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1. Descripció de l’arxiu al qual us heu dirigit; les seves funcions i 
resum de quins són els seus fonts. 

 
L’arxiu que hem consultat per poder realitzar la pràctica és: l’Arxiu Municipal de 

Girona, que forma part del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions 

(SGDAP). Es tracta d’un servei de l’Ajuntament de Girona que es dedica a la 

gestió, tractament i conservació dels documents històrics. 

Tots els seus documents i fons es classifiquen en tres tipus de serveis: 

1. L’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament. 

2. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 

3. L’Arxiu històric de la ciutat. 

 

L’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament, com bé diu el seu nom, es dedica a 

gestionar els documents de l’Ajuntament, és a dir, els documents administratius 

de la ciutat per tal que tots els ciutadans tinguin accés a la consulta de 

qualsevol document d’aquest caràcter. També tenen la funció de decidir quins 

documents seran els que formaran part de l’Arxiu històric de la ciutat i que, per 

tant, es conservaran. 

El CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge) es dedica a gestionar, 

únicament, els documents de caràcter sonor i les imatges, que inclouen vídeos 

i fotografies. 

L’Arxiu històric de la ciutat té la funció de preservar tota la documentació que 

els dóna l’Ajuntament per tal de deixar constància de les accions dutes a terme 

per aquesta institució. Així com també, conserva documents que formen part 

del patrimoni de la ciutat o el municipi de Girona. Els tipus de fons que 

conserven són de caràcter econòmic, social i cultural. Hi ha documentació 

d’associacions, empreses, entre altres. 

 

Algunes de les seves principals funcions són: 

• Preservar els documents. 

• Informar sobre els documents. 

• Donar un servei d’orientació en la consulta de fons primàries. 

• Assessorar, gestionar i organitzar les diferents fons de les quals 

disposen. 
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Tot i que per dur a terme el treball, hem pogut trobar fons primàries penjades a 

la web de l’Arxiu Municipal. Primerament, vam anar a fer una visita a l’Arxiu 

Històric de Girona, creat el 1951. Preserva fons de l’Administració local, 

autònoma, de l’estat, documents empresarials, de comerços i també personals 

(referents a alguna família de la ciutat), entre altres. A més, disposa de serveis 

de referència, d’assessorament, de difusió… Per tant, és un bon lloc per trobar 

documents de la ciutat tant per la consulta personal com per treballar des d’una 

perspectiva més didàctica, ja que disposen de serveis didàctics per tal de 

facilitar materials per treballar a l’aula amb els alumnes. 

 

 

2. Proposta didàctica amb fonts primàries. 
2.1. Justificació dels documents triats: per què els heu triat? Per què 

són importants? 
 

Per començar, abans de triar els documents, vam fer una pluja d’idees i 

estàvem entre diferents temes. Finalment, n’havíem d’escollir dos: algun fet 

històric de Girona que sortís al diari o les cartes i els dibuixos que hi havia a 

l’arxiu sobre la Guerra Civil Espanyola. 

No ens ho vam pensar dues vegades i vam escollir els documents de la guerra, 

ja que treballar la guerra civil amb dibuixos i cartes és bastant interessant i un 

recurs didàctic més motivador pels alumnes. 

D’aquesta manera, els documents triats ens mostren com dos amics s’envien 

cartes per saber com estan en relació als esdeveniments que estan passant en 

aquella època. També hi ha els dibuixos, que són més pictòrics on es 

representen situacions que han viscut durant la Guerra Civil. Pensem que a 

través d’aquest documents els alumnes és poden fer una idea de com era 

aquella situació des del punt de vista de dos homes que van anar al front i van 

haver de participar en la guerra. Així com també, es podran fer una idea de 

com era la seva vida, ja que a partir dels dibuixos els alumnes poden intuir què 

feien, què sentien, etc. 

Creiem que parlar de la Guerra Civil amb els alumnes és molt important i més 

si utilitzem fonts primàries, ja que això li dóna més credibilitat al treball i els 

alumnes tenen més curiositat pel tema. 
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A més, el fet de no poder portar a l’aula persones que ens expliquin en primera 

persona les seves vivències durant la guerra, fa que s’hagi de recórrer a les 

fonts primàries. Aquests documents ens mostren el testimoni de dos homes i 

així els alumnes es fan una idea de la Guerra Civil. 

Aquesta proposta didàctica amb el treball dels documents anirà adreçada per 

alumnes de cicle superior (5é i 6é de primària). 

