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CARTA  DE PRESENTACIÓ  DEL QÜESTIONARI 

Carta de la investigadora 
 
Carta de presentació als professors 
 
Benvolgut company/a: 
 
Soc una professora de Geografia i Història i estic realitzant la tesi doctoral 
sobre el tema “El Patrimoni Arquitectònic com a font a les classes  
d’Història i CC.SS. El pensament i l’actuació del p rofessor ”. La tesi està 
inscrita en el Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la 
Universitat de Barcelona i codirigida pels doctors Joaquím Prats i Joan 
Santacana. 
 
L’objectiu bàsic de la investigació és conèixer el pensament  i l’actuació  dels 
professors/res dels IES de Catalunya sobre el patrimoni arquitectònic per 
l’ensenyament de les ciències socials a l’ESO i/o història al Batxillerat (Hª de 
Catalunya, Hª del Món Contemporani, Hª d’Espanya).  
 
El qüestionari que us envio és l’eina fonamental de la investigació. El 
qüestionari va dirigit a mestres i/o llicenciats (funcionaris, interins o substituts) 
que doneu classes a l’ESO i/o al Batxillerat. 
 
A partir del coneixement i anàlisi de la nostra pràctica docent pretenc 
col·laborar en la millora de la didàctica de la història, les ciències socials i les 
seves fonts. Per tot això, demano la vostra col·laboració i ajuda per tirar 
endavant la investigació.  
 
Molt cordialment,  
Margarita Lleida Alberch       
                                                                                          
                                                                       e-mail: marmarlleida@hotmail.com 
 
INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR EL QÜESTIONARI 
 
A continuació hi ha 40 preguntes sobre el què penses i el què fas  amb el 
patrimoni arquitectònic com a eina didàctica a les teves classes d’Història i/o 
Ciències Socials. Les respostes han de ser espontànies i sinceres. No és cap 
examen, no hi ha respostes correctes o incorrectes. El qüestionari és del tot 
anònim. Hi ha preguntes amb respostes de 5 tipus: 
- Hi ha preguntes de resposta oberta on tú escrius la frase que vols. 
- Hi ha preguntes de resposta dicotòmica (si/no). Marca la creu dins la casella 
(□) corresponent. 
- Hi ha  preguntes on has d’escollir una sola opció o  vàries opcions.  Marca  les 
creus dins les caselles (□) 
- Hi ha preguntes categoritzades (Molt, bastant, poc, gens). Escriu el número 
(4, 3, 2,1) al costat  dret de la frase. 
- Hi ha preguntes de relació. Escriu la lletra corresponent (A, B, C…) al costat 
dret de la frase. 



                                                                                                                                           Annexos 

 708 

Carta del Doctor Joquim Prats 
 
A l’atenció del Cap del Departament de Ciències Socials 

Estimat Sr/a: 

 

La professora Margarita Lleida Alberch, està realitzant una tesi doctoral sobre 

el tema de la “La Didàctica del Patrimoni Arquitectònic com a fon t a les 

classes d’Història. El pensament i l’actuació del p rofessor ”. La tesi està 

inscrita en el nostre  Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la 

Universitat de Barcelona, i codirigida pel doctor Joan Santacana i per mí 

mateix, doctor Joaquim Prats. La investigació s’emmarca dins el camp de la 

Didàctica de la Història i les seves fonts .  

La tesi es desenvolupa en dos àmbits: a la primera part, la doctoranda analitza i 

revissa els elements teòrics a tenir en compte per fer un ús didàctic del 

patrimoni arquitectònic com a font per ensenyar història i ciències socials; a la 

segona part, la investigadora fa un estudi empíric amb professors/res  dels IES 

de tota Catalunya per saber què pensen  i què fan  en referència al patrimoni 

arquitectònic a les seves classes, tant a nivell d’ESO com de Batxillerat. 

L’objectiu bàsic de la investigació, doncs, és conèixer el pensament i l’actuació 

del professorat dels IES de Catalunya sobre el tema del patrimoni arquitectònic 

com a font per ensenyar història i/o ciències socials. El qüestionari que us 

adjunta la doctoranda és l’instrument principal de la investigació. Aquest 

qüestionari pot ser complimentat per qualsevol professor/a del vostre 

departament que estigui impartint classes a l’ESO de ciències socials i/o 

història al Batxillerat: Història de Catalunya, Història del Món Contemporani o 

Història d’Espanya. 

La tesi doctoral pretén millorar la didàctica de la historia i les seves fonts, així 

com la tasca docent del professorat.  El Departament de Didàctica de les 

Ciències Socials de la UB, dirigit pel doctor Cristòfol Trepat, el doctor Joan 

Santacana i jo mateix, us demanem la vostra participació en l’esmentat estudi.  

Agraïm molt sincerament la  col·laboració del vostre centre i el vostre 

departament. 
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1.- EL QÜESTIONARI   ESBORRANY  
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2.- EL QÜESTIONARI  PILOT:   

1. Quan ensenyes temes de CC.SS  a l’ESO o d’històr ia al Batxillerat (Hª de Catalunya, Hª 
del Món Contemporani o Història d’Espanya), fas ser vir materials i/o imatges sobre 
patrimoni arquitectònic? Escriu la lletra que correspongui en cada cas. 
 
         A. Sovint 
         B. Alguna vegada 
         C  Mai   
     
 
Fotos del llibre de text    Fotos de revistes o altres llibres 
 
Maquetes       Retallables                                           
 
Diapositives     Postals 
 
Videos      DVD  
    
Altres tipus de materials (especificar-los)…………………………………………………………… 
 

 
2. En el cas  que facis servir materials/imatges de l patrimoni arquitectònic a les classes 
d’història, ¿amb quina finalitat els utilitzes? Pots marcar més d’una opció. 
 

□  Perquè l’alumne aprengui a estimar i respectar el patrimoni 

□ Perquè l’alumne descobreixi aspectes que no he ensenyat ni explicat a classe  

□  Perquè l’alumne es motivi fent activitats variades a classe  

□ Perquè l’alumne corrobori i “vegi” el que he ensenyat  a classe  

□  Perquè practiqui el mètode històric: formulació d’hipòtesi, observació, cerca de dades…. 

□  Perquè gaudeixi de la bellesa i l’estètica 

□ Altres finalitats educatives (especificar-les)............................................................................... 
 
 
 
3. En utilitzar aquests materials i/o imatges ¿quin  tipus de continguts acostumes a 
ensenyar als alumnes? Pots marcar més d’una opció. 
 

□  Característiques formals, estils artístics        

□  Tecnología, materials i estructures 

□  Conceptes històrics d’economia, societat, vida quotidiana, personatges, fets, religió…. 

