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Introducció i descripció de l’arxiu al qual us heu dirigit; les seves funcions i 

resum de quins són els seus fons.

 
 

L’arxiu històric de Girona és un espai que ofereix a tot el públic un seguit de documents, vídeos i 

imatges històriques. Trobem documents de fa molts anys, com per exemple, la imatge més antiga 

que data del segle XXI, fins a l’actualitat, així com aquelles notícies més rellevants del moment. La 

majoria de la informació que recull permet a la persona qui ho consulta, fer-se una idea explícita de 

la societat i vida del moment.  

Cal destacar que aquest espai està adaptat per tal que tots els documents es conservin en les millors 

condicions per així evitar que es malmetin i puguin ser consultats sense problema.  

El seu principal objectiu és coordinar les diferents fonts procedents de l’Ajuntament de Girona, així 

com col·laborar en l’edició de diferents publicacions que poden ser d’interès pels ciutadans de la 

ciutat de Girona i voltants. En grans trets, és un servei encarregat de gestionar, tractar i preservar la 

documentació que esdevé important.  

 

 

 Justificació del o dels documents triats: per què els heu triat? Per què són 

importants?

 
 

Per tal de potenciar el treball amb fonts primàries a l’escola, concretament a Cicle Superior, hem 

considerat oportú fomentar-ho a través d’un diari de l’any 1890 anomenat “El Diari de Girona”, 

extret de la pàgina web de l’arxiu de Girona. El fet de treballar amb aquest material, permet que els 

alumnes posin en marxa procediments que els permetin desenvolupar capacitats d’investigació, 

d’observació i d’anàlisi. Tanmateix, propicia la mobilització de coneixements, habilitats i 

comportaments de llengua, ciències, plàstica, matemàtiques, composició d’espais i de temps, relació 

amb l’entorn, història i política, entre d’altres. Per tant, és un mitjà de comunicació que permet un 

apropament a la realitat local, nacional i internacional passada. A grans trets, la introducció d’aquest 

tipus de font a l’escola no esdevé únicament una eina pedagògica, sinó un mitjà que permet establir 

una connexió íntima entre l’alumne i el món que l’envolta. Seguint en aquesta línia, el treball 

constant amb aquest tipus de material permet desenvolupar procediments que propicien la 

formació d’una consciència crítica, la qual esdevé imprescindible per enfrontar-se i entendre els 

successos i esdeveniments de l’entorn tant proper com llunyà. 
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El fet de poder indagar amb fonts primàries, permet a l’alumnat treballar amb un material i una 

informació molt diferent de l’actual. D’aquesta manera, permet una visualització i una anàlisi de 

l’estructura i presentació de la informació dels diaris d’aquella època. Per tant, a grans trets, ofereix 

a l’alumnat viatjar en el passat tot formulant-se una imatge mental de les necessitats, interessos i 

exigències de la societat d’abans.  

 

Pel que fa al document que nosaltres hem seleccionat, és un diari que consta de setze pàgines on es 

mostra:  

- A la pàgina principal s’hi pot observar la informació meteorològica mitjançant un quadre. 

Seguidament, es fa un agraïment  i un recordatori del suplement setmanal del diari.  

- A partir d’aquí comença la crònica general, la qual informa de diversos successos, tots ben 

diferents, com són: accidents curiosos, epidèmies, blancs i negres (referint-se a les persones 

de diferents ètnies), etc. Totes elles no gaire extenses.  

- Seguidament, apareixen un seguit d’anuncis bastant destacats en relació a la resta de 

notícies i titulars.  

- Per finalitzar, a la contraportada s’hi pot trobar un poema, un butlletí oficial, més anuncis, 

serveis, correus, etc.  
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Els documents escanejats o fotografiats. Si hi ha transcripcions s’han 

d’incloure
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Objectius didàctics de la proposta

 
 

Els objectius principals que ens hem plantejat per la present proposta i que tenen relació directa 

amb els continguts que es treballaran són: 

 

● Fer ús de diferents mitjans i estratègies per compartir i analitzar una font de manera 

conjunta a l’aula. 

● Observar de manera detallada una font i ser capaç d’extreure’n informació relacionada amb 

la seva estructura i composició. A la vegada, aprendre a extreure’n informació sobre la 

demografia, l’economia, la cultura, etc. per tal d’entendre com vivia la societat del passat.  

● Fer ús d’una font primària per interpretar el present, el passat i imaginar el futur.  

● Comprendre els fets i successos de la història.  

● Utilitzar una font històrica com a model i si escau, una d’actual, per crear o idear una font 

futura, tenint en compte les característiques de la societat.  

