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

Les primeres referències a l'Arxiu de la institució són de finals del segle XV. En               

aquest moment, l'arxiu del municipi va estar ubicat en dependències de l'obra de             

l'església. A finals del segle XVI es construeix la Casa de la Vila i l'Arxiu ha restat en                  

aquell lloc fins a l'any 1996 en què s'inauguren les actuals instal·lacions del carrer              

Unió 13. En aquest procés s'ha anat passant de les antigues arques, caixes i              

armaris de fusta a modernes sales amb prestatgeria metàl·lica mòbil del tipus            

"compactus" i control climàtic. En l'actualitat l'Arxiu es troba localitzat a prop de la              

platja i de l’església Nostra Senyora de l’Esperança i compta amb una sala             

polivalent d'actes, una sala de consulta, espai d'oficina, una sala de transferències i             

diverses zones de dipòsit amb una capacitat d'emmagatzematge de gairebé dos           

quilòmetres de metres lineals. 

  

L’arxiu recull, conserva, organitza i difon els documents que l’Ajuntament ha anat            

creant al llarg del temps i també, aquells documents d’origen privat de qualsevol             

mida i suport que hi han anat arribant a través de donacions i cessions. Aquest               

patrimoni municipal ha de poder arribar a les mans de tota la població com de la                

mateixa administració. A part, gestiona la documentació administrativa i promou la           

cultura a la població conservant i difonent els fons documentals històrics, per tal que              

s’ampliïn els coneixements de la història sobre la vila de Blanes. Per tal de garantir               

l’accés dels ciutadans als documents tant de caràcter administratiu com amb finalitat            

d’investigació científica, disposa dels instruments necessaris per a accedir als          

documents. 

  

En aquest arxiu podem trobar un ampli ventall de fons:  

● Fons de l’administració municipal (12 referències). 

● Fons de l’administració de l’estat (1 referència). 

● Fons judicials (1 referència). 

● Fons d’associacions (17 referències). 
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● Fons comercials i d’empresa (17 referències). 

● Fons patrimonials (12 referències). 

● Fons personals (20 referències). 

● Fons sonors i d’imatges (34 referències). 

● Biblioteca auxiliar (5 referències).  

● Pergamins (9 referències). 

  

Actualment, aquest centre permet consultar la revista d’història de Blanes          

anomenada Blanda des de l’any 1998 fins a l’actualitat. Aquesta revista conté tota             

mena de notícies històriques relacionades amb l’entorn més proper de la vila.            

També, es pot consultar algunes publicacions municipals de Blanes, en què es dóna             

a conèixer alguns dels tresors que hi ha dipositats a l’Arxiu Municipal, la majoria              

d’aquests aconseguits a partir de les donacions i cessions que es duu a terme des               

de fa anys. 

 

L’arxiu de Blanes ofereix diferents serveis a la ciutadania: 

 

● Sala de consulta per als fons documentals. 

● Reproducció: fotocòpies ordinàries, fotocòpies làser i còpies de plànols (24h). 

● Biblioteca auxiliar d'història local i general, d'arxivística i administrativa. 

● Visites concertades per a escoles o grups de persones interessades a           

conèixer l'arxiu i el seu funcionament. 

● Suport per a la recerca i conservació del patrimoni documental particular           

blanenc. 

● Col·laboració en activitats de difusió cultural relacionades amb el patrimoni          

històric. 
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2. Proposta didàctica amb fonts primàries:  

2.1 Justificació dels documents (per què els heu triat? Per què són            

importants?) 

Els documents obtinguts a l’Arxiu de Blanes se centren en la relació que hi ha entre                

Ardales, un poble de la província de Màlaga, i Blanes, que és el municipi on es dur a                  

terme la proposta didàctica elaborada. Amb les fonts primàries escollides es busca            

que els nens i nenes siguin conscients i coneguin les causes dels moviments             

migratoris que s’han produït al llarg de la història i, que encara es produeixen              

aprofitant el fenomen migratori que va haver-hi entre la dècada dels 50 i dels 60 en                

el seu propi poble. A més, tenint en compte que tots els immigrants que arribaven a                

Blanes s’instal·laven i habitaven en barraques construïdes en un barri de Blanes,            

aprofitem alguns dels documents perquè els alumnes coneguin la història d’aquest           

barri, explorin i identifiquin els canvis i les continuïtats que s’han produït amb el pas               

dels anys i s’ubiquin en el seu propi entorn. 