 

 

2.2. Els documents escanejats o fotografiats. 
 
Els documents que hem fet servir són  un recull de cartes i dibuixos enviats des 

del front l’any 1937 per Pere Caselles què els podem trobar a la pàgina web de 

l’Arxiu Municipal de Girona: 
 

DIBUIXOS  

 

Pere Caselles,30 de agost de 
1937 “Una arenga bericaldista” 
 
En aquest dibuix podem veure 
representat unes persones que 
estan reunides i que 
discuteixen o debaten sobre 
algun tema d’interès. 

 
 

 

Pere Caselles,30 de setembre 
de 1937 “Una guàrdia a 
l’avançadeta” 
 
En aquest dibuix es pot veure 
com una persona vigila a una 
altra que sembla estar 
refugiada en un lloc amagat. 
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Pere Caselles, 30 de setembre 
de 1937 “Una bateria 
baricaldista” 
 
En aquest dibuix podem veure 
un grup de gent en línia tirant-
se pets. 

 
 

 

Pere Caselles, 8 de novembre 
de 1937 “Xavola” 
 
En aquest dibuix podem 
observar quatre individus, un 
dels quals està dormint. 

Les altres persones estan 
preparant alguna cosa. 

 
 

 

Pere caselles, 7 de novembre 
de 1937 “Matant l’estona” 
 
En aquest dibuix podem 
interpretar com unes persones 
estan a la vora del foc menjant 
i bevent, passant l’estona tots 
junts. 

 
 

 

Pere Caselles, 9 de desembre 
de 1937 “Consigna” 
 
Aquest dibuix pot representar 
un guàrdia que està donant 
indicacions a uns vigilants. 
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PARTS DELS DIARIS 
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CARTES 
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Per veure les cartes amb millor qualitat, dirigiu-vos a la següent pàgina web: 

http://www.girona.cat/sgdap/dia_mundial_correu_2017/tots_documents.php 
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2.3. Objectius didàctics de la proposta. 
• Oferir fonts primàries per a la comprensió i interpretació de la Guerra 

Civil. 

• Analitzar imatges i cartes per comprendre la Guerra Civil Espanyola. 

• Escriure una carta a partir de la informació obtinguda de la guerra tot 

posant-se en la pell de les persones d’aquella època. 

• Saber relacionar les cartes amb els dibuixos i deduir com era la vida 

durant la guerra. 

• Treballar en grup i respectar les opinions dels altres. 

 

2.4. Continguts i competències que apareixen a la proposta. 
A partir del Currículum d’Educació Primària, Decret 119/2015: 

Continguts 

Propis de l’àrea de coneixement del medi social i cultural 

- Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents 

llenguatges. 

- Comprensió del temps cronològic: Guerra Civil. 

- Ús de diferents fonts històriques per tenir informació sobre un fet o 

esdeveniment i obtenir elements per explicar les accions humanes. 

- El món contemporani: fets bàsics de la història de Catalunya i Espanya. 

Competències 
Competències bàsiques 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

- Competència artística i cultural 

- Competència d’aprendre a aprendre 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi 

· Dimensió món actual 

- 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. 
· Dimensió ciutadania 

- Competència 13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement 

dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics. 
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2.5. Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, amb 
tots els materials a punt. 

 

SESSIÓ 1 

NOM DE L’ACTIVITAT 

Descobrim Pere Caselles i la Guerra Civil 

DESENVOLUPAMENT 

Per introduir el tema preguntarem als nens si han sentit a parlar a casa sobre 

la Guerra Civil i si aquests han vist documents com llibres de l’època, objectes 

o fotografies i si en tenen alguna referència. A més, preguntarem als nostres 

alumnes si han comentat aquests fets amb els seus avis, que poden ser els 

testimonis més propers per explicar aquest conflicte civil. Seguidament, 

preguntes com: és una guerra i què entenen per civil. A continuació, el docent 

els explicarà breument què va succeir durant aquesta guerra. El docent també 

mostrarà el quadre del Gernika com a exemple i com un artista conegut en 

aquella època veia la Guerra Civil. 

Després, es farà una breu explicació sobre qui és Pere Caselles. Després, es 

repartiran els dibuixos i els alumnes faran una interpretació. Per grups, hauran 

de completar una fitxa amb algunes preguntes en relació al que veuen i 

interpreten dels diferents dibuixos (vegeu annex 1). 

Finalment, es farà una posada en comú i el docent aclarirà els dubtes que faci 

falta. 

METODOLOGIA 

Primer de tot, treballaran tots els alumnes junts mentre expliquen que saben 

de la Guerra Civil. Després, es distribuiran en petits grups per tal de dur a 

terme l’activitat d’interpretació dels dibuixos. 

Finalment, en la posada en comú, es tornarà a treballar amb tot el grup-classe. 

