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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 de l’àmbit de 
coneixement del medi    
1 DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

COMPETÈNCIA 1
Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratè-
gies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar 
respostes.

CONTINGUTS CLAU
Fases d’una investigació: • El disseny de la cerca: fa-
ses, criteris, control de variables, fonts d’informació... 
• Els instruments d’observació i de mesura, normes 
per al seu ús, mesures de seguretat. • L’anàlisi de 
resultats. • L’elaboració de conclusions, síntesis. • La 
comunicació dels resultats: oral, escrita, gràfica... • 
La formulació d’hipòtesis, l’anticipació de respostes, 
la curiositat científica. • La recollida de dades: rigor i 
fiabilitat. • Les preguntes científiques.

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
Canvi i continuïtat: • Passat, present i futur de les 
societats i comunitats culturals. • El patrimoni cultural: 
herència del passat i llegat per al futur. • El temps a la 
història: unitats de mesura, etapes, períodes, durada, 
cicle, ritme, successió, simultaneïtat, causalitat, 
passat, present, futurs... • Les civilitzacions: la 
societat, l’economia, la tecnologia, la cultura, les 
idees, les religions, les expressions artístiques, els 
invisibles (les dones, les minories, els infants)... • 
L’educació pel futur.

COMPETÈNCIA 5
Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne 
les causes i les conseqüències per plantejar propos-
tes de futur.
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CONTINGUTS CLAU
Canvi i continuïtat: • Passat, present i futurs de les 
societats i comunitats culturals. • El temps històric: 
periodització, datació, durada, cicles, simultaneïtat, 
successió, causalitat, racionalitat... • L’intercanvi 
generacional, comprensió del passat i del present, 
construcció de futurs. • Les societats i les cultures en 
la història, comparació i història retrospectiva.

2 DIMENSIÓ SALUT
 I EQUILIBRI PERSONAL

COMPETÈNCIA 7
Prendre consciència del propi cos, de les emocions 
i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri 
emocional i afavorir la convivència.

CONTINGUTS CLAU
Educació emocional: • El respecte per les emocions i 
sentiments. • L’expressió raonada d’emocions i senti-
ments. • La regulació d’emocions i sentiments propis. 
• L’empatia, l’assertivitat i la gestió de les relacions 
grupals. 
Globalització, diferenciació i alteritat: • La identitat i 
alteritat. 
Principis i valors democràtics: • El respecte per l’opinió 
dels altres. • L’expressió raonada de les opinions pròpies.

3 DIMENSIÓ CIUTADANA

COMPETÈNCIA 12
Participar en la vida col·lectiva a partir de valors de-
mocràtics, per millorar la convivència i per afavorir un 
entorn més just i solidari.

CONTINGUTS CLAU
Globalització, diferenciació i alteritat: • Els estereotips i 
prejudicis, els invisibles (infants, dones, minories cultu-
rals, ètniques o religioses...), les situacions d’injustícia i 
discriminació. • La diferenciació (diversitat i desigualtat), 
identitat i alteritat.
Principis i valors democràtics: • Els principis i valors de-
mocràtics: respecte, solidaritat, justícia, equitat... • La 
participació ciutadana i iniciativa emprenedora. • Els 
drets, deures i responsabilitats de les persones.

Competències 
bàsiques de l’àmbit 
lingüístic
1 DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

COMPETÈNCIA 4
Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 
diferents formats i suports.

COMPETÈNCIA 5
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informa-
ció, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipo-
logia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.

CONTINGUTS CLAU
• Estratègies per a la comprensió: fer prediccions, 
connexions del text amb el que se sap, fer-se pregun-
tes, visualitzar què pot passar, resumir... • Tema, idea 
principal i idees rellevants. • Estratègies de cerca: 
paraules clau, sinònims. • Fonts d’informació: suport 
paper i digital. • Lectura silenciosa. • Hàbit lector.

