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1. Descripció de l’arxiu al qual us heu dirigit; les seves 

funcions i resum de quins són els seus fons. 

Els documents amb els quals treballarem en aquesta unitat didàctica, provenen 

de l’Arxiu Municipal de Girona, que és un servei especialitzat de l’Ajuntament 

de la ciutat en la gestió, el tractament i la preservació de la documentació, amb 

independència de la seva data, tipologia i suport. Per això, s’estructura en tres 

unitats d’informació:  

 

 Arxiu administratiu: és l’òrgan responsable d’administrar el Sistema de 

Gestió de Documents de l’Ajuntament, la funció del qual és planificar 

l’organització dels documents administratius, i al mateix temps garantir-

ne l’accés i la consulta.  

 Arxiu històric de la Ciutat: és l’encarregat de gestionar i preservar la 

documentació produïda per la ciutat al llarg dels segles. També fa la 

funció de vetllar per la recuperació del patrimoni documental vinculat al 

municipi per raons socials, econòmiques, culturals o de qualsevol tipus. 

Per això, també conté documentació de particulars (arquitectes, metges, 

fotògrafs, etc.) d’empreses i altres associacions que han volgut preservar 

el seu patrimoni documental a través del servei municipal.  

 Centre de recerca i difusió de la imatge: aquesta última unitat, és 

l’encarregada de gestionar i preservar els documents sonors i en imatge 

tan produïts per l’Ajuntament com de fons i col·leccions procedents de 

particulars, empreses o entitats del municipi. 

 

De totes maneres, al ser el nostre un tema bastant comú i important hem trobat 

molta informació a la web del Servei de Gestió documental, arxius i 

publicacions. Coincidint, a més a més, aquest any amb el centenari de la 

construcció de l’edifici. Per això hem trobat tota la informació referent a l’edifici i 

els actes de la seva inauguració en un recull documental de la web esmentada 

anteriorment per commemorar el dia mundial del correu que es celebra el dia 9 

d’octubre.  
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2. Proposta didàctica amb fonts primàries: 
 

2.1. Justificació del o dels documents triats: per què els heu triat? 

Per què són importants?  

A continuació, exposarem breument els documents que s’han escollit per 

realitzar les diverses sessions que s’exposen en aquest treball. A més, 

justificarem el perquè d’aquesta tria. 

 

- Diario de Gerona de Avisos y Noticias: Aquest diari, del Dimarts 31 

d’Octubre de l’any 1915 destina una pàgina a parlar de la inauguració de 

l’edifici de Correus. En aquest article podem treballar, amb els alumnes, 

diversos temes que ens han semblat molt interessant.  

 

- Acta del dia de la inauguració: creiem que aquests és un document molt 

important, ja que és el que dóna constància de l’acta i explica clarament 

què s’hi va fer, qui hi va assistir i parla de la informació bàsica sobre 

l’edifici que es treballa al llarg de les sessions. 

 

- Document de la visita del director general: aquest document, mostra la 

gran importància que va tenir la construcció de l’edifici i per tant la 

importància que havia de tenir la inauguració d’aquest. 

 

- Fotografies: hem escollit aquestes fotografies, no per què siguin molt 

importants, sinó perquè ens permeten veure coses que els textos no 

mostren. Permeten fer-te una idea de la realitat de l’època en qüestió. A 

més a més, donen molt de joc per fer comparacions. 
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2.2. Els documents escanejats o fotografiats. Si hi ha transcripcions 

s’han d’incloure.  

 

2.2.1. Diario de Gerona 
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2.2.2. Acta d’inauguració  
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2.2.3. Visita del director General 
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2.2.4. Fotografia. Arribada de les autoritats 

 

 
 

 

2.2.5. Fotografia de l’altar en l’acte d’inauguració 
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2.2.6. Interior de l’edifici, any 1922 
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2.3. Objectius didàctics de la proposta.  

 

- Entendre el passat per analitzar el present 

- Treballar, mitjançant un edifici emblemàtic de la ciutat, conceptes 

històrics 

- Potenciar la reflexió profunda i la lectura crítica 

- Inferir en la construcció del que avui és la nostra ciutat 

 

 

2.4. Continguts que apareixen a la proposta 

Persones, cultures i societats 

- Ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió 

d’informacions.  

- Reconeixement i valoració de la diversitat cultural i lingüística de 

Catalunya i Espanya.  

- Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació.  

 

Canvis i continuïtats en el temps 

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució 

històrica. 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per 

contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements 

per explicar les accions humanes.  

- Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper 

mostrant-hi respecte.  
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2.5. Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge 

Sessió 1. El Diari de Girona del 1915 
 

Objectius d’aprenentatge 

Els objectius d’aprenentatge que es pretén que els alumnes assoleixin al 

finalitzar aquesta primera sessió, són els següents: 

- Llegir amb atenció l’apartat que han de treballar de la font primària 

proposada. 

- Destriar la informació rellevant del text. 

  

Material  

- Còpia del document que es treballarà en aquesta sessió, una per a cada 

dos alumnes. El document que es treballarà el podeu trobar a l’apartat 

següent. 

- Full en blanc 

- Llapis i goma 

- Florescent per subratllar.  

 

Fonts primàries 

Per realitzar aquesta sessió ho farem amb l’ajuda del Diari de Girona, que 

podeu trobar a l’apartat “2.2.1.” d’aquest treball. És el diari de Girona que data 

del Dimarts 31 d’Octubre de l’any 1915.  

 

Desenvolupament i temporització 

10’: Els alumnes es familiaritzaran amb el document a treballar. En tindran una 

mostra per parelles. Del que es tracta és que llegeixin el que més els interessi, 

mirin les fotografies, etcètera. És interessant que comparin, sense que se’ls 

demani, els diaris d’abans amb els d’ara. A part, el docent posarà molt d’èmfasi 

en el fet que aquell diari té més de 100 anys, que és del 1.915. 

 

10’: Disposaran d’un quart d’hora per buscar, a les 8 pàgines de Diari, el 

fragment que parla sobre l’edifici de correus.  
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25’: Un cop trobat aquest fragment, l’hauran de llegir amb atenció i, amb un 

florescent, subratllar el que els sembli més rellevant d’aquella notícia; com els 

noms de les persones implicades, el tipus de pedra que s’utilitzava, etcètera. El 

cas és que cada parella d’alumnes es posi d’acord per escollir el que més els 

ha cridat l’atenció. 

 

15’: Els últims minuts d’aquesta primera sessió, els alumnes, abm le sparelles 

que han treballat, explicaran davant de la resta de classe quina ha estat la 

informació que els ha semblat més rellevant de la notícia i per què.  

 

 

Atenció a la diversitat 

Al llarg d’aquesta sessió, el docent tindrà en compte, constantment, els 

alumnes que presenten alguna dificultat d’aprenentatge. Estarà atent per tal 

que puguin seguir la sessió correctament. Si és necessari, disposaran de més 

temps per realitzar la pràctica.   
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Sessió 2. Reflexionem 

 

Objectius d’aprenentatge 

En aquesta sessió, es pretén crear un bon clima a l’aula perquè els alumnes 

reflexionin mitjançant la lectura d’un fragment concret del text. Els objectius, per 

tant, seranels següents: 

- Llegir amb atenció el fragment de la lectura proposat. 

- Revisar el fragment i escollir un tema per crear debat. 

- Defensar la teva postura envers aquell tema. 

 

Material 

- Cada alumne disposarà del fragment escollit en un full.  

- Podran subratllar, escriure, etc… 

- Full en blanc i bolígraf 

 

Fonts primàries 

En aquesta sessió utilitzarem un fragment del diari de Girona (apartat “2.2.1.”). 

És el següent: 

 

El Sr. Francos Rodríguez, agradeció 

las frases de lisonja que se le habían dedicado 

y dijo que el Estado ve con sumo 

gusto los esfuerzos de las corporaciones 

populares encaminados a coadyuvar a las 

iniciativas de aquel. 

De todo lo que significa el acto que hoy 

realizamos -añadió— lo que más brilla es 

un sentido patriótico, pues le prestan su 

apoyo, el ejército, que defiende la patria; 

la justicia, que salvaguarda el derecho; 

la enseñanza, que extiende la cultura; 

y las asociaciones todas que representan 

la vida ciudadana. 
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En el desempeño de mi cargo, he venido 

a Gerona dos veces y en todas dos he 

sentido viva satisfacción; y he de confesar 

que si todos los hombres políticos asistiesen 

a esta clase de actos,verían que el espíritu 

patriótico existe y resplandece en 

todas las poblaciones de España, viéndose 

a ese mismo espíritu dominar en Gerona. 

