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1. Descripció de l’arxiu històric 

Descripció de l’arxiu al qual us heu dirigit, les seves funcions i resum de quins són els seus 

fons. 

L’arxiu és una institució encarregada de l’emmagatzematge, el tractament i la preservació dels 

documents que hi arriben, tant d’entitats privades com públiques.  

Els encarregats del sistema de gestió documental en un arxiu són els arxivers amb titulació 

universitària.  

 

Per tal de realitzar la nostra proposta didàctica ens hem dirigit a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 

Empordà. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (ACAE) forma part de la Xarxa d'Arxius 

Comarcals de la Generalitat de Catalunya i es troba a la ciutat de Figueres. 

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà va ser creat el 31 de gener de 1984, però la seva 

inauguració es va fer passats set anys, l’any 1991. Es troba ubicat a l’antic escorxador 

municipal projectat per l’arquitecte Josep Azemar Pont, un dels edificis modernistes catalans 

més destacats.  

Per la realització del treball hem fet una visita presencial a l’arxiu, on ens han permès la 

consulta de fonts sobre la fortalesa més coneguda de l’Empordà, el Castell de Sant Ferran.  

Durant aquesta consulta vam poder tenir accés a una col·lecció fotogràfica feta per Josep 

Maria Cañellas l’any 1888-1889, que finalment vam escollir com a eina didàctica juntament 

amb la correspondència militar compresa dels anys 1906 i 1913. 

 

Aquestes són les principals funcions de l'Arxiu Municipal de Figueres: 1 

- Recollir, conservar i servir la documentació, tant a l'Ajuntament com als particulars. 

- Elaborar els instruments de descripció que permetin l'accés dels usuaris als documents. 

- Garantir l'accés dels ciutadans a la documentació dipositada a l'Arxiu, tant per a la 

resolució de gestions quotidianes i administratives, com amb finalitats d'investigació 

científica. 

- Divulgar el patrimoni documental del municipi. 

- Fomentar la protecció i recuperació del patrimoni documental de la ciutat. 

                                                
1 Informació extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de Figueres: http://ca.figueres.cat/la-

ciutat/cultura/arxiu-municipal/serveis-i-funcions-17710/ 

 

http://ca.figueres.cat/la-ciutat/cultura/arxiu-municipal/serveis-i-funcions-17710/
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/cultura/arxiu-municipal/serveis-i-funcions-17710/
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No obstant això, cal destacar que en la cerca de les fonts primàries a emprar vam tenir certes 

dificultats, atès que el Castell de Sant Ferran en tenen delegada la gestió els militars i, per tant 

moltes de les fonts a consultar estan sota control seu.  

2. Proposta didàctica amb fonts primàries 

El Castell de Sant Ferran 

El Castell de Sant Ferran és una fortalesa ubicada al sector nord-est del municipi de Figueres, 

Alt Empordà, sobre el turó de la Muntanyeta. Es considera la fortificació més gran d’Europa 

pel que fa a les seves dimensions. L’any 1949 va ser declarada Bé d'Interès Cultural i 

catalogada com a Monument Històric Artístic. 

Es gestiona a través del Consorci del Castell de Sant Ferran, format per tres membres: el 

Ministeri de Defensa d'Espanya, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres. 

 

Història 

La fortalesa fou construïda al segle XVIII com a necessitat per reforçar la frontera després del 

tractat dels Pirineus (1659). Concretament l’any 1753 es van iniciar les obres del Castell sota 

la direcció de l’enginyer militar J.M. Zermeño, i l'any 1766 es va inaugurar la fortalesa.  

Pel que fa als segles XIX i XX destaquem els següents fets històrics donat que contextualitzen 

les fonts històriques escollides per aquesta pràctica.  

Durant el segle XIX el castell va ser pres diverses vegades per part de les tropes franceses. 

L’any 1808 fou ocupat per les tropes de napoleó durant la Guerra del Francès i el 1823 per 

l'exèrcit francès dels Cent Mil Fills de Sant Lluís  

Referent al segle XX, concretament del 1906 al 1933, una part del castell es va destinar a 

funcions de penal civil. Durant la guerra Civil (1936-1939) les tropes republicanes en retirada 

hi van emmagatzemar armament i obres. A més, el règim franquista hi va mantenir unitats de 

l'exèrcit fins a l'any 1965. Des d'aleshores va passar a ser presó militar fins al 1991. 

Des del 1997 fins a l'actualitat, la fortalesa està oberta per a tot el públic per a fer-hi visites. 

