seva evolució a partir de diferents ítems: exàmens, grau de participació a classe, capacitat 
de resposta a preguntes formulades oralment, correcció de deures…
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dues de positives (mp= molt positiva, Bp= bastant positiva) i dues de negatives 
(pp=poc positiva, gp= gens positiva). per garantir millor la sinceritat de les res-
postes, els alumnes no deixaren constància del seu nom a la fitxa.

un cop recollides totes les fitxes es va confeccionar una base de dades a partir 
de la qual fer una representació gràfica dels resultats:

els resultats expressats corresponen aproximadament al 90% dels alumnes i, 
per tant, els considerem significatius. interpretem que l’activitat fou valorada prou 
positivament com per insistir-hi en altres cursos i altres grups i pensem que, en 
realitat, només hem fet una petita passa en un llarg camí.
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Bloc “operació cabrinetty”
http://operaciocabrinetty.blogspot.com

Erola Simon i Lleixà
Directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya

1.– Introducció

1.1.– Origen del projecte

aquesta primavera del 2010 diferents entitats i associacions de la vila de puig-
cerdà s’han unit per proposar a l’ajuntament que amb la remodelació de la plaça 
cabrinetty, prevista per al setembre d’enguany, es recuperi també l’estàtua dedicada 
al brigadier liberal Josep cabrinetty que va presidir la plaça entre 1880 i 1936.

1.2.– Josep Cabrinetty i Puigcerdà

Josep cabrinetty i cladera (1822-1873), oficial isabelí, va alliberar la vila de 
puigcerdà assetjada per les tropes carlines del general savalls els dies 10 i 11 d’abril 
de 1873 durant la tercera guerra carlina. gràcies a la seva intervenció providen-
cial puigcerdà es va lliurar de la destrucció i del saqueig que de ben segur hagués 
patit en mans dels carlins en el cas de que aquests haguessin pres la plaça resistent.

pocs mesos després de la intervenció de cabrinetty, aquest moria en una esca-
ramussa al municipi d’alpens (osona). al 1880, en homenatge i agraïment a la seva 
figura, la vila de puigcerdà va dedicar una estàtua de marbre a Josep cabrinetty 

http://operaciocabrinetty.blogspot.com
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que fou col·locada al bell mig de la plaça major. Ja llavors va ser costejada amb 
les aportacions dels veïns i amics de la vila.

l’estàtua va presidir la plaça fins que, al 1936, els anarquistes la destruïren.

1.3.– Recuperar l’estàtua per subscripció popular

la recuperació d’aquest element del patrimoni és una iniciativa popular sorgida 
d’aquelles persones i entitats sensibles amb la història del municipi. nombroses 
entitats de tots els àmbits s’han adherit a la proposta i conjuntament han organitzat 
un sistema per recollir les aportacions dels veïns en un compte bancari i sufragar la 
nova estàtua. per tal de promoure la recollida de diners i fer conèixer el projecte, 
sobretot en la temporada d’estiu quan puigcerdà multiplica els seus habitants, la 
plataforma ha impulsat diferents activitats.

la Biblioteca comtat de la cerdanya i l’arxiu comarcal de la cerdanya hem 
cregut indispensable adherir-nos a la iniciativa, no només d’una manera formal 
o econòmica sinó essencialment qualitativa. així, hem imaginat i elaborat l’Ope-
ració Cabrinetty.

1.4.– Els objectius de l’Operació Cabrinetty

la nostra aportació a la campanya popular és, com diem, qualitativa. l’objectiu 
de la nostra proposta respon, per una banda a la necessitat de contextualitzar i 
recordar qui era i què va fer per puigcerdà Josep cabrinetty que justifiqui ara, 
150 anys més tard, el seu record en forma d’estàtua. per altra banda, col·laborar 
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amb la difusió i l’èxit de la iniciativa recaptatòria, creant d’alguna manera un marc 
de referència i fins i tot un espai de discussió i participació.

amb aquests objectius i sense cap mena de pressupost per dedicar-hi, hem 
decidit aprofitar les possibilitats enormes que ofereix l’eina del bloc i crear un 
dossier virtual de materials bibliogràfics i arxivístics a l’entorn de la figura de 
Josep cabrinetty i sobretot de la temàtica del carlisme a catalunya i a la cerdanya.

més enllà de tot el que hem exposat fins aquí, pensem també que iniciatives 
com aquestes aporten valor afegit als nostres centres, ens vinculen socialment a 
la població, demostrem la utilitat i presència de la Biblioteca i de l’arxiu en una 
de les múltiples facetes de la nostra feina com és la difusió dels nostres fons. en 
definitiva, ens impliquem en la vida del municipi tal com ens correspon com a 
institucions indiscutiblement vinculades a la cultura.

2.– El bloc

2.1.– L’eina

en el moment que vam decidir tirar endavant el projecte va caldre buscar una 
eina que respongués a les nostres necessitats i que alhora facilités al màxim la difu-
sió dels materials. l’opció del bloc va ser finalment l’escollida pels motius següents:

{{ la creació i el manteniment és gratuït i no requereix el suport de cap servei 
ni professional informàtic.
{{ el gestiona el propi personal de la Biblioteca i l’arxiu
{{ permet la incorporació de tot tipus de suports: textuals i gràfics en aquest 

moment, amb la possibilitat d’afegir-ne d’altres en el futur: sonors, visuals,…
{{ dinamisme: el bloc creix, s’amplia i s’actualitza molt fàcilment
{{ interactivitat, els usuaris poden participar, enriquir i millorar el bloc
{{ És un format popular molt usat pels joves
{{ accessible amb un enllaç des de les webs de la Biblioteca i l’arxiu però amb 

pàgina pròpia independent
{{ accés obert a tots els continguts i facilitat de descàrrega dels materials
{{ És una eina didàctica pels professors i estudiants de secundària
{{ És una eina formativa per qualsevol tipus de públic

2.2.– L’estructura

l’estructura del bloc es correspon a l’estètica i la disposició habitual d’aquesta 
mena d’eines. Ha primat sobretot la facilitat d’ús de la pàgina i l’ordre i l’orga-
nització de la informació aportada. la part superior de la pàgina és sempre la 
capçalera del bloc amb una frase al·lusiva al general cabrinetty i la seva estàtua 
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i a partir d’aquí la informació es distribueix en tres cossos ben diferenciats, els 
laterals són fixes i el central va variant a mesura que l’usuari cerca la informació.

{{ Cos lateral esquerre
en primer lloc apareix un article on es descriu el perquè de la creació 

del bloc i les raons i motivacions de la seva publicació. tot seguit hi ha una 
sèrie d’enllaços amb les entitats, institucions i grups que formen part de la 
iniciativa de construcció de l’estàtua.

{{ Cos central
És on s’ubica la informació i els continguts del bloc. els articles s’ordenen 

del més recent al més antic, com és habitual en aquest tipus d’eines. sempre 
que la informació ho permet s’ofereix tot el contingut a la mateixa entrada, 
en el cas dels documents textuals i d’hemeroteca l’entrada ofereix l’enllaç 
per arribar al document complet.

{{ Cos lateral dret
Hi apareixen les set categories en que hem dividit la informació present 

al bloc, de tal manera que l’usuari tingui clar quina és l’organització de la 
informació. tot seguit hi apareixen els seguidors, l’arxiu de la pàgina i el 
comptador de visitants.
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2.3.– El contingut

el tipus i la quantitat d’informació de que disposàvem ens va fer plantejar i, en 
certa forma, condicionar l’organització del bloc, de tal manera que la consulta fos 
fàcil i clara i que l’usuari pogués navegar sense problemes sabent sempre on es troba.

la informació està classificada en set categories, que poden ser ampliades quan 
es consideri necessari, així cada vegada que redactàvem un article l’indexàvem 
amb la matèria corresponent al seu contingut per facilitar-ne després la recerca.

les categories són:

{{ Actualitat
tota la informació que té a veure amb la iniciativa de construcció de 

l’estàtua (articles de premsa, cartells, presentacions, …)

{{ Bibliografies
llistat dels llibres disponibles a l’arxiu i a la Biblioteca sobre carlisme 

i guerres carlistes a catalunya i la cerdanya, al costat de cada cita s’indica 
on es troba el document. els llibres no es troben a text complet, només hi 
trobarem la cita, però són consultables “in situ”.