 

1- Maleta d’un immigrant ardaleny 

El primer document que escollim és una maleta d’una persona que migrava            

d’Ardales cap Blanes en un viatge de dos dies. Aleshores, dins d’aquesta maleta             

s’emportava tot el més important per poder sobreviure els primers dies a Blanes.             

Amb aquest objecte, l’objectiu és que els nens i nenes puguin conèixer i reflexionar              

sobre la importància i el valor d’una simple maleta. A més, aquest objecte permetrà              

guardar la resta de documents necessaris per a les diferents activitats. 

 

2- Carta d’un immigrant ardaleny  

El segon recurs que es presenta als alumnes és una carta de l’any 1965 escrita per                

un immigrant de Blanes dirigida a familiars seus. Amb aquest tipus de font primària,              

l’alumnat coneix la via de comunicació que feien servir les persones d’aquella època             

i a més, els permet ser conscients dels canvis positius que s’han produït en relació               

amb l’actualitat sobre aquest tema. El fet que sàpiguen que en aquella època l’única              

via de comunicació que existia era a partir d’escriure cartes fa que puguin reflexionar              
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de les dificultats que hi havia abans per comunicar-se i les facilitats que hi ha ara                

gràcies a l’evolució de les tecnologies. 

 

 3- Fotografies del barri de Valldolig de 1967 

Aquest tercer document fa referència al barri en què residien una gran part de les               

persones que migraven d’Ardales i d’altres pobles del Sud d’Espanya a Blanes. Les             

diferents imatges permeten que els nens i nenes observin i analitzin els habitatges i              

el terreny que forma part d’aquest barri. També, serveix com a punt de partida per               

anar a observar i conèixer el barri i així, identificar els canvis i les diferències que hi                 

ha entre el barri actual i el mateix barri fa 50 anys aproximadament. És un tipus de                 

font que ens permet treballar la capacitat de situar-se i desplaçar-s’hi en l’entorn             

proper que viuen. Gràcies a l’ús de fonts secundàries com el mapa de Blanes i el                

mapa del barri de Valldolig, l’alumnat aconsegueix arribar als punts d’interès a partir             

de la seva capacitat d’interpretar els mapes. 

 

4- Retall d’una notícia de diari de 1967  

L'últim document que creiem adequat per aquesta proposta didàctica és una notícia            

de diari de 1967 que tracta sobre les conseqüències que va patir el barri de Valldolig                

amb l’arribada d’aquest gran nombre d’immigrants. Amb aquesta notícia, els nens i            

nenes s’adonen de la pobresa i les dificultats amb les que havien de conviure les               

persones que residien en aquell barri. A més, els permet identificar diferents punts             

d’interès d’aquest barri com són el càmping “El Toro”, la Parròquia de Santa Maria i               

el camí de Sant Pere. 
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2.2 Els documents escanejats o fotografiats.  

 

1-Maleta d’un immigrant ardaleny 
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2. Carta d’un immigrant ardaleny 
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3- Fotografies del barri Valldolig de 1967 
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4- Retall d’una notícia de diari de 1967 
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2.3 Objectius didàctics de la proposta.  

 

Objectius didàctics Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 

Plantejar els motius pels quals     

una persona migra a un altre      

territori. 

 

X    

Identificar i reflectir les idees     

clau d’un missatge per mitjà     

de l’ús de les TIC. 

X    

Investigar un fenomen   

relacionat amb l’entorn proper    

fent servir les TIC. 

 X   

Observar i identificar els    

canvis i les continuïtats que     

s’han produït en un mateix     

territori. 

  X  

Saber ubicar-se en l’espai    

amb l’ajuda d’un mapa.  

  X  

Reconèixer la informació clau    

de cada apartat. 

   X 

Reproduir els coneixements   

adquirits per mitjà d’un mural. 

   X 

Treballar de forma   

cooperativa per tal de resoldre     

l’activitat plantejada. 

 X X X 
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2.4 Continguts que apareixen a la proposta.  