 

Desenvolupament i temporització 

10’: Hauran de llegir el fragment escollit amb atenció. Abans, però, el docent en 

farà una lectura en veu alta per a tots. Han d’entendre totes les parts del 

fragment, per això és important que estiguin molt atents. Com que és un text de 

lectura força complexa, el docent anirà resolent els dubtes que puguin anar 

sorgint.  

 

5’: Cada alumne dirà, davant la resta de classe, en quina part del fragment s’ha 

centrat, quina li ha interessat més. En aquest moment, tant sols diran el tema 

que hi tracta, no ho justificaran. 

 

30’: La resta de la sessió, els alumnes justificaran, amb arguments sòlids, el 

perquè han escollit aquell tema del fragment. L’alumne exposarà el tema i ho 

justificarà comparant-ho amb el 2016/2017. A continuació, la resta d’alumnes 

podran opinar, amb ordre sobre el tema en qüestió.  

 

El que és interessant és que els alumnes, en tot moment, comparin la vida 

d’abans amb la d’ara: l‘educació, la religió, els càrrecs polítics, etcètera. 

 

10’: Els últims minuts de la sessió, els destinaran a redactar, en el full en blanc, 

el tema que han escollit i la justificació, després d’haver-ne parlat a classe. No 

s’han d‘esplaiar massa, simplement, mostrar-ne les idees principals de la 

reflexió.   
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Atenció a la diversitat 

Com que és una sessió que requereix molta atenció en el fragment del text i 

aquest és complex, el docent ajudarà constantment als alumnes amb més 

dificultats, per tal que tinguin uns arguments ferms per dur a terme la posterior 

reflexió.  
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Sessió 3: El dia de l’inauguració 
 

Objectius d’aprenentatge 

Al llarg de la sessió, pretenem que els alumnes assoleixin els següents 

objectius d’aprenentatge 

- Comprendre i escollir la informació rellevant dels textos per poder 

respondre a les preguntes de comprensió.  

- Analitzar els fets del passat per comparar-los i comprendre millor el 

present.  

 

Material 

- Copia dels documents de l’acta d’inauguració i de la visita del director 

general (2.2.2 i 2.2.3) 

- Imatge de la multitud (2.2.4) 

- Imatge de l’altar (2.2.5) 

- Fulls en blanc per anotar les preguntes i respondre-les. 

- Llapis i goma. 

 

Fonts primàries 

Al llarg d’aquesta sessió treballarem amb dos documents escrits i dos 

documents fotogràfics. 

Aquests documents podeu trobar-los en els apartats “2.2.2”, “2.2.3”, “2.2.4” i 

“2.2.5” d’aquest mateix document.  

 

Desenvolupament i temporització 

20’: Començarem fent una lectura individual de l’acta del dia de la col·locació 

de la primera pedra (2.2.2). Un cop feta la lectura, els alumnes hauran de 

contestar una sèrie de preguntes de comprensió lectora: 

 

1. De quin dia parla l’acta? 

2. Què es construeix? En quin lloc? 

3. Quins varen ser els arquitectes de l’edifici? 

4. L’església va ser present en l’acta? En quin moment? 
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5. Què van col·locar dins la primera pedra? 

La temporització de la sessió serà la següent: 

 

15’: Seguidament, també individualment, els alumnes faran una lectura del 

document de la visita del director general i visualitzaran la fotografia de la 

multitud (2.2.3 i 2.2.4). A partir d’aquí, hauran de fer una petita reflexió al voltant 

de la següent pregunta: 

 

- Creus que va ser un acta important per la ciutat? Perquè? Actualment, 

seria un acta igual d’important o la funció de l’edifici ja no és tant 

rellevant? 

 

20’: Per acabar la sessió, ens col·locarem en grups de 4 o 5 persones. Primer, 

posaran en comú les reflexions acabades de fer. Després, els alumnes 

observaran la fotografia de l’altar. Hauran de respondre a les preguntes 

següents, que requereixen una mirada més profunda.  

Per respondre, els seran útils els documents vistos abans. 

 

- Havent llegit els documents anteriors, creieu que l’església era      

important? Perquè? 

- En l’actualitat té la mateixa importància en els actes importants? Perquè 

creieu que passa això? 

