TREBALL SOBRE L’ÚS DIDÀCTIC DE DOCUMENTS D’ARXIU

ARXIUS I FONTS PRIMÀRIES. FIRES DE SANT
NARCÍS.
Autors:
Marta Isern Genover
Esperança-Macarena Pérez Estévez
Miriam Pernia Alvàrez
Ana Milena Vargas Gonzàlez

Estudis de Mestre/a d’Educació Primària
Assignatura: Ciències Socials 2 (3101G03023)
Professora: Dra. Rosa M. Medir Huerta
Curs: 2016-17

PRÀCTICA 5
VISITA A L’ARXIU MUNICIPAL:
Treballem amb fonts primàries de la història

Universitat de Girona
4t MEP – Grup Ab
Marta Isern
E. Macarena Pérez
Miriam Pernia
Ana Vargas

ÍNDEX

1. Introducció..................................................................................................... 3
2. Descripció de l’arxiu municipal de Girona..................................................... 4
2.1 Arxiu municipal........................................................................................ 4
2.2 Funcions.................................................................................................. 4
2.3 Fons......................................................................................................... 5
3. Elaboració d’una proposta didàctica amb els documents............................. 6
3.1 Justificació dels documents triats........................................................... 6
3.2 Documents fotografiats........................................................................... 7
3.3 Objectius didàctics de la proposta.......................................................... 10
3.4 Continguts didàctics de la proposta........................................................ 11
3.5 Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge........................ 12
4. Webgrafia/ Bibliografia................................................................................. 29

2

1. Introducció:
La pràctica ha consistit a fer una visita a l’arxiu municipal de Girona, per tal
d’introduir les fonts primàries a l’ensenyament de les ciències socials. Per aquest
motiu, la primera part de la pràctica consisteix a fer una descripció de l’arxiu històric
visitat, per tal de contextualitzar-nos en aquest espai.
En segon lloc, a partir de la sortida se’ns va proposar el repte d’elaborar una
proposta didàctica per cicle superior partint de documents significatius de l’arxiu. En
el nostre cas, hem decidit centrar-nos en l’evolució de les fires de Sant Narcís amb
el pas del temps. Més concretament, hem agafat documents de les primeres fires
que tenien a l’arxiu, les del 1863, del 1896 i de fa 100 anys, les del 1916 i els hem
anat comparant per trobar diferències significatives i així poder observar els canvis i
les continuïtats que hi han hagut amb els anys.
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2. Descripció de l’Arxiu Municipal de Girona:
2.1 Arxiu municipal
L'Arxiu Municipal de Girona (AMGi) és l’arxiu de l’administració local de la ciutat de
Girona i s'ocupa de recollir, organitzar, conservar i difondre tota la documentació que
genera l'Ajuntament, els seus patronats i les empreses municipals, així com
gestionar, conservar i fer accessible la documentació històrica generada a la ciutat.
Aquest servei, forma part del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
(SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, juntament amb el Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI), el Servei Municipal de Publicacions (SMP) i la
Biblioteca/Hemeroteca de l'Arxiu Municipal.
2.2 Funcions
Les funcions de l’arxiu administratiu són les següents:
● Desenvolupar el sistema de gestió documental de l'Ajuntament.
● Acollir i gestionar els documents que provenen de les oficines municipals i
que, atesa la seva vigència, són d'utilitat directa tant per a l'Administració
municipal com per garantir els drets de la ciutadania.
● Assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions.
● Com gestionar la documentació administrativa.
● Què cal conservar, què es pot eliminar.
● Quines dades de caràcter personal cal protegir.
● Com aplicar les tecnologies a la gestió de la documentació: digitalització,
microfilmació, etc..
● Com preservar els documents electrònics.
Les funcions de l’arxiu històric són les següents:
● Acollir i gestionar els documents que, prèvia avaluació i selecció, han estat
conservats per tal de deixar constància i testimoni de l'actuació municipal.
● Custodiar els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i
organismes vinculats a la ciutat de Girona.
● Orientar els usuaris en la recerca documental.
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● Preservar la informació històrica sobre esdeveniments, personatges,
institucions i llocs de Girona.
● Organització i col·laboració en exposicions de difusió de la documentació.
● Col·laboració en activitats de difusió i formació entorn de la documentació.
● Identificació, datació i transcripció de documents antics.
● Visites concertades per a escoles, grups i públic especialitzat.