 
Dins de la dimensió món actual es treballen les següents competències: 

● 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. 

● Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les             

seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi. 

 

Continguts de l’àrea de coneixement del medi social i cultural cicle superior 

 

- Continguts comuns 

- Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de         

qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball         

cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts           

d’informació i de les tecnologies digitals (programes específics,        

simulacions...). 

 

- El món que ens envolta 

- Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques       

(plànols, fotos aèries, croquis...), en diferents suports, per localitzar         

elements importants del medi físic. 

 

- Canvis i continuïtats en el temps 

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

del passat i del present i la construcció del futur. 

 

2.5 Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, amb tots els           

materials a punt.  

Per iniciar la nostra proposta didàctica a l’escola, hem decidit que per portar-la a              

terme, aquesta girarà entorn un personatge que ens presentarà diferents reptes a            

resoldre i ens ajudarà a mantenir un fil conductor coherent. La geografia, els canvis    

de la societat i l’evolució de les persones són temari que es tracta a les aules                

d’educació primària, per aquest motiu hem decidit focalitzar els moviments          

migratoris que va haver-hi fa uns anys i les conseqüències que se n'han derivat. Tot               

i que aquests aspectes més de migració es tractaria probablement a ESO,            

considerem que el temari que ofereixen les ciències de primària, pot donar peu a              

treballar-ho, sempre tenint en compte el target d’edat al qual ens dirigim. Per aquest              

motiu hem decidit enfocar la nostra proposta a alumnes de cicle superior.  

Si ens endinsem a parlar del funcionament d’aquesta proposta didàctica que hem            

creat, podem dir que la portaríem a terme durant el segon trimestre de curs.              

Concretament la portarem a terme durant quatre sessions de les quals les dues             

primeres duraran 50 minuts i les dues últimes seran de 120 minuts. 
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2.5.1. Detall de les activitats realitzades a cadascuna de les sessions: 

 

SESSIÓ 1 

OBJECTIUS 

- Plantejar els motius pels quals     

una persona migra a un altre      

territori. 

- Identificar i reflectir les idees clau      

d’un missatge per mitjà de l’ús      

de les TIC. 

ÍTEMS D’AVALUACIÓ: 

- Sap identificar les idees clau de      

la carta. 

- -Entén el que llegeix i identifica el       

tema que tracta l’escrit. 

- Sap qüestionar-se fets. 

MATERIAL 

En aquesta primera sessió necessitarem: 

-  Ordinador 

- Joc ClassCraft 

- WordArt 

- Maleta d’un ardaleny que va migrar a Blanes (vegeu document 1 de la              

pàgina 7) 

- Carta d’un ardaleny a familiars seus (vegeu document 2 de la pàgina 8) 

ACTIVITATS 

Títol:  FEM UN VIATGE EN EL TEMPS 

PART INICIAL: Per començar a introduir aquesta unitat didàctica, en primer lloc            

a l’hora d’arribar a l’aula els alumnes trobaran sobre les seves taules un pergamí,              

en el qual hi haurà un escrit que ens ajudarà a donar inici a la sessió (Vegeu                 

annex 1 amb escrit del pergamí). A continuació aquest document que trobaran            

anirà relacionat amb el joc en línia de ClassCraft en el qual hem proposat              

diferents missions que haurem d’anar superant conjuntament per arribar a          

l’objectiu final: conèixer els moviments migratoris que es van produir i les            
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conseqüències que van portar. (Vegeu annex 2 amb l’estructura del joc i el             

missatge que trobaran a la pissarra quan arribi a l’aula). En aquesta primera             

sessió el joc servirà per donar pas al primer repte: entendre el missatge que ens               

transmet la carta que hem trobat. 

PART PRINCIPAL: Un cop hem pogut llegir el missatge, la mestra traurà una             

maleta de viatge de l’any 1966, però que no per això perd valor, al contrari en té                 

molt. Quan obrim la maleta, observarem que dins d’aquesta hi ha una carta, que              

llegirem i entre tots intentarem veure que volia que aquella persona           

coneguéssim. La idea és que entre tots podem anar arribant a la idea que              

aquesta carta té relació amb un trasllat que es va fer d’una ciutat a una altra. Per                 

fer-ho farem una pluja d’idees sobre els diferents motius que creiem que ha             

produït que aquella persona canviés de localitat.  