COMPETÈNCIA 7
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació 
per adquirir coneixement propi.

CONTINGUTS CLAU
• Estratègies de cerca: planificació, paraules clau, si-
nònims, ús de cercadors, tria i contrast de les fonts... 
• Gestió i tractament de la informació: síntesi, tipus 
de contingut, emmagatzematge, organització, valo-
ració i comunicació... • Fonts d’informació. Suport 
paper i suport digital. Internet, biblioteques...

2 DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA

COMPETÈNCIA 9
Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i 
estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les inten-
cions i al destinatari.



6

PROPOSTA
D’UNITAT DIDÀCTICA

8.3
Primària
4t, 5è, 6è

HISTÒRIA
I ARXIU

DE
TOTSC

O
SA

CONTINGUTS CLAU
Estratègies i recursos en el procés de producció d’un 
text. • Lèxic: vocabulari usual i específic. • Correcció lin-
güística: Normes ortogràfiques constants i excepcions. 
• Gestió de la informació: comunicació escrita dels re-
sultats de la recerca. • Revisió ortogràfica: diccionaris i 
correctors de textos. • Presentació formal: a mà, imprès, 
digital... • Hàbit d’escriure.

3 DIMENSIÓ EXPRESSIÓ LITERÀRIA

COMPETÈNCIA 11
Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores 
significatius de la literatura catalana, castellana i universal.

CONTINGUTS CLAU
• Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn, als 
esdeveniments culturals i als interessos de l’alumnat. • 
Lectura silenciosa.• Hàbit lector.
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Llegim un text:

“De petit, en Rafael havia jugat a la 
platja amb els seus amics, agafant 
petxines, saltant onades, pescant i buscant 
crancs entre les roques [...] El fascinava 
contemplar la fúria dels temporals de 
llevant contra la platja [...]

Quan va ser més gran, va tenir una 
barca per anar a pescar;  amb  la 
Griselda, més d’ un cop. Es va enfrontar 
a garbinades i tramuntanades [...] Encara 
que de gran va marxar de Sant Feliu 
de Guíxols, el mar i la tramuntana el 
van acompanyar tota la vida.
 
Rafael Patxot estimava Sant Feliu de 
Guíxols perquè hi havia passat la seva 
infantesa i en tenia els millors records. 
Els seus pares es deien Eusebi i Clara i 
havien tingut sis fills. En Rafael era el 
més gran. [...] Va estudiar astronomia a 
París i després va anar a la Universitat 
a Londres. [...] es va fer càrrec de la 
fàbrica [...] però de seguida va voler 
construir un observatori astronòmic.

Text adaptat a partir de Suquet, M. A. (2018). Petita Història 
de Rafael Patxot. Barcelona: Editorial Mediterrània. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la 
Diputació de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans.
Il·lustració: Adriana Fàbregas.

1
EL PASSAT I EL PRESENT

Què és la història?
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3. De què ens parla?

4. De quins moments ens parla? D’un de sol? O bé d’una 
continuïtat de fets? 

5. Per què? Com ho explicaries? 

1. Garbinades 

2. Tramuntanades 

1. Qui és el protagonista d’aquesta història? 

2. D’on era? 

 EXERCICI

Vocabulari: què vol dir?

 EXERCICI

Respon les preguntes següents:
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6. Quants anys creus que han passat des del que explica
    al principi del text i el que fa al final? 

7. Què o qui el va acompanyar tota la seva vida? 

8. Si tenim en compte aquesta fragment de la vida de Rafael   
Patxot, què podríem dir que és la història? Un invent? Una 
explicació? Una novel·la? El temps que passa? 

Per a mi, la història és...

 EXERCICI

Completa:
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2
EL TEMPS

La cronologia

1

2

3

4

5

6

Vaig néixer...