 

2.1 Justificació del o dels documents triats 

Els documents que hem escollit per potenciar el treball amb fonts primàries a l’escola, 

concretament a Cicle Superior,  són els següents:   
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- Fotografies de l’any 1888-1889 del castell de Sant Ferran: hem escollit l’ús de 

fotografies perquè ens permeten veure situacions que complementen els textos. Són 

elements que permeten veure la realitat de l’època tal com era. No obstant això, les 

fotografies també ens permetran fer comparacions de l’abans i l’ara. És a dir, els 

infants comprendran el passat fent ús de les fotografies i, això els ajudarà a analitzar i 

finalment comprendre el present. Les fotografies de la col·lecció són un total de deu, 

però per realitzar el treball amb els infants hem escollit les que s’identifiquen millor 

amb les parts pròpies de tot castell.  

- Correspondència militar dels anys 1906-1913 dels militars del Castell de Sant 

Ferran: el nombre de cartes que formen part d’aquesta col·lecció és molt elevat, així 

que vam fer una selecció amb la intenció que les escollides reflectissin la situació de 

l’època i ens permetessin una visió entenedora del que era el Castell de Sant Ferran 

durant els segles XIX i XX.  Atès que en alguns casos la lletra era intel·ligible, vam 

triar correspondència que tingués una transcripció a màquina, per tal que sigui més 

entenedor i permeti realitzar una anàlisi més profund. 

 

En resum, considerem que aquests documents representen de manera significativa els 

objectius i continguts didàctics que volem treballar a la nostra proposta. A partir d’aquestes 

fonts primàries, els alumnes de Cicle Superior tindran l’oportunitat de conèixer el Castell de 

Sant Ferran, una fortalesa representativa de la ciutat de Figueres i, els farem obrir els ulls a la 

història. Alhora, els documents utilitzats generen empatia, ja que els infants s’hi poden sentir 

identificats amb la informació i/o història que se'n desprèn.  

 

2.2 Reproducció de les fonts emprades 

REFERÈNCIA DE LA FONT: ACAE110-45 

Castell de Sant Ferran antic, totes les fotografies van ser fetes per Josep Maria Cañellas per 

la col·lecció privada del sr. Josep Rubaudonadeu. Estan documentades de l’any 1888-1889. 
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Referència de la font: ACAE110-85-T1-4280. Correspondència militar dels soldats entre els 

anys 1906-1916. 
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2.3 Objectius didàctics de la proposta 

Els objectius didàctics marcats en aquesta proposta són els que es detallaran a continuació: 

● Identificar i analitzar els processos de canvis relacionats amb el pas del temps, la 

societat i la cultura. 

● Diferenciar les fonts primàries de les secundàries a través de l’anàlisi i la investigació 

per obtenir informació significativa. 

● Conèixer la relació entre el Castell de Sant Ferran i la ciutat de Figueres, segons 

l’època històrica.  

● Reconèixer i respectar el patrimoni cultural com a herència de les generacions 

anteriors. 

● Fomentar l’interès per la cultura i els fets històrics. 

● Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, 

cooperativa i dialogant. 

 

2.4 Continguts que apareixen a la proposta 

Els continguts de l’àrea de coneixement del medi social i cultural de cicle superior que 

apareixen en aquesta proposta didàctica són els següents: 

Referent al bloc Persones, cultures i societats els continguts específics que es treballen són: 

- Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. 

- Reconeixement de la diversitat d’opinions. 

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

 

Pel que fa al bloc Canvis i continuïtats en el temps destaquem: 

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

d’esdeveniments històrics. 

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

sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les accions humanes. 

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

present i la construcció del futur. 

- Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi respecte. 
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Així doncs, els continguts de l’àrea de coneixement del medi social i cultural en relació a 

aquesta proposta es basen en la disciplina de la història. D’aquesta manera, l’alumnat podrà 

situar-se en un espai i temps determinats fent ús de diferents fonts i instruments per 

comprendre el món que els envolta.  

 

2.5 Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge 

Un cop recollits els documents i les fonts primàries necessàries hem dissenyat les següents 

activitats d’ensenyament i aprenentatge  que permetran un treball de fonts, tant primàries com 

secundàries, entorn de la temàtica del Castell de Sant Ferran. 

 

Activitat 1: Primera aproximació i activació de coneixements previs 

Objectius:  

- Aportar coneixements previs envers: els 

castells, la seva funció, els habitants, els 

actes, etc. 

- Comprendre el temps cronològic. 

- Cercar informació a través d’Internet. 

- Aprendre nous continguts mitjançant les 

TIC (Kahoot).  

Continguts: 

- Utilització d’Internet per a la cerca 

d’informació (imatge, text i àudio) a 

través de: cercadors, paraules claus, 

adreces web. Tractament de la 

informació. 