{{ Context històric
aquest apartat pretén contextualitzar, des d’un punt de vista històric, 

social i polític el carlisme, la relació de puigcerdà i la cerdanya amb les 
guerres carlistes i la figura de cabrinetty. ens hem basat, i gairebé sempre 
transcrit, obres de referència generals i locals. l’usuari pot ampliar els seus 
coneixements a partir d’aquestes fons que es troben citades al principi de 
cada article. aquesta secció pot ser molt útil a tots aquells que vulguin una 
introducció al tema, especialment els estudiants.

{{ Documentació gràfica
en aquesta categoria trobem digitalitzades les postals provinents de la 

col·lecció de postals de l’arxiu on apareix l’estàtua de cabrinetty, i, per 
il·lustrat la contesa i l’època, una col·lecció de gravats que fa referència al 
mateix setge de puigcerdà.

la premsa internacional es va fer gran ressò del setge i de la guerra 
carlista a catalunya en general, per il·lustrar els seus articles sobre el tema 
encarregava dibuixos i gravats als corresponsals gràfics. Veiem clarament 
com alguns gravats són presos de l’original i d’altres són imaginats a través, 
segurament, d’una narració detallada de l’escenari i dels fets.

tot el material gràfic està referenciat amb el títol, numero i data de la 
publicació.
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una part del material ha estat cedit per col·laboradors de puigcerdà i la 
resta s’ha obtingut del buidat d’hemeroteques digitals.

{{ Documentació textual

correspon a les actes del plens municipals de l’ajuntament de puigcerdà 
en les dates del setge. Hem seleccionat aquelles actes que fan referència als 
fets per mostrar una font primària. s’han digitalitzat actes de 1873 (moment 
del setge) i del 1880 (quan es va erigir l’estàtua). cada una d’elles està pen-
jada en format pdF i es poden descarregar. totes les actes s’han extractat 
perquè, amb un cop d’ull es pugui conèixer el seu contingut.

{{ Llibres

els fets viscuts a puigcerdà van generar arreu reaccions de simpatia, i van 
inspirar diverses novel·les i obres de teatre que tenien com a tema central 
la valentia i l’heroïcitat dels vilatans enfront dels atacs carlistes. aquests 
exemplars, que formen part de la biblioteca de reserva de l’arxiu, s’han 
digitalitzat, s’han penjat al bloc en format pdF i es poden descarregar en 
la seva totalitat. es tracta d’un material de gran interès publicat pocs anys 
després de l’atac carlista.
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aquesta categoria inclou també la digitalització del Libro de Honor de 
Puigcerdà, editat amb motiu del final de les guerres carlistes per guardar la 
memòria dels fets esdevinguts durant els setges que va viure la vila

{{ Premsa de l’època

el setge de 1873 va ser seguit amb un gran interès per la premsa nacional 
i estrangera. dins aquesta categoria apareixen els articles que hi fan referèn-
cia. Basant-nos en les hemeroteques digitals hem buidat els principals diaris 
del moment per extreure’n els articles principals. aquest material, que fins 
aquest moment es trobava dispers, ens ofereix el punt de vista contemporani 
dels fets. apareix el títol de l’article i el títol, número i data de la publicació.

aquesta categoria inclou també els articles de les publicacions locals que 
fan referència, sobretot, a la inauguració de l’estàtua.

