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“La patum és entranyable i espectacular perquè no l’ha creat cap sabi, sinó que l’ha fet possible el poble.” 

 
Mossèn Josep M Ballarín.  
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1. A quin arxiu ens hem dirigit? Descripció de les seves funcions i els seus fons. 

 

Pel disseny d'aquesta proposta didàctica sobre la Patum de Berga, ens hem dirigit a dos arxius (tots dos digitals): l'Arxiu de Revistes Catalanes                       

Antigues (ARCA), i la Memòria Digital de Catalunya (MDC). Vegem, doncs, les funcions dels arxius consultats i els seus fons. 

 

1.1 Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA): 

 

L’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, més conegut com a ARCA, és un portal que ofereix títols digitalitzats de revistes publicades en paper, on els                        

usuaris poden consultar de manera oberta diferents revistes antigues catalanes i els seus documents pertinents. L’inici de l’ARCA va ser possible                     

gràcies a la Biblioteca de Catalunya, qui va impulsar-lo i qui actualment li dóna suport per anar ampliant els seus continguts. 

 

L'ARCA, doncs, compta amb diferents revistes catalanes i per tant, el contingut principal de consulta fa referència a documents complets relacionats                     

amb la cultura i societat de Catalunya, els quals es van publicant de manera periòdica. D'aquesta manera, un dels principals objectius de l'ARCA és                        

mantenir el patrimoni català. A més, el fet de tractar-se d'un arxiu digital fa que l'ús dels documents originals no sigui tan constant perquè els usuaris                          

poden consultar-los en format digital i conseqüentment, es poden preservar els originals amb més qualitat i minimitzar-ne el desgast. És un arxiu que                       

també vol incrementar la presència de documents en línia relacionats amb la cultura catalana. 
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L’ARCA es caracteritza, també, per ser un arxiu que treballa de forma cooperativa amb altres institucions, fet que fa possible la millora dels seus                        

documents i serveis. A banda de la Biblioteca de Catalunya, compta amb la presència de múltiples col·laboradors com l’Enciclopèdia Catalana,                    

l’Abadia de Montserrat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Arxiu Històric de Sabadell, la Basílica de la Sagrada Família, la Biblioteca de l’Esport de la                      

Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Rosa Sensat i el servei de biblioteques de diverses universitats, com ara la UAB, la UB o la UVIC, entre                         

d’altres.  

 

 

Amb relació als serveis que ofereix, l’ARCA es caracteritza, sobretot, per ser un arxiu de revistes antigues catalanes de consulta digital. Així doncs,                       

disposa d'un cercador on es poden seleccionar diferents criteris dels documents, com ara l’any o mes de publicació. També ofereix el servei de                       

cercar el document en relació amb la revista desitjada. D’aquesta manera, l’usuari busca la revista que necessita i allà busca les publicacions,                      

oferint-les en format digital o PDF i de manera completa. A més a més de la cerca per títol de la revista, l'arxiu ofereix una línia del temps on hi ha                               

establertes les diferents revistes i així, veure-les a un eix temporal. Tanmateix, un cop seleccionada la revista apareix un mapa que localitza el lloc on                         

es va redactar, amb una breu descripció de les dates de publicació, els directors o col·laboradors si s'escau. També hi ha un apartat de monogràfics                         

on hi ha diferents revistes d'avantguarda, publicades durant el primer terç del segle XX. Finalment, l'ARCA presenta el servei de notícies                     

relacionades amb l'arxiu, amb contingut més recent, i la publicació de títols de revistes que pròximament es podran consultar. 
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En relació amb els fons, l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues compta amb un únic element, el seu fons digital. Dins aquest es troben les diferents                         

revistes antigues catalanes en format digital. Aquest fet, però, és independent dels fons que cada biblioteca o arxiu tingui de les mateixes revistes en                        

paper, ja que com hem comentat abans, les revistes que l’ARCA ofereix de manera digital també existeixen en paper.  

 

1.2 Memòria Digital de Catalunya (MDC): 

 

La Memòria Digital de Catalunya és un repositori d’accés lliure i obert, en el que qualsevol persona pot consultar el conjunt de documents de diferent                         

tipologia, fotografies, cartells i altres fonts relacionades amb el patrimoni i la història de Catalunya. La Memòria és impulsada i actualitzada per les                       

universitats catalanes juntament amb la Biblioteca de Catalunya. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) coordina també el portal,                    

el qual també compta amb la participació d’altres institucions catalanes.  

 

La finalitat de la pàgina web (l’arxiu digital) és la d’augmentar la visibilitat i la consulta del patrimoni documental català. La concreció de la finalitat es                          

detalla amb quatre objectius: 

- Impulsar la digitalització del patrimoni català 

- Fer visibles col·leccions que són de difícil accés o restringit 

- Ser el portal que permeti la consulta del patrimoni 

- Facilitar el manteniment i la durada dels instruments 
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La funció, doncs, és la de fer visibles i difondre els documents patrimonials de Catalunya, per tal que la gent pugui tenir-hi accés i consultar-los                         

fàcilment. 

 

A la pàgina web hi ha un desplegable amb cinc pestanyes, dins les quals hi ha diversa informació ordenada per temàtiques. A la primera pestanya, hi                          

ha una descripció i explicació sobre què és la Memòria Digital de Catalunya i les entitats que l’impulsen. Seguidament, a la segona pestanya, hi ha                         

un llistat, on pots veure les col·leccions de cada institució, les quals són ateneus, biblioteques, instituts, museus, ajuntaments i arxiu entre d’altres.                      