- Comprensió del temps cronològic: 

identificació de la durada, simultaneïtat i 

successió d’esdeveniments històrics. 

Metodologia: En la realització d’aquesta activitat s’utilitzarà una metodologia activa, on els 

alumnes seran els agents principals de construir el seu coneixement. 

Desenvolupament de l’activitat: 

En aquesta sessió es mobilitzarà i s’activarà el coneixement que tenen els infants sobre les fonts 

primàries i secundàries i, en concret sobre el Castell de Sant Ferran. 

Primerament, es planteja als infants que cerquin un exemple de font primària i font secundària. Per 

tal de realitzar-ho, els infants disposaran d’ordinadors cada grup de 2 infants. Tot seguit, presentem 

els companys el que hem trobat. Serà en aquest moment que la mestra intervindrà aportant la 

diferència entre ambdues fonts perquè els diferents grups contrastin la informació trobada i facin 

modificacions si s’escau. 

Un cop conegudes les fonts primàries i secundàries, coneixerem l’objecte d’estudi: el Castell de 

Sant Ferran. Individualment els alumnes respondran a la pregunta de l’activitat  número 1: primera 
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aproximació i activació de coneixements previs, de la motxilla didàctica.2 

Després de realitzar aquesta tasca, es farà un breu comentari general a l’aula sobre aquesta primera 

activitat. D’aquesta manera, els alumnes i la docent podran posar en comú els seus coneixements. 

Per finalitzar, els nens i les nenes realitzaran un Kahoot3. Mitjançant aquesta plataforma la mestra 

presentarà el castell formulant preguntes per saber quin és el grau de coneixement. Així doncs, a la 

pissarra digital de l’aula apareixeran les preguntes i les corresponents respostes i, els alumnes, 

hauran d’escollir la resposta correcta mitjançant un dispositiu digital, com la tauleta. D’aquesta 

manera, els alumnes responen a temps real les preguntes i les seves respostes apareixen en forma de 

gràfic a la pissarra digital per poder veure i comentar quines són les respostes errònies, falses 

creences, respostes encertades, etc.  

Aquest seria l’enllaç del Kahoot i el codi per jugar 5411309: https://play.kahoot.it/#/k/e173d366-

7959-4022-a644-cca25251ecea  

 

Alguns exemples de 

preguntes i 

respostes a 

formular serien: 

 

 

 

                                                
2 Visualitzar Annex: motxilla didàctica 
3 Plataforma educativa que permet crear un sistema de pregunta-resposta basat en el joc obtenint un feedback 

dels alumnes a temps real. 

https://play.kahoot.it/#/k/e173d366-7959-4022-a644-cca25251ecea
https://play.kahoot.it/#/k/e173d366-7959-4022-a644-cca25251ecea
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Temporalització: L’activitat tindrà una durada de noranta minuts. Trenta minuts seran destinats a 

cercar exemples de fonts primàries i secundàries, vint-i-cinc minuts a comentar les cerques en gran 

grup, quinze a contestar l’activitat 1 individualment, i els vint minuts restants per realitzar el 

Kahoot. 

 

 

 

 

Activitat 2: Anàlisi i investigació de les fonts primàries- les imatges 

Objectius:  

- Reconèixer una font primària. 

- Utilitzar les fonts per analitzar l’entorn. 

- Plantejar-se, identificar i resoldre 

interrogants significatius de l’entorn 

natural, social i cultural. 

Continguts: 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, 

documentals, materials) per contrastar 

informacions sobre un mateix 

esdeveniment i obtenir elements per 

explicar les accions humanes. 
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Metodologia: En aquesta sessió s’empra una metodologia de pregunta-resposta, ja que focalitzem 

més el tema en aquells aspectes que més interessen. 

Desenvolupament de l’activitat: 

Un cop desenvolupada aquesta primera aproximació al tema l’alumnat podrà començar l’anàlisi de 

les fonts.  

En aquesta sessió es creen els equips cooperatius que seran heterogenis i formats per 4-5 alumnes (el 

grup base). Es crearan mitjançant una dinàmica, la mestra reparteix unes cartes que porten escrit un 

dels següents rols: - Moderador, 

animador, responsable de material, 

secretari i coordinador.  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració: Targetes dels diferents rols. 