□  Les funcions socials de l’edifici 

□ La seva evolució i canvis en el temps 

□ Les plantes i distribució dels espais 

□ Les darreres restauracions de l’edifici 

□ Altres tipus de continguts (especificar-los)................................................................................. 
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4. Quan utilitzes una imatge d’un edifici del patri moni arquitectònic (una postal, una foto 
del llibre, una diapositiva...), ¿ensenyes als alum nes a fer el comentari de l’edifici o 
conjunt arquitectònic com si es tractès d’una font escrita? Marca una resposta. 
 

□ Sí, encara que depén del nivell de l’alumnat            □ No, mai ho faig  
   
En cas afirmatiu, ¿quin tipus d’exercicis han de fer els alumnes? 
 
 
 
 
 
5. Has realitzat visites al patrimoni arquitectònic  català amb grups d’alumnes els  dos 
darrers cursos acadèmics? Poden ser sortides d’un v ariable, comú, modalitat, 
optativa…de l’ESO o el BATX. (No serveix el viatge de final de curs).  Marca una resposta. 
 

      □ Sí    □  No 
 
En cas afirmatiu, respon:  
  

El nombre de visites……………………………………………………………………………... 
 
 El nom dels edificis o conjunts arquitectònics………………………………………………… 
 
 
 
 
6. En les visites que has realitzat en els darrers  cursos acadèmics, has seguit algun 
model, patrò o  guia? Marca una resposta. 
 

□ Sí, normalment quan faig una visita al patrimoni arquitectònic programo i organitzo el mateix 
tipus d’activitats pels alumnes,  i aplico els mateixos criteris metodològics i didàctics. 
 

□ No, segons el tema, el nivell i les circunstàncies programo i aplico criteris didàctics i 
metodològics diferents. 
 
 
 
7. Ara pensa i centra’t exclusivament en una d’aque stes darreres visites que has fet amb 
alumnes relacionada amb alguna assignatura d’històr ia o CC.SS (no importa el curs ni el 
nivell)  Respon les preguntes. 
 
 
a) Nom de l’edifici o conjunt 
 
b) Quin curs va ser? 
 
c) Amb quina assignatura i nivell estava relacionada la sortida? 
 
d) Quin tema estaves ensenyant? 
 
e) Els continguts de la sortida estaven vinculats exclusivament amb la Història? 
 
f) En cas de resposta negativa, digues quins altres continguts o coneixements es treballaven 
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8. Recorda aquesta visita. Comenta els aspectes positi us i negatius de la sortida.   
 
POSITIUS: 
 
 
 
NEGATIUS: 
 
 
 
9. Quina era  la finalitat d’aquesta  sortida ? Pots marcar més d’una opció.   
       

□  Perquè els alumnes estimin el nostre patrimoni i el nostre país 

□ Perquè  entenguin millor els conceptes explicats a classe 

□  Perquè practiquin procediments i metodología històrica 

□  Perquè aprenguin conceptes nous, no estudiats a classe 

□ Perquè es motivin per l’assignatura 

□  Perquè  reforcin les relacions del grup 

□ Perquè despertin la seva sensibilitat i emocions 

□ Altres finalitats educatives (esmentar-les).................................................................................. 
 
 
 
10. Per quines raons vas escollir aquest edifici o conjunt? Pots marcar més d’una opció. 
 

□ Està a prop de l’institut   

□ M’agrada personalment    

□ És un edifici emblemàtic i significatiu per la història de Catalunya 

□ És un edifici declarat com a monument i té un gran valor artístic 

□ És un edifici didàctic i entenidor pels alumnes 

□ És un lloc preparat per les visites escolars: serveis pedagògics, tallers, ausiovisuals… 

□ És un edifici ben restaurat i hi ha informació sobre les darreres actuacions i canvis 

□ És un edifici  “autèntic” i  “fiable”. L’alumne pot aprendre història 

□ És tradició en el meu institut 

□ M’ho van recomenar  

□ Altres raons (especificar-ho) …………………………………………………………………………. 
 
 
11. En aquesta visita, ¿els alumnes van fer servir algun tipus de material didàctic, 
dossier, fitxes, etc? Marca una resposta . 
 

      □  Sí    □  No 
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12. En cas afirmatiu, quina era la procedència d’aq uest material? Marca una resposta. 
 

□  El vaig elaborar jo mateix/a (fitxes i documentació meva, fitxes de procedència diversa…) 

□  Era un dossier publicat (pel museu, alguna institució, alguna agrupació…) 

□  Era un material preparat pel departament de CC.SS del meu Institut 

□   Altra procedència (especificar-ho)…………………………………………………………………. 
 
 
 
13. Assenya-la les activitats que veu fer abans de la sortida, a classe. Pots marcar més 
d’una opció.  
 

□  Els vaig donar informació general de l’edifici (ubicació, tipologia, època…) 

□ Els vaig explicar els objectius de la visita 

□ Els vaig informar sobre les darreres restauracions i els criteris seguits 

□ Els vaig explicar les activitats que haurien de fer 

□ Els vaig plantejar un problema o enigma que havien de resoldre 

□  Els vaig explicar els canvis i transformacions de l’edifici al llarg del temps 

□ Els alumnes  es plantejaven hipótesis 

□ Els alumnes havien de buscar  alguna informació a la biblioteca, internet… 

□ Altres activitats (especificar-ho)……………………………………………………………………… 
 
 
 
14. Quines activitats van fer els alumnes el dia de  la visita?. Pots marcar més d’una opció. 
  

□ Els alumnes escoltaven l’explicació d’un guía, monitor, el professor…. 

□ Havien de prendre notes, prendre apunts…  

□ Havien d’explicar el què sentien o percebien en aquell espai, aquell ambient… 

□ Recollien dades i informació de panells, rètols, murals,… 

□ Feien fotografies 

□ Exercicis de localització, orientació espaial… 

□ Exercicis d’identificació d’espais i dependències en  plànols, plantes, … 

□ Havien de descriure formes i estils artístics 

□ Havien de reconèixer qüestions treballades a classe 

□ Havien de resoldre algun problema o enigma 

□ Van fer activitats d’empatia històrica (posar-se en la pell dels personatges històrics) 

□ Feien exercicis de datació, cronologia, fris cronològic... 
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□ Feien exercicis sobre conceptes històrics (economia, societat, política...) 

□ Van veure un audiovisual 

□ Van participar en un taller 

□ Havien de buscar informació sobre les darreres restauracions i actuacions. 

□ Feien servir noves tecnologies: CD interactius, jocs d’Internet, simulació informàtica... 