 

Atenció a la diversitat 

Al llarg d’aquesta sessió, el docent tindrà en compte, constantment, els 

alumnes que presenten alguna dificultat d’aprenentatge. El mestre estarà atent 

per tal que puguin seguir la sessió correctament. Si és necessari, disposaran 

de més temps per realitzar la pràctica. A més a més en el moment de fer els 

grups es tindrà en compte que els grups siguin el més heterogenis possible, per 

tal de que els alumnes més capacitats puguin ajudar a la resta.  
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Sessió 4. Canvis 
 

Objectius d’aprenentatge 

En aquesta sessió hi haurà dos objectius ben diferenciats.  

- Argumentar i defensar la seva opinió, tot respectant i valorant les 

opinions dels altres.  

- Analitzar una imatge del passat per poder-la comparar amb el present.  

 

Material 

- Documents treballats en la sessió passada (tot i que no necessàriament 

seran utilitzats) 

- Fotografia de l’interior de l’edifici de correus (2.2.6) 

- Full en blanc per respondre a les preguntes. 

- Llapis i goma.  

 

Fonts primàries 

Al llarg de la sessió, acabarem de treballar amb els documents de la sessió 3, 

tot comentant les respostes a les preguntes de comprensió i reflexió ja 

contestades.  

En la segona part de la sessió utilitzarem la fotografia de l’interior de l’edifici de 

correus (2.2.6). 

 

Desenvolupament i temporització 

20’: Farem una posada en comú de les dues últimes activitats de la sessió 

passada. El docent farà de mediador del debat, i procurarà que tots els grups 

puguin argumentar els seus punts de vista.  

La idea de l’activitat és que cada grup pugui enriquir-se de les aportacions dels 

altres grups.  

 

30’: Continuarem amb els mateixos grups. Proporcionarem a cada grup una 

copia de la imatge de l’interior de l’edifici (2.2.6). Hauran de parlar sobre la 

fotografia de l’interior de l’edifici. Relacionarem el que hi havia en el passat, 

l’any 1922, amb el que hi trobaríem actualment.  
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Ho parlaran a través de les preguntes que trobem a continuació, i que hauran 

de copiar en un full en blanc (només un membre del grup) 

 

-          Quins canvis hi ha hagut? 

-          A què creieu que són deguts? 

-          Són canvis a millor o no? Argumenteu la resposta. 

-          Quina relació penses que hi ha entre els elements que s’utilitzaven el segle 

passat amb els que tenim actualment? (màquines d’escriure à ordinadors, 

telègrafs à telèfons i mòbils...) 

 

Per acabar cada grup disposarà de 3’ per fer una petita exposició davant la 

classe de les idees principals a les quals han arribat. 

 

5’: Per fer l’autoavaluació de les diverses sessions. (En podeu veure la rúbrica 

al l’apartat número “3” d’aquest treball). 

 

Atenció a la diversitat 

Al llarg d’aquesta sessió, el docent tindrà en compte, constantment, els 

alumnes que presenten alguna dificultat d’aprenentatge. El mestre estarà atent 

per tal que puguin seguir la sessió correctament. Si és necessari, disposaran 

de més temps per realitzar la pràctica. A més a més en el moment de fer els 

grups es tindrà en compte que els grups siguin el més heterogenis possible, per 

tal de que els alumnes més capacitats puguin ajudar a la resta.  
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3. Rúbrica d’autoavaluació 

 

 Puntua d’1 al 5 (de menys a més) 1 - 5 

1. He llegit el diari de l’any 1915 i he trobat moltes diferències amb 

la vida d’ara. 

 

2. He sabut escollir la informació que m’ha semblat més important 

del Diari i ho he argumentat davant de la classe. 

 

3. He respost correctament les preguntes després de llegir l’Acte 

d’inauguració de l’edifici de Correus. 

 

4. He fet una bona reflexió de l’acte d’inauguració.  

5. A l’hora d’escoltar les reflexions dels altres, he escoltat amb 

atenció i he intervingut quan ho he cregut convenient. 

 

6. M’ha estat senzill analitzar la imatge del passat i l’he comparat 

amb fonaments amb una del present. 

 

7. Al finalitzar aquestes quatre sessions, he après coses que no 

sabia de la ciutat de Girona. 

 

8. És interessant aprendre coses del passat que tenim més proper.   

9. Finalment, crec que la reflexió ens dóna un bona base per 

argumentar els nostres pensaments. 
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