Els alumnes hauran de moure’s per la classe i al moment que la mestra digui hauran d’agrupar-se 5 

persones i aconseguir que cadascú tingui una targeta amb un rol diferent. Si això no succeeix quan 

es fa tres vegades, s’ajuntaran els que tinguin el mateix rol a la targeta i tothom haurà de visualitzar 

les persones que són a cada grup. Quan la mestra ho indiqui, tothom haurà d’agrupar-se amb 5 

alumnes que tinguin un rol diferent.  Quan s’hagin decidit els grups, caldrà que cadascú empleni la 

graella del grup base que trobarà en l’activitat 2, de la motxilla didàctica. 4 

Un cop realitzat els grups, cadascun d’aquests tindrà una de les imatges adjuntes a l’apartat 2.2, 

impreses amb paper amb un format apreciable. En primer lloc, per tal d’introduir el tema als 

alumnes el docent els presentarà el recull de fotografies del Castell de Sant Ferran. En segon lloc, es 

deixarà que els infants observin, durant cinc o deu minuts, la font per intentar desxifrar que ens pot 

arribar a “dir”.  

                                                
4  Visualitzar Annex: motxilla didàctica 
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En segon lloc, els infants hauran de respondre a les preguntes que es formulen i que trobaran 

adjuntes a l’activitat 2: l’anàlisi i la investigació de les fonts primàries-les imatges, de la motxilla 

didàctica.5 

Finalment, cada grup obtindrà una investigació específica segons la imatge que han analitzat. 

Aquest serà el moment per compartir conjuntament amb tots els grups el que hem extret de la font, 

una bona manera de deixar volar la seva imaginació, introduint-se en una època passada tot fomentat 

la curiositat. 

 

Temporalització: L’activitat tindrà una durada d’una hora i quinze minuts. Els primers 15 minuts 

servirà per crear els grups base. Cinc- deu minuts seran destinats a l’observació de les imatges, vint-

i-cinc minuts a respondre les preguntes específiques per a cada imatge. Finalment, els últims minuts 

seran destinats a compartir les informacions extretes dels diferents grups.  

 

Activitat 3: Anàlisi i investigació de les fonts primàries- la correspondència 

Objectius:   

- Reconèixer una font primària. 

- Utilitzar les fonts per analitzar l’entorn. 

- Plantejar-se, identificar i resoldre 

interrogants significatius de l’entorn 

natural, social i cultural. 

Continguts: 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, 

documentals, materials) per contrastar 

informacions sobre un mateix 

esdeveniment i obtenir elements per 

explicar les accions humanes. 

Metodologia: En aquesta sessió s’empra una metodologia de pregunta-resposta, ja que focalitzem 

més el tema en aquells aspectes que més interessen. 

Desenvolupament de l’activitat: 

Continuant amb l’anàlisi de les fonts el docent presentarà, la següent font, la correspondència del 

Castell de Sant Ferran. 

Es formaran els mateixos grups anteriors de cinc infants i cadascun d’aquests grups tindrà una de les 

cartes adjuntes a l’apartat 2.2. Cal destacar que tindran a l’abast les imatges impreses de les dues 

cartes, l’original i la transcrita a màquina.  

En primer lloc, es deixarà que els infants observin, durant cinc o deu minuts, la font per intentar 

desxifrar que ens pot arribar a “dir”. En segon lloc, els infants hauran de respondre a les preguntes 
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que es formulen i que trobaran adjuntes a l’activitat 3: anàlisi i investigació de les fonts primàries-la 

correspondència, de la motxilla didàctica.6 

Finalment, cada grup obtindrà una investigació específica segons la correspondència que han 

analitzat. Aleshores, de manera conjunta, els alumnes podran compartir el que han extret de la font. 

 

Temporalització: L’activitat tindrà una durada de seixanta minuts. Cinc- deu minuts seran destinats 

a l’observació de les imatges sobre la correspondència, vint-i-cinc minuts a respondre les preguntes 

específiques per a cada imatge. Finalment, els últims minuts seran destinats a compartir les 

informacions extretes dels diferents grups.  

 

Activitat 4: Ens convertim en experts 

Objectius:  

- Reconèixer les parts essencials del 

Castell.  

- Desenvolupar la capacitat de treballar 

autonomament i en equip.  

- Desenvolupar estratègies de treball.  

Continguts: 

- Ús de diferents canals per a l’intercanvi 

d’opinions i difusió d’informacions. 

Metodologia: 

La metodologia que es duu a terme són els grups d’experts. Una metodologia que diposita l’alumne 

la responsabilitat d’ensenyar als seus companys. Es divideixen en grups de 5 alumnes on es 

reparteixen les tasques, en el grup base, i seguidament, segons la tasca atorgada, s’agrupen amb 

altres alumnes que treballen el mateix aspecte, és a dir, en els grups d’experts.  