El paper del docent serà de guia i observador mentre els alumnes fan 

l’activitat, tot i que també tindrà un paper magistral per fer les explicacions 
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sobre la Guerra Civil. 

MATERIAL 

-Imatge del quadre de 

Gernika. 

-Dibuixos de Pere 

Caselles. 

-Fitxa amb les 

preguntes. 

-Llapis i goma. 

ESPAI/DISTRIBUCIÓ 

A l’aula habitual dels 

alumnes 

DURADA 

55’ 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Adequarem l’activitat per a nens que puguin presentar alguna dificultat 

d’aprenentatge. Per això, els farem assentar a primera fila i quan hagin de 

treballar en equip hauran d’estar amb alumnes que el/la puguin ajudar. 

 
 

SESSIÓ 2 

NOM DE L’ACTIVITAT 

Descobrim curiositats i dubtes. 

DESENVOLUPAMENT 

Abans d’iniciar l’activitat del dia, es fa un petit repàs del que és va estar xerrant 

a l’activitat anterior, sobre la Guerra Civil i la pintura de Picasso, Gernika. Un 

dels temes més destacats van ser les conseqüències socials i psicològiques 

que va suposar la Guerra Civil, i un dels murals més coneguts és el de 

Gernika, aquest representa el patiment que va haver-hi en les persones durant 

aquella situació. 

Seguidament passem a l’activitat del dia, en el qual els infants és reparteixen 

en grups de 5 perquè hauran d’analitzar unes cartes escrites per la mateixa 

gent que va anar a la guerra, per fer-ho, seguiran per ordre unes preguntes 

molt bàsiques que és fa un historiador quan vol analitzar i comprendre una font 



 

 
 

13 

històrica. (Vegeu annex 2) 

METODOLOGIA 

Per fer aquesta activitat, els infants es reuniran en grups de 5 persones, i 

partiran d’una font històrica, en aquest cas una carta, i d’una fitxa amb algunes 

de les preguntes més bàsiques que segueixen els historiadors com a protocol 

per analitzar una font. Els infants han de saber organitzar-se per anar 

responent-les en ordre i finalment ells haver de qüestionar-se preguntes e 

inquietuds a partir dels recursos que els hi oferim. 

El docent en aquesta tasca estarà en tot moment donant recursos i guiant als 

infants en qualsevol situació, i sobretot observar en tot moment, com gestionen 

l’activitat. 

MATERIAL 

-Les cartes i escrits. 

-Una fitxa de preguntes 

bàsiques. 

-Llibres (a la biblioteca 

de l’aula) sobre la 

Guerra Civil. 

-Tablet (cercar 

informació). 

-Diaris i dibuixos sobre 

els fets. 

-Llapis i goma. 

ESPAI/DISTRIBUCIÓ 

A mateixa aula dels 

infants. 

 

 

DURADA 

45-50’ (depenent del 

repàs i reflexió inicial) 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Si hi ha algun nen/a nou (que no es comunica amb el mateix idioma), o bé 

algun infant amb alguna dificultat d’aprenentatge com la dislèxia, entre d’altres, 

entre totes i tots els membres del grup i l’ajuda de la mestra facilitarem el tema 

de la lectura i intentarem que elles i ells es sentin a gust amb l’equip de treball i 

amb elles i ells mateixos. 
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SESSIÓ 3 

NOM DE L’ACTIVITAT 

Hi ha relació dels fragments i els dibuixos?  

DESENVOLUPAMENT 

Enllaçant amb l'anterior sessió i partint del que els alumnes han treballat. La 

mestra per refrescar la memòria els hi projectarà a la pissarra digitals els 

dibuixos i les cartes de la pàgina web de l'arxiu municipal de Girona. Un cop 

acabat la mestra els hi reparteix els dibuixos a cada grup els dibuixos i 

diferents retalls de les cartes que han treballat en l'anterior sessió. El repte que 

posa la mestra és investigar si els fragments retallats i els dibuixos tenen 

alguna relació. Per aquest motiu cada grup hauran de llegir i observar molt bé 

el material que tenien a sobre la taula. Un cop pensis que hi ha alguna frase o 

fragments que tingui relació amb alguna imatge s'ha d'escriure a darrera d'ella. 

Per acabar aquesta sessió entre tots els companys/es es posarà en comú. 

(vegeu annex 3). 

METODOLOGIA 

Els alumnes treballaren per grups cooperatius entre 4 o 5 membres i hauran 

de resoldre aquest repte que la mestra els hi planteja, si algun dels fragments 

repartits de les cartes enviades coincideix amb alguns dels dibuixos o tenen 

alguna relació. 