3.– Conclusions

“operació cabrinetty” ha sorgit d’una circumstància molt concreta, la recupe-
ració en forma d’estàtua d’una part de la memòria històrica de la vila de puigcerdà, 
que ha servit a dues institucions locals per establir un vincle de col·laboració que 
ha permès difondre uns materials i una informació que es trobava dispersa i que, 
en molts casos, era inaccessible pel ciutadà.

l’arxiu exerceix una vocació més conservadora i disposa d’uns fons més rics, 
la Biblioteca té un fort esperit de divulgació general i una major experiència en 
els serveis virtuals, la combinació d’aquestes dues realitats ha afavorit la difusió 
d’uns materials i d’una informació que difícilment s’hauria pogut donar a conèixer 
a tant de públic amb un cost tan baix.

les possibilitats que ens ofereixen avui les tecnologies de la informació ens han 
permès fer accessibles de manera àgil, flexible i clara uns materials que ja existien 
en format paper o digital però que no havien estat encara reunits ni adaptats per 
a l’ús general.

això ens fa pensar que qualsevol temàtica, sigui o no local, és susceptible de ser 
treballada de la mateixa manera amb l’objectiu de facilitar la difusió i l’ús d’uns 
fons que, malgrat ser d’un gran interès, queda, massa sovint, relegat a l’estudi 
d’especialistes i fora de l’abast del públic general.

d’altra banda no cal oblidar que el format bloc permet l’accés de manera na-
tural a les generacions més joves, acostumades a un entorn digital i a una manera 
d’entendre el món cada vegada més virtual. És per això que l’eina utilitzada sembla 
força encertada per treballar amb estudiants de secundària, i està pensada perquè 
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es vagin introduint gradualment en la matèria. creiem que pot ser una experiència 
didàctica molt enriquidora pel que fa a l’estudi de la història local tant d’alumnes 
d’eso i Batxillerat com del públic general interessat en la matèria. la barreja de 
suports i de formats facilita la consulta i evita la monotonia en un públic que ja 
és molt més “audiovisual” que “textual”.

per acabar cal dir que aquesta experiència ens obre un camp gairebé infinit de 
possibilitats en el tractament i difusió de temàtiques locals alhora que permet la 
interacció amb els propis usuaris i també amb totes aquelles entitats i institucions 
que vulguin participar en aquest tipus de projectes. 
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Projecte d’explotació didàctica de la pàgina web 
de l’arxiu Municipal de Girona
Sebastià Villalón
Tècnic de l’Arxiu Municipal de Girona

1.– Estudi de màrqueting

el nostre projecte parteix d’un estudi de màrqueting estructurat en sis parts:

{{ Objectiu: el principal objectiu és l’explotació didàctica de la pàgina web 
de l’amgi.

{{ Anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, Fortaleses i oportunitats): elabora-
ció d’estratègies, d’una banda, per minimitzar les debilitats i amenaces del 
servei educatiu, com la manca d’espais físics a l’arxiu, la futura competèn-
cia d’editorials i altres agents culturals…; i, d’altra banda, per potenciar 
les fortaleses i oportunitats del projecte, com ara aprofitar el potencial de 
la pàgina web de l’arxiu, l’arribada dels pc a les aules i la seva connexió a 
internet, la legislació sobre arxius i educació…

{{ Anàlisi de costos i beneficis: càlcul dels costos especialment a partir de les 
hores invertides en la confecció d’una activitat didàctica; i càlcul dels bene-
ficis a partir dels accessos generats pel servei educatiu, tot contemplant les 
limitacions de les eines per poder-ho mesurar (com el google analytics), i 
suplint-les mitjançant altres mecanismes com la creació d’activitats didàc-
tiques que aportin informació en aquest sentit.

{{ Anàlisi de la situació interna i externa: estudi de la pàgina web i de la forma 
en com el recurs educatiu s’hi podria integrar (anàlisi intern); i estudi del 
serveis educatius a espanya i el món, des de la dècada del 1950 ençà, po-
sant especial atenció en els relacionats amb un entorn web, per incorporar 
aquells aspectes més interessants, tenint en compte les característiques que 
ha de tenir el nostre producte (anàlisi extern). per últim, una anàlisi exter-
na des del punt de vista del mercat potencial del producte, a partir de les 
dades d’alumnes i centres d’ensenyament de catalunya proporcionades pel 
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departament d’educació, i establiment d’àmbits d’actuació en una primera, 
segona i tercera fase.