□ Havien de dibuixar 

□ Havien d’observar 

□ Altres activitats (especificar-ho)……………………………………………………………………… 
 
 
 
15. Quin tipus d’activitats veu fer després de la s ortida ? Pots marcar més d’una opció. 
 

□ Em van entregar el dossier, les fitxes... 

□ Van fer un mural amb fotos, gràfics, esquemes, resums…. 

□ Vam comentar les seves impresions, conclusions, revissió de  les hipòtesis,... 

□ Vam estar parlant sobre l’autenticitat / fiabilitatat històrica de l’edifici 

□ Vaig avaluar la feina realitzada pels alumnes 

□ Vaig fer una memòria de la sortida, una avaluació i valoració de la sortida… 

□ Altres activitats (especificar-ho)................................................................................................ 
 
 
16. En quin moment del tema vas realitzar aquesta s ortida? Marca una resposta. 
 

□ En començar el tema, per motivar i treballar a partir d’algun problema, enigma o hipòtesi. 

□ En acabar en tema, per corroborar i il·lustrar el que havien après a classe 

□ No ho recordo; penso que això és  poc rellevant. 

□ Vam anar quan va ser possible organitzar la sortida 
 
 
 
17. De quins aspectes et vas informar per poder pre parar la sortida?  
 
 
 
18. Amb quina època històrica estava relacionada aq uesta visita al patrimoni 
arquitectònic? Marca una resposta . 
 

□  Edat Antiga    □ Edat Mitjana  □  Edat Moderna 

□ Edat Contemporània  □ Era un recorregut transversal en el temps. 
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19. En aquesta visita, els alumnes havien d’aprendr e diferents continguts històrics . Pots 
marcar més d’una opció. 
 

□ Mentalitat, imaginari     □ Religió 

□ Societat      □ Economia 

□ Política i ideologies     □ Personatges  

□ Vida quotidiana     □ Tecnología 

□ Cronología      □ Canvis i permanències 

□ Causalitat      □ Estils artístics 

□ Altres continguts (especificar-los)………………………………………........................................ 
 
 
 
20. Quins eren els aspectes arquitectònics que havi en d’observar i aprendre els 
alumnes? Pots marcar més d’una opció. 

 
□ Tipologia de l’edifici (militar, religiós…)  □ Arquitectes, constructors… 

□ Construcció i origen de l’edifici   □ Evolució i canvis en el temps 

□ Plantes i plànols     □ Materials de construcció 

□ Elements de sustentació    □ Elements sustentats 

□ Formes, estils     □ Tècniques constructives 

□ Parts i dependències    □ Funció de l’edifici 

□ Darreres restauracions       □ El seu ús social a l’actualitat 

□ Altres aspectes (especificar-los)................................................................................................ 
 
 
 
21. Imagina que vas a visitar amb els teus alumnes  el temple romà de Vic. ¿Quins 
continguts o aspectes podries treballar?  
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22.  Quina definició  penses és  més encertada sobre el què és arquitectura . Marca una 
resposta. 
 

□ Arquitectura és qualsevol tipus de construcció humana (un pont, un túnel, una necrópolis, 
una casa, un pou, una via…). 
 

□ Arquitectura és qualsevol resta de construcció humana  (el capitell d’una columna, el 
fragment de paret, un pilar, els  fonaments d’una casa, unes bigues…). 
 

□ L’ Arquitectura són els edificis, és a dir, els espais construïts i delimitats per ser habitats per 
les persones.  
 

□ Arquitectura és el conjunt d’edificacions carrers i places d’un poble o ciutat.. 
 

□ Arquitectura  poden ser totes les definicions anteriors. 
 

□ Cap de les respostes anteriors trobo encertada. Penso que l’arquitectura és (completa la 
frase)……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
23. Amb quina d’aquestes afirmacions estàs més d’ac ord? Marca una resposta. 
 

□ Penso que com a professor d’història és important conèixer aquells edificis que tenen valor 
artístic i tècnic, construïts per arquitectes i professionals: una catedral, un palau, un auditori, 
una bonica casa burguesa… (arquitectura culta i d’estil). 
 

□ Penso que com a professor d’història és important conèixer els edificis construïts per la 
mateixa població: una masia, un magatzem, una vivenda obrera, un taller…(arquitectura 
popular). 
 

□ Penso que com a professor d’història és igual d’important conèixer l’arquitectura culta que 
l’arquitectura popular. 
 

□ No estic d’acord amb cap de les afirmacions anteriors. Penso que com a professor d’història 
és important conèixer (completa la frase)……………………………………………………………..... 
 
 
 
24. Amb quina d’aquestes afirmacions estàs més d’ac ord. Marca una resposta. 
 

□ Entenc únicament com a patrimoni arquitectònic el conjunt d’edificis catalogats com a 
monumentals i que tenen un bon nivell artístic i tècnic (un palau, una catedral…) 
 

□ Entenc com a patrimoni arquitectònic els edificis o conjunts del passat que donen diferents 
tipus d’informació històrica i cultural, encara que no tinguin qualitat artística o tècnica (un molí, 
un taller, una vivenda obrera…) 
 

□ No estic d’acord en cap definició anterior. Entenc com a patrimoni arquitectònic (completa la 
frase)……………………………………………………………………………………………………….. 
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25. El Palau Sant Jordi de Barcelona  és un valor per la ciutat .  Numera cada ítem segons el 
teu grau d’acord.  
    4. Molt d’acord 
    3. Bastant d’acord 
    2. Poc d’acord  
    1. Gens d’acord 
Per  la seva bellesa i disseny. 
 
Per que  s’ha convertit en símbol i  emblema de la col·lectivitat. 
 
Per que  és un espai “viu”, és útil  i fa un servei als ciutadans (fan teatre, concerts...) 
 
Pels beneficis econòmics que genera a  la ciutat. 
 
Per que dóna informació sobre la història  de la ciutat. 
 
Altres aspectes que vols  destacar (especificar-los)………………………………………………. 
 
 
26. Pensa en algun monestir benedictí del patrimoni  arquitectònic català ( Sant Pere de 
Roda, Poblet, Santes Creus ...) Numera cada ítem segons el teu grau d’identificació. 
 
    4. M’interessa molt 
    3. M’interessa bastant 
    2. M’interessa poc 
    1. No m’interessa 
Les tècniques i materials de construcció 
 
Les formes, els estils artístics 
 
Els espais, plantes, dependències, plànols... 
 
Les funcions socials del monestir, de cada dependència.... 
 
La construcció i origen del monestir 
 
L’evolució i canvis del conjunt monàstic a través dels segles 
 
Les darreres restauracions que s’han fet.  
 
Els seus continguts simbòlics, religiosos,… 
 
Altres aspectes (especificar-los)…………………………………………………………………….. 
 
