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El nom trinquet en terminologia naval serveix per
designar el pal més proper a proa en les embarcacions
de més d’un pal o també la vela que s’enverga en
el trinquet. En la parla popular ganxona s’anomenen
trinquets els petits crancs que hi ha a les roques.
Exemplar gratuït
Qualsevol part d’aquesta publicació, incloent-hi el
disseny, il·lustracions i fotografies, pot ser reproduïda,
emmagatzemada i/o transmesa sempre i quan es
demani l’autorització prèvia de l’autor, l’editor o el titular
dels drets d’explotació.

Fotografia
de la portada:
Festa de Santa
Llúcia, 1930
AMSFG. Col·lecció
Josep Escortell
(Autor: Ricard Mur)
(Reg. 3355)
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PRESENTACIÓ
L’arxiu i la memòria serveixen com a pretext en aquesta unitat didàctica adreçada
als nens i les nenes d’Educació Infantil amb l’objectiu de treballar de manera
transversal la comprensió i coneixement progressiu d’un mateix i del seu entorn.
En general, els recursos següents parteixen de diferents documents que es poden
trobar en un arxiu, a través dels quals es mostra a l’alumnat com es vivia abans a
Sant Feliu de Guíxols i com era el seu entorn en comparació amb ara.
La proposta s’estructura en 5 activitats centrades en el treball de les àrees de
descoberta d’un mateix i dels altres i de comunicació i llenguatges amb els
següents objectius:

• Esforçar-se per manifestar i expressar
les pròpies emocions i sentiments.
• Comprensió del llenguatge adult.
• Expressar-se a través de la paraula.
• Iniciar-se en el llenguatge matemàtic.
• Iniciar-se en el llenguatge plàstic.
Activitat 1
LA FAMÍLIA

A través de la fotografia familiar d’abans i d’ara
reconèixer els personatges, edats, vestuari, etc.

Activitat 2
QUÈ M’AGRADA?

Pensar en què ens agrada ara i quins records
ens agradaria preservar de la nostra infància. Les
memòries són records.

Activitat 3
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Reconeixement en els gravats de Rafael Patxot sobre
records d’infantesa.

Activitat 4
HO CONEIXEM?

A través de la fotografia d’un racó de Sant Feliu de
Guíxols, identificar el lloc: ho coneixem? Comentem
els canvis. Expressem els nostres sentiments: ens
agrada anar-hi? Per què?

Activitat 5
A QUÈ JUGUEM?

Entendre com jugaven els nostres avis i besavis a
través de les paraules de Rafael Patxot. I veure com
ha canviat el joc infantil amb el temps.
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1
LA FAMÍLIA
La fotografia es va inventar al s. XIX. En l’Arxiu Municipal de
Sant Feliu de Guíxols tenim moltes fotografies familiars. En
elles podem tenir tant un record personal com un exemple
de com es vivia en aquella època i de com es treballava.

Aquest és un retrat familiar. Hi surten Rafael Patxot, la seva
esposa Lluïsa, la seva filla Concepció i els seus quatre néts
(extret del mateix llibre de Joaquim Maluquer i Sostres).

Mireu aquests exemples:

2
1

Quina edat creieu que tenen cadascun dels familiars?

Es tracta de dos retrats. Un és un retrat d’un pagès, probablement del Ripollès (AMSFG. Fons John i Patricia
Langdon-Davies. Autoria desconeguda) i l’altre és un retrat de Rafael Patxot i Jubert amb Lluís Millet i el poeta
Francesc Matheu (extret de Rafael Patxot i Jubert mecenes i científic, de Joaquim Maluquer i Sostres, editorial
Portic, Barcelona, 1994).

EXERCICI

Fixeu-vos en el vestuari. Tot i ser fotografies d’una mateixa
època, porten robes diferents. Saps per què?

Busqueu fotografies familiars a casa.
Amb l'ajuda dels pares verifiqueu
qui surt a la fotografia i més o menys
la seva edat. Hi sortiu? En quines hi
sortiu o no?
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2
QUÈ M’AGRADA?
La nostra història, memòria, es fa a través de records.
Vosaltres sou molt petits i teniu pocs records. Què recordeu?

En un arxiu també tenim fons que particulars han anat
guardant en la seva vida. Això vol dir que moltes persones
han anat guardant documents i objectes: records, cartes,
escrits, memòries, etc. Un dia els han donat a l’Arxiu Municipal perquè tothom els pugui llegir i saber què ha passat.

EXERCICI
Un dels records de petits quan
sou grans són les coses que us
agradaven. Què us agrada més ara?
Porteu una fotografia, carta, escrit,
detall, una joguina o joc, un conte,
etc. que us agradin ara o que us facin
recordar alguna cosa especial. Les
coses que porteu són aquelles que
creieu que, de grans, us agradaria
conservar.