 

Desenvolupament de l’activitat: 

En aquesta sessió, partint dels grups base es faran els grups d’experts. Cadascun dels membres del 

grup s’especialitzarà amb un tema en concret i anirà amb el seu grup d’experts. El contingut amb el 

qual s’especialitzen, hauran d’explicar-lo al seu equip base durant  la sortida al castell de Sant 

Ferran. Això implica que mitjançant el grup d’experts, hauran de decidir a quin lloc concret, han 

d’explicar les coses que han investigat. Ho farem mitjançant un plànol del castell de Sant Ferran que 

hem extret del llibre: Alfaro, J. (2008). Dues hores al castell de Sant Ferran (2a ed.). Figueres: Les 

fortaleses catalanes. Hauran de cercar el lloc exacte on ho volen fer. Utilitzar l’activitat número 4, 
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de la motxilla didàctica. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada grup haurà de discutir en quin tema s’especialitza cadascú:  

Experts en: 

- Les parts del castell. 

- Com es vivia en el castell. 

- Quins oficis es feien en el castell. 

- Canvis de l’estructura del castell amb el pas del temps. 

- Què s’hi fa ara al castell. 

Temporalització: Aquesta activitat durarà una hora i trenta minuts. Haurà de dividir-se en dues 

franges horàries. La primera de 10 minuts on cada grup haurà d’escollir qui va a cada grup 

d’experts, tenint en compte totes les posicions dels membres del grup. L’altra franja horària d’1 hora 

i 20 minuts servirà per decidir quin càrrec exercirà cadascú, per cercar informació i decidir el lloc on 

s’explicarà el que s’ha après.  
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Activitat 5: Sortida al Castell de Sant Ferran 

Objectius: 

- Reconèixer les empremtes del passat. 

- Prendre consciència del pas del temps.  

- Treballar entre iguals i consolidar 

coneixements de manera cooperativa. 

Continguts: 

- Anàlisi de l’evolució d’algun element 

patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi 

respecte. 

- Ús de diferents canals per a l’intercanvi 

d’opinions i difusió d’informacions. 

Metodologia: En aquesta sessió el professor serà el guia del procés d’ensenyament-aprenentatge, 

per tant, els alumnes seran els agents principals encarregats d’aquest procés. A més a més, 

s’implementarà la metodologia dels grups d’experts.  

Desenvolupament de l’activitat: La història s’aprèn raonant però també amb la vivència i el 

contacte amb el patrimoni. És per això, que en la darrera activitat realitzarem una sortida vivencial, 

després d’haver treballat a l’aula les diferents fonts primàries i secundàries.  

Abans de la sortida hi ha un treball a l’aula explicat en l’activitat anterior. A partir de la metodologia 

dels grups d’experts, cadascun d’ells explica la part tractada amb profunditat als seus companys, pel 

fet que ells són els únics que poden transmetre aquesta informació.  

De manera paral·lela, en aquesta visita, els diferents grups d’experts faciliten la comprensió d’una 

època passada.  

Cal destacar que al llarg de la visita i l’itinerari els alumnes realitzaran fotografies de les diferents 

parts del castell. Sobretot dels llocs i espais que apareixen en el recull de fotografies (font primària) 

de l’activitat 5, de la motxilla didàctica 8, però també d’aquells indrets que els suscitin curiositat.  

 

Temporalització: La durada d’aquesta sortida estarà repartida en diferents franges horàries. Pel que 

fa a l’explicació dels grups d’experts, una hora i trenta minuts, aproximadament. Seguidament els 

alumnes amb el seu grup d’experts, hauran de realitzar l’activitat 4, de la motxilla didàctica.9 

 

 

 

 

                                                
8 Visualitzar Annex: motxilla didàctica. 
9 Visualitzar Annex: motxilla didàctica. 
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Activitat 6: Comparació de les fonts primàries i secundàries 

Objectius:  

- Comparar fotografies d’abans i d’ara. 

- Saber transcriure les semblances i 

diferències de les imatges. 

- Prendre consciència del temps. 

 

Continguts: 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, 

documentals, materials) per contrastar 

informacions sobre un mateix esdeveniment i 

obtenir elements per explicar les accions 

humanes. 

Metodologia: En aquesta sessió el professor també serà el guia del procés d’ensenyament-

aprenentatge. Els alumnes seran els agents principals encarregats d’aquest procés. A més a més, 

s’implementarà la metodologia dels grups base.  

Desenvolupament de l’activitat:  

L’objectiu de realitzar les fotografies a la sortida de l’activitat 6 i aquelles que ells hagin volgut, és 

comparar les fotografies antigues amb les actuals fetes per ells mateixos. Aquesta tasca els permetrà 

reconèixer les semblances i diferències entre la versió original i la seva. També els permetrà 

visualitzar l’evolució dels espais i objectes, així com prendre consciència del pas del temps.  