{{ Definició i posicionament del producte: elaboració d’un producte que en-
caixi amb les programacions didàctiques de les diferents disciplines d’eso i 
Batxillerat, al mateix temps que dóna satisfacció a les necessitats de l’arxiu, 
difonent d’aquesta manera la feina portada a terme a l’arxiu o bé divulgant 
aspectes bàsics de l’arxivística (què és un document, un instrument de 
descripció, un quadre de classificació…), que dotin als alumnes dels conei-
xements necessaris per fer-los competents en un arxiu.

{{ Mecanismes de millora: mecanismes basats, d’una banda, amb l’anàlisi 
dels accessos al web i, d’altra banda, en activitats com joc de pistes o altres 
activitats, que estableixen un canal de contacte amb alumnes i professors, 
permetent d’aquesta manera fer-nos arribar els seus suggeriments per am-
pliar i millorar el servei.

2.– Disseny teòric de les activitats didàctiques

l’objectiu d’aquesta segona part és establir, a partir dels plantejaments entorn 
del producte del capítol anterior, una graella per a cadascuna de les activitats que 
integrés:

{{ Objectius didàctics: estretament relacionats amb els que puguin haver en 
les unitats didàctiques de les programacions d’eso i Batxillerat.

{{ Continguts, procediments i valors: també estretament relacionades a les 
programacions didàctiques.

{{ Competències bàsiques: s’ha posat especial èmfasi en aquest apartat per 
la importància que avui en dia tenen en el sistema educatiu. cal tenir en 
compte que el treball amb documents d’arxiu desenvolupa, entre altres, 
competències vinculades al tractament de la informació.

{{ Conceptes arxivístics: temes relacionats amb l’arxivística, posant especial 
èmfasi en la classificació, descripció i recuperació de la informació.

{{ Desenvolupament de l’activitat i temporització: consells per al desenvolu-
pament de l’activitat, tal com ho fan els serveis educatius online del nati-
onal archives dels eua (http://www.archives.gov/education), i nombre de 
sessions per portar-les a terme (per regla general no més de dues).

http://www.archives.gov/education
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{{ Observacions: en aquest calaix de sastre s’indiquen les referències biblio-
gràfiques que poden trobar-se sobre el tema a l’arxiu o bé altres possibilitats 
per aprofundir en l’estudi del fons o sèries treballades, que podrien arribar 
a convertir-se en un futur treball de recerca.

aquesta graella, inspirada en les que utilitza el servei educatiu online de l’ar-
xiu departamental de lot-et-garonne (http://www.lot-et-garonne.fr/archives/
service-educatif), a banda d’ajudar a estandarditzar el treball d’elaboració de les 
activitats, és una bona carta de presentació per a elles, ja que pot ajudar els docents 
a visualitzar i comprendre ràpidament els aspectes més rellevants de les activitats. 
a través d’un llenguatge i conceptes que els hi és familiar (manllevats dels que 
s’utilitzen en el decret 143/2007 i altres textos legislatius sobre educació), es pot 
arribar a millorar notablement la comunicació entre arxiu i centres educatius. a 
més a més, la graella anirà acompanyada d’altres elements presents en els serveis 
educatius online del national archives d’anglaterra (http://www.nationalarchives.
gov.uk/education), com ara un background (context), que pot alimentar-se de les 
descripcions isad (g) o nodac dels fons o sèries, l’assignatura i nivell educatiu 
per a la qual estan pensades i, per últim, una breu descripció de la documentació 
utilitzada (tal com ho fa l’anc@ula amb els seus documents).