2.3 Fons
Dins l’arxiu municipal de Girona, existeixen diferents fons:
● Fons d’institucions públiques.
● Fons d’institucions religioses.
● Fons d’entitats i associacions.
● Fons d’activitats personals i/o professionals.
● Fons d’establiments comercials i empreses.
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3. Elaboració d’una proposta didàctica amb els documents:
3.1 Justificació dels documents triats
A partir dels documents originals de l’arxiu i les activitats dissenyades, volem que
l’alumnat faci un recorregut dinàmic en el temps per poder investigar, veure i
comprendre l’evolució històrica que s’ha donat a un fet molt proper a ells, les festes
més importants de Girona.
Hem escollit fer el nostre treball sobre les fires de Sant Narcís perquè considerem
que és una qüestió d’interès pels nens/es, ja que són unes festes molt conegudes i
molt esperades any rere any per ells/es. Per tant, considerem que treballant aquest
aspecte, els infants es mostraran motivats i amb ganes d’aprendre.
Considerem que partint d’un tema atractiu per la mainada, l’atenció que prestaran
serà superiors i en conseqüència, els treball realitzat serà molt més dinàmic i
productiu.
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3.2. Els documents escanejats o fotografiats:

Programa 1863

Cartell 1916

Programa 1896

Cartell actual 1916
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Programa popular 1916
Programa selecte 1916

Ball extraordinari 1916

Concurs sardanistes 1916
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Proposta 1916

Concurso de ganados 1916

Programa teatre 1916

Reglament motociclisme 1916
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3.3 Objectius didàctics de la proposta
Abans de crear les activitat va ser necessari saber quins eren els nostres objectius a
partir de l’ús de les fonts primàries, per aquesta raó ens van a plantejar aquest
seguit d’objectius per tal de treure el màxim profit al material que teníem a l’abast.
● Conèixer la Fira de Sant Narcís en altres èpoques.
● Observar, identificar i descriure alguns trets culturals de la societat catalana
durant el 1863, 1896 i 1916.
● Ús de diferents fonts històriques documentals, per contrastar informacions
sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les accions
humanes.
● Interpretar la realitat del 1863, 1896 i 1916 a través dels mitjans de
comunicació escrits de l’època.
● Expressar opinions i dubtes abans i després de fer el contrast d’informació a
partir de les fonts històriques proporcionades.
● Saber a on i com cercar informació en un arxiu municipal o comarcal.
● Conèixer els serveis que la comunitat té als seu abast per obtenir informació
actual i antiga.
Cal dir que amb les activitats proposades treballem les següents competències pel
que fa al currículum d’Educació Primària, Decret 119/2015, de 23 de juny,
d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària:
● Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de
cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
● Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i
continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
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3.4 Continguts que apareixen a la proposta
En relació als objectius didàctics de la proposta plantejada i, tenint com a referència
el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
primària, els continguts que apareixen a la proposta són els següents:
Dins el bloc Persones, cultures i societats:
● Valoració del paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.
● Observació, identificació i descripció d’alguns trets demogràfics, econòmics i
culturals i religiosos de la societat catalana i espanyola.
● Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació.
Dins el bloc Canvis i continuïtats en el temps:
● Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i
successió d’esdeveniments històrics.
● 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 mostranthi respecte.
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3.5 Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge

Activitat 1: Què veiem de diferent en el programa del 1863 i el del 2016?
Documents que s’utilitzen:
- Programa de les fires de Sant Narcís de l’any 1863.
- Programa de les fires de Sant Narcís de l’any 2016.
Temporització: 1 sessió de 50 minuts.
Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat ha de ser la part introductòria de la unitat didàctica que es
treballarà a l’aula. Per fer-ho, presentarem el tema davant la classe i començarem
a interactuar amb els alumnes per tal de començar a veure els primers conceptes i
pensaments que tenen respecte el treball que estem apunt de realitzar.
Primera part (10 minuts)
En aquesta primera activitat de la sessió es presentarà el tema central de la unitat
didàctica amb la qual treballarem en les properes sessions.
En el nostre cas, el tema a treballar serà “L’evolució del programa de fires de Sant
Narcís de Girona”.
Per a introduir el tema disposarem de imatges tant del programa de fires actual
com del programa de fires de 1863, què és la primera programació que hem trobat
documentada a l’arxiu. Explicarem què són i quan són les festes de Sant Narcís,
Quines activitats més rellevants s’hi fan i demanarem opinió als alumnes de com
creuen que eren les fires al 1863.
Segona part (25 minuts)
En aquesta segona activitat de la sessió, mostrarem, a la PDI, als alumnes els dos
programes esmentats, en aquest cas amb més detall i fent-ne una lectura més
acurada de forma individual.
Una vegada llegits i observats els dos programes passarem a fer una comparativa
d’aquests. Per fer-ho, disposarem els infants amb grups de 4 persones i cada un
dels grups crearà la seva comparativa amb les idees que han extret de la seva
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observació.
Aquesta part de l’activitat es fomentarà el debat i la discussió entre els diferents
membres del grup, fet que aprofitarem perquè millorin la seva actitud a l’hora de
treballar de forma grupal i la coherència i el respecte a l’hora de discutir.
Tercera part (15 minuts)
En aquesta part final de l’activitat es posarà en marxa una posada en comú de les
idees que han sorgit a cada grup i dels punts clau que han extret al fer les seves
comparatives entre els programes.
Alguns dels trets comparatius més rellevats poden ser:
- L’avanç tecnològic a l’hora de crear el programa de fires (imatges, textos i
disseny general)
- Les activitats populars que es feien al 1863 i les que es fan avui en dia.
- El fet que l’idioma utilitzat antigament en el programa era el castellà.
- La forta implicació religiosa en aquestes festivitats, en comparació amb
l’actualitat.
- etc.
Per fer-ho, i seguint el fil de l’activitat anterior, proposarem una pluja d’idees i un
debat entre els diferents grups, però aquest cop a nivell classe i dirigit pel docent.
Una vegada arribats a un consens i trobada una comparativa que s’accepti per
part de tots, extraurem una petita conclusió dels canvis que han patit els
programes des de 1863 fins l’actualitat i amb això posarem punt i final a la sessió.
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Activitat 2: Què es feia a les fires de Sant Narcís l’any 1863?

Documents que s’utilitzen:
•

Programa de les fires de Sant Narcís l’any 1863.

•

Fotocòpies per a cada grups (9 aproximadament).

•

Un ordinador a l’aula (el de la mestra).

Temporització: 1 sessió de 50 minuts.

Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat està distribuïda en quatre parts per tal que els infants, a partir
del diàleg i l’observació, puguin conèixer que es feia a les fires de Sant Narcís
l’any 1863.
Primera part (5 minuts)
Per començar la segona activitat, els alumnes s’organitzaran en grups de 2 o 3,
formant així uns 9 grups aproximadament. Tot seguit es repartirà una fotocòpia
del programa de 1863 a cada grup o parella.
Segona part (10 minuts)
Per tal de situar als infants en l'època, abans de treballar en petits grups,
demanem als alumnes que a ull nu, facin algun comentari sobre el document que
tenen a les seves mans. Així doncs, podrem obtenir informació com: quin tipus de
document és, en quin programa està presentat, per a qui públic està adreçat,
l'any en el qual ha estat creat, l'organització del programa, quin tipus d'informació
el composa i l'estètica d'aquest.
Tercera part (20 minuts)
Un cop els alumnes estan contextualitzats en l'època del programa de fires,
passem a assignar a cada grup un dia del programa. Per tant, el grup o parella
número 1 tindrà el dia 28 d'octubre, el grup número 2, tindrà el dia 29 d'octubre,
el grup número 3 tindrà el 30 d'octubre, etc.
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Tot seguit cada grup analitzarà el dia de festa que li ha tocat: quin tipus
d'activitats es duien a terme, en quin moment del dia, si és una activitat de caire
religiós, si està destinat a un tipus de públic en concret etc. A més, es podran
preguntar si entenen el tipus d'activitat de la qual es parla al programa, Cal dir
que si és necessari podran fer servir l’ordinador de la mestra per tal de cercar
informació. Els alumnes hauran d’escriure totes les dades que considerin
rellevants i interessants per a tractar a l’aula.
Quarta part (25 minuts)
Passada l’estona d’observar i analitzar el dia festiu que ha tocat a cada grup, es
passarà a fer un comentari general amb tota la classe. Cada grup exposarà
quines són les activitats i propostes del seu dia festiu que més els hi ha agradat o
cridat l’atenció. D’aquesta manera, tots els alumnes podran conèixer què feien
cada dia durant les festes de Girona i es podran resoldre els dubtes que puguin
anar sorgint durant l’anàlisi. Una vegada tots els grups hagin exposat les seves
activitats, es farà un tipus de debat a l’aula sobre quines eren les activitats que
predominaven a l’època.
Per tant podríem obtenir informacions com ara:
-