A més a més, introduïm una font secundària, com a eina per contrastar les dades i la informació que 

ens proporcionen les fonts primàries. Concretament ho farem mitjançant l’ús de tres llibres de text:   

- Díaz Capmany, C. (2000). El castell de Sant Ferran de Figueres: la seva història. Barcelona: 

Generalitat de Catalunya.  

- Buxeda, P. (2011). El castell de Sant Ferran de Figueres: el castillo de Sant Ferran de 

Figueres. Figueres : Associació Amics del Castell de Sant Ferran. 

- Alfaro, J. (2008). Dues hores al castell de Sant Ferran (2a ed.). Figueres: Les fortaleses 

catalanes. 

La mestra tindrà els llibres a l’aula. A més a més, farà fotocòpies d’aquelles pàgines que cregui 

rellevants i les repartirà amb els diferents grups base. Els alumnes hauran de treballar les imatges de 

l’activitat 5 de la motxilla didàctica 10 . Tot comparant-les amb l’actualitat i tota la informació que ja 

tenen. Alhora, hauran d’escollir una fotografia que hagin fet ells mateixos perquè els hi ha suscitat 

curiositat i pensar com era abans i com serà d’aquí a uns anys i fer-ho a l’activitat 6, de la motxilla 

didàctica. 11 

Temporalització: Per tal de realitzar aquesta activitat invertirem 60 minuts.  

                                                
10 Visualitzar Annex: motxilla didàctica 
11 Visualitzar Annex: motxilla didàctica 
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Activitat 7: Reflexió 

Objectius:  

- Reflexionar envers tot el que s’ha après.  

Continguts: 

- Comprensió del temps cronològic: identificació 

de la durada, simultaneïtat i successió 

d’esdeveniments històrics. 

Metodologia: Aquesta activitat es realitza individualment.  

Desenvolupament de l’activitat:  

Els alumnes hauran de treballar amb l’activitat 7, de la motxilla didàctica.12 En aquesta activitat es 

fa una reflexió envers el que han après.  

 

Temporalització: Per tal de realitzar aquesta activitat invertirem 30 minuts.  

 

 

Per concloure, podem dir que les activitats plantejades permetran reflexionar sobre la 

importància de les fonts històriques que contribueixen ha extreu informació i dades sobre 

esdeveniments diversos. Per tant, els alumnes podran valorar i reconèixer el patrimoni que els 

envolta, tot participant de manera activa i participativa en activitats de grup. 

Un altre element destacable que treballaran és la noció del temps, concretament el pas del 

temps -passat, present i futur-. És a dir, treballar el canvi i l’evolució que l’ésser humà 

experimenta tant en l’àmbit físic com social. A més, la percepció del temps els permetrà 

prendre consciència de la realitat.  

El fet de dur a terme activitats contextualitzades amb l’entorn proper els ajuda a construir 

coneixement de forma significativa, connectant idees prèvies i noves. Creiem que aquestes 

tasques els permetran situar-se en un temps i espai determinats, així com debatre i ser crítics 

posant-se en la pell d’una determinada persona o situació.  

En resum, cal considerar la idea que la construcció de la noció de temps és un procés 

essencial en el desenvolupament i aprenentatge de l’individu. L’educació hauria de facilitar 

l’aprenentatge significatiu i funcional relacionat amb aquest concepte. També cal tenir en 

compte que la noció de temps no només és present en l’àrea de les Ciències Socials, sinó que 
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és quelcom d’interdisciplinari des del punt de vista educatiu i social. És un concepte present 

en moltes altres àrees i aspectes de la vida quotidiana. 

3. Avaluació 

Pel que fa a l’avaluació de les diferents activitats realitzades pretenem que sigui de tipus 

formativa, ja que pensem que és important avaluar en diferents moments i, a partir de 

diferents activitats que es plantegin als infants. D’aquesta manera, podrem observar que és el 

que sap l’alumne i quins són els aprenentatges significatius.  

Per una banda,  realitzaran la rúbrica d’autoavaluació. Per altra banda, també, els infants faran 

una coavaluació de com ha anat el treball en grups cooperatius. La coavaluació es basarà en 

una rúbrica que trobaran adjunta a l’apartat rúbrica d’avaluació.  
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4. Annexes 

A continuació adjuntem la motxilla didàctica: La fortalesa més gran de Catalunya a l’acció!, 

tal com indica el nom en aquest dossier cada infant disposarà de tot allò necessari per realitzar 

les cinc activitats proposades.  
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Ens tele-transportem a l’època moderna, concretament al segle  

XVIII... 