27. Quin tipus d’edificis del patrimoni català  t’i nteressen més especialment ? Marca una 
resposta 
 

□ Arquitectura aúria: palaus, cases senyorials…  

□ Arquitectura militar: castells, torres, ciutadelles…  

□ Arquitectura religiosa: monestir, església…  

□ Arquitectura  domèstica i popular: masia,vivenda.. 

□ Arquitectura industrial: fàbriques, colònies…  

□ Arquitectura civil: auditori, mercat, estació… 

□ M’interessen els edificis de qualsevol tipologia 
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28. ¿De quin període històric t’interessen especial ment els edificis del patrimoni 
arquitectònic català?  Marca una resposta 
 

□ Període prehistòric   (construccions megalítiques) 

□ Època antiga  (amfiteatre, temple, domus, basílica paleocristiana…) 

□ Època medieval (monestir, castell, casa-forta, catedral, ajuntament, llotja…) 

□ Època moderna (caserna militar, palau, convent, universitat, masia, casa senyorial…) 

□  Època contemporània (fàbrica, colònia, casa burgesa, auditori, estació,…) 

□ M’interessen els  edificis de qualsevol època o període històric. 
 
 
29. Consideres que el patrimoni arquitectònic és un  tipus de font per l’ensenyament de la 
història?  Marca una resposta 
 

□  Sí                                 □   No □ No ho tinc clar 
 
Argumenta la teva resposta: 
 
 
30. Segurament, amb la font escrita ensenyes els alumne s a fer el comentari de text   per 
obtenir informació històrica. ¿Creus que s’ha de fe r el mateix amb un edifici històric? 
Marca una resposta. 

□ Sí                    □ No □ No ho tinc clar 
 
Argumenta la teva resposta: 
 
 
 
 
 
 
31. Davant un document escrit, una moneda, una pint ura…fem servir l’adjectiu 
d’autèntic . ¿Què vol dir per a tú, l’expressió…”aquest edific i és autèntic” ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Davant una obra o resta del passat fem servir l ’adjectiu de fals . Què vol dir per a tú 
l’expressió…”aquest edifici és un fals històric”?  
 
 
 
 
 
33. Què penses sobre l’autenticitat / falsedat   del Partenó d’Atenes?  
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34. Escriu  el nom d’un edifici del patrimoni arqui tectònic català que com a professor 
d’Història t’interessa  especialment.   
 
 
Per quins motius l’has escollit?  
 
 
35. ¿Ets partidari/a de fer sortides amb els alumne s per visitar el patrimoni 
arquitectònic?  Marca una sola resposta. 
 

□ Soc molt partidari 

□ Soc bastant partidari 

□ Soc poc partidari 

□ No soc gens partidari 
 
Argumenta la teva resposta: 
 
 
 
 
36. En cas de programar una visita, ¿quan prefereix es fer-la? Marca una resposta.  
 

□ En començar un tema, per despertar el seu interès i plantejar-los algun problema o enigma 

□ En acabar el tema, per corroborar i il·lustrar el que han estudiat a classe. 

□ M’és igual fer la visita al començament o al final del tema. 

□ Depén del tema, el nivell del grup,etc. 
 
 
  
37. Valora els aspectes positius  de les visites al patrimoni arquitectònic. Numera cada 
resposta  segons el teu grau d’acord. 
  4. Molt d’acord 
  3. Bastant d’acord 
  2. Poc d’acord 
  1. Gens d’acord 
 
Els alumnes s’ho passen bé i es motiven per l’assignatura d’història 

La sortida serveix per reforçar els aspectes tutorials i de grup 
Els alumnes aprenen conceptes històrics nous, no estudiats a classe 

Es fomenten valors i actituds cíviques i de respecte vers el patrimoni 

Aprenen a estimar la història i el nostre país 

Aprenen i practiquen procediments històrics: formulació hipòtesi, presa dades, observació… 

Els alumnes reforcen i corroboren els continguts estudiats a classe 

Es desperta la seva sensibilitat i capacitat per gaudir de la bellesa artística 

Aprenen d’una manera empàtica, vivenciant l’espai, les formes, sentint el lloc… 

 
Altres aspectes positius que vols comentar: 
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38. Valora els aspectes negatius de les visites al patrimoni arquitectònic . Numera cada 
resposta segons el teu grau d’acord. 
  4. Molt d’acord 
  3. Bastant d’acord 
  2. Poc d’acord 
  1. Gens d’acord 
 
Sempre hi ha problemes de disciplina amb alguns alumnes 
 
Es perden hores de classe i no es poden acabar els programes 
 
Hi ha problemes de logística: concertar els autocars, recollir diners, permís dels pares… 
 
Als alumnes els costa entendre el llenguatge arquitectònic, la superposició d’èpoques… 
 
Aprenen poc a la visita. Aprenen més a classe amb les explicacions i el llibre 
 
Hi ha edificis que no estan preparats pels grups escolars: no son didàctics, falten materials… 
 
El professor ha d’assumir problemes de responsabilitat civil i penal. 
 
El professor es carrega de feina extra: estudiar i documentar-se sobre l’edifici, la seva hª… 
 
Altres aspectes negatius que vols destacar: 
 
 
 
39. Aquí tens un llistat d’ edificis del patrimoni arquitectònic català. En tots s’han fet 
obres d’intervenció per mantenir-los vius i en bon estat. ¿Quin tipus d’actuació creus 
que s’ha fet en cada cas?  Escriu la lletra corresponent. 
 
 
Temple romà d’August (BCN)      A. Reconstrucció ideal per anastilosi 

Castell de la Suda (Tortosa)               B. Reconstrucció estilística i mimètica 

Temple de la Sagrada Familia(BCN)     C. Trasllat i reconstrucció a un altre lloc 

La Pedrera (BCN)                            D. Recreació medievalista. Pastiche. 

Monestir de Sta. Maria (Ripoll)           E. Acabar un edifici inacabat 

Claustre del monestir de Cuixà                 F. Restauració 

Església de Sant Quirze de Pedret, (Cercs)       G. Conservació i consolidació 

 

Alguna observació que vulguis fer………………………………………………………………………. 

 
 
40. ¿Quina és la teva formació sobre el tema del pa trimoni arquitectònic com a font de la 
història?  
 
  a) Quan estudiaves la carrera a la Universitat (d iplomatura o llicenciatura), ¿quin 
tipus de fonts històriques t’ensenyaven habitualmen t a utilitzar els professors? Pots 
marcar més d’una opció. 
 