Ara penseu: Què us agrada ara? Creieu que recordareu
moltes coses quan sigueu més grans? Què us agradaria
recordar en el futur?

Comenceu a crear el vostre fons. És
com guardar un cofre del tresor.

COSA

5
DE
TOTS

HISTÒRIA
I ARXIU

PROPOSTA
D’UNITAT DIDÀCTICA

8.1
Educació
Infantil

3
RECORDS D’INFANTESA

Il·lustració dels articles “Marinesques”, escrits per Rafael Patxot. Gravat extret de Claror: publicació de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Any 2, núm. 10 (feb. 1936)

Rafel Patxot, mecenes nascut a Sant Feliu de Guíxols, va
escriure unes memòries d’infantesa. I hi va afegir uns gravats, que són una mena de dibuixos, perquè així es podia
entendre millor el que explicava.

EXERCICI
Posa colors en aquest gravat i fes un
dibuix amb un record teu que vulguis
per quan siguis més gran.

En aquesta pàgina hi tenim un exemple.
Què hi veus en aquest gravat? Quin creus que és aquest
record d’infantesa que ha dibuixat?
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4
HO CONEIXEM?

AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autoria: Ricard Mur)

En l’arxiu ens arriben moltes fotografies de Sant Feliu de
Guíxols i voltants. Hem de reconèixer el lloc i saber quan
va ser feta.

Observeu aquesta fotografia:
Reconeixeu el lloc? Es troba a Sant Feliu.
Reconeixeu alguna cosa que encara estigui en l’actualitat
en el mateix lloc? Quina època deu ser? Què ha canviat?

EXERCICI

Fixeu-vos en el que surt en la fotografia? Penseu: Què hi
devia fer la gent en aquest lloc?
Busqueu una fotografia actual d’aquest lloc o feu-la vosaltres mateixos des del mateix punt de vista. Compareu-la
amb la fotografia antiga. Què ha passat i per què?

Us proposem que feu d’arxivers amb
aquesta fotografia i us fixeu en tots
els detalls. Comenteu-la.
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A QUÈ JUGUEM?
EXERCICI
Us proposem un joc senzill, ja
d’aquella època:

PASSA LA SABATA
Es fa una rotllana i tots, tancant els ulls diuen: ha passat el
rei? Un nen va donant voltes per fora amb una sabata a la
mà fins que la deixa a l’esquena d’un company. Després,
quan respon que sí ha passat el rei, qui la té al darrera
s’aixeca i és posa a córrer per tocar qui la deixada. La
carrera és al voltant de la rotllana i qui ha deixat la sabata
ha d’espavilar-se a seure al lloc del company que el persegueix. Si no l’atrapa, para l’altre.

AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autoria: Fancesc Llorens)

En aquesta fotografia observem uns nens jugant a pilota
a la platja.
Molts dels records que omplen les biografies de molts autors són d’infantesa. Aquí a Sant Feliu tenim Gaziel i Patxot
que en parlen. Les antigues escoles es troben on ara tenim
l’Ajuntament i en sortir, relaten, que sovint jugaven a la sorra.

Joc extret del llibre Tot jugant i recordant. Jocs de postguerra a Sant Feliu de Guíxols. Autora: Carme Palahí i
Fuertes. Editat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

“Mal m’està el dir-ho, però en sabíem bona mica de nedar. [...] Adaptàvem a mar, nedant, algun dels nostres
jocs d’en terra; per exemple, un de nosaltres entrava a
l’aigua caminant, i quan li arribava a la boca, en dèiem
“aigua a bioc”; però l’actor havia de seguir caminant,
enfonsant-se fins que era ben sotaiguat, fent el pont
amb les cames; llavors els altres capbuçaven i, anant a
l’alè, passavent el pont, un darrera l’altre”.

Per escollir qui serà el rei també podem fer un servir un
joc. Com “pedra, paper, tisora”, cara o creuo una cançó.
Moltes d’aquestes cançons a través de la tradició oral encara les trobem als patis de les escoles. Una proposta de
cançó seria aquesta:
UNA PLATA D’ENCIAM
Una plata d’enciam
ben amanida, ben amanida,
una plata d’enciam
ben amanida amb oli i sal.
Sucarem un tros de pa
per qui toqui, per qui toqui,
sucarem un tros de pa
per qui toqui anar a parar.

Fragment extret de Patxot, R. (1952). “Marinesques d’infants”. A
Guaitant enrera: fulls de la vida d’un octogenari (p. 53). Ginebra.

Els jocs fa uns 100 anys eren senzills. Unes ratlles a terra,
patacons, bales...Alguns d’aquests jocs encara els trobem
al pati de l’escola. Un, dos, tres... pica paret; veig, veig;
arrencar cebes, etc.
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