Segur que ja sabeu que els castells eren grans construccions 

de l’època i, el seu lloc de construcció s’escollia tenint en 

compte la situació dominant del terreny. Però, el que segur 

que no sabeu és el nom de la fortalesa considerada més gran de 

Catalunya. Amb aquest material que et presentem, coneixeràs la 

fortalesa més gran.  

Som-hi a l’acció! 

 

CASTELL DE SANT FERRAN 

Localització: Pujada del Castell, s/n 17600 Figueres (Alt Empordà) 

Cronologia: Segle XVIII 

Tipologia: Fortificació baluardada13 de pedra i totxo.  

Estil: Neoclàssic 

Dimensions: 32 hectàreas 

Arquitecte: Juan Martín Cermeño i Pedro Martín Cermeño 

 

Breu ressenya de la fortificació 

Després de la Pau dels Pirineus de 1659, va sorgir la necessitat de reforçar la frontera, ja que 

la pèrdua del Rosselló i la Cerdenya posava en perill l'Empordà.                                                

Figueres juntament amb Peralada va ser una de les dues opcions de fortificació proposades pel 

Marquès de l'Ensenada, finalment es va escollir Figueres. Per fi, i amb quasi cent anys de 

retard, es va solucionar la situació portant a terme el projecte d’aixecar una fortalesa que 

també donés allotjament a una divisió de maniobra –infanteria, cavalleria i artilleria– suficient 

per aturar o dificultar els intents d’invasió del país. Aquest fou el motiu de la construcció de la 

Reial Plaça de Guerra de Sant Ferran de Figueres que, seguint el costum de l’època, va rebre 

el nom patronímic del monarca que llavors regnava, Ferran VI de Borbó.  

Les obres van començar el 1753, dirigides per Juan Martín Zermeño, encara que a causa de 

dificultats econòmiques el ritme de treball va ser lent. El 1 febrer 1939 va tenir lloc a Sant 

Ferran l'última reunió a Espanya de les Corts Republicanes, sent volat parcialment després de 

                                                
13 Baluardada: El baluard és un reducte fortificat que es projecta cap a l'exterior del cos principal d'una 

fortalesa, situat generalment en els cantons dels murs, com punt fort de la defensa contra l'assalt de tropes 

enemigues. 
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la retirada de l'Exèrcit Republicà. Finalitzat el conflicte va ser utilitzat com a gran caserna fins 

a la dècada de 1960 i posteriorment com a presó militar, on els últims reclusos foren alguns 

dels responsables en l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Després de llargs debats 

sobre la seva reutilització, el juliol de 1996 es va procedir a la seva obertura a la visita 

pública. Avui en dia es gestiona a través de Consorci entre el Ministeri de Defensa, la 

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres. 

 

El Castell de Sant Ferran a Figueres és una plaça abaluartada amb planta de pentàgon 

irregular simètric- visualitzar i·lustració-. 

Està integrat per dos recintes que ocupen una superfície total de 550.000 m2, dels quals, més  

de cinquanta mil coberts. El recinte interior, amb 

una  extensió de 325.000 m2, consta de sis 

baluards units per cortines. Adossades a les 

cortines i amb sortida al fossat es van construir 

les cavallerisses que compten amb capacitat per 

a 500 cavalls i els seus genets.  

 

També estan units a les cortines dels magatzems, 

que poden guardar queviures per a 10.000 

persones en un any. Al centre del castell, se situa la plaça d'armes, envoltada per pavellons per 

a l'allotjament d'autoritats i comandaments amb les seves famílies i una Església, no acabada.  

 

 

 

 

 

 

 

Sota la plaça d'armes estan situades quatre grans cisternes amb una capacitat total de nou 

milions de litres d'aigua. 

 

 

Il·lustracions: Pati d’armes i cisternes de l’interior del Castell de Sant Ferran, respectivament. 
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Al nord se situa l'hospital (destruït) i al sud l'arsenal i la fleca. El recinte exterior, integrat per 

tres hornabecs, 6 revellins i dues contraguàrdies, està separat de l'interior per un gran fossat. 

El perímetre exterior, el camí cobert, és de 3.120 metres.  

 

Il·lustració: imatge de l’interior de l’hospital, deteriorat per les explosions 

 

PREN NOTA DE TOTA LA INFORMACIÓ… 

Aquest és el codi per accedir al Kahoot: 5411309.  

Activitat número 1: Primera aproximació i activació de coneixements previs 

- Què sé del Castell de Sant Ferran? 