Finalment, aquesta presentació anirà acompanyada d’un document comú a 
totes les activitats sobre la metodologia i el pla d’actuació de l’arxiu com a ens 
educatiu, els punts centrals del qual són:

a) Ensenyament actiu i en la responsabilitat.
b) Ensenyament integral.
c) Ensenyament competencial.
d) Ensenyament crític.
e) Ensenyament a partir del present i a partir del passat.

tampoc no hem volgut perdre de vista altres aspectes com l’atenció a la diver-
sitat, un aspecte difícil de resoldre atès el caràcter virtual del nostre servei. per 
solucionar-ho, en l’apartat observacions, hem donat alguna pauta per facilitar o 
dificultar les activitats per tal de respondre a l’heterogeneïtat dels nivells d’apre-
nentatge dels alumnes.

3.– Activitats didàctiques

en el nostre projecte s’han desenvolupat quatre activitats didàctiques per por-
tar a terme les premisses anteriorment exposades.1 les dues primeres són un joc 

1. recordem que aquestes activitats només es poden trobar al nostre treball de recerca, ja que resta 
pendent decidir si finalment s’incorporaran a la pàgina web de l’sgdap: http://www.girona.cat/sgdap/cat.

http://www.lot-et-garonne.fr/archives/service-educatif
http://www.lot-et-garonne.fr/archives/service-educatif
http://www.nationalarchives.gov.uk/education
http://www.nationalarchives.gov.uk/education
http://www.girona.cat/sgdap/cat
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de pistes i una activitat d’enregistrament. la primera activitat, el joc de pistes, 
segueix les pautes d’elaboració de J. cerdà,2 i s’ha de resoldre a classe, a la ciutat 
de girona i, finalment, a l’arxiu municipal de girona. en ell es barregen imatges, 
padrons i sistemes de deducció extrets dels mots encreuats, per tal de localitzar la 
documentació a l’arxiu històric i saber qui s’amaga darrera un número. la segona 
activitat, “l’enregistra’t”, invita als grups escolars a enregistrar-se en el banc de 
dades de l’arxiu digital del recurs, alhora que resolen diferents problemes infor-
matius i aprenen a arxivar, produir, enregistrar i recuperar documents. tant una 
com l’altra han estat pensades per testar el servei educatiu i identificar els grups 
que s’adhereixen a la nostra proposta, a més de subministrar-nos una via important 
de contacte amb els alumnes i docents.

les dues activitats restants són les que remeten específicament als esquemes 
exposats en els dos capítols anteriors. responen a nivells educatius diferents (se-
gon d’eso i segon de Batxillerat) i a assignatures diferents (geografia i Història 
d’espanya) i, per tant, requereixen també adaptacions diferents, per exemple, en el 
llenguatge utilitzat, el tipus de document emprat, en les transposicions didàctiques, 
etc. no obstant això, tenen en comú la combinació de fonts primàries i secundàries 
(a l’estil de com ho fa, per exemple, l’arxiu municipal de sant Feliu de guíxols), 
que per altra banda poden ajudar molt, si hi ha una bona selecció de textos, a la 
comprensió del document. així mateix, recorren a fonts informatives externes a 
través d’internet i tenen un enfocament heurístic, inspirat en el concepte d’arxiu 
simulat italià.3 com a suport s’han elaborat quadres explicatius de conceptes, 
sobretot quan s’exigeix a l’alumne fer d’arxiver (en algun cas se’ls hi ha demanat 
ordenar un expedient, classificar documents en un quadre de classificació, iden-
tificar tipologies documentals, etc.). Finalment, hem volgut crear opcionalment 
temes de debat sobre la documentació treballada per als alumnes de Batxillerat.

4.– Conclusió

tal com reclamava r. alberch a les Jornades d’arxiu i ensenyament del 2002,4 
el nostre projecte ha volgut incidir en la connexió entre arxiu i escola i en el des-
envolupament d’un pla de màrqueting i comunicació adequat. el resultat ha estat 
un servei educatiu online adaptat a les característiques de la pàgina web per a la 
qual està pensada, difícilment extrapolable a una altra pàgina web, entre altres 
raons, perquè excepcionalment trobaríem un web amb prous continguts per con-
vertir-se en un vertader arxiu simulat com a girona, i perquè cada arxiu té la seva 

2. cerDá Díaz, Julio. «¿Juegas? enigmas y juegos de pistas en archivos». Archivamos. salamanca, 
02/2010, número 76, pags. 25-32.