Fixa’t en les coses que va anar fent en Rafael:

“Els seus pares es deien Eusebi i Clara i havien tingut sis fills. En Rafael 
era el més gran. [...] Va estudiar astronomia a París i després va anar a la 
Universitat a Londres. [...] es  va fer càrrec de la fàbrica [...] però de seguida 

va voler construir un observatori astronòmic.”

 EXERCICI

Ara, fes un llistat de coses que tu has fet. Encara que no estiguin ordenats. 
Procura que hi apareguin entre 8 i 10 fets.

 EXERCICI

Les podem posar en una llista:

1. Va néixer...
2. Jugava amb el mar...
3. Anava a escola...
4. Va anar a París...
5. I a Londres, a la Universitat...
6. Es va fer càrrec de la fàbrica...
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20__Vaig néixer...

200_

Vaig
néixer

7

8

9

10

 EXERCICI

Tot seguit, intenta ordenar-les, buscant una referència en el temps:

 EXERCICI

Fes una línia del temps de la teva vida. Amb totes aquestes coses que has escrit, 
fes la línia del temps de la teva vida:
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3
D’ON VENIM?
La genealogia

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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4
QUI FA LA HISTÒRIA?

Com es construeix? Les fonts
Llegim aquest poema de l’any 1936 amb el títol de “A worker reads history”:

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?
Roma està plena d’arcs triomfals. Els seus cèsars, sobre qui triomfaren?

Alexandre el Magne va conquerir l’Índia. Ell tot sol?
Cèsar va vèncer als gals. No portava ni un cuiner?

Felip II va plorar per la seva flota enfonsada. Només plorava ell?
Qui preparava les festes?
Qui pagava les despeses?

A tantes històries, tantes preguntes.

Bertolt Brecht

1. Quins llocs o ciutats ens anomena el text? Subratlla’ls.  

2. Què et suggereix cadascun d’aquests llocs? 

 EXERCICI

Respon les preguntes següents:
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3. Quins personatges apareixen? Quins oficis tenen? 

4. Sap el nom de tots?  De qui si i de qui no? 

5. Per què creus que passa això?

6. Qui són els cèsars de Roma? 

 EXERCICI

Què creus que ens vol dir en Bertolt 
Brecht quan ens parla així de les 
persones i de la història?
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1. Embolcallar:

2. Recordances: 

3. Esquinçada:

 EXERCICI

Vocabulari: què vol dir?

 EXERCICI

Les fonts històriques. Per poder 
explicar què va passar, com en una 
història de detectius, necessitem 
tenir pistes, escrits, materials.... 
i a vegades persones que ens 
expliquin què van veure o saber. 
Són com testimonis.

Rafael Patxot, quan va marxar a viure a Suïssa, escrivia 
cartes als seus amics. Un d’ ells era Josep Irla.  Llegim 
què li va escriure :

“Benvolgut compatrici:

Quan l’home es fa vell, viu molt de cara 
al passat, en les recordances, i per aquesta 
raó, vaig pregar l’amic En Maspons i 
Anglasell que us demanés la bandera del 
meu observatori, per tal que me fos enviada.
Aquella bandera, embolcalla il.lusions de 
jovenesa que me farien bona companyia 
en el dosser del meu despatx ací, on tinc 
feina per estona, [...]

No hi fa res que la trobeu esquinsada, 
envieu-me-la tal com sia; [...] 
Ja veieu que demano ben poca cosa a 
canvi dels mals tractes guixolencs!
Refiat que fareu el possible, us n’avenço 
gràcies, trametent-vos l’expressió de la 
meva catalanitat empordanesa.

Rafael Patxot

14 de novembre de 1938
Senyor President del Parlament Català 
En Josep Irla. Barcelona”

Carta extreta de Patxot, R. (1952). “Petit epistolari”. A Guaitant 
enrera: fulls de la vida d’un octogenari (p. 512). Ginebra.
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1. A qui va dirigida la carta? Busca informació d’ aquest 
personatge. 