CLOENDA: Per anar acabant amb aquesta primera sessió, la docent, amb           

ajuda dels alumnes, farà amb l’aplicació de WordArt un mural en el qual es              

mostraran les idees claus del missatge d’aquesta carta. (Vegeu exemple del           

mural a l’annex 3). 

Possibles adaptacions: En cas de llegir la carta i que els alumnes no             

identifiquin quin tema s’està tractant a la carta, la migració, la mestra els ajudarà              

a endinsar-se al temari, formulant preguntes relacionades.  

Durada: La primera part de la sessió, tindrà una extensió de 10 minuts, mentre              

que la part principal tindrà una durada de 30 minuts, ja que és la que ens cal fer                  

més èmfasis perquè els alumnes puguin assolir els objectius que ens hem            

proposat. Finalment a la part de cloenda, destinarem 10 minuts. Amb aquesta            

repartició aconseguim el total de la sessió, 50 minuts.  

Agrupament: En aquesta primera sessió més introductòria, els alumnes         

treballaran cooperativament, ja que entre tots hauran de poder resoldre el primer            

repte que els proposem.  

Estratègies:  Aprenentatge per descobriment. 
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SESSIÓ 2 

OBJECTIUS 

- Investigar un fenomen relacionat    

amb l’entorn proper fent servir     

les TIC. 

- Treballar de forma cooperativa    

per tal de resoldre l’activitat     

plantejada. 

ÍTEMS D’AVALUACIÓ: 

- Sap cercar la informació    

corresponent a internet. 

- Reconeix la informació d’interès. 

- Sap resumir la informació i     

plasmar-la amb altres paraules. 

- Sap treballar en grup. 

MATERIAL 

En aquesta primera sessió necessitarem: 

- Enllaç de la cacera del tresor 

- Document Word 

- Un o dos ordinadors per grup 

ACTIVITATS 

Títol:  LA CACERA DEL TRESOR 

PART INICIAL: Novament, els alumnes podran llegir que un nou missatge els ha             

arribat, una nova missió a resoldre. En aquest cas el text que hi haurà a la                

pissarra ens diu el següent: Bé nois i noies, ara que entre tots vam intentar               

esbrinar quin era el motiu d’aquesta carta/postal, és hora de conèixer realment el             

seu significat. Sereu capaços de fer-ho? 

 

PART PRINCIPAL: Per seguir el fil conductor de la primera sessió, els alumnes              

s’agruparan en grups de quatre o cinc. Aquests hauran de contestar les            

preguntes que apareixeran a la plataforma web. (Vegeu exemple de la cacera            

del tresor a l’annex 4). Les qüestions plantejades les podran resoldre a partir de              

les fonts d’informació i els enllaços proporcionats a la mateixa cacera del tresor.  
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A més, els alumnes hauran de crear un document Word, en el qual es veuran               

reflectides les respostes. Finalment, han d’enviar aquest document al docent via           

correu. 

CLOENDA: Com a activitat reflexiva, entre tots els grups s’exposen i es posen en              

comú les respostes. 

Possibles adaptacions: Els alumnes que presentin dificultats a l’hora de ser           

autònoms, el mestre li facilitarà directament els enllaços corresponents a cada           

pregunta. D’aquesta manera, l’alumne troba més fàcilment la resposta  

Durada: La primera part de la sessió, tindrà una extensió de 10 minuts, mentre              

que la part principal tindrà una durada de 30 minuts, ja que és la que ens cal fer                  

més èmfasis perquè els alumnes puguin assolir els objectius que ens hem            

proposat. Finalment a la part de cloenda, destinarem 10 minuts. Amb aquesta            

repartició aconseguim el total de la sessió, 50 minuts. 

Agrupament: Grups de quatre o cinc alumnes. 

Estratègies:  Aprenentatge cooperatiu i descobriment guiat. 
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SESSIÓ 3 

OBJECTIUS 

- Observar i identificar els canvis i      

les continuïtats que s’han produït     

en un mateix territori. 

- Saber ubicar-se en l’espai amb     

l’ajuda d’un mapa.  

- Treballar de forma cooperativa    

per tal de resoldre l’activitat     

plantejada. 