□ Orals                            □ Escrites               □ Iconogràfiques 

□ Arquitectòniques   □Materials   □ Altres 
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b) ¿Has realitzat algun curs de formació després de  la carrera (postgrau, master, 
doctorat) sobre el tema de la Didàctica del Patrimoni Arquitectònic?  Marca una resposta. 
 

□ Sí                   □  No 
 

En cas afirmatiu, especifica quin………………………………………………………………………… 
 

c) ¿Has assistit a alguna conferència, jornada, sim posium…sobre el tema del 
patrimoni arquitectònic?  Marca una resposta. 
 

□ Sí     □  No 
 

En cas afirmatiu, especifica quin………………………………………………………………………… 
 
Omple el quadre següent amb les teves dades persona ls:  

 

Sexe:     □ Home       □Dona 

Titulació Acadèmica: Llicenciat/da en………………………………………………... 

                                  Diplomat/da en………………………………………………… 

                                  Especialitat en………………………..................................... 

                                  Altres especialitats............................................................... 

                                  Altres titulacions acadèmiques............................................ 

 

 

Universitat on vas obtenir el títol............................................................................ 

Any en que vas obtenir el títol universitari…………………………………………… 

Anys en la docència……………………………………………………………………. 

Anys que has impartit classes en els Ensenyaments Secundaris......................... 

Has estat donant classes (en actiu) durant el curs 2003-2004?       □ Sí    □ No 

En cas afirmatiu, digues el nom de la població on treballaves el curs 2003-

2004………………………………………………………………………...................... 

La localitat on treballes aquest curs 2004-2005.................................................... 

Número aproximat d’alumnes en el teu centre……………………………………… 

Habitualment dones classes a □ESO  □BATXILLERAT  □ESO i BATXILLERAT 

La teva situació laboral – administrativa……………………………………………... 

 
OBSERVACIONS QUE VULGUIS AFEGIR:  
 
Molt agraïda per la teva sincera col·laboració i aj uda 
Margarita Lleida Alberch  
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3.- EL  QÜESTIONARI  DEFINITIU:  
 
1.  Quina definició  penses és  més encertada sobre el què és arquitectura . Marca una resposta. 
 

□ Arquitectura és qualsevol tipus de construcció humana (un pont, un túnel, una necrópolis, una 
casa, un pou, una via…) 
 

□ Arquitectura és qualsevol resta de construcció humana  (el capitell d’una columna, el fragment de 
paret, un pilar, els  fonaments d’una casa, unes bigues…) 

 

□ L’ arquitectura són els edificis, és a dir, els espais construïts i delimitats per uns murs, per poder 
ser habitats i ocupats per les persones.  
 

□ Arquitectura és el conjunt d’edificacions carrers i places d’un poble o ciutat 
 

□ Arquitectura  poden ser totes les definicions anteriors 
 

□ Cap de les respostes anteriors trobo encertada. Penso que l’arquitectura és (completa la 
frase)………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
2. Amb quina d’aquestes afirmacions estàs més d’aco rd. Marca una resposta. 
 

□ Penso que com a professor d’història és important conèixer aquells edificis que tenen valor artístic 
i tècnic, construïts per arquitectes i professionals: una catedral, un palau, un auditori, una bonica 
casa burguesa… (arquitectura culta i d’estil) 
 

□ Penso que com a professor d’història és important conèixer els edificis construïts per la mateixa 
població: una masia, un magatzem, una vivenda obrera, un taller…(arquitectura popular) 
 

□ Penso que com a professor d’història és igual de necessari i important conèixer l’arquitectura culta 
que l’arquitectura popular 
 

□ No estic d’acord amb cap de les afirmacions anteriors. Penso que com a professor d’Història és 
important conèixer (completa la frase)…………………………………………………………….................. 
 
 
 
3. Amb quina d’aquestes afirmacions estàs més d’aco rd. Marca una resposta. 
 

□ Entenc  com a patrimoni arquitectònic aquells edificis i conjunts arquitectònics del passat que 
destaquen per la seva qualitat artística, tècnica i material 
 

□ Entenc com  a patrimoni arquitectònic tots i qualsevol dels edificis, conjunts arquitectònics o restes 
construïdes  en el passat  
 

□ Entenc com a patrimoni arquitectònic aquells edificis i conjunts arquitectònics del passat que són 
significatius per la societat pels seus valors històrics, culturals i emblemàtics (tinguin o no tinguin 
qualitat artística) 
 

□ No estic d’acord amb cap afirmació anterior. Entenc com a patrimoni arquitectònic (completa la 
frase)……………………………………………………………………………………………………............... 
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4. ¿Quin tipus d’edificis del patrimoni català  t’i nteressen més especialment? Marca una 
resposta 
 

□ Arquitectura aúria: palaus, cases senyorials…  

□ Arquitectura militar: castells, torres, ciutadelles…  

□ Arquitectura religiosa: monestir, església…  

□ Arquitectura  domèstica i popular: masia,vivenda… 

□ Arquitectura industrial: fàbriques, colònies…  

□ Arquitectura civil: auditori, mercat, estació… 

□  M’interessen els edificis de qualsevol tipologia 
 
 
5. ¿De quin període històric t’interessen especialm ent els edificis del patrimoni arquitectònic 
català?  Marca una resposta 
 

□ Període prehistòric   (construccions megalítiques) 

□ Època antiga  (amfiteatre, temple, domus, basílica paleocristiana…) 

□ Època medieval (monestir, castell, casa-forta, catedral, ajuntament, llotja…) 

□ Època moderna (caserna militar, palau, convent, universitat, masia, casa senyorial…) 

□  Època contemporània (fàbrica, colònia, casa burgesa, auditori, estació,…) 

□ M’interessen els  edificis de qualsevol època o periode històric. 
 
 
6. Digues el nom d’un edifici o conjunt del patrimo ni arquitectònic català que com a professor 
d’història i/o ciències socials t’interessa especia lment. 
 
 
Per quins motius t’agrada i el valores? 
 
 
 
 
7. Consideres que el patrimoni arquitectònic és un tipus de font per l’ensenyament de la 
història i les ciències socials?  Marca una resposta 
 

□ Sí                         □ No                          □ No ho tinc clar 
 
Argumenta la teva resposta. 
 
 
 
 
8. Segurament amb la font escrita, ensenyes als alu mnes a fer el comentari de text  per obtenir 
informació històrica. ¿Creus que també s’hauria d’e nsenyar  l’alumne a obtenir informació 
històrica a partir del comentari i anàlisi del patr imoni arquitectònic?  Marca una resposta. 

□ Sí                         □ No                          □ No ho tinc clar 
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9. Quin tipus de preguntes pots fer a un edifici o conjunt arquitectònic  per obtenir informació 
històrica? (Ex. Quan es va construir?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Imagina que vas a visitar amb els teus alumnes el temple romà de Vic. ¿Quins continguts   o  
aspectes podries treballar amb els alumnes d’ESO i/ o Batxillerat?  
 