També hi ha la possibilitat de consultar les col·leccions segons la seva tipologia: text, imatge, vídeo i so. Dins aquesta mateixa pestanya de                       

col·leccions és possible observar les properes incorporacions així com altres col·leccions aptes per consultar dins la pàgina web. A la tercera                     

pestanya hi ha un llistat de les institucions participants que aporten documents a la Memòria Digital de Catalunya. La quarta pestanya hi ha la                        

informació tècnica, en la qual t’has de registrar per poder accedir al portal. I finalment a la cinquena pestanya hi ha la possibilitat de fer la consulta en                            

tres idiomes diferents: català, castellà i anglès. 
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2. La nostra proposta didàctica amb fonts primàries. 

 

2.1 Justificació dels documents triats. 

Quan els alumnes tenen l'oportunitat de tenir a les mans fonts primàries antigues, els deixem posar en contacte, indagar, treballar, conèixer i                      

experimentar amb recursos diferents del que estan acostumats en el seu dia a dia a l'escola. Treballar amb aquests documents ajuda als infants a                        

conèixer com era la societat d'abans, quins eren els recursos a l’abast, quines eren les seves necessitats, com eren els seus ideals, els seus                        

interessos, etc. És a dir, permet conèixer el funcionament i les característiques generals de la societat on vivien les generacions passades anys                      

enrere.  

 

Nosaltres hem escollit diversos documents per dissenyar una unitat didàctica per introduir i potenciar l’ús de les fonts primàries com a recurs a les                        

aules:  

 

El primer és un retall del diari La Veu de Catalunya, del dimarts 1 de juny de 1920. L’hem escollit perquè expressa de forma clara i entenedora                           

com eren els diferents actes i esdeveniments, i el podem assimilar a un programa d'actes de la festa. Didàcticament, considerem que aquest                      

fragment dóna moltes possibilitats per treballar i aprofundir en l'evolució històrica de la festa. És un recurs per aconseguir que els nens i les nenes                         

s'adonin que des del 1920 hi ha hagut molts canvis en l’àmbit tecnològic, de comunicació, de transports... Però l'estructura de la festa de la Patum no                          
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ha canviat tant (comparant-ho amb els canvis en la tecnologia, els transports, les comunicacions, etc. de llavors a ara). A més és un text antic de fàcil                           

comprensió, de manera que els estudiants de cicle superior poden treballar-lo i comprendre'l de manera autònoma.  

 

El segon, és el programa de la Patum 2019. Hem escollit el programa d’actes de la Patum més recent que s'ha celebrat, el del 2019. Partirem de la                            

recerca de semblances i diferències de la Patum de l'any 1920. Considerem que és un recurs idoni per fer una anàlisi, i comparar l’evolució de la                          

festa des del 1920 fins a l'actualitat, entenent la Patum com a element patrimonial de l'entorn proper dels infants en qüestió (nens i nenes de la                          

comarca del Berguedà). 

 

Un altre recurs que hem utilitzat a les sessions programades ha estat un vídeo de l’any 1922 on surt l’àliga característica de la Patum i unes                          

fotografies del 1924 de la mateixa escena. Per poder treballar amb els infants el passat, hem decidit adjuntar no tan sols textos, que serien fonts                         

molt abstractes, i combinar-ho amb imatges. En aquest cas, les gravacions són ideals per veure el funcionament de la festa i comparar-la en el que                         

passa actualment. Únicament amb les fotografies ens quedem amb una part de la informació, incorporant un vídeo, tenim un recurs en un format que                        

ens proporciona moviment i so. A més a més, es podria complementar amb la gravació de la mateixa escena actual. 

 

Tanmateix hem afegit un recull de fotografies actuals de l’esdeveniment. Amb la combinació d’imatges dels anys vint i d’ara, es poden observar                      

semblances i diferències que els infants podran veure fàcilment. Són documents que els proporcionem els docents, però en algun cas per ser més                       

propers i personals es pot demanar que els portin els nens i les nenes.  
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Per fer una activitat necessitem buscar informació de paraules que han sigut substituides, per fer-ho, utilitzarem diccionaris actuals i de l’any 1920, el                       

Diccionari de la Llengua Catalana escrit D. Pere Laberina i Esteller. D’aquesta manera es podrà fer una comparació del vocabulari i trobar el                       

significat de les expressions que actualment no es solen utilitzar i per tant no es coneix el significat. Aquesta sessió comença amb la visualització                        

d’un vídeo, aquest és un fragment que es troba al youtube de la filmació La ciutat cremada del Maig de 1899.  

 

En definitiva, la nostra proposta d’unitat didàctica per treballar amb arxius històrics de la Patum, hem pensat que seria molt interessant per les                       

escoles de la zona. Coneixen la festa, i tant els més grans com els més petits n’han viscut l’experiència. Tot i ser més fàcil treballar amb infants que                            

coneguin el tema i el funcionament de la Patum, les activitats es podrien adaptar a qualsevol centre, canviant la festa i els documents que                        

complementen les activitats. Si es volgués utilitzar, aquesta proposta didàctica, a altres escoles fora del Berguedà, s’hauria d’afegir informació                   

detallada del funcionament de la festa. Paral·lelament, les activitats són a partir de documents i per tant no hi ha d’haver uns coneixements previs                        

específics sobre el tema, tot i que facilitarà la comprensió, sinó entendre els enunciats i el que es proposa.  

 

En el següent aparat (2.2 els documents utilitzats) podreu visualitzar tota mena de documents (retalls de diari, imatges, vídeos, ...) que seran bàsics                       

pel correcte desenvolupament de la unitat didàctica que hem dissenyat. 
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2.2 Els documents utilitzats. 

 

La Veu de Catalunya, 1920 
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1. Gegants ballant en una plaça de Berga plena de gent per la Patum (1924) 

2. Dues parelles de gegants i gent a un carrer de Berga a la Patum (1924) 
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1. Ball dels nans de la Patum (1908) 

2. Salt dels diables de la Patum (1907) 
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1. Salt de la mulassa de la Patum (1909) 

2. Ball de l’àliga de la Patum (1909) 
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Plaça Sant Pere en plena Patum (1868) - Primera fotografía coneguda de La Patum d'en Rafael Lozano. 
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1. Ball de l’Àliga de la Patum de Berga (2001) 

2. Entrada Turcs i Cavallets (2019) 
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1. Salt de maces de lluïment (2019) 

2. Encesa Guita Xica (2019) 
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1. Patum infantil del centenari de la Mare de Déu de Queralt (2016) 

2. Salt de Guites Patum 1980  
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Vídeo àliga 1922 - https://drive.google.com/file/d/1spgQ4g3FLyGRQkUaRqABuZBT51ZAIJ5f/view?usp=sharing 

 

Vídeo àliga 2019 - https://youtu.be/NNCXUWSuJHA 

 

Vídeo Nans Vells (gopro) 2019 - https://youtu.be/erGrLnb8BJk 

 

Vídeo Gegants Lluïment 2019 - https://youtu.be/6962VTDOPYw 
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Programa d’actes de la Patum 2019 
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Diccionari de la Llengua Catalana, per D. Pere Laberina i Esteller (1920).  
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2.3 Desenvolupament de la nostra proposta didàctica.  

La nostra proposta va dirigida al cinquè i sisè curs d’Educació Primària. Més concretament, està pensada per desenvolupar-la i aplicar-la a una                      

escola de la població de Berga, capital de la comarca del Berguedà, ja que els alumnes necessiten tenir coneixement i vivència directa de la                        

celebració local de la Patum. Com és evident, també es podria aplicar en escoles del Berguedà (Avià, Gironella, Casserres, Montmajor, Puig-reig,                     

Olvan, ZER Alt Berguedà i ZER Baix Berguedà). El que sí que és essencial per desenvolupar amb les millors condicions la unitat didàctica és que                         

pels nens i les nenes, la Patum resulti una festa propera i que l’hagin viscut en primera persona.  

 

La unitat didàctica que hem dissenyat consta de 8 activitats: una inicial, cinc de desenvolupament i dues de síntesi. Totes les activitats que formen la                         

unitat didàctica han estat creades i pensades per tal que s'ajustin als interessos i motivacions dels alumnes. És per això que hem creat un seguit                         

d'activitats creatives i que surten dels esquemes que tenen les activitats convencionals i tradicionals. L'objectiu de les activitats proposades és que                     

els alumnes, a partir de documents originals sobre la festa de la Patum, puguin conèixer, investigar, documentar, comparar i comprendre com ha                      

sigut l'evolució històrica d’aquesta festa. 

   

21 



Rut Parella, Marina Pérez, Lídia Pujols i Marina Verdaguer. Arxius i fonts primàries: PA-TUM 
 
 

2.3.1 Objectiu general i didàctics: 

A continuació, especifiquem l’objectiu general de la unitat didàctica com també la distribució dels diferents objectius didàctics al llarg de les activitats.  

 

OBJECTIU GENERAL 

Analitzar i comparar l’evolució de la Patum, des del 1920 fins a l’actualitat, com a element patrimonial de l’entorn proper. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  Activitat 1  Activitat 2  Activitat 3  Activitat 4  Activitat 5  Activitat 6  Activitat 7  Activitat 8 

Identificar trets característics de 
la Patum de l’any 1920. 

        

Identificar trets característics de 
la Patum actual (2019). 

        

Utilitzar fonts primàries (fonts 
històriques) per contrastar 
canvis de la celebració de la 
Patum de l’any 1920 i ara. 

        

Sintetitzar, amb aportacions 
rellevants, l’evolució de la 
Patum com a element 
patrimonial.  

        

Mostrar respecte per la 
celebració de la Patum com a 
element patrimonial de l’entorn 
proper.  
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2.3.2 Competències i continguts clau: 

Seguidament es detallen les competències treballades a cada activitat com també els continguts clau.  

COMPETÈNCIES   Activitat 1  Activitat 2  Activitat 3  Activitat 4  Activitat 5  Activitat 6  Activitat 7  Activitat 8 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

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. 

        

CONTINGUTS CLAU  Activitat 1  Activitat 2  Activitat 3  Activitat 4  Activitat 5  Activitat 6  Activitat 7  Activitat 8 

El disseny de la cerca: fases, criteris, 
control de variables, fonts d’informació... 

        

Passat, present i futur de les societats i 
comunitats culturals 

        

El patrimoni cultural: herència del passat 
i llegat per al futur 

        

Les civilitzacions: la societat, 
l’economia, la tecnologia, la cultura, les 
idees, les religions, les expressions 
artístiques, els invisibles (les dones, les 
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minories, els infants)... 

2.3.3 Continguts de l’Àmbit de Coneixement del Medi: 

Els continguts de l’Àmbit de Coneixement del Medi que es treballen en aquesta unitat didàctica es detallen a continuació:  

 

Canvis i continuïtats en el temps: 

● Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i successió de la celebració de la Patum.  

● Ús de representacions gràfiques (fotografies i programes de celebracions) per situar fets i etapes de la Patum.  

● Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar informacions l’esdeveniment de la Patum. 

● Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur, considerant la                        

Patum com a celebració patrimonial.  

● Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències.  

● Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al                          

patrimoni i a la cultura.  

● Anàlisi de l’evolució de la Patum com a element patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi respecte. 

● El món contemporani. Anàlisi dels fets bàsics de la història de Catalunya, Espanya i el món al llarg dels segles xx i xxi per comprendre la                          

societat actual. 
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2.3.4 Desenvolupament de les activitats:  

En aquest quart apartat presentem les vuit activitats que constitueixen la seqüència didàctica.  

Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 1:  Els antics documents de la Patum  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Tenir coneixements sobre la festa de la Patum.  

Objectius didàctics:  Material: 

● Tenir contacte amb documents antics per tal d’enriquir el         

coneixement sobre la història de la festa de la Patum.  

 

➢ Programa Patum 1920 (vegeu 2.2). 

➢ Paisatge sonor de la Patum (cal connexió a Internet).  

➢ Ordinador amb altaveus per l’àudio. 

➢ Documents que hagin portat l'historiador de la Patum i la regidora           

de Patum de l'ajuntament de Berga. 

Metodologia: 

Aquesta activitat parteix d’un agrupament de tot el grup-classe conjunt          

i per tant, la metodologia es caracteritza per compartir les idees amb            

tot el grup-classe. Tanmateix, hi ha una part de xerrada on persones            
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expertes de la ciutat venen a la classe per aportar nou coneixement.  

Desenvolupament de l’activitat 

Part principal (10 minuts) 

Quan els alumnes entrin a l'aula, els hi demanarem que s'asseguin i agafin un paper en blanc i algun estri que escrigui. Cal que el docent vetlli per                            

tal que els alumnes no tinguin possibilitats de veure el que hi ha a la pantalla de l'ordinador del docent (pantalla digital tancada, posició de                         

l'ordinador...). Un cop tots els alumnes estiguin col·locats, començarem la primera part de l'activitat. A través de la pàgina web Sons de la Patum                        

(paisatge sonor de la festa), el docent anirà posant alguns fragments d'àudio. Es demanarà als alumnes que expressin lliurement, en el full en                       

blanc, d'on creuen que és el paisatge sonor que se'ls està mostrant. Com que ens trobem a Cicle Superior, posarem àudios poc evidents al principi                         

(per exemple, el paisatge sonor de la gent anant cap a la plaça - sense música) i més evidents al final (per exemple, el so del tabal o la música                              

d'alguna comparsa). Un cop escoltats els àudios, els nens i les nenes hauran de dir a quina festa creuen que eren els àudios, i a continuació                          

anunciarem que el tema a treballar en les següents setmanes serà la Patum.  

 

Part de desenvolupament (50 minuts) 

Després que els nens i les nenes sàpiguen que treballaran la festa de la Patum, arribarà un dels plats forts de la unitat didàctica. Entrarà a classe                           

l'historiador de la Patum i la regidora de Patum de l'ajuntament de Berga. Aquests ens explicaran una miqueta quines són les seves feines, tan                        
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relacionades amb l'esdeveniment més important de l'any pels berguedans. Un cop aquesta petita introducció, ens mostraran documents antics de                   

la festa (fotografies, programes, registres, factures...) que tenen a l’arxiu. L'antiguitat dels documents serà com a mínim de cinquanta anys enrere,                     

és a dir, del 1969. Deixaran que els alumnes els remenin i facin preguntes relacionades amb els documents. 

 

Quan es consideri que els alumnes han gaudit prou de tota la colla de documents que han portat a l'aula l'historiador de la patum i la regidora de                            

Patum de l'ajuntament de Berga, demanarem als nens i a les nenes que entre tota la classe, escullin un document per treballar-lo al llarg de les                          

sessions que ocuparà la unitat didàctica. Per fer-ho es faran votacions, la persona que esculli el document, breument, l'haurà de defensar,                     

argumentant el perquè l’escull. Quan tots els alumnes voluntaris hagin defensat el document que volen treballar, es faran les votacions.  

 

** Per continuar realitzant la unitat didàctica, posem l'hipotètic cas que els nens i les nenes hagin triat un retall del diari, en què consta la 

programació de la Patum de l'any 1920. 

 

Part final (10 minuts) 

El docent llegirà / mostrarà el document escollit pels infants. Demanarà que mentre el llegeixin, agafin el full de l'inici de l'activitat (en què havien                         

d'expressar el que creguessin del paisatge sonor que es reprodueix per l'aula) i els demanarem que el modifiquin o afegeixin elements segons el                       

que els expressa la lectura del document. 
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 2:  Comparem la programació de la Patum!  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Tenir coneixements del retall de diari del programa de la patum de 1920. Aquest coneixement s’haurà treballat prèviament, a l’activitat 1.  

❖ Tenir coneixements de com és la festa actualment.  

❖ Coneixements i habilitats per fer infografies a través de programes informàtics.  

❖ Capacitat de síntesis i comparació.  

Objectiu didàctic:  Material: 

● Comparar la festa de la patum del 1920 amb l'actual, a través            

dels dos programes, per tal de prendre consciència de com ha           

evolucionat la festa. 

 
➢ Programa Patum 1920 (vegeu 2.2).  

➢ Programa Patum 2019 (vegeu 2.2).  

➢ Paper i estris d’escriptura per prendre notes.  

➢ Ordinador amb connexió a internet per fer una infografia.  Metodologia: 
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Aprenentatge Cooperatiu.  

Desenvolupament de l’activitat 

Part principal (10 minuts) 

A la primera activitat de la unitat didàctica, els nens i les nenes hauran conegut, de manera superficial, el retall de diari on apareix la programació                          

de la Patum de l'any 1920. Demanarem que es posin per grups (d’entre quatre i sis alumnes), i que tornin a fer una lectura per refrescar els                           

continguts.  

 

Part de desenvolupament (60 minuts) 

Per a cada grup de treball, donarem el retall de diari amb la programació de la Patum de l'any 1920 i el programa de la darrera patum (2019). El                             

que hauran de fer els nens i les nenes és una comparació dels dos cartells (primer observant i prenent nota). Per fer-ho de manera més                         

organitzada, proposarem als alumnes una petita pauta, on se’ls recomanarà fer la comparació segons els següents temes: les comparses i                    

l'estructura de la festa (els actes).  

 

Un cop els nens i les nenes hagin observat, comparat, i discutit entre els membres del grup com ha canviat la festa (fent la comparativa), els hi                           

demanarem que facin una infografia digital que reculli tots els coneixements apresos al llarg de la confrontació entre els dos cartells. Aquesta                      

infografia ha de ser clara i visual, i ha de ser un bon recurs per explicar a la resta de companys i companyes allò que han "investigat". 
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A partir de la comparació els nens i les nenes es podran adonar de coses com ara que:  

 

COMPARSES 

➔ A la programació de la Patum de l'any 1920 no es parla dels plens (comparsa).  

➔ A més tampoc es diferència entre els gegants nous dels vells, el mateix passa amb els nans.  

➔ Se’ls hi deia mulasses, ara guites.  

➔ No se li dóna gens d'importància als àngels. 

➔ …  

ESTRUCTURA FESTA (ACTES) 

➔ Abans la festa era molt més religiosa (el corpus!) 

➔ Abans hi havia deu dies de patum i ara n'hi ha cinc. 

➔ Antigament a les deu del matí es feia una tanda de Patum, després s'anava a missa i sortint de missa se'n feia una altra. Ara ja no es fa,                             

ara només es fa sortint de missa, i l'anomenen patum de lluïment. 

➔ Abans, el dia de Corpus, es feia una processó i ara no. 

➔ Ara es fa dos dies de passacarrers (un dia pels administradors i un altre pels regidors de l'ajuntament) i abans només es feia passacarrers                        
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un dia.  

➔ No hi havia Patum Infantil, la que actualment es fa els divendres.  

➔ …  

Part final (10 minuts) 

Després que tots els grups d'alumnes hagin fet la seva infografia, serà el moment de què de manera ràpida i breu, les exposin davant de la resta                           

de grups de classe. Com que tots els grups hauran fet la comparació dels mateixos documents, els demanarem que diguin que exposin el que                        

creien que seria diferent i ha resultat ser igual, i que els hi ha sorprès més fent la comparació. 
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 3:  Les comparses  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Haver llegit i saber on trobar el retall de diari del programa de la Patum de l’any 1920. 

❖ Haver llegit el programa de l’any anterior de la Patum i tenir coneixement de les comparses participants a la Patum. 

❖ Saber fer un mapa conceptual. 

Objectius didàctics:  Material: 

 

● Comparar, sintetitzant la informació dels programes, el nombre        

i les comparses del 1920 amb les actuals. 

● Plasmar la informació de manera escrita i gràfica 

 

 

➢ Programa Patum 1920 (vegeu 2.2).  

➢ Programa Patum 2019 (vegeu 2.2).  

➢ Folis din A3. 

➢ Material d’escriptura i de dibuix. 

➢ 5 Ordinadors o tauletes. 
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Metodologia: 

La metodologia de l’activitat és de treball cooperatiu amb pinzellades          

del trencaclosques. Els infants treballaran en petits grups de 4 infants.           

En total hi haurà 5 grups i cada grup buscarà la informació de dos              

comparses de la Patum. D’aquesta manera, cada grup serà expert en           

les seves comparses i posteriorment les exposarà i explicarà als altres           

grups. 

Desenvolupament de l’activitat 

Part inicial (25 minuts) 

Els infants, dividits en grups de treball, hauran de llegir els dos programes de la Patum i escriure les comparses fent una classificació sobre les que                          

s’han mantingut amb el mateix nom, les que s’han mantingut però han canviat el nom, les que no s’han mantingut i les noves que han entrat a la                            

festa des d'aleshores. Després, posarem en comú les comparses trobades per tots els grups a la pissarra. Seguidament, la mestra ensenyarà als                      

infants una caixa amb el nom de totes les comparses i dos membres de cada grup hauran de sortir i agafar-ne dues. Així, es farà la distribució de                            
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les comparses que cada grup de treball haurà de cercar informació per tal de poder explicar-la, posteriorment, als altres companys. 

 

 

Part de desenvolupament (40 minuts) 

Cada grup de treball haurà de buscar informació, consultant els dos programes i altres documents per internet, de la seva comparsa. La informació                       

que han de cercar és la següent: 

- Nom antic i actual de la comparsa. 

- Si és antiga o nova i si s’ha mantingut o no. 

- En quin moment de la festa surt la comparsa. 

- Per quants integrants està formada. 

 

Un cop tinguin tota la informació l’hauran de representar en un mapa conceptual de manera escrita i gràfica. La informació ha de ser breu i s’ha de                           

poder entendre a través dels dos codis: l’escrit i el gràfic. És a dir, un infant, per exemple, que no sàpiga llegir ha de poder entendre el que                            

s’explica observant els grafismes. 

 

Part final (25 minuts) 
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Cada grup de treball exposarà oralment i breument, davant la resta de companys, la informació que han trobat de les dues comparses que els                        

hagin tocat. Quan tots els grups hagin exposat ajuntarem tots els mapes conceptuals i els penjarem en un espai habilitat a l’aula. Es farà una                         

coavaluació de les presentacions i els mapes conceptuals realitzats.  
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 4:  4 Comparació de fotografies  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Haver analitzat imatges i vídeos. 

Objectius didàctics:  Material: 

● Observar  i analitzar, tot fent una lectura visual, les imatges de 

la Patum per tal de conèixer el contingut que ens mostren. 

➢ Fotografies de la Patum dels volts de l’any 1920 (vegeu 2.2). 

➢ Fotografies de la Patum actuals (vegeu 2.2). 

➢ Vídeo de l’Àliga 1920 (vegeu 2.2): 

https://drive.google.com/file/d/1spgQ4g3FLyGRQkUaRqABuZBT5

1ZAIJ5f/view?usp=sharing 

➢ Vídeo de comparses actuals (vegeu 2.2). 

 

Metodologia: 

Aquesta activitat combina el treball en grup i el treball en parelles. És             

una metodologia per descobriment, també, perquè a partir de les          

imatges són els mateixos nens qui han de decidir el contingut.  
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Desenvolupament de l’activitat 

Part inicial (20 minuts) 

La mestra haurà distribuït per l'aula fotografies relacionades amb les comparses, els balls i la festa de la Patum. Les fotografies seran de diferents                        

èpoques i no estaran ordenades cronològicament. Els infants hauran d'observar atentament les imatges per tal d'intentar saber l'època a la qual es                      

van fer. 

 

Part de desenvolupament (45 minuts) 

Un cop els nens i les nenes hagin observat totes les imatges distribuïdes per l'aula, hauran d'intentar ordenar les imatges cronològicament,                     

basant-se amb la qualitat de la fotografia, la vestimenta dels personatges, la façana dels edificis... Per tal de poder ordenar les imatges hauran                       

d'analitzar-les en profunditat fixant-se en diferents aspectes. L'ordenació de les imatges es farà en grups petits. Cada grup d'infants tindrà un                     

conjunt d'imatges que les hauran d'ordenar. Un cop tots els grups estiguin es col·locaran totes les imatges en un espai adequat a l'aula i                        

s'acabaran d'ordenar. 

 

Seguidament, els infants s’agruparan en parelles i hauran de posar titulars a les imatges. És a dir, cada parella haurà d’observar atentament la                       

imatge i posar un titular, que expliqui el més detalladament possible el que es veu o es representa a la imatge. Els infants hauran de consensuar i                           

posar-se d’acord amb la parella per tal que el titular que escriguin els sembli adequat als dos.  
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Posteriorment, quan totes les parelles hagin posat els titulars a les imatges els infants es tornaran a reunir amb el seu grup de treball, amb el qual                           

hauran de fer exactament el mateix: consensuar, entre tots els titulars que hagin posat i escrit els diferents membres del grup, el titular que creguin                         

que s’adequa i explica millor el contingut de la imatge (fer-ne una explicació).  

 

Part final (25 minuts) 

Finalment, cada grup de treball haurà d’escriure el titular i/o explicació de les imatges, ja que les col·locarem al voltant de l’aula, com si fos un                          

museu, en el qual hi haurà les imatges i l’explicació de cada grup de treball a sota. D’aquesta manera els altres nens i nenes de l’escola podran                           

observar les imatges i saber el que s’hi mostra. 
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 5: L’evolució de la Patum  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Conèixer l’estructura d’una entrevista i com redactar-la.  

Objectius didàctics:  Material: 

● Entrevistar a familiars o amics de generacions passades per         

analitzar i contrastar les semblances i diferències que hi ha a la            

festa de la Patum actual amb la de fa més de cinquanta anys. 

 

 

➢ L’entrevista (en paper, ja sigui escrita a mà com en format digital).  

➢ Gravadora de veu o de vídeo (serà més senzill transcriure les 

respostes dels entrevistats).  

➢ Ordinadors i auriculars. 

Metodologia: 

Per desenvolupar aquesta sessió partirem de l’aprenentatge vivencial.        

Els infants seran els encarregats d’escriure les entrevistes i         

realitzar-les en persona. D’aquesta manera l’alumne pot adquirir        

coneixements específics de la Patum i d’altres com ara parlar en           

públic, sintetitzar informació i adequar-se al registre formal (o no formal           
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si són coneguts).  

Desenvolupament de l’activitat 

Aquesta activitat tindrà una part inicial de redacció de l’entrevista, una part de desenvolupament per realitzar-la i finalment una de síntesi per                      

extreure la informació. Tot no es podrà dur a terme amb un dia, per tant hi haurà diverses sessions. La temporització és aproximada, ja que les                          

entrevistes es poden allargar depenen de l’ambient on es dugui a terme, les persones o el tipus de preguntes.  

 

 

Part inicial (40 minuts) 

Aquesta sessió estarà dedicada a la redacció. A l’assignatura de llengua catalana i literatura hauran parlat de les tipologies textuals, en aquest cas                       

ens serà útil les entrevistes. S’hauran de preparar una introducció al tema que estem treballant, la presentació del personatge a qui entrevisten i                       

finalment el cos i tancament de l’entrevista. Disposaran d’ordinadors per poder passar el document i imprimir-lo, per ser més entenedor i clar.  

 

 

Part de desenvolupament (aprox. 60 minuts) 

Un cop tinguem l’entrevista, deixarem uns dies per poder-la fer. Els alumnes s’hauran d’encarregar d’acordar un dia per quedar amb la persona                      

que entrevisten. Recomanem que l'entrevista la facin com a mínim a una persona gran, per així poder veure millor l'evolució de la festa. Per poder                         
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recollir les dades es recomana fer servir una gravadora de veu o vídeo, així a l’hora de transcriure les respostes serà més fàcil. 

 

Part final (60 minuts) 

Destriar tota la informació serà l’última fase d’aquesta activitat. Els alumnes portaran les gravacions de casa per poder fer un document amb les                       

respostes de les entrevistes i així poder comentar-ho amb tota la classe. El document tindrà format de pregunta- resposta, per poder ser més clars                        

i visuals que si ho féssim tot redactat. Les preguntes de les entrevistes seran similars i per tant les respostes només haurien de canviar segons les                          

generacions. Es dividiran les entrevistes segons les edats dels entrevistats i de l’època que parlen i finalment s'enquadernen per tenir un recull de                       

records, amb els canvis que ha viscut la festa de la Patum.  
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 6:  El vocabulari de les generacions passades  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Saber que vivim en una societat canviant i per tant el llenguatge no és fix, hi ha paraules que s’ha endut l’existència d’altres paraules.  

Objectius didàctics:  Material: 

● Localitzar conceptes que han desaparegut i trobar quins han 

sigut els seus substituts.  

 

➢ Fotocòpies de la notícia de l’1 de juny de 1920 (vegeu 2.2).  

➢ Diccionaris de definicions i sinònims. Actuals i de fa cent anys: 

Diccionari de la Llengua Catalana, per D. Pere Laberina i Esteller i 

Diccionaris de l’institut d’Estudis Catalans.  

