Tallers d’Història curs 2013-2014: Gent de Sant Feliu
Rafael Patxot, l’últim humanista
L’any vinent és el cinquantenari de la mort de Rafael Patxot, en el marc del
tema biografies i retrats, us proposem de treballar la figura d’aquest
humanista, científic i mecenes guixolenc des de diferents punts de vista:
biografia i trets del personatge, treball científic (astronomia i meteorologia),
mecenatge (social i cultural).
Podeu trobar informació sobre Rafael Patxot a:

http://josepcullell.net/2011/08/07/recuperar-rafael-patxot-i-jubert/
http://www.raco.cat/index.php/revistagirona/article/viewFile/95799/156974
http://perepujol.blogspot.com.es/2010/12/rafael-patxot-i-jubert.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Patxot_i_Jubert
L’Arxiu oferirà les següents activitats:
A.- Xerrada/Powerpoint
“Rafael Patxot, l’últim humanista?”
Rosa M. Rourich, Núria Almar, M. Àngels Suquet
A partir de P4
Durada: 1h aproximadament
B.-Taller de plàstica
Rosa Maria Rourich
Es proposa realitzar treballs relacionats amb alguna de les
facetes de Rafael Patxot (Atles Internacional dels Núvols,
Observatori Català, Obra del Cançoner Popular, Estudi de la
Masia).
La realització del taller requereix la visualització prèvia del
powerpoint amb el títol “Rafael Patxot, l’últim humanista”
Els professors que considerin oportú fer el taller,poden escollir una o
més de les opcions. Cada opció és un projecte a treballar en diferents
sessions. Calrà concretar quin és el suport que farà l’Arxiu Municipal
(Rosa Rourich) a l’aula. Es pot demanar el suport per iniciar

l’activitat, o bé es pot començar a preparar el tema a l’aula i demanar
el suport per supervisar el treball en curs. O bé es pot realitzar
sense cap tipus de suport.
L’Arxiu no proporciona el material per el Taller de Plàstica
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Exposició, maig de 2014 (lliurament al principi del mes
d’abril):
Lloc: Mercat Municipal
A partir de treballs col·lectius elaborats al llarg del curs
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Mostra de Sant Jordi, abril de 2014 (lliurament dels treballs al
principi del mes de març)
“El navegant de les estrelles” El tema es pot plantejar en un sentit
més literal per treballar la figura de Patxot com a astrònom (univers i
constel·lacions, observatori, instrumental, etc) o bé, en un sentit
figurat, com a persona que va viure per assolir ideals a nivell de
coneixement, civisme, solidaritat, amor a la terra, etc.
Les bases es lliuraran al principi del curs vinent (2013-2014)

