
HISTÒRIA
I ARXIU

DE
TOTSC

O
SA

PROPOSTA
D’UNITAT DIDÀCTICA

8.2
Primària
2n i 3r



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.
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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 de les persones en 
la construcció de la història de la comunitat i la impor-
tància 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.

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.

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.

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.



6

PROPOSTA
D’UNITAT DIDÀCTICA

8.2
Primària
2n i 3r

HISTÒRIA
I ARXIU

DE
TOTSC

O
SA

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 [...]

Quan va ser més gran, va tenir una 
barca per anar a pescar; [...] 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.

1
EL PASSAT I EL PRESENT

Què és la història?

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.
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1. De qui ens parlen en aquest text? 

2. D’on era aquest personatge? 

3. On va estudiar? 

4. Per què es va construir un observatori astronòmic? 

La Història ens .................................................  les coses 

que van passar fa .........................

La diferència entre un conte i la Història, és que  ...............

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

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

veritat     temps     explica     inventat

 ACTIVITAT

Contesta les preguntes següents:

 ACTIVITAT

Aquest text ens explica la història 
d’un personatge de Sant Feliu 
de Guíxols. Ara omple els buits 
d’aquestes frases amb les paraules 
que tens a sota: 
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 ACTIVITAT

I tu?  Quin any vas néixer? Aquesta 
línia que tens a continuació és la línia 
de la teva vida fins ara. Escriu en 
aquesta línia del temps els anys des 
que vas néixer fins a l’actualitat:

2
EL TEMPS

La cronologia

RAFAEL

VA NÉIXER A SANT FELIU EL 1872

ANY FETS IMPORTANTS

Vaig néixer...

Escriu al costat alguns dels fets importants de la teva vida.
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3
D’ON VENIM?

La gent, la família

 ACTIVITAT

Tots tenim una família. A vegades 
a prop, a vegades lluny, a vegades 
en tenim dues, la d’origen i la que 
ens cuida... A la nostra història, hi 
han participat o hi participen altres 
persones. Quines persones són 
importants per a tu? 

 ACTIVITAT

Fem el nostre arbre de família. 
Sabries omplir amb la teva família 
aquest arbre?

Recordes la història de Rafael Patxot? Deia:

“Els seus pares es deien Eusebi i Clara i havien tingut sis fills.
En Rafael era el més gran.”
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Carta dirigida a Josep Bonal:

“Don Rafel em donà una la nota del 
que desitja [...] Diu: demaneu amb temps 
a en Bonal un sarronet de fesols; els 
de Cassà de la Selva [...] Fesols, no 
són pas mongetes, encara que són de 
la mateixa família, però més fàcils de 
coure i de pair”.    
 
Josep Danés

4
COM ES CONSTRUEIX LA 

HISTÒRIA?
Les fonