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Presentació
El material que teniu a continuació, ha estat creat en motiu 
de la celebració XVII Congrés d’Arxivística de Catalunya 
a Sant Feliu de Guíxols, el qual s’ha dedicat a la difusió 
dels arxius i del patrimoni documental amb l’objectiu de 
fer arribar “els arxius al carrer”.

Es tracta d’un seguit de propostes didàctiques que vo-
len ser una eina a disposició de la comunitat educativa 
per treballar el concepte d’història, les etapes històri-
ques i les fonts per a la recuperació de la memòria his-
tòrica. A la vegada, les propostes tenen com a objectiu 
la presa de consciència del paper dels individus en la 
construcció de la història de la comunitat i la importàn-
cia de la conservació del patrimoni documental com a 
llegat col·lectiu.

Metodologia
La metodologia treballada en aquests materials es basa 
en el treball de coneixement a través de la descoberta, la 
pregunta per introduir i el “fer pensar” els perquès de les 
diverses situacions que ens van portant per la història. 

Per poder aplicar aquesta metodologia, és imprescindi-
ble treballar a partir de les informacions que ens aporten 
les fonts primàries, bàsicament les documentals, d’arxiu. 
També s’utilitzen fragments pertanyents a obres literàries 
de Rafael Patxot, Gaziel i Bertolt Brecht.

Continguts treballats
Àrees implicades
Les competències treballades són les que s’estableixen 
a  Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement 
del medi. Identificació i desplegament a l’Educació 
Primària, editat per la Generalitat de Catalunya. I Com-
petències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació i 
desplegament a l’Educació Primària, editat per la Gene-
ralitat de Catalunya.

Competències 
bàsiques Ciències 
Socials    
1 DIMENSIÓ HISTÒRICA

COMPETÈNCIA 1
Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o 
fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat 
històrica.

CONTINGUTS CLAU
Cronologia i temps històric. • Coneixements històrics 
temporals. • Vincles entre el passat, el present i el 
futur. L’empatia històrica. • Elements de canvi i conti-
nuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de 
la contemporaneïtat.

COMPETÈNCIA 2
Aplicar els procediments de la recerca històrica 
a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de 
fonts, per interpretar el passat.

CONTINGUTS CLAU
Fonts primàries i secundàries. • Vincles entre el pas-
sat, el present i el futur. L’empatia històrica.• La me-
mòria històrica. • Anàlisi d’imatges i referents estè-
tics. Descodificació de llenguatges icònics, simbòlics 
i audiovisuals.

COMPETÈNCIA 3
Interpretar que el present és producte del passat, per 
comprendre que el futur és fruit de les decisions i ac-
cions actuals.

CONTINGUTS CLAU
Textos de les ciències socials: descripció, expli-
cació, justificació, interpretació i argumentació,  i 
vocabulari propi. • Vincles entre el passat, el pre-
sent i el futur. L’empatia històrica. • La memòria 
històrica. • Elements de canvi i continuïtat entre 
etapes històriques. Arrels històriques de la con-
temporaneïtat.
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COMPETÈNCIA 4
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva 
per comprendre la seva intervenció en la construcció 
de subjectes històrics.

CONTINGUTS CLAU
Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia 
històrica. • La memòria històrica. • Elements de canvi 
i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històri-
ques de la contemporaneïtat.

COMPETÈNCIA 9
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda 
del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir 
que les generacions futures se l’apropiïn.

CONTINGUTS CLAU
Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoar-
tístic i cultural. • Canvis, continuïtats i ruptures en el 
món de la cultura i l’art, i en les mentalitats.

COMPETÈNCIA 10
Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir 
la construcció de la identitat personal dins d’un món 
global i divers.

CONTINGUTS CLAU
Identitats personals i col·lectives. Pertinença i co-
hesió social.

2 DIMENSIÓ CIUTADANA

COMPETÈNCIA 11
Formar-se un criteri propi sobre problemes socials re-
llevants per desenvolupar un pensament crític.

CONTINGUTS CLAU
Textos de les ciències socials: descripció, explicació, 
justificació, interpretació i argumentació, i vocabulari 
propi. • Estratègies comunicatives en situacions d’in-
teracció oral. • Situacions de desigualtat, injustícia 
i discriminació. • Identitats personals i col·lectives. 
Pertinença i cohesió social.
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Rafael Patxot va néixer a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1872. Fa més de cent anys! Ell ens explica en aquest text alguns 
dels records de la seva infantesa.

“La platja
Jo la tenia davant de casa, oberta a xaloc, i malgrat la platja i els dos passeigs 
que d’ella em separaven, recordo que en certs temporals vingué fins al pedrís de la 
porta de casa, a deixar-hi una ofrena d’alga i de borns. [...]

Travessàvem aquella samfaina de color quan “anàvem a nedar”, que és cosa molt 
diferent de banyar-se, fins al punt que si haguéssiu parlat de banyar-vos, us 
haurien esclafit una rialla als nassos: la gent és a casa que es banya, però en 
mar es neda i prou.
 
Mal m’està el dir-ho, però en sabíem bona mica de nedar. Nedàvem drets com un 
ciri, sostenint-nos únicament amb les mans, nedàvem de costat, ajaguts, d’esquena, 
solament de peus, amb la cara dintre l’aigua, nedàvem de gos, ens empenyíem i 
remolcàvem, fèiem cabrioles, la cadena, pujàvem a coll-i-bè i ballàvem sardanes, 
que ¡a us asseguro que és bon xic més difícil i esforçat que el ballar-les en 
terra, i si hi ha tràngol i badeu, l’onada us peta al front o bé us cobreix, 
senzillament. Teníem dies en els quals, per excepció, ens sentíem contemplatius i 
aleshores baixàvem al fons, l’exploràvem i després pujàvem a contar les meravelles 
fantasioses que havíem vist durant aquells instants. [...]

Per nosaltres, la mar no tenia sobre ni sota, i ens costava més d’enfonsar-nos que 
no pas d’aguantar-nos enlaire.”

1
EL PASSAT I EL PRESENT

Què és la història?

Fragment extret de Patxot, R. (1952). “Marinesques 
d’infants”. A Guaitant enrera: fulls de la vida d’un 
octogenari (p. 50-59). Ginebra.
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1. Quines diferències trobes del que ens descriu Rafael 
Patxot amb l’actualitat? 

2. I pel que fa als jocs: són els mateixos que es fan ara? 

3. De quins moments ens parla? 

 ACTIVITAT

Rafael Patxot ens parla de la platja 
i la seva situació quan ell era petit. 
Respon les preguntes següents:

 ACTIVITAT

Tenint en compte aquest text, com 
definiríeu què és la història?
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2
EL TEMPS

Llegim aquest fragment de la carta que va rebre Rafael 
Patxot, enviada per Agustí Calvet, conegut també com 
a Gaziel, el 7 gener de 1962.

“Perdoneu-me, Patxot: és que sempre 
us he estimat de veres, bé ho sabeu, 
i no em sé avenir -no m’hi avindré 
mai- que un català com vós, tan 
ferm, tan enorme, visqui allunyat de 
la terra que segueix estimant, n’estic 
segur, com només se’n pot estimar 
una de sola.

Em plauria molt de reveure-us. 
Des de 1954, ja fa o farà 8 anys 
aviat, no he tingut aquest goig. Ja 
som vells tots dos, i els miratges de 
la vida no ens poden fer fred ni 
calor. El caliu de l’amistat veritable, 
però, a mi encara em conforta.”

Extret de Gaziel (1970). “Epistolari”. A Obra catalana completa 
(p. 1755 – 1756). Barcelona: Editorial Selecta.

1. Busca alguna imatge dels dos personatges. 

2. Recordes a què es dedicava cadascun d’ells?

 EXERCICI

Després de llegir el fragment, respon 
les preguntes següents:
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3. De què li parla Gaziel a Patxot? 

4. Quina seria la màxima il·lusió per a Gaziel?  Per què?  

5. Quin és el fons del qual ens parla la carta? 

1. Repassa les etapes de la Història en el lloc web C. So-
cials a Secundària, elaborat per Montse Alsius, disponible 
a: http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=1288
 

 ACTIVITAT

El temps és l’element que 
caracteritza la història. Com 
relacionem temps i història?
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2. Fixa’t en aquest gràfic, ha estat extret de  la fitxa de Jordi Dolcet Llaveria publicada a Alexandria, Biblioteca 
de recursos digitals per a les aules, disponible en línia a http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=43. 
Respon a les preguntes que trobaràs després del gràfic:

La prehistòria: des de l’inici fins al 4000 aC (aparició de l’escriptura).
Edat antiga:   del 4000 aC  al 476 dC (caiguda de l’Imperi Romà).
Edat mitjana: del 476 dC al 1492 dC (invenció de la impremta i descobriment d’Amèrica).
Edat moderna: del 1492 dC al 1789 dC (la Revolució Francesa).
Edat contemporània: del 1789 dC fins a l’actualitat.

2.1. Quina és l’etapa més llarga de la història?  

2.2. Amb què relacionem l’edat antiga?   

2.3. I la mitjana?

2.4. La moderna? 

2.5. Quina és l’etapa més curta?    
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1. Del naixement a l’entrada a l’ESO: .................................

2. Període de formació fins a l’entrada
    a l’àmbit del treball reconegut: .......................................

3. El temps de vida laboral: ...............................................

4. L’arribada a la tardor de la vida: ....................................

5. Els últims anys: ..............................................................

  Primera etapa (infantesa-pubertat-adolescència)

  joventut     plenitud     maduresa     vellesa

 ACTIVITAT

Relaciona les següents definicions 
amb el moment de la vida d’una 
persona:

 EXERCICI

En el cas de la vida de les persones, 
quina és l’etapa més llarga?

Fixa’t en aquest quadre, torna a llegir els títols i completa la frase que hi ha al final:

 EXERCICI

Fonts per explicar la història (els testimonis):

DATES

Període històric Prehistòria Edat antiga Edat moderna

Etapa de la vida Primera etapa Joventut MaduresaPlenitud Vellesa (+80 anys)

Edat mitjana Edat Contemporànea

Característiques del naixement
a l’entrada a l’ESO
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3
QUI CONSTRUEIX

LA HISTÒRIA?
Llegim ara aquest poema:

“Preguntes d’un obrer que llegeix història”

Qui va construir Tebes, la de les set Portes? 
Als llibres només hi ha els noms dels reis.
És que potser van arrossegar ells els blocs de pedra? 
I Babilònia, mil vegades destruïda,
qui la va tornar a aixecar altres tantes vegades? 
Qui va edificar Lima, la daurada? En quines cases vivia? 
On van anar els paletes quan van acabar de construir la Gran Muralla Xinesa? 
La gran Roma està plena d’arcs triomfals. Qui els va construir?
Els seus cèsars, sobre qui triomfaven?
És que Bizanci, tan lloada, només tenia palaus per als seus habitants?
Fins i tot en la llegendària Atlàntida, la nit en que el mar se l’empassava, 
els que s’enfonsaven cridaven demanant els seus esclaus?
Alexandre el Magne va conquerir l’Índia. Ell tot sol?
Cèsar va vèncer els gals. No portava ni un cuiner?
Felip II va plorar per la seva flota enfonsada. Només plorava ell? 
Frederic II va vèncer a la Guerra dels Set Anys. Qui va vèncer a més a més d’ell? 
Cada pàgina, una victòria.
Qui preparava les festes? 
Cada deu anys un gran home.
Qui pagava les despeses? 
A tantes històries, tantes preguntes. 

Bertolt Brecht
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 EXERCICI

El text ens comença a anomenar llocs. Quins? Què et suggereix cadascun? Hi ha 
alguna paraula que creus que ens pot ajudar? 

NOM DEL LLOC EXPLICACIÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

 ACTIVITAT

Vocabulari: què vol dir?

Cèsars: 

Llegendària:  

Flota: 
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1. Quins personatges surten al text? 

2. Parla de la mateixa manera per a tothom? O bé els 
distingeix? Per quin criteri? 

 EXERCICI

Respon les preguntes següents:

3. Creus que podries fer-ne una classificació? Mira de re-
presentar-la amb una piràmide social. 

4. Quines accions fan cadascun d’ells? Escriu-les al cos-
tat dels personatges? 
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5. Fes un breu comentari-resum d’aquest poema? 

6. Saps qui era Bertolt Brecht? Busca informació d’ aquest 
personatge?

7. Amb els exemples que ens dona, de quin tema ens parla?

8. Com acabaries aquesta frase: El text de Bertold Brecht 
vol que reflexionem sobre... 
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Porta de la biblioteca de Rafael Patxot a Sant Feliu de Guíxols, 
actualment ubicada a l’Institut d’Estudis Catalans (© Arxiu de 
l’IEC. Foto: Bego Masfiol). Imatge extreta de:
http://patxot.espais.iec.cat/imatges/

1. Descriu la primera foto. Què és? De quin material està 
fet? Com està fet? Quin nom tenen les decoracions que 
té? Sabries dir amb quines eines s’ han fet? 

2. La segona foto és una part de la primera. Una amplia-
ció de la part central. Pots llegir què hi diu? 

 EXERCICI

Fixa’t en aquestes fotografies i respon 
les preguntes que hi ha a sota:

4
QUI FA LA HISTÒRIA?

Com es construeix? Les fonts

1 2
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3. Completa:

“Si et   sembla que .............................................................

............................................................................................

I que entens prou bé,  sabràs amb tot que es molt ...........

......................... el que ignores.”

4. És una frase de Thomas de Kempis (Kempen, actualment 
a la Renània del Nord-Westfàlia, ca. 1380 - Zwolle, Països 
Baixos, 25 de juliol de 1471). Comenta el seu significat? 

 EXERCICI

Les cartes.

Aquesta porta que hem vist era de la Biblioteca de Rafael 
Patxot que hi havia al seu Observatori Astronòmic Català 
de Sant Feliu de Guíxols. Des de Suïssa, escrivia cartes 
als seus amics on demanava les coses que trobava im-
portants i que trobava a faltar, com la porta. Al seu amic 
Josep Danés li va escriure vàries cartes com la de sota, 
que es troba a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guí-
xols:1. Qui escriu la carta?
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Fonts per explicar la meva història:

 EXERCICI

Tant les portes com la carta, són elements o pistes –que anomenem fonts- que 
ens ajuden a explicar la seva història. Quins elements ajudarien a explicar coses 
de la teva vida? Completa el quadre següent:

OBJECTES
COM LA PORTA

DOCUMENTS TEXTUALS
COM LA CARTA

DOCUMENTS 
ICONOGRÀFICS

COM LA FOTOGRAFIA

TESTIMONIS ORALS
O PERSONES QUE 

EXPLIQUEN EL QUE
HAN VISCUT

1. Qui escriu la carta? 

2. Qui li ha fet un encàrrec? 

3. Què li demana? I d’ on, exactament?
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“Comiat
Ara, que ha passat més de mitja 
centúria, escric aquestes recordances lluny 
de mar, a muntanya, al mig d’un 
alzinar, perquè fa temps que la mar i ¡o 
no ens avenim. Tan premeditadament 
m’he situat que, a més de la distància, 
he tingut cura que hi hagi serralades 
travesseres que me’n separin, per tal 
d’entrebancar àdhuc l’aire de mar; una 
recança més en la llarga llista.

[...]  D’aleshores ençà, moltes coses que 
llavors suraven han anat a fons, 
però això no és pas culpa d’ella, que 
segueix essent la mateixa, sinó que la 
culpa és meva, perquè se m’ha marcit 
la vida i em som fet vell.

Rafael Patxot 
Masia Mariona (Montseny).
Setembre 1935.”

Fragment extret de: Patxot, R. (1952). “Marinesques d’infants”. A 
Guaitant enrera: fulls de la vida d’un octogenari (p. 59). Ginebra.

5
ESCRIURE LA MEVA HISTÒRIA

La biografia
i l’arbre genealògic

1. Qui escriu el text? 

2. De què parla? 

 EXERCICI

Després de llegir el text, respon les 
preguntes següents:
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3. De qui parla? 

4. Què li ha passat?

5. Quants anys devia tenir en Rafael quan va escriure aquest 
text? Recorda que va néixer el 1872?

6. I des d’on l’escriu?

7. I quan el va publicar? 

8. Saps què vol dir ser un octogenari? Deu anar referit 
amb l’edat? 

9. On vivia aleshores? 

10. Quins tipus de documents poden contenir la història 
d’alguna persona? 

11. Com en diem d’explicar la història d’algú?
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Per escriure-la caldrà que segueixis aquests passos:

1. Fets i dates. Escriu els fets que et vinguin a la memòria
    sense ordre, en una llista com a pluja d’idees.
2. Ara ordena’ls cronològicament. Procura ordenar-los en
    el temps. Pots elaborar una línia del temps.
3. Pensa també si tens fonts que puguin ajudar-t’hi. 
4. Redacta en primera persona –és una autobiografia!
5. Inclou imatges en el redactat –dibuixos o fotografies,
    són les teves fonts!

 EXERCICI

Rafael Patxot fa la seva pròpia 
història, és a dir, fa la seva 
autobiografia. Prova d’escriure la 
teva pròpia biografia –autobiografia–, 
tenint en compte les fonts que has 
escrit a l’exercici anterior i d’altres 
que recordis. L’extensió hauria de 
ser de dues pàgines com a mínim i 
de tres pàgines, com a màxim (amb 
imatges incloses). 
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D’on venim? Venim d’una família. Abans hem llegit en la història de Rafael Patxot, que...

“Els seus pares es deien Eusebi i Clara i havien tingut sis fills.
En Rafael era el més gran.”

 EXERCICI

Algunes famílies són més grans, altres més petites, però la més important 
és la nostra, allà d’on venim. Amb l’ajuda dels de casa, construirem un 
genograma familiar. Com?

Hi posarem els noms nostres, dels nostres germans i/o germanes, dels nostres pares i mares, i avis i àvies. I al costat 
de cada nom mirarem de posar-hi el signe de masculí ( ) i femení ( ), les dates de naixement i de mort (si es dóna 
el cas) i una paraula que ens ajudi a definir aquella persona. (dolç/dolça, treballador/treballadora, alegre...). Mira 
l’exemple següent:

Jordi López
Papa - Fort
18/05/1975

Manuel López
Iaio - Alegre
02/12/1950

Rosa Soler
Iaia - Patidora

25/03/1960

Ramiro Noguera
Avi - Seriós
23/06/1948

Maria Peguera
Àvia - Carinyosa

15/08/1953

Nita Noguera
Mama - Valenta

28/07/1977

Bruna López
Germana - Bona

12/02/2015

Anna Noguera
Tieta - Aventurera

12/08/1982

Greta López
Greta - Seriosa

12/02/2015
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No oblidis posar-hi el títol:  ...........................................................................................................
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Posa-hi un títol:  ...........................................................................................................

 EXERCICI

Ara, dibuixarem un arbre. Un arbre vegetal de debò. Com si la nostra 
família s’hagués convertit en un arbre: gran o petit, amb moltes fulles, 
sense fulles, un roure, un xiprer, una alzina, un pi, un pomer, un cirerer, etc. 
Mentre dura l’activitat, estarem amb molta concentració i ens deixarem 
portar per la música que sentirem. 

Podeu escoltar un exemple de música adient a l’enllaç:
https://www.allmusic.com/album/in-wonder-the-narrow-road-to-the-deep-north-mw0000037654.

Després, qui vulgui, explicarà com s’ ha sentit mentre dibuixava i com és el seu arbre i perquè  a la resta de la classe. 
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