 

 

Continguts que apareixen a la proposta

 
 

Fent referència al Decret 119/2015 de la Generalitat de Catalunya, que marca l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària, els continguts que es treballaran en el transcurs de les 

activitats plantejades són els següents: 

● Persones, cultures i societats 

○ Ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions. 

○ 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. 

● Canvis i continuïtats en el temps 

○ Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i 

successió d’esdeveniments històrics. 

○ Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i 

del present i la construcció del futur.  
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Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, amb tots els 

materials a punt

 
 

Sessió 1 

 

La sessió es dividirà en tres parts: 

- Introducció i preguntes inicials (20 minuts) 

- Descoberta i observació de l’estructura del diari per grups ( 15 minuts) 

- Posada en comú i lectura d’una notícia (15 minuts) 

 

Com a sessió introductòria es presentarà la font primària. Es tracta d’un diari del 1890 que té per 

títol “Diari de Girona”. Els hi presentarem com una eina de comunicació que ha estat molt important 

des de l’aparició de la impremta fins al dia d’avui, ja que el fet d’utilitzar el diari ens permet accedir 

al passat d’una manera immediata. Es tracta d’un document que van llegir milers de persones en el 

seu moment i que era de gran influència i importància en l’àmbit de la comunicació i el periodisme.  

Partint d’aquesta idea principal i per tal de despertar la curiositat dels alumnes vers l’origen de la 

font primària, els hi podríem fer preguntes com per exemple: “Què pot tenir d’interessant un diari de 

fa tant de temps? Quina informació ens pot aportar?, Per què està guardat en un arxiu?, Què més hi 

podem trobar en un arxiu?, etc.”. 

A continuació es faran grups i se’ls entregarà una còpia de la font original. En un primer moment els 

farem observar les pàgines, l’estructura i com està organitzat: els anuncis, el tipus de lletra, la 

informació que presenta, l’estructura de les pàgines i de la informació, etc. D’aquesta manera 

s’aniran familiaritzant amb el format. Es pot fer una pluja d’idees i anotar a la pissarra tots aquells 

elements que podrem observar perquè els serveixi de guió.  

Una vegada tots els grups hagin tingut el temps suficient per investigar i descobrir el document que 

se’ls ha ofert, conjuntament, es farà una posada en comú de tots els aspectes a destacar que hi han 

observat. En el transcurs d’aquesta tasca, el mestre serà l’encarregat de dinamitzar el diàleg, 

fomentant en tot moment l’assertivitat entre els alumnes. També es podrà fer una lectura ràpida 

d’alguna notícia que s’hi menciona, per tal de poder veure com està escrita la notícia, l’idioma, el 

vocabulari que es feia servir, etc. 

El que es pretén és que tot l’alumnat tingui l’oportunitat de conèixer una font primària en la seva 

totalitat, sense “mutilacions”. Diaris sencers on apareguin els anuncis, preus, notícies, tant aquelles 
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que avui semblen importants com aquelles que en el seu moment van ser rellevants i avui dia no ho 

són. Aquest fet ajudarà als alumnes a comprendre com vivia la societat temps enrere.  

Per fer-ho, la mestra en tot moment anirà fent de guia, tot encaminant la sessió per tal que 

s’assoleixin els objectius plantejats i que tot l’alumnat es fixi en especial amb aspectes concrets de la 

font.  

 

*En cas de no aconseguir la còpia original es passarà una reproducció amb el projector/pantalla 

digital. 

 

Sessió 2 
 

La sessió es dividirà en tres parts: 

- Refrescar idees (5 minuts) 

- Lectura del diari i completar la taula proposada (30 minuts) 

- Posada en comú (20 minuts) 

Al llarg d’aquesta sessió es continuarà treballant amb la font primària. En primer lloc es repartirà el 

diari antic a cada grup però no ens fixarem tant en l’estructura sinó que donarem més importància a 

tota aquella informació que apareix dins el diari. Aquesta informació ens permetrà identificar i 

observar les característiques i les necessitats de la societat que del 1890. La posada en comú al final 

de la sessió ens servirà per entendre, una mica més, com era la societat d’aquella època. 

Prèviament, farem una breu reflexió per situar-nos, refrescar les idees i tornar-se a endinsar en la 

font primària, recordant el document que tenen a les mans i la seva importància.  

L’activitat consistirà a omplir una taula comparativa on es mostrin les observacions i reflexions entre 

el diari antic i l’actual. És a dir, se’ls entregarà una taula amb una sèrie de punts que hauran 

d’observar en els diaris i que desenvoluparan en el document, com la que es mostra a continuació: 

 

Aspectes a tenir en compte Font primària (diari antic) Font actual (diari actual) 

Anuncis   

Aspecte general   

Notícies    

Informació general   
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Després d’aquesta activitat es farà una posada en comú sobre totes aquelles anotacions que hagin 

fet a la taula. El paper de la mestra serà primordial a l’hora d’anar més enllà en alguns temes i de 

formular preguntes que generin un conflicte cognitiu. Els punts a tractar seran els següents: 

- Anuncis: Els anuncis són prou motivadors i atractius per comprar el producte? Per què 

llavors la gent ho comprava? Quant d’espai ocupen? A quin tipus d’anunci se li dóna més 

importància? Apareixen els preus dels productes? De què són els anuncis? Avui dia ens 

trobem amb anuncis d’aquest tipus? Quins anuncis trobem en diaris actuals? 

- Aspectes generals: Quins apartats apareixen? Hi ha els mateixos apartats que en un diari 

actual? Com és la portada i la contraportada? Quin idioma utilitza el diari? Com són els 

titulars, atrauen la nostra atenció fàcilment? Totes les notícies tenen el mateix tipus de títol? 

Els apartats o temes a tractar segueixen algun tipus d’ordre temàtic? 

- Notícies: Les notícies ens semblen interessants? Quins temes tracten sobretot? D’on són la 

majoria de notícies? Trobem informació d’arreu del món? Les notícies del diari antic són 

molt diferents de les del diari més modern? Com està explicada cada notícia, és a dir, ens 

expliquen tots els detalls o el més rellevant? 

- Informació general: La informació que apareix és important? Hi trobeu a faltar alguna cosa? 

Creieu que la informació del diari era interessant i constructiva pels seus lectors? A quin 

tipus de lectors està destinat? Les notícies tenen relació entre elles? 

Cal destacar que tot el que tractin al llarg de la sessió, quedarà plasmat en la llibreta individual de 

cadascú, tant la reflexió individual inicial com la reflexió final grupal. D’aquesta manera, esdevindrà 

una eina útil en qualsevol moment per poder recordar els aprenentatges apresos.  

 

Sessió 3 

 

L’última proposta plantejada per a tractar les fonts primàries consisteix a fer anar als alumnes més 

enllà de l’actualitat. Doncs un cop hem vist com és un diari antic i l’hem comparat amb un d’actual, 

creiem interessant que els alumnes pensin en com serà en un futur la font primària que hem 

utilitzat. És a dir, passem de treballar en un primer moment el passat, per comprar-ho amb el 

present i predir el futur.  

L’activitat, doncs, consistirà que cada alumne, individualment, creï un exemplar d’un diari del futur, 

que inclogui tots els elements que s’han treballat i desenvolupat a les sessions anteriors.   
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Així doncs, es proporcionaran fulls de paper DIN-A3, un màxim de tres per alumne, que hauran de 

doblegar per la meitat i on presentaran l’estètica d’aquest futur diari, algun titular que s’hi podria 

presentar, les imatges que hi podrien aparèixer, els anuncis, etc. Per tant, tothom tindrà la 

possibilitat d’escollir com vol crear respecte al diari del futur: una portada, algunes pàgines on poder 

incloure tot el que s’ha estat treballant (anuncis, notícies, informació general, contraportada, etc.), 

etc. 

En aquest moment, serà interessant que els alumnes comparteixin les seves inquietuds sorgides, 

idees, prediccions, etc. Per tal que tothom pugui conèixer les concepcions que té cadascú sobre el 

futur pròxim.  

Un cop tothom ja hagi acabat el seu disseny de futur diari, s’exposaran els treballs per tal que 

tothom tingui l’oportunitat d’explicar i justificar el perquè del seu disseny.  

Avaluació 

 

Per tal d’avaluar les presents sessions, s’utilitzarà l’observació directa del mestre/a. D’aquesta 

manera, en el transcurs de les diferents tasques, serà el responsable d’anar observant els processos i 

les respostes que tenen els alumnes en relació als aspectes plantejats. A través d’aquesta avaluació 

continua, es pretén afavorir l’autoregulació dels aprenentatges, ja que el mestre/a en tot moment 

intervindrà, per tal de corregir possibles actuacions errònies.  

En grans trets, els aspectes que es tindran en compte a l’hora d’avaluar seran propis de les tasques 

demanades, així, s’avaluarà l’atenció de l’alumnat, si aquests són capaços d’establir connexions 

entre els diaris antics i els d’ara, si són capaços de visualitzar les diferències més característiques, si 

són capaços d’entendre l’estructura del diari antic, entre d’altres.  

Convé destacar, que l’observació continuada que realitzi el mestre/a serà clau, per tal que es pugui 

conduir a l’alumnat a la consecució dels objectius d’una manera significativa i motivadora.  
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