➢ Vídeo del youtube: La ciutat cremada (minuts 18:00 -18:20, 
1:48:40 - 1:48:50). 

 
 

Metodologia: 

La metodologia que utilitzarem serà l’ABP. El mestre proporcionarà a          

l’alumne un material i un repte envers aquest, i els infants cercant            

informació hauran de trobar la solució.  
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Desenvolupament de l’activitat 

Part inicial (10 minuts) 

Es visualitzarà un vídeo de fa anys, per mostrar com parlaven fa cent anys i com parlem actualment. A continuació, es repartirà una fotocòpia de la                          

notícia de l’1 de juny de 1920 (programació de la patum d’aquell any) a cada infant.  

 

Part desenvolupament (30 minuts) 

S'hauran de llegir la programació i intentar localitzar els conceptes que queden antiquats i substituir-los per conceptes o frases més actuals. Per                      

exemple "llurs barris o llurs cases" dir "les seves cases o els seus carrers". També hi ha altres paraules "domessos, fallatge, glossar" que potser no                         

tenen una traducció directa i només es podrà buscar el significat per explicar-ho amb altres paraules, sense trobar un concepte únic. 

 

Part final (20 minuts) 

Amb el recull de conceptes o frases que hagin trobat al document farem un glossari visual. És a dir, dissenyarem un cartell on es pugui veure                          

l’evolució del llenguatge relacionat amb la festa de la Patum. També es pot incloure un apartat amb la recerca de paraules i expressions que                        

apareixen a les entrevistes dutes a terme a l’activitat anterior. 
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 7:  Teatralització als més petits  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Tenir coneixement sobre la celebració de la Patum abans (any 1920) i ara (2019). 

❖ Tenir coneixement sobre el llenguatge que s’utilitzava abans i ara. 

❖ Tenir coneixement sobre la vestimenta que s’utilitzava abans i ara (per fer les comparses, per exemple).  

❖ Tenir coneixement sobre l’estructura del diàleg per fer una teatralització.  

Objectius didàctics:  Material: 

● Sintetitzar i relacionar elements (llenguatge, vestimenta, actes 

de celebració…) de la Patum d’abans i ara. 

● Teatralitzar alguns dels canvis que ha patit la Patum des del 

➢ Programa Patum 1920 (vegeu 2.2). 

➢ Programa Patum 2019 (vegeu 2.2). 

➢ Diccionaris de definicions i sinònims. Actuals i  de fa cent anys. 
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1920 fins ara.  

 

➢ Vestimenta i complements que cada grup consideri. 

➢ Paper i estris d’escriptura per prendre notes.  

➢ 6 ordinadors o tauletes amb connexió a Internet per cercar 

informació. 

 

Metodologia: 

La metodologia que caracteritza aquesta activitat és l’apadrinament, ja         

que els alumnes de Cicle Superior s’encarregaran d’explicar als més          

petits el que han après al llarg de la Unitat Didàctica en forma de              

teatralització. A més a més, es tracta d’una metodologia activa perquè           

els alumnes són qui prenen la iniciativa constantment, ja que són ells            

qui trien els elements que inclouen a la teatralització, qui dissenyen el            

diàleg, etc.  

Desenvolupament de l’activitat 

Part inicial (30 minuts) 

Ara que els alumnes ja s’han familiaritzat amb l’evolució de la Patum, els demanarem que preparin una breu teatralització (un petit esquetx de 5-6                        

minuts) per explicar als més petits els canvis que s’han produït (o si més no, als que a ells els ha cridat més l’atenció). Així doncs, la teatralització                            

pot incloure elements que plasmin què es manté igual i què no (fent referència al programa, per exemple), quin llenguatge s’utilitzava abans i ara                        
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(per exemple, incloent-hi les paraules al diàleg que faran servir els personatges per establir les converses), quina vestimenta es fa servir ara i                       

quina abans (utilitzant la roba dels personatges), etc. Per fer-ho, agruparem els nens i nenes en grups de 4-6 alumnes i després d’explicar-los                       

l’objectiu de l’activitat, cada grup podrà començar a preparar l’esbós del seu diàleg i l’estructura de la seva representació. És important esmentar                      

que cada grup farà la representació a una aula d’Educació Infantil (dos a P3, dos a P4 i dos a P5).  

 

Part desenvolupament (60 minuts) 

Serà en aquesta segona fase quan els alumnes es responsabilitzaran de desenvolupar els seus esquetxos i assajar-los per fer les representacions                     

després. Aquí també s’encarregaran de preparar tot el material necessari (com ara la vestimenta) i buscar qualsevol classe de document que                     

necessitin.  

 

Part final (15 minuts) 

Finalment, un cop preparades les representacions, cada grup s’encarregarà de fer el seu esquetx/teatralització a l’aula d’Educació Infantil                  

corresponent. Serà molt important que els nens i nenes facin èmfasi en els aspectes que ells consideren més rellevants a comparar amb relació a                        

la celebració de la Patum abans (1920) i ara (2019).  
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Nom de la unitat didàctica:  PA-TUM  Cicle: Cicle Superior 

Activitat 8:  Anunciem la nostra Patum!  Curs: 2019-2020 

Coneixements previs: 

❖ Tenir coneixement sobre la celebració de la Patum abans (any 1920) i ara (2019). 

❖ Tenir coneixement sobre el llenguatge que s’utilitzava abans i ara. 

❖ Tenir coneixement sobre la vestimenta que s’utilitzava abans i ara (per fer les comparses, per exemple).  

❖ Tenir coneixement sobre l’estructura del diàleg per fer un anunci.  

Objectius didàctics:  Material: 

● Sintetitzar, en forma d’anunci, els aprenentatges adquirits sobre 
l’evolució de la Patum al llarg de la unitat didàctica.  