 
 

 
 

 

 
11. El Palau Sant Jordi  de Montjuic és important p er la ciutat de Barcelona . Numera   cada ítem 
segons el teu grau d’acord.  
                                                                                                                      4. Molt d’acord  
                                                                                                                      3. Bastant d’acord  
                                                                                                                      2. Poc d’acord  
       1. Gens d’acord 
 

Per  la seva bellesa i disseny                                                 □ 
Per que  s’ha convertit en símbol i  emblema de la col·lectivitat                           □ 
Per que  és un espai viu, és útil  i fa un servei als ciutadans (fan teatre, concerts...)         □ 
Pels beneficis econòmics que genera a  la ciutat                                                              □ 
Per que dóna informació sobre la història  de la ciutat                                                      □ 
 
Altres aspectes que vols  destacar (especificar-los)…………………………………………………………... 
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12. Pensa en algun monestir benedictí del patrimoni  arquitectònic català ( Sant Pere de Roda, 
Poblet, Santes Creus ...) Numera cada ítem segons el teu grau d’identificació. 
 
    4. M’interessa molt 
    3. M’interessa bastant 
    2. M’interessa poc 
    1. No m’interessa 

Les tècniques i materials de construcció        □ 

Les formes, els estils artístics...        □ 

Els espais, plantes, dependències, plànols...       □ 

Les funcions socials del monestir, de cada dependència....     □ 

La construcció i origen del monestir        □ 

L’evolució i canvis del conjunt monàstic a través dels segles      □ 

Les darreres restauracions que s’han fet.        □ 

Els seus continguts simbòlics, religiosos,…     □ 

 
Altres aspectes (especificar-los)……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
13. Ets partidari/a de fer sortides amb els alumnes  per visitar el patrimoni arquitectònic?  
Marca una sola resposta. 
 

□ Soc molt partidari 

□ Soc bastant partidari 

□ Soc poc partidari 

□ No soc gens partidari 
 
 
 
 
14. En cas de programar una visita, ¿quan prefereix es fer-la? Marca una resposta  
 

□ En començar un tema, per despertar el seu interès i plantejar-los algun problema o enigma 

□ En acabar el tema, per corroborar i il·lustrar el que han estudiat a classe. 

□ M’és igual fer la visita al començament o al final del tema 

□ Depén del tema, el nivell del grup,etc. 
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15. Valora els aspectes positius  de les visites al patrimoni arquitectònic. Numera cada ítem 
segons el teu grau d’acord. 
  4. Molt d’acord 
  3. Bastant d’acord 
  2. Poc d’acord 
  1. Gens d’acord 

Els alumnes s’ho passen bé i es motiven per l’assignatura d’història     □ 

La sortida serveix per reforçar els aspectes tutorials i de grup    □ 

Els alumnes aprenen conceptes històrics nous, no estudiats a classe   □ 

Es fomenten valors i actituds cíviques i de respecte vers el patrimoni   □ 

Aprenen a estimar la història i el nostre país    □ 

Practiquen procediments històrics: formulació hipòtesis, presa dades, observació… □ 

Els alumnes reforcen i corroboren els continguts estudiats a classe    □ 

Es desperta la seva sensibilitat i capacitat per gaudir  la bellesa artística              □ 

Aprenen d’una manera empàtica, vivenciant l’espai, les formes, sentint el lloc…  □ 
 
Altres aspectes positius que vols destacar: 
 
 
 
16. Valora els  aspectes negatius de les visites al  patrimoni arquitectònic . Numera cada ítem 
segons el teu grau d’acord. 
  4. Molt d’acord 
  3. Bastant d’acord 
  2. Poc d’acord 
  1. Gens d’acord 

Sempre hi ha problemes de disciplina amb alguns alumnes    □ 

Es perden hores de classe i no es poden acabar els programes    □ 

Hi ha problemes de logística: concertar els autocars, recollir diners, permís dels pares…□ 

Als alumnes els costa entendre el llenguatge arquitectònic, la superposició d’èpoques…□ 

Aprenen poc a la visita. Aprenen més a classe amb les explicacions i el llibre  □ 

Hi ha edificis que no estan  ben preparats: no són didàctics ni entenidors  □ 

El professor ha d’assumir problemes de responsabilitat civil i penal    □ 

El professor es carrega de feina extra: buscar informació, preparar  el dossier…  □ 
 
Altres aspectes negatius que vols destacar: 
 
 



                                                                                                                                           Annexos 

 736 

17. Davant un document escrit, un quadre, una moned a…fem servir l’adjectiu d’ autèntic.  ¿Què 
vol dir per a tú, l’expressió... “aquest edifici és  autèntic”? 
 
 
 
 
18. Davant una obra o resta del passat fem servir l ’adjectiu de fals . ¿Què vol dir per a tú 
l’expressió…”aquest edifici és un fals històric” ? 
 
 
 
 
19. Escriu el nom d’un edifici o conjunt arquitectò nic del patrimoni arquitectònic català o 
espanyol  que creus realment autèntic .  
 
 
Per què l’has escollit? 
 
 
20. Aquí tens un llistat d’ edificis del patrimoni arquitectònic català. En tots s’han fet obres 
d’intervenció per mantenir-los vius  i en bon estat. ¿Quin tipus d’actuació creus que s ’ha fet 
en cada cas?  Escriu la lletra corresponent al costat de cada edifici. 
 
Temple romà d’August (BCN)       A. Reconstrucció parcial per anastilosi* 

Castell de la Suda (Tortosa)                B. Reconstrucció estilística i mimètica* 

Temple de la Sagrada Familia(BCN)      C. Trasllat i reconstrucció a un altre lloc 

La Pedrera (BCN)                             D. Recreació medievalista. Pastiche. 

Monestir de Sta. Maria (Ripoll)            E. Acabar un edifici inacabat 

Claustre del monestir de Cuixà  (Prada)               F. Restauració 

Església de Sant Quirze de Pedret, (Cercs)         G. Conservació i consolidació 

 
Alguna observació que vulguis fer sobre aquest tema……………………………………………………… 
 
 
 
* Anastilosi: reconstruir un edifici o part d’un edifici  a partir de fragments i restes trobades en l’excavació. 
* Estilística i mimètica: reconstrucció que busca una unitat d’estil, imitant les formes d’un prototip ideal. 
 