2. Per què escriu la carta?  Què vol dir que “viu molt de 
cara al passat en les recordances”? 

3. A qui havia escrit abans? 

 EXERCICI

Aquesta carta és un document, és a 
dir una font. Què ens explica?

4. Què li demanava? 

5. Què representava per a en Patxot aquest objecte? 

6. On el vol posar?

7. Per què diu “ envia-me-la com sigui“?

8. L’objecte demanat, ......................................................, 
també és una font. 
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Pots trobar una pista a la pàgina 512 de les memòries Guaitant 
enrera: fulls de la vida d’un octogenari, disponible en línia a: 
https://taller.iec.cat/patxot/Guaitant_14_Petitepistolari.pdf

Pots trobar pistes a https://universpatxot.diba.cat/ca/article/
retorna-sant-feliu-guixols-senyera-rafael-patxot

 EXERCICI

Ambdues són elements que ens 
ajuden a explicar la història de 
Rafael Patxot. Saps si li va enviar?

 EXERCICI

Com va acabar la història de la 
Senyera?



20

PROPOSTA
D’UNITAT DIDÀCTICA

8.3
Primària
4t, 5è, 6è

HISTÒRIA
I ARXIU

DE
TOTSC

O
SA

Observeu aquesta fotografia:

 EXERCICI

Què et sembla?

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):

Les fonts són ..................................................................................................................................................................

OBJECTES
COM LA SENYERA

DOCUMENTS ESCRITS
COM LA CARTA

DOCUMENTS 
ICONOGRÀFICS

COM LA FOTOGRAFIA

TESTIMONIS ORALS
O PERSONES QUE 

EXPLIQUEN EL QUE
HAN VISCUT

La Senyera La carta Dibuixos

Roba Documents oficials Postals

Josep Irla

Ceràmica Diaris Fotos

Maspons i Anglasell

Eines Pintures

Familiars

Amics
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Completa aquest quadre amb les teves pròpies fonts. Pots escriure el nom o bé posar-hi imatges de les fonts:

 EXERCICI

I tu? Saps quines són les teves fonts històriques?

OBJECTES
COM LA SENYERA

DOCUMENTS ESCRITS
COM LA CARTA

DOCUMENTS 
ICONOGRÀFICS

COM LA FOTOGRAFIA

TESTIMONIS ORALS
O PERSONES QUE 

EXPLIQUEN EL QUE
HAN VISCUT
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Les persones escriuen les seves històries: les memòries, 
els diaris personals... Són les autobiografies.  Llegim un 
text de Rafael  Patxot:

“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.
La mar em guarda secrets que vaig 
confiar-li en la jovenesa, quan breçava 
les meves tempestes morals. [...]

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.
De totes maneres, encara ens estimem, 
i Déu faci que la mar també rabegi i 
engresqui els infants vostres.

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 HISTÒRIA

La meva vida

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

5. Com en diem d’explicar la pròpia història? 

Treball escrit: la meva història personal.

Bases d’orientació: 

1. Recollim informació de nosaltres mateixos, amb docu-
ments, fotografies, objectes personals, o parlant amb la 
família o persones grans que ens expliquin coses de no-
saltres. Són les fonts.

2. Farem una redacció explicant la nostra història, això 
serà una autobiografia relacionant el que expliquem amb 
les fonts que tenim. Podem intercalar a la redacció algun 
dels documents o fotografies mentre expliquem la història. 

3. Llargada de la redacció : màxim 3 cares de full ( amb 
les imatges incloses).

4. Lletra a mà o ordinador amb lletra de tipus Arial 12, 
espai  entre línies 1,5.

 EXERCICI

I ara et toca a tu!



PROPOSTA
D’UNITAT DIDÀCTICA

8.3
Primària
4t, 5è, 6è

24
GUÍXOLS

CARRETERA
I VIA

SOBRE
RODES

Continua amb la teva història personal...
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