➢ Programa Patum 1920 (vegeu 2.2). 

➢ Programa Patum 2019 (vegeu 2.2). 

➢ Diccionaris de definicions i sinònims. Actuals i de fa cent anys. 

➢ Vestimenta i complements que es considerin.  

➢ Paper i estris d’escriptura per prendre notes.  

➢ Càmera de gravació. 

➢ Ordinador amb programa d’edició de vídeos.  

Metodologia: 

Novament es tracta d’una metodologia activa on els alumnes són els 

principals protagonistes, ja que ells trien l’estructura de l’anunci i els 
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elements a incloure.  

Desenvolupament de l’activitat 

Part inicial (45 minuts) 

En aquesta última activitat, els alumnes de Cicle Superior s’encarregaran de crear, conjuntament, un anunci (màxim 2 minuts) pel poble. L’anunci 

anirà, novament, de l’evolució de la Patum des del 1920 fins ara i així, sintetitzar tots els aprenentatges adquirits al llarg de la unitat didàctica.  Així 

doncs, per fer-ho s’iniciarà un petit debat sobre quins són els aspectes més rellevants a incloure (aquí els alumnes poden utilitzar petites parts dels 

seus esquetxos o petits fragments dels diàlegs creats a l’activitat anterior), i sobretot els aprenentatges més profunds o els que els hi ha cridat més 

l’atenció. Un cop s’hagi fet una posada en comú i s’hagi establert l’estructura general de l’anunci, es repartiran els diferents rols. Hi ha alumnes que 

seran els encarregats de gravar l’anunci, d’altres de preparar l’escena, d’altres seran qui parlen, etc. És molt important que cadascú tingui un rol 

assignat. 

 

Part desenvolupament (60 minuts) 

Tot seguit passarem a la part de fer l'estructura detallada de l'anunci i així doncs, triar el contingut de l'anunci. Novament, es podran consultar parts                         

dels esquetxos dels alumnes per complementar aquesta tasca. Després, s'assajarà l'anunci diverses vegades i finalment es gravarà. Un cop gravat                    

i comprovat que tot ha sortit bé, hi haurà tres o quatre alumnes que s'encarregaran d'editar-lo (posant música si és necessari, tallant el vídeo per                         

allà on es desitgi, afegint lletra o breus explicacions, etc.). El més important és que l'anunci sintetitzi de manera clara i interessant el que els                         
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alumnes han après sobre l'evolució i canvis de la Patum al llarg de la seqüència didàctica proposada. 

 

Part final (15 minuts) 

Un cop finalitzada l’edició, es passarà l’anunci a tota la classe. Després, s’enviarà el vídeo a l’Ajuntament perquè s’encarregui de fer-lo visible a                       

tota la població. D’aquesta manera, tots els habitants prendran consciència de la feina feta pels nostres alumnes i també de l’evolució de la Patum                        

al llarg dels anys. Així doncs, pensem que serà una bona manera per aprofundir en la celebració i ser una mica més conscients del pas del temps                           

a través d’una celebració tan important com és la Patum.  
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3. Conclusions 

 

Un cop finalitzada la unitat didàctica PA-TUM, considerem que la seqüència didàctica dissenyada és una bona oportunitat per introduir els recursos                     

d'arxius històrics i fonts primàries d'una manera interessant i dinàmica. Tal com esmentem i plantegem a l'inici, les sessions estan orientades i                      

pensades exclusivament pels alumnes. Per tant, s'ha procurat que ells fossin els protagonistes de l'aprenentatge. En certs casos, la metodologia                    

triada genera que els infants siguin els encarregats d'experimentar amb les fonts i generar el seu propi coneixement per compartir a l'aula. 

 

A més a més, pensem que és una proposta que s'emmarca dins l'objectiu general que ens vam proposar a l'inici, potenciant les capacitats d'anàlisi                        

per comparar l'evolució de la Patum al llarg dels anys. Tal com s'observa a les taules que fan referència als objectius didàctics, competències i                        

continguts clau, al llarg de la seqüència didàctica hi ha una combinació dels diferents elements, ja que hem procurat que les diferents activitats                       

permetessin a l'alumnat treballar els diferents aspectes que ens vam proposar. Som conscients que no tenim un context real i que potser, en alguna                        

ocasió, hem sigut una mica ambicioses amb els objectius a assolir o els continguts a treballar, però hem intentat fer una aproximació el més real                         

possible. 

 

Ens agradaria afegir, també, que la temàtica triada ens va resultar molt interessant des d’un principi, com també l’ús dels documents escollits.                      

Considerem que les Festes Majors i les celebracions són molt properes als alumnes perquè les poden viure des de ben petits i per tant és un tema                           

que els pot resultar motivador per encarar cada una de les sessions a l’aula. A més a més, considerem que és una unitat didàctica que es pot                           
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adaptar fàcilment a qualsevol població, ja que només canviant la celebració es pot treballar el mateix contingut referent a l’àmbit del medi: analitzar el                        

pas del temps comparant la celebració d’una festa abans i ara.  

 

Ja per acabar, el desenvolupament d’aquesta tasca ens ha fet prendre consciència del fet que sovint oblidem els elements patrimonials que envolten                      

els centres escolars i no en traiem el suc que poden tenir. Per poder treballar transversalment tan sols cal escollir un tema proper i interessant pels                          

alumnes i pensar en activitats que puguin desenvolupar i despertar el màxim d’habilitats i competències dels nostres alumnes. Escollint la festa de la                       

Patum hem comprovat que amb vuit activitats podem treballar numeració, càlcul, vocabulari, tipologies de textos, cultura… i sobretot història! Que                    

sembla que només es pugui fer en una aula asseguts i llegint un llibre, i no és cert. Per tant, ens enduem el gran aprenentatge de com presentar i                             

treballar la història a les aules: amb creativitat.  
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