21. Quan ensenyes temes de CC.SS. a l’ESO o d’histò ria al Batxillerat (Hª de Catalunya, Hª del 
Món Contemporani o Història d’Espanya), ¿fas servir  materials i/o imatges sobre patrimoni 
arquitectònic? Escriu el número que correspongui a cada cas. 
                                                                                                                  4.  Sempre 
         3.  Sovint 
         2.  Alguna vegada 
         1.  Mai 

Fotos del llibre de text  □  Fotos de revistes o altres llibres  □ 

Maquetes     □  Retallables    □ 

Diapositives   □  Videos / DVD    □ 
 
Altres tipus de materials (especificar-los)…………………………………………………………………….. 
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22. En el cas  que facis servir materials/imatges d el patrimoni arquitectònic a les classes 
d’història o CC.SS, ¿amb quina finalitat els utilit zes? Pots marcar més d’una opció. 
 

□  Perquè l’alumne aprengui a estimar i respectar el patrimoni 

□ Perquè l’alumne descobreixi aspectes que no he ensenyat ni explicat a classe  

□  Perquè l’alumne es motivi fent activitats variades a classe  

□ Perquè l’alumne corrobori i vegi el que he ensenyat  a classe  

□  Perquè practiqui el mètode històric: formulació d’hipòtesis, observació, cerca de dades…. 

□  Perquè gaudeixi  la bellesa i l’estètica 

□ Altres finalitats educatives (especificar-les)........................................................................................ 
 
 
 
 
23. En utilitzar aquests materials i/o imatges ¿qui n tipus de continguts acostumes a ensenyar 
als alumnes? Pots marcar més d’una opció. 
 

□  Característiques formals, estils artístics        

□  Tecnología, materials i estructures 

□  Conceptes històrics d’economia, societat, vida quotidiana, personatges, fets, religió…. 

□  Les funcions socials de l’edifici 

□ La seva evolució i canvis en el temps 

□ Les plantes i distribució dels espais 

□ Les darreres restauracions de l’edifici 

□ Altres tipus de continguts (especificar-los)......................................................................................... 
 
 
 
24. Quan utilitzes una imatge d’un edifici del patr imoni arquitectònic (una postal, una foto del 
llibre, una diapositiva...), ¿ensenyes als alumnes a fer el comentari de l’edifici o conjunt 
arquitectònic com si es tractès d’una font escrita?  Marca una resposta. 
 

□ Sí, encara que depén del nivell de l’alumnat            □ No, mai ho faig  
   
 
En cas afirmatiu, ¿quin tipus d’exercicis han de fer els alumnes? 
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25. Has realitzat visites al patrimoni arquitectòni c català amb grups d’alumnes els  darrers 
cursos acadèmics? Poden ser sortides d’un variable,  comuna, modalitat, optativa…de l’ESO o 
el BATX. (No serveix el viatge de final de curs).  Marca una resposta. 
 

      □ Sí    □  No 
 
En cas afirmatiu, respon:  
  

El nombre de visites……………………………………………………………………………........... 
 
 El nom dels edificis o conjunts arquitectònics………………………………………………………. 
 
 
 
 
26. En les visites que has realitzat en els darrers   cursos acadèmics, ¿has seguit algun model, 
patrò o  guia? Marca una resposta. 
 

□ Sí, normalment quan faig una visita al patrimoni arquitectònic programo i organitzo el mateix tipus 
d’activitats pels alumnes,  i aplico els mateixos criteris metodològics i didàctics 
 

□ No, segons el tema, el nivell i les circumstàncies programo i aplico criteris didàctics i 
metodològics diferents 
 
 
 
27. Ara pensa i centra’t exclusivament en una d’aqu estes darreres visites que has fet amb 
alumnes relacionada amb alguna assignatura d’històr ia o CC.SS (no importa el curs ni el 
nivell)  Respon les preguntes. 
 
 
a) Nom de l’edifici o conjunt arquitectònic 
 
b) Quin any va ser? 
 
c) Amb quina assignatura i nivell estava relacionada la sortida? 
 
d) Quin tema estaves ensenyant? 
 
e) Amb quina època històrica estava relacionada la visita? 
 
f) Els continguts de la sortida estaven vinculats exclusivament amb la Història i/o CC.SS? 
 
g) En cas de resposta negativa, digues quins altres continguts o coneixements es treballaven. 
 
 
 
28. De quins aspectes logístics i històrics et vas informar i documentar per preparar i 
organitzar la visita? 
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29. En quin moment del tema vas realitzar aquesta s ortida? Marca una resposta. 
 

□ En començar el tema, per motivar els alumnes i treballar aspectes que no coneixien 

□ En acabar en tema, per corroborar i il·lustrar el que havien après els alumnes a classe 

□ No ho recordo; penso que això és  poc rellevant 

□ Vam anar quan va ser possible organitzar la sortida 
 
 
30. En aquesta visita, ¿quins continguts històrics havien d’aprendre i treballar els alumnes?  
Pots marcar més d’una opció. 
 

□ Mentalitat, imaginari     □ Religió 

□ Societat      □ Economia 

□ Política i ideologies     □ Personatges  

□ Vida quotidiana     □ Tecnología 

□ Cronologia      □ Canvis i permanències 

□ Causalitat      □ Estils artístics 

□ Altres continguts (especificar-los)………………………………………................................................ 
 
 
 
31. En aquesta visita,  ¿quins eren els aspectes ar quitectònics que havien d’observar i 
aprendre els alumnes? Pots marcar més d’una opció. 

□ Tipologia de l’edifici (militar, religiós…)  □ Arquitectes, constructors… 

□ Construcció i origen de l’edifici   □ Evolució i canvis en el temps 

□ Plantes i plànols     □ Materials de construcció 

□ Elements de sustentació    □ Elements sustentats 

□ Formes, estils     □ Tècniques constructives 

□ Parts i dependències    □ Funció de l’edifici 

□ Darreres restauracions       □ El seu ús social a l’actualitat 

□ Altres aspectes (especificar-los)........................................................................................................ 
 
 
 
32. Recorda aquesta visita. Comenta els aspectes positi us i negatius.   
 
POSITIUS: 
 
 
NEGATIUS: 
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33. Quina era  la finalitat educativa d’aquesta  vi sita ? Pots marcar més d’una opció.  
        

□  Perquè els alumnes estimin el nostre patrimoni i el nostre país 

□ Perquè  entenguin millor els conceptes explicats a classe 

□  Perquè practiquin procediments i metodologia històrica 

□  Perquè aprenguin conceptes nous, no estudiats a classe 

□ Perquè es motivin per l’assignatura 

□  Perquè  reforcin les relacions del grup 

□ Perquè despertin la seva sensibilitat i emocions 

□ Altres finalitats educatives (esmentar-les).......................................................................................... 
 