ÍTEMS D’AVALUACIÓ: 

- Sap treballar en grup. 

- Coneix el funcionament d’un    

mapa. 

- Sap reconèixer els canvis que     

s’han produït en un espai     

territorial. 

MATERIAL 

En aquesta primera sessió necessitarem: 

- Mapa del municipi blanenc (Vegeu exemple del mapa a l’annex 5) 

- Mapa del barri Valldolig (Vegeu exemple del mapa a l’annex 5) 

- Fragments de la notícia d’un diari de l’any 1967 (Vegeu el document 4 de la               

pàgina 10) 

- Fotografies del barri l’any 1967 (Vegeu el document 3 de les pàgines 9-10) 

- Càmeres de fotos o mòbils 

 

ACTIVITATS 

Títol:  GIMCANA A VALLDOLIG 

PART INICIAL: Presentació del barri de Valldolig, el qual va ser un dels barris on               

residien en aquella època un alt percentatge de les persones provinents del Sud             

d’Espanya, a partir d’observar fotografies de l’antic barri. També, se’ls hi farà            

entrega d’un mapa del municipi blanenc amb l’objectiu d’ubicar el barri dins de la              

població. (Vegeu un exemple del mapa a l’annex 5). Tot seguit, s’explica la             

gimcana que duran a terme al barri. 
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PART PRINCIPAL: Els alumnes s’agrupen en els mateixos grups de la sessió            

anterior. Cada grup disposarà d’un mapa de Valldolig i haurà d’aconseguir           

ajuntar les diferents parts d’una notícia de l’any 1967, les quals les obtindran a              

partir de visitar les cases dels veïns ardalenys del barri (ja pactat amb els veïns).               

A partir dels retalls de notícia, aconseguiran un punt destacat del barri, que             

seran: el càmping del Toro anomenat actualment el càmping Les Mimoses, la            

parròquia de Santa Maria i el camí de Sant Pere del Bosc. Per tant, hauran               

d’aconseguir ubicar-se en el mapa i arribar a aquests llocs per fer-s’hi una             

fotografia. A més a més seria interessant que les persones que trobessin a cada              

espai que han de fotografiar, els poguessin explicar quelcom d'interès sobre el            

tema que estem tractant, les migracions que van produir-se en aquell barri... 

CLOENDA: Per tal de poder realitzar correctament l’objectiu de l’activitat, han de            

demostrar en el seu tutor o mestre que han aconseguit obtenir els retalls de la               

notícia i les fotografies corresponents dels punts destacats. Finalment, tots els           

grups s’agruparan i es parlarà de tant de tots els canvis que han pogut observar               

en relació a la imatge presentada a l’inici de la sessió com del que no s’ha                

modificat al llarg dels anys. 

Possibles adaptacions: La mestra en aquesta sessió farà de guia, ja que            

deixarà llibertat als alumnes per desplaçar-se per l’espai i que puguin ubicar            

cada punt d’interès marcat. Tot i això, davant de dificultats a l’hora d’interpretar             

un mapa, la docent podrà ajudar als alumnes a situar-se i podrà donar pistes de               

la direcció que han de seguir per arribar al lloc. A més a més és interessant que                 

la mestra tingui apuntades més curiositats sobre aquests moviments migratoris,          

per tal d’evitar que quan els alumnes preguntin sobre aspectes interessant als            

veïns, aquests no vagin acord amb el tema o bé no ens ajudin a nosaltres per                

continuar la nostra investigació, 

Durada: La part inicial de la sessió tindrà una extensió de 30 minuts, ja que és la                 

part introductòria que permet als alumnes entendre la part principal de la sessió.             

La part principal durarà uns 60 minuts, ja que és la part en què es desenvolupen                

els objectius establerts i, finalment, la cloenda, que serà d’uns 10 minuts, amb la              
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finalitat de reflexionar en grup els canvis observats.Tenint en compte que els            

alumnes hauran d’anar fins al barri de Valldolig, es destinaran 20 minuts pel             

trajecte d’anada i tornada. Per tant, és una sessió de 120 minuts. 

Agrupament: Grups de quatre o cinc alumnes. 

Estratègies: Aprenentatge cooperatiu. 