 

 

 

 

 

- Com l’imagino? Pots acompanyar-ho d’un dibuix si ho desitges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat número 2: anàlisi i investigació de les fonts primàries- les imatges 
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Nom del grup:  

 

Càrrec Exercit per… 

Coordinador   

Secretari   

Moderador   

Responsable de material   

Animador   

 

Compromisos personals Signatura 

  

  

  

  

  

 

 

Respon les següents preguntes per a la imatge que tens: 

- És una font primària o secundària? 

 

 

- Què s’hi mostra a la imatge? 
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- Hi ha hagut canvis? 

 

 

- A què creieu que són deguts aquests canvis? 

 

 

- Apareixen alguns objectes a la imatge que s’utilitzaven al segle passat (XIX)?  

 

 

- Qui creieu que va prendre aquestes fotografies? 

 

 

- Què deuria passar en aquell moment? 

 

 

- Creieu que els castells eren importants en aquesta època? 

 

 

Activitat número 3: anàlisi i investigació de les fonts primàries- la correspondència 

Respon les següents preguntes per a la imatge que tens: 

- És una font primària o secundària? 

 

 

- Què s’hi mostra a la imatge, text, dibuixos...? 

 

 

- Quin any va ser escrita? 

 

 

- Qui firma la carta? 

 

 

- A qui podria anar dirigida la carta? 
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- Com t’imagines la vida d’aquesta persona? 

 

 

- Quina informació rellevant destacaries? 

 

 

- Ens aporta informació sobre el Castell de Sant Ferran? 

 

 

- Tothom escrivia cartes en aquella època? 

 

 

- Creieu que en l’actualitat té la mateixa importància escriure una carta, com n’era d’important 

abans? Per què?  

 

 

- Per quins motius escriuries una carta tu?  
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Activitat número 4: Ens convertim en experts 

 TASCA D’EQUIP 

           Període 90 minuts 

  

1.    Càrrec que exercirà cadascú: 

Càrrec Exercit per… 

Coordinador   

Secretari   

Moderador   

Responsable de material   

Animador   

  

2.    Objectius de l’equip: 
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Cal escollir a quin lloc es farà l’explicació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració extreta del llibre: Alfaro, J. (2008). Dues hores al castell de Sant Ferran (2a ed.). 

Figueres: Les fortaleses catalanes 

Hem escollit aquest lloc o llocs perquè…. 
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Activitat número 5: Sortida al Castell de Sant Ferran 

A la sortida al Castell de Sant Ferran haureu de prendre fotografies amb els grups base, dels 

llocs on van ser fetes les de l’any 1888 i 1889. Les trobeu adjuntes a continuació. 

 

ABANS- any 1888 i 1889- ARA (pren la teva fotografia)  
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Activitat número 6: Comparació de les fonts primàries i secundàries  

 

REFLEXIONA amb les imatges de l’activitat 5... 

- Heu pogut reconèixer totes les imatges? 

 
 

- A quina part del castell fan referència cadascuna d’elles? 

 
 

 

- A quina hi veieu més canvi? 

 

 

- Les imatges que trobeu són amb blanc i negre, us podeu imaginar els colors d’aquestes 

imatges? 

 

 

ABANS I ARA COMPARACIÓ  

IMATGE 1:  

 

 

IMATGE 2:  

 

 

IMATGE 3:  
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IMATGE 4:   

 

 

 

 

IMATGE  COM ERA? COM SERÀ? 

   

 

Activitat número 7: Reflexió 

 

Imaginat que has de fer una visita guiada als teus pares al Castell de Sant Ferran. Què sabries 

explica’l-s’hi?  

Segur que tot, perquè t’has convertit en un bon expert.  
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Rúbrica d’autoavaluació 

A continuació trobaràs una taula amb els ítems insuficient, acceptable, bo i excel·lent per 

autoavaluar-te en el transcurs de les diferents activitats desenvolupades.  

AUTOAVALUACIÓ  INSUFICIENT ACCEPTABLE BO EXCEL·LENT 

He preguntat tots els dubtes que 

m’han anat sorgint durant el 

procés, als companys o 

professors? 

    

He fet aportacions a nivell 

personal i individual? 

    

He participat en la presa de 

decisions del meu grup 

d’experts? 

    

M’ha agradat el treball en equip?     

Amb el teu grup, també heu de realitzar la rúbrica de coavaluació de com ha anat el treball en grups 

cooperatius.  

 

AUTOAVALUACIÓ DEL NOSTRE GRUP 

 

NOM DEL NOSTRE GRUP: 

Com ha funcionat? 
 

 
  

Cadascú ha fet la tasca que li tocava?    

Hem utilitzat el temps adequadament?    

Ens hem ajudat entre tots?    

Valoració global    
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