 
34. Per quines raons vas escollir aquest edifici o conjunt? Pots marcar més d’una opció. 
 

□  Està a prop de l’institut   

□ M’agrada personalment    

□ És un edifici emblemàtic i significatiu per la història de Catalunya 

□ És un edifici declarat com a monument i té un gran valor artístic 

□ És un edifici didàctic i entenidor pels alumnes 

□ És un lloc preparat per les visites escolars: serveis pedagògics, tallers, ausiovisuals… 

□ És un edifici ben restaurat i hi ha informació sobre les darreres actuacions i canvis 

□ És un edifici autèntic  i  fiable . L’alumne pot aprendre història 

□ És tradició en el meu institut 

□ M’ho van recomenar  

□ Altres raons (especificar-ho) ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
35. En aquesta visita, ¿els alumnes van fer servir algun tipus de material didàctic, dossier, 
fitxes, etc? Marca una resposta . 
 

      □  Sí    □  No 
 
36. En cas afirmatiu, ¿quina era la procedència d’a quest material? Marca una resposta. 

□  El vaig elaborar jo mateix/a (fitxes i documentació meva, fitxes de procedència diversa…) 

□  Era un dossier publicat  (pel museu, alguna institució, alguna agrupació…) 

□  Era un material preparat pel departament de CC.SS del meu Institut 

□   Altra procedència (especificar-ho)………………………………………………………………………… 
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37. Assenya-la les activitats que veu fer abans de la sortida, a classe. Pots marcar més d’una 
opció.  

□  Els vaig donar informació general de l’edifici (ubicació, tipologia, època…) 

□ Els vaig explicar els objectius de la visita 

□ Els vaig informar sobre les darreres restauracions i els criteris seguits 

□ Els vaig explicar les activitats que haurien de fer 

□ Els vaig plantejar un problema o enigma que havien de resoldre 

□  Els vaig explicar els canvis i transformacions de l’edifici al llarg del temps 

□ Els alumnes  es plantejaven hipòtesis 

□ Els alumnes havien de buscar  alguna informació a la biblioteca, internet… 

□ Altres activitats (especificar-ho)……………………………………………………………………………. 
 
 
38. ¿Quines activitats van fer els alumnes el dia d e la visita?. Pots marcar més d’una opció. 

□ Els alumnes escoltaven l ‘explicació d’un guia, del professor…. 

□ Els alumnes havien de prendre notes, apunts…  

□ Havien d’explicar el que sentien o percebien en aquell espai, aquell ambient… 

□ Recollien dades i informació de planells, rètols, murals,… 

□ Feien fotografies 

□ Exercicis de localització, orientació espaial… 

□ Exercicis d’identificació d’espais i dependències en  plànols, plantes, … 

□ Havien de descriure formes i estils artístics 

□ Havien de reconèixer qüestions treballades a classe 

□ Havien de resoldre algun problema, enigma i/o confirmar alguna hipòtesi 

□ Van fer activitats d’empatia històrica (posar-se en la pell dels personatges històrics) 

□ Feien exercicis de datació, cronologia, fris cronològic... 

□ Feien exercicis sobre conceptes històrics (economia, societat, política...) 

□ Van veure un audiovisual 

□ Van participar en un taller 

□ Havien de buscar informació sobre les darreres restauracions i actuacions. 

□ Feien servir noves tecnologies: CD interactius, jocs d’Internet, simulació informàtica... 

□ Havien de dibuixar 

□ Havien d’observar 

□ Altres activitats (especificar-ho)……………………………………………………………………………. 
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39. Quin tipus d’activitats veu fer després de la s ortida ? Pots marcar més d’una opció. 
 

□ Em van entregar el dossier, les fitxes... 

□ Van fer un mural amb fotos, gràfics, esquemes, resums…. 

□ Vam comentar les seves impresions, conclusions, revissió de  les hipòtesis,... 

□ Vam estar parlant sobre l’autenticitat / fiabilitat històrica de l’edifici 

□ Vaig avaluar la feina realitzada pels alumnes 

□ Vaig fer una memòria de la sortida, una avaluació i valoració de la sortida… 

□ Altres activitats (especificar-ho)........................................................................................................ 
 
 
 
 
 
40. Quina és la teva formació sobre el tema del pat rimoni arquitectònic com a font de la 
història i/o les ciències socials?  
 
 
  a) Quan estudiaves la carrera a la universitat (d iplomatura o llicenciatura), ¿quin tipus 
de fonts històriques t’ensenyaven habitualment a ut ilitzar els professors? Pots marcar més 
d’una opció. 
 

□ Orals                            □ Escrites               □ Iconogràfiques 

□ Arquitectòniques   □  Materials   □ Altres 
 
 

b) Has realitzat algun curs de formació després de la carrera (postgrau, master, 
doctorat) sobre algun tema relacionat amb l’arquite ctura i/o el  patrimoni arquitectònic ? Marca 
una resposta. 
 

□ Sí                   □  No 
 
 

En cas afirmatiu, especifica quin………………………………………………………………………………. 
 
 
 

c) Has assistit a alguna conferència, jornada, simp osium…sobre temes relacionats 
amb l’arquitectura i/o el patrimoni arquitectònic?  Marca una resposta. 
 

□ Sí     □  No 
 
 

En cas afirmatiu, especifica quin………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                           Annexos 

 743 

 

Omple el quadre següent amb les teves dades persona ls : 

 

Sexe:     □ Home       □Dona 

Titulació Acadèmica: Llicenciat/da en……………………………………………….......... 

                                  Diplomat/da en……………………………………………………… 

                                  Especialitat en………………………............................................ 

                                  Altres especialitats...................................................................... 

                                  Altres titulacions acadèmiques................................................... 

 

 

Universitat on vas obtenir el títol................................................................................... 

Any en que vas obtenir el títol universitari………………………………………………… 

Anys en la docència…………………………………………………………………………. 

Anys que has impartit classes en els Ensenyaments Secundaris................................ 

Has estat donant classes (en actiu) durant el curs 2003-2004?       □ Sí           □ No 

En cas afirmatiu, digues el nom de la població on treballaves el curs 2003-

2004………………………………………………………………………............................. 

La localitat on treballes aquest curs 2004-2005........................................................... 

Número aproximat d’alumnes en el teu centre…………………………………………… 

Habitualment dones classes a    □ESO    □BATXILLERAT    □ESO i BATXILLERAT 

La teva situació laboral – administrativa……………………………………………... 

 

 
OBSERVACIONS  SOBRE EL TEMA DEL PATRIMONI ARQUITECT ÒNIC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molt agraïda per la teva sincera col·laboració i aj uda 
Margarita Lleida Alberch  
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