3. MatozzI, ivo. «arxius simulats i didàctica de la recerca històrica». Didàctica amb fonts d’arxius. 
Barcelona: ice universitat de Barcelona, pags. 45-58.

4. alBerch, ramon. «els serveis didàctics d’arxiu a l’estat espanyol». Didàctica amb fonts d’arxius. 
Barcelona: ice universitat de Barcelona, pags. 15-24.
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pròpia identitat i les seves pròpies exigències, fet que també ha de ser contemplat 
en el pla de màrqueting. així doncs, creiem que malgrat les grans oportunitats 
que ofereixen l’arribada de les noves tecnologies a les aules, no tots els arxius es 
troben en posició de poder-les aprofitar a curt termini, i que en aquests casos, 
fins que es desenvolupi una pàgina web adequada (en solitari o associant-se amb 
altres arxius que comparteixin nexes en comú), caldrà potenciar els serveis educa-
tius d’arxiu presencials. una possibilitat, la de la seva combinació amb els serveis 
educatius en línia, que no descartem en el nostre treball, malgrat que els sistemes 
educatius tradicionals no hagin coallat a girona, a causa fonamentalment de la 
manca d’infraestructures adequades i disponibilitat de temps per part dels tècnics 
per dur-les a terme.

tanmateix, el nostre producte final, amb activitats curtes i integrades als pro-
grames educatius, acompanyades d’una graella i diferents ítems de presentació de 
l’activitat, així com una metodologia general per a totes les activitats, pot arribar 
a convertir-se en un referent per altres arxius que vulguin desenvolupar un servei 
educatiu online. Hem intentat aprendre dels errors del passat i aprendre també 
d’altres models que han tingut èxit al món. la nostra és una opció que intenta 
integrar-se millor al sistema educatiu, establint vies de comunicació amb els 
professors, presentant les activitats com una més de les que poden arribar a fer 
durant el curs, amb el valor afegit que en aquest cas treballaran documentació de 
la seva pròpia ciutat, comarca o província, despertant en moltes ocasions l’interès 
i empatia de l’alumne. tot això, sense oblidar els beneficis que en podrà treure 
l’arxiu, no només pel prestigi, presència social o transparència democràtica que 
pot aportar a la institució, sinó també perquè donarà a conèixer la feina que fan 
els seus tècnics i els documents que atresora l’arxiu, sense oblidar que els joves 
formats d’avui poden ser la pedrera d’investigadors del demà.
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conclusions de les terceres Jornades educació 
i arxius, Fonts primàries en l’educació digital, 
realitzades 22 i 23 d’octubre de 2010, a l’Ice de 
la uB

les aportacions del ponents i dels comunicants, així com les reflexions expo-
sades durant el debat de la taula rodona palesen l’existència d’un camí en comú 
de col·laboració entre el món dels arxius i el de l’educació a catalunya.

els presents a les iii Jornades educació i arxius expliciten que volen enfortir 
aquest camí recorregut, amb l’objectiu d’assumir conjuntament els nous reptes 
que plantegen l’aprofundiment i la consolidació de la societat del coneixement, 
tant al món educatiu com als arxius, la progressiva digitalització en els processos 
d’ensenyament i d’aprenentatge i l’expansió del treball en xarxa obren noves vies de 
cooperació entre l’acció cultural dels arxius i l’educació, entesa en un senti ampli.

podem concretar les següents aportacions, o resultats de la reflexió de les 
Jornades, que afecten als tres àmbits de treball:

1. Els arxius com a agents educadors en la societat del coneixement
per enfortir aquesta funció es proposa avançar en la consolidació dels 

serveis educatius dels arxius, entesos com un servei a la societat orientat 
a la comunitat educativa. cal pensar específicament en crear la figura del 
tutor de recerca (tutor d’arxiu), associat al servei didàctic de l’arxiu, que 
ha de tenir un doble perfil: conèixer les normes i tècniques arxivístiques, 
així com els fons de l’arxiu, i alhora tenir formació de docent i experiència 
d’aula (conèixer el currículum, les teories de l’aprenentatge,…)