Es tracta d’un document del 1863, que de manera diària relata diferents
activitats que es portaren a terme durant uns dies determinats.

-

L’estètica del document és molt senzilla i aporta informació de manera clara
i concisa.

-

El document és una programació dirigida a les classes agrícola, industrial i
mercantil.

A més amb cada dia podrien adquirir nous aprenentatges:
-

El dia 28 d’octubre:
A les 12:00h del vespre: Anunci amb un repic de campanes de l’inici de les
feries. Sabem què és un repic de campanes? (toquen les campanes de
manera repetitiva).
A les 13:00h la nombrosa banda de música sortirà pel carrer fins a arribar
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a una plaça on es farà mena de mercat industrial molt tradicional de
l’època. Sabem que podrien vendre?
-

El dia 29 d’octubre:
A les 10:00h del matí es portarà a terme una celebració eclesiàstica a la
Santa església Catedral, en honor al patró de la ciutat. Terminat aquest
acte es donarà pas a la Música a càrrec el regiment d’infanteria de Leon.
A les 15:00 es faran jocs de cucanya. Sabem a què es refereix el
programa? Doncs, és un moment per fer hipòtesis i cercar informació per
saber de què es tracta aquest joc, seguidament comprovar aquesta idea
inicial amb la informació trobada.
Els infants arribarien a treure com a conclusió que aquest joc també
conegut com a pal enseuat, és un joc on cal escalar, grimpar, només amb
l'ajuda

de

braços

i

cames

per

un

pal

vertical

o

horitzontal

d'aproximadament 5 metres, que sol estar allisat o empastifat amb alguna
substància relliscosa (sabó, oli o qualsevol semblant), fins a atrapar el
premi (habitualment un pernil), situat al final d'aquest.
Aquestes informacions ens portarien a parlar en una altra sessió, sobre
més jocs i sobre els estris d’aquesta època que hagin sentit o trobat durant
aquesta recerca.

-

Continuant amb el programa, els infants podran parlar sobre les sardanes,
ja que es fa un espectacle al mateix moment que es juga a la cucanya i són
unes tradicions molt típiques encara a l’actualitat.

-

A les 19:00 de la tarda es portarà a terme un espectacle de comèdia de tres
actes titulats “El sol de invierno” per part del Circ Gerundense. Sabem de
què tracten? Que volen dir?

I així successivament, els infants hauran d’analitzar els dies que els hi
corresponen i anar fent-se preguntes sobre allò que troben. D’aquesta manera,
16

els nens/es podran anar traient conclusions sobre les diverses activitats (jocs
tradicionals, representacions teatrals, orquestres, balls…) relacionades amb
l’església catòlica i personal militar entre d’altres i per tant, on es vegi present la
participació del govern com a aquella entitat que s’encarrega de donar el suport
econòmic, per tal que una comissió ho organitzés i es pogués portar a terme.
Per concloure l’activitat, deixarem als infants un temps perquè puguin opinar i
reflexionar de manera lliure sobre les activitats que predominaven al 1863, sobre
la religió que es practicava, sobre aquelles activitats que els han cridat més
l’atenció, sobre les possibles diferències que hi ha entre aquesta programació i la
que es va veure a la sessió anterior, sobre si és un acte on anirien ells i elles...
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Activitat 3: Com celebrava una societat la festivitat de Sant Narcís en 1896?

Documents que s’utilitzen:
•

Programa durant les festivitats de Sant Narcís de la Societat “Las
Odaliscas” l’any 1896.

•

5 fotocòpies del programa (una per a cada equip de treball).

•

Ordinador a l’aula.

Temporització: 1 sessió de 50 minuts.

Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat és molt semblant a l’activitat anterior però, en aquest cas, el
programa que s’analitza és de l’any 1896. La sessió està distribuïda en quatre
apartats, per tal que els infants a partir del diàleg i l’observació, puguin conèixer
el que va organitzar la societat “Las Odaliscas” pels seus convidats durant les
festes de Sant Narcís l’any 1896.
Primera part: (5 minuts)
Per començar l’activitat, es faran uns cinc grups, de 4 o 5 alumnes cadascun. Tot
seguit, es repartirà una fotocòpia del programa de 1896 a cada grup.
Segona part (10 minuts)
Per tal de situar als infants a l'època, abans de treballar en petits grups, es farà
una conversa inicial amb tot el grup. Es demanarà als alumnes que a ull nu, facin
algun comentari sobre el document que tenen a les seves mans.
Així doncs, podrem obtenir diferents informacions: quin tipus de document és, en
quin format es presenta, quina utilitat i avantatges presenta aquesta presentació,
quin atractiu té, a quin any es va crear, l'organització del programa, què vol dir “la
societat de las Odaliscas”, per a quin tipus de públic va adreçat, quin tipus
d'informació el compon...
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Tercera part (20 minuts)
Un cop els alumnes estiguin contextualitzats en l'època del programa de fires,
passarem a assignar a cada grup un dia del programa. Així doncs, per exemple,
el grup o parella número 1 tindrà el dia 29 d'octubre, el grup número 2, tindrà el
dia 30 d'octubre, el grup número 3 tindrà el 31 d'octubre, etc.
Tot seguit cada grup analitzarà el dia de festa que li ha tocat: quin tipus
d'activitats es duien a terme, en quin moment del dia, si és de caire religiós, si
reconeixen l’activitat, si podria anar qualsevol persona del poble, l’espai on es
porta a terme... Els alumnes hauran d’anotar totes les informacions que
considerin rellevants i interessant per a treballar a l’aula.
Quarta part (25 minuts)
Passada l’estona d’observar i analitzar el dia festiu que ha tocat a cada grup, es
passarà a fer un comentari general a tota la classe. Cada grup exposarà quines
són les activitats i propostes del seu dia festiu que més els hi ha agradat o cridat
l’atenció. D’aquesta manera, tots els alumnes podran conèixer què feien cada dia
durant les festes de Girona en aquest any i es podran resoldre els dubtes que
puguin anar sorgint durant l’anàlisi.
Una vegada tots els grups hagin exposat les seves activitats, es farà un tipus de
debat a l’aula sobre quines eren les activitats que predominaven a l’època, si es
veuen actes religiosos, el tipus de participants que amenitzaven aquests actes...
Per tant, els infants podran extreure informacions i opinar sobre diferents
aspectes:
-

Es tracta d’un programa de l’any 1896, dirigit a un públic en concret, ja que
fa referencia a persones d’una societat anomenada “Las Odaliscas”. En
aquest moment, s’haurà d’investigar per veure quin tipus de societat era
aquesta. Llavors, podríem arribar al concepte que és una empresa
constituïda per diverses persones que fan alguna aportació econòmica, en
espècie o industrial, per tal de repartir-se de manera proporcional els
beneficis estrets de l’activitat empresarial.
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-

El dia 29 d’octubre a les 9 de la tarda, es porta a terme una serenata
dirigida per D. Leonardo Aroles en un casino i a les 10 un ball de societat
on representa que les persones convidades dansaren, entre elles, socis,
empresaris, clients i etc. Com seria aquest ball? Qui era aquest reputat
professor? Què vol dir reputat? Hi ha relació en què sigui una persona
reconeguda i la participació en aquest programa de persones d’alt nivell
adquisitiu?

-

El 31 d’octubre a les 9 de la tarda, en el teatre es presenta una comèdia en
castellà i finalment, es porta a terme un ball pels assistents. Com seria
aquest ball? De què podria parlar aquests tipus d’obres1, podem ensenyar
allò que deien i per tant saber de què parlaven.

-

L’1 de novembre A la mateixa hora que els altres dies tornen a fer
representacions però aquesta vegada més de caire líric – dramàtic de
diferents actes amb músiques a càrrec de celebritats de l’època com ara, D.
Francisco de Sales Vidal2 i D. Conrado Colomer3.
Aquí es podria cercar informació sobre aquests personatges i veure que
volen dir les “D.” davant els seus noms
Per tant, podríem arribar a dir que eren personalitats conegudes en aquest
temps, ja que un d’ells va impulsar la renaixença catalana a les seves
obres reflectint els sectors més humils de la societat catalana de la seva
èpica.
L’altre personatge encara que era productor d’obres teatrals (de drama a
sarsuela) també era advocat i juntament amb l’esmentat personatge
anterior va contribuir a fundar el teatre català a la segona meitat del segle
XIX. Per tant, podem veure que eren personatges importants per l’entorn i

1

Archive Patrons. (1855). Bruno el tejedor : comedia en dos actos. By: Ventura de la Vega. Recuperat de
https://archive.org/stream/brunoeltejedorco559vega#page/6/mode/2up
2
Viquipèdia.
(2016).
Francesc
de
Sales
Vidal
i
Torrents.
Recuperat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Sales_Vidal_i_Torrents
3
Viquipèdia.
(2016).
Conrad
Colomer
i
Rogés.
Recuperat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conrad_Colomer_i_Rog%C3%A9s
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que per això, eren convidats a les festes de la societat “Las Odaliscas”.
-

En general que no es veu la intervenció religiosa en cap acte.

-

Predominen les activitats artístiques nocturnes com els concerts, la
dramatúrgia, teatre i el dansa. Activitats artístiques sense cap relació al cos
de la política que es plantejaven a les persones convidades en un format
individual més privat que no pas públic.

-

A més podem afegir altres aspectes que donen suport a aquesta idea de
privacitat com ara, que no es porten a terme tots els dies ni a totes hores,
només a les nits. Això probablement era degut al fet que intentaven
compaginar les festes organitzades per la part pública i les de caire més
privat. El tipus de persones a les quals anava dirigida eren les famílies dels
socis, clients i per tant, persones amb un nivell adquisitiu mig-alt i alt.

-

Pel que fa a la part estètica, es pot ressaltar la part més acurada i la crida
d’atenció amb els marcs i els diversos detalls que el fan més característics i
diferents als que creaven per la part pública i per tota la població. També
podrien esbrinar les diverses fonts que feien servir, per a distingir les
diverses activitats al llarg dels diversos dies.

Per concloure l’activitat, es deixarà als infants una estona perquè opinin i
reflexionin de manera lliure sobre les activitats que predominaven al 1896. En
aquest moment parlaran sobre aquelles activitats que els hi han cridat l’atenció,
les possibles diferències que hi ha entre aquesta programació i la que es va
veure a la sessió anterior, etc.

21

Activitat 4: 30 anys més enllà

Documents que s’utilitzen:
● Programa oficial de fires l’any 1863.
● Programa de societat, fires l’any 1896.

Temporització: 1 sessió de 50 minuts.

Descripció de l’activitat:
La present activitat va estretament lligada a les dues activitats anteriors. Una
vegada els alumnes han pogut treballar, manipular i analitzar els programes dels
anys 1863 i 1896, es tracta de què trobin les diferències que presenten, no tant pel
que fa les activitats, sinó pel disseny i l’organització d’aquests.
Per a organitzar la sessió, aquesta s’organitzarà en diverses parts:
Primera part (10 minuts)
Durant la primera part de la sessió es tracta que de manera conjunta, s’elabori a la
pissarra tot un llistat d’idees que es recorden dels programes treballats a les
sessions anteriors. Es tracta de refrescar la memòria dels alumnes per a poder
treballar a partir dels coneixements previs que tenen i recorden.
Segona part (10 minuts)*
S’organitzarà l’aula en grups d’uns 4 o 5 alumnes cadascun i, cada grup disposarà
dels dos programes utilitzats: el programa oficial de les fires de Girona de 1863 i el
programa de la societat de les Odaliscas de 1896.
Es tracta que cada grup faci una llista de les diferències i/o semblances més
notòries que observen en els dos programes tant pel que fa les activitats, el
disseny, etc., tot tenint en compte la diferència temporal entre aquests.
Tercera part (30 minuts)
Una vegada cada grup tingui les seves diferències i/o semblances dels programes
anotades, es passarà a fer un diàleg grupal, on tots els grups compartiran allò que
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han trobat semblant, diferent, allò que els ha cridat l’atenció… Es tracta que en
aquesta estona es faci una mena de “debat” dins l’aula on els alumnes puguin
compartir les seves idees i reflexions sobre la informació que es presenta als
programes utilitzats.
A partir de totes les idees que puguin sorgir a l’aula, els alumnes hauran d’elaborar
un mural (per grups), enganxant les fotocòpies dels documents utilitzats. En
aquest mural els alumnes hauran d’escriure les activitats que més els hi hagin
cridat l’atenció, què volguessin realitzar, aquelles que troben que no els hi agrada,
quins canvis s’han efectuat a les activitat al llarg de 30 anys, etc.
Aquest mural grupal serà la reflexió de treball arrel els programes utilitzats a l’aula,
ja que els alumnes hauran d’abocar allò que han après, els motiva, els sorgeix
inquietuds, etc.
*El fet de treballar a partir d’un programa oficial i un de no oficial, fa que la
comparativa entre aquests esdevingui més complexa. D’aquesta manera, el treball
que els alumnes hauran de fer s’ha de basar en la informació que contenen
cadascun d’aquests programes i tractar-los des del seu punt de vista.
Com a semblances entre els dos programes, trobem:
● Les activitats del programa utilitzat el 1896 estarien incloses dins el
programa oficial de 1963 (tot i que no coincideixen dates), tot i que seria
una aproximació i orientació al programa oficial d’aquell mateix any.
● La religió és present a tots els actes i activitats.
● Tot i la diferència de 30 anys, les activitats són les mateixes: serenates,
diferents tipus de balls (orquestra, de societat o d’entrada), concerts,
representacions teatrals…
● L’explicació detallada de les activitats als respectius dies de festa, tot
indicant el lloc, l’hora, qui ho representa, qui ho fa i informacions que poden
ser d’utilitat i interès per a qui llegeix el programa.
Com a diferències entre els dos programes, trobem:
● El programa oficial explica detalladament tot allò que es fa cada dia durant
els 8 dies que tenen lloc les fires de Girona. Per contra, el programa de
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societat, tant sols exposa aquelles activitats que la societat de les
Odalisques organitza, de manera que no es detallen tots els dies festius,
tant sols aquells en els quals hi ha previstes activitats.
● El disseny: el programa oficial de 1863 té un disseny tipus cartell on
s’exposa de manera organitza tot allò que es fa durant les fires. Té un
format formal i bàsic, sense floridures. En canvi, el programa no oficial de
societat de 1896, té un disseny més acurat i precís, fet a mida de butxaca,
tot tenint en compte els petits detalls. Juga amb diferents tipologies de lletra
i dibuixos que harmonitzen el disseny i el fan agradable visualment.
● El programa oficial de 1863 exposa una breu introducció al programa i a les
activitats, informació que no trobem al programa de societat de 1896.
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Activitat 5: Mirem 100 anys enrere, les fires del 1916

Documents que s’utilitzen:
•

Cartell 1916.

•

Programa 1916.

•

Programa selecte 1916.

Temporització: 1 sessió de 50 minuts.

Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat consisteix en el fet que l’alumnat amb la nostra ajuda, analitzi la
programació de les fires que es feien l’any 1916 i pugui veure com ha evolucionat el
programa en 100 anys. Per fer-ho, dividirem la sessió en tres parts:
Primera part (10 minuts)
Per introduir l’activitat, de manera grupal projectem a la PDI el cartell de les
d’aquestes fires i demanem a l’alumnat que ens comentin les dades que observen:
de quin any és, dies que duren, activitats que es fan (sardanes, concerts, concurs
de bestiar, balls, funcions teatrals, festivals artístics, col·locació de la primera pedra
de l’edifici de correus, cursa de motociclisme, focs artificials...).
A més, demanarem que també es fixin en aspectes més tècnics referents a
l’aspecte visual com seria l’estructura que segueix (organització de la informació),
els colors que utilitza, l’idioma que reflecteix...
Segona part (15 minuts)
Un cop ens hem introduït en les fires del 1916, mostrarem a l’alumnat dos
programes d’aquest any i dividirem la classe en dos grups amb la finalitat que cada
grup s’encarregui d’analitzar un d’aquests programes.
Els dos grups s’hauran d’organitzar i triar una persona que vagi anotant a un foli tot
allò que van analitzant i una altra, que exposi totes les idees al final de la classe.
Els aspectes que analitzaran seran del tipus:
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D’una banda, pel que fa a l’aspecte físic del programa, si s’utilitzen colors, si
apareixen imatges, l’idioma que s’utilitza, l’estructura, si apareix informació extra...
D’altra banda, pel que fa concretament al programa hauran de mirar els dies que va
durar, el número d’activitats que es feien per dia, el tipus d’activitats que
predominaven (sardanes, funcions teatrals, concerts, balls...) els espais on es feien
aquestes activitats...
Tercera part (15 minuts)
Els dos representants dels grups sortiran al davant de la classe i exposaran els trets
rellevants que han vist al seu programa.
En aquest moment, hauran de veure que els dos programes diuen el mateix i que
allò que canvia són aspectes més tècnics relacionats amb l’aspecte físic, degut a
que un des programes és el que va rebre tota la població i l’altre (amb més imatges)
només el van rebre els clients d’una empresa (gent més adinerada).
Finalment, comentarem tots junts de manera general les activitats més típiques en
aquest any i si perduren o no a l’actualitat, com han evolucionat...
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Activitat 6: Aprofundim en les fires del 1916, saps com eren les activitats?

Documents que s’utilitzen:
•

Baile extraordinario 1916.

•

Concurs sardanistes 1916.

•

Concurso de ganados 1916.

•

Programa teatre 1916.

•

Proposta 1916.

•

Reglamento motociclismo 1916.

Temporització: 1 sessió de 50 minuts.

Descripció de l’activitat:
En aquesta activitat distribuïda en 3 parts l’alumnat haurà de treballar
cooperativament, per tal d’analitzar un seguit de documents relacionats amb les
activitats de les fires del 1916, i així poder comprendre-les i veure com han canviat i
evolucionat fins a l’actualitat.
Per fer aquest anàlisi els infants es distribuiran en grups d’unes 4 persones i cada
grup serà l’encarregat d’estudiar un dels documents.
- El grup 1 es centrarà en el ball extraordinari que va tenir lloc el 2 de novembre a
l’envelat del poble. D’aquest document podran extreure diferents informacions:
programa, concurs…
- El grup 2 es centrarà en el concurs de sardanistes que va tenir lloc el 3 de
novembre a l’envelat del poble. D’aquest document podran extreure diferents
informacions: programa, instruccions, premis, jurat…
- El grup 3 es centrarà en el concurs de bestiar que va tenir lloc el 29 d’octubre a la
plaça del mercat. D’aquest document podran extreure diferents informacions:
reglament, bases, premis…
- El grup 4 es centrarà en la programació de teatre de l’orquestra simfònica de
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Madrid que va tenir lloc el 28 d’octubre al teatre principal de Girona. D’aquest
document podran extreure diferents informacions: programa, horari, informació de
l’obra…
- El grup 5 es centrarà en una proposta d’activitat per incloure a les fires: el globus
aerostàtic “Mongolfier” anomenat “El Plata”, feta al setembre del mateix any.
D’aquest document podran extreure diferents informacions: presentació, proposta,
informació extra...).
- El grup 6 es centrarà en el reglament del motociclisme que anava relacionat amb
la cursa internacional de motos va tenir lloc el 2 de novembre al passeig de la
Dehesa. D’aquest document podran extreure diferents informacions: Circuit,
reglament, premis...
Primera part (30 minuts)
Consistirà en què un cop cada grup sàpiga el document que haurà d’estudiar, el
manipuli per extreure la màxima informació possible. Un cop l’hagin estudiat,
passaran a fer una comparativa amb el present amb la finalitat de veure si és una
activitat que es continua realitzant o si es va quedar en el passat.
Per acabar aquesta primera part de l’activitat, els grups reflexionaran sobre la
importància de l’activitat, per tal d’entendre els motius pels quals eren rellevants
aquestes activitats fa 100 anys.
Segona part (15 minuts)
Tot seguit, cada grup haurà de mostrar a la resta de la classe el seu document i les
idees que han extret.
Tercera part (5 minuts)
Per concloure la sessió, es comentarà conjuntament les festes del 1916, així com
els trets que més els han cridat l’atenció, l’evolució que han tingut les activitats amb
el temps...
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