 

SESSIÓ 4 

OBJECTIUS 

- Reconèixer la informació clau de     

cada apartat. 

- Reproduir els coneixements   

adquirits per mitjà d’un mural. 

- Treballar de forma cooperativa    

per tal de resoldre l’activitat     

plantejada. 

ÍTEMS D’AVALUACIÓ: 

-Sap estructurar la informació. 

- Sap treballar en grup. 

-Reconeix la informació més important. 

MATERIAL 

En aquesta primera sessió necessitarem: 

- Ordinadors 

- Eina en línia mural.ly 

- Word amb la resolució de les preguntes de la cacera del tresor 

 

ACTIVITATS 

Títol:  MOVIMENTS I CANVIS EN L’ESPAI I TEMPS. 

20 



PART INICIAL: Novament, com a les sessions anteriors, els alumnes trobaran a            

la pissarra un missatge projectat el qual ens dirà el següent: Bé nois i noies, això                

ha arribat al final… Gràcies a vosaltres he pogut recordar fets que havia oblidat.              

Ara només un proposo una missió més. Sou capaços de fer una presentació             

sobretot el que heu après? D’aquesta manera, el podré portar sempre amb mi i              

no oblidar més fets del meu passat. 

PART PRINCIPAL: En aquesta sessió els alumnes, amb els mateixos grups de            

treball que a les sessions anteriors, tindran el repte de crear un mural interactiu              

que de manera resumida ens presenti tot el que han après durant aquestes             

sessions.  

Per poder crear aquest mural, cada grup se centrarà en una qüestió treballada             

durant aquestes sessions, és a dir, un treballarà les causes de la migració             

d’ardalenys, un altre els canvis i les continuïtats del barri de Valldolig, un altre              

grup els motius de l’increment de Blanes i un últim grup les raons per les quals                

una persona migra a un altre territori. 

En un inici cada grup haurà de decidir quina informació vol que aparegui en              

aquest mural. D’aquesta manera a través de la informació que han aconseguit            

amb la gimcana, la cacera del tresor i altres materials, hauran d’escollir quin són              

els aspectes més importants.  

A continuació hauran d’intentar ordenar aquesta informació, buscar imatges que          

complementin els textos…  

Un cop tinguin clara l’estructura que seguiran, ja podran començar a plasmar            

aquesta informació en el mural.  

Per fer aquesta presentació els alumnes utilitzaran una eina en línia anomenada            

mural.ly: 

https://mural.co/?utm_expid=.Orjx8BMLTK-AOs9LQ_XCVQ.0&utm_referrer= 

(Vegeu un exemple de possible mural que podrien haver creat els alumnes a             

l’annex 6). 

CLOENDA: Per donar per finalitzada aquesta sessió, els alumnes exposaran la           

seva part d’aquest mural, explicant de cada apartat les curiositats més           

destacades.  
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Possibles adaptacions: En el cas de no donar temps per fer totes les              

presentacions, destinaríem una altra sessió perquè tots els alumnes poguessin          

exposar els seus treballs.  

Durada: La part inicial de la sessió tindrà una extensió de 10 minuts, mentre que               

la part principal durarà uns 80 minuts, ja que és la part en què es desenvolupen                

els objectius establerts i, finalment, la cloenda, que serà d’uns 30 minuts, amb la              

finalitat que cada grup exposi la seva part del mural. Per tant, serà una sessió de                

120 minuts. 

Agrupament:  Grups de treball de quatre o cinc alumnes.  

Estratègies:  Aprenentatge cooperatiu. 
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ANNEX 1: ESCRIT DEL PERGAMÍ 
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ANNEX 2: EXEMPLE ACTIVITAT CLASSCRAFT 
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ANNEX 3: EXEMPLE MURAL PLUJA D’IDEES 
 
Visualització del funcionament de la pàgina wordart: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de mural creat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



ANNEX 4: CACERA DEL TRESOR 
 
ENLLAÇ A LA CACERA DEL TRESOR:  
https://anarodriiiguez.wixsite.com/caceradeltresor 
 
IMATGE DE LA PORTADA DE LA CACERA:  
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ANNEX 5: MAPA DE BLANES 
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ANNEX 6: EXEMPLE MURAL 
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