La mestra farà de guia i els ajudarà sempre que sigui necessari en algun 

moment. 

MATERIAL 

-Pissarra digital 

-Diferents troços de 

fragments de les cartes 

treballades 

-Els dibuixos que es van 

enviar durant la Front 

ESPAI/DISTRIBUCIÓ 

Per realitzar aquesta 

activitat es farà a la 

mateixa aula. 

 

DURADA 

55’ 
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1937 

-Llapis i goma 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Si teníem algun cas amb dislèxia. Li costa molt el fet de llegir. En aquest cas, 

amb el suport dels seus companys un d'ells en el moment de llegir el fragment 

l'ajudarà a llegir per tal que no es posi nerviós/a. 

 

 

SESSIÓ 4 

NOM DE L’ACTIVITAT 

La nostra interpretació i el paper de les fonts primàries 

DESENVOLUPAMENT 

Aquesta quarta i última sessió es dividirà en tres parts. 

A l’inici, els alumnes escriuran una carta com a resposta a Ferran. És a dir, els 

alumnes han d’escollir una de les cartes treballades anteriorment i redactar-ne 

una de nova com a resposta, com si els alumnes fossin la família de Ferran i 

responen al seu fill. 

Pel que fa a la segona part, els alumnes faran un dibuix representant la guerra 

i com ells se sentirien en una situació d’aquest tipus a partir de tota la 

informació que han après en les altres sessions. Un cop acabat, podran 

mostrar-los a la resta de companys. 

Per finalitzar la sessió, es realitzarà un petit debat on els alumnes parlaran 

sobre el que han après, si ha estat interessant i reflexionaran sobre el paper 

de les fonts primàries, tenint en compte quina utilitat han tingut les seves 

cartes i dibuixos i si han servit per aprendre i tenir més informació sobre la 

Guerra Civil. 

METODOLOGIA 

Els alumnes treballaran individualment per a la realització de la carta i el 

dibuix. En canvi, a l’hora de fer el debat participarà tot el grup-classe i 
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distribuirem l’aula per tal per tal de crear un semicercle i que tots els alumnes 

es vegin per parlar. 

El paper del docent serà observar com els alumnes realitzen la carta i el 

dibuix, tot i que els pot ajudar recordant tot el que han estat treballant durant 

les altres sessions. Pel que fa al debat, el docent serà el moderador i el que 

guiarà els alumnes. 

MATERIAL 

-Cartes. 
-Sobres. 
-Fulls en blanc DIN-A4. 
-Llapis i goma. 
-Llapis de colors. 

ESPAI/DISTRIBUCIÓ 

A l’aula habitual del 

grup-classe. 

 

DURADA 

55’ 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Si algun alumne/a presenta alguna dificultat, el docent serà l’encarregat 

d’ajudar-lo i, en tot cas, posar l’alumne/a al costat d’un altre que li pugui donar 

un cop de mà. També, si tenen dificultat per redactar, se’ls facilitaria un 

ordinador per escriure la carta, per tal de fer-la sense faltes i comprensible 

(bona lletra). 
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4. Annexos 
 
ANNEX 1. PREGUNTES INTERPRETACIÓ DIBUIXOS. 
 

Nom dels membres del grup: 

Data: 

 

Dibuixos Què interpretem?* 

Dibuix 1:   

Dibuix 2:  

Dibuix 3:  

Dibuix 4:  

Dibuix 5:  

Dibuix 6:  

 

*Passos a seguir: 

1. Observar el dibuix. 

2. Descriure el que veieu. 

3. Interpretar els dibuixos: Qui apareix? Què fan? En quin moment del dia es 

troben? Què creus que senten?... 
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ANNEX 2. PREGUNTES BÀSIQUES PER ANALITZAR UNA FONT 
HISTÒRICA. 
 

- Quin tipus de font és (primària o secundària)? 

- Quina naturalesa té el text? (literari, econòmic, testimonial...) 

- En quina època es troba i a on? 

- Com l'analitzaries dins del context històric? (relacionar-ho amb els fets 

històrics). 

- Quines són les idees principals? 

- Compara-ho ( la carta) amb una font actual (una carta d’abans amb les 

de avui dia: ús de la tecnologia). 

- Altres preguntes: Interpretació pel que poden llegir, quant de temps 

pensen que passarà en arribar la carta als familiars, quina és la sensació 

al llegir una carta que prové des de el llunyà... 
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ANNEX 3. FRAGMENTS PER TREBALLAR EN LA SESSIÓ 3. 
 
A)  

 
 
B) 

 
 
C) 

 
 
D) 

 
 
E)                                                                            F) 

  
 
G) 
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