2. La tecnologia al servei de les fonts primàries com a eines educatives
l’existència de nombrosos cercadors i de bases de dades de fonts primàries 

–algunes pensades amb criteris didàctics com la del anc–, faciliten l’accés 
a les fonts primàries, tant per fer-ne un ús obert per a la ciutadania com, 
sobretot i de manera específica, per ser utilitzades en el procés educatiu de 
manera didàctica en els diversos treballs de recerca o com a suport genèric 
per a l’ensenyament / aprenentatge del coneixement.

s’ha d’avançar en definir criteris comuns en la descripció dels recursos 
per tal de facilitar-ne la cerca i la interrelació de la informació que ofereixen 
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i contribuir així, a una millor explotació didàctica. aquesta és la línia que 
segueixen els webs semàntics i que és cap on s’hauria de treballar.

3. Models per dissenyar propostes didàctiques d’aula utilitzant les tecnologies 
de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) i les fonts primàries.

actualment ja existeixen molt recursos en la xarxa provinents de les 
institucions o dels docents, que utilitzen fonts primàries i que segueixen 
models didàctics basats en el currículum per competències que prescriu la 
lec. aquestes experiències i recursos didàctics estan avui molt disperses en 
la xarxa, la qual cosa dificulta el seu aprofitament per part d’altres usuaris.

davant d’aquesta preocupació que s’ha posat abastament de manifest 
durant la celebració de les Jornades, hom constata que s’estan materialitzant 
iniciatives concretes impulsades per les institucions coma ara l’aplicació 
arc, impulsada pel ceres (centre específic de suport a la innovació i la 
recerca educativa en humanitats, ciències social i filosofia) del departament 
d’educació, que presenta un ampli conjunt de propostes didàctiques vin-
culades al currículum o el projecte de servei didàctic de la Xarxa d’arxius 
comarcals, endegat per la subdirecció general d’arxius i gestió documental 
del departament de cultura i mitjans de comunicació, amb la col·laboració 
de l’arxiu nacional de catalunya, iniciatives que apleguen i faciliten la 
localització i ús dels recursos, tant per part dels docents com dels arxius.

4. Reptes de futur amb repercussions institucionals
la realització de les iii Jornades educació-arxius ha estat valorada 

molt positivament per part de les diverses institucions que han participat 
en la seva organització. per aquest motiu s’han assumit conjuntament els 
compromisos següents:

{{ constituir un grup estable, integrat voluntàriament per les institucions que 
n’han format part, els representants de les quals han constituït el comitè 
organitzador. aquest grup es responsabilitzarà d’actualitzar la informació 
i trametre les novetats referides a la interacció educació-arxius a tots els 
participants a les Jornades. el ceres serà el punt de suport d’aquest nucli 
i fomentarà la comunicació i el treball en xarxa en aquest àmbit.

{{ organitzar les Jornades educació- arxius amb una freqüència de dos anys, 
a ser possible sempre durant el mes d’octubre.

{{ l’any que no es realitzin les Jornades, es programarà per al mes d’octubre 
una activitat adreçada conjuntament a arxivers i docents, que pot ser una 
conferència, una taula rodona o bé la presentació de materials. aquesta 
activitat constituirà l’acte públic que servirà per anunciar el calendari i el 
lema de les properes Jornades.
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{{ Finalment, el comitè organitzador de les iii Jornades educació-arxius, 
Fonts primàries en l’educació digital, es compromet a enviar les presents 
conclusions als responsables de les institucions que han col·laborat en la 
seva realització, a fi i efecte de donar fe dels avenços realitzats en el diàleg 
educació-arxius i de les reflexions i propostes didàctiques que el consoliden.

comitè organitzador de les iii Jornades educació-arxius, 
Fonts primàries en l’educació digital

institut de ciències de l’educació de la universitat de Barcelona

Barcelona, 23 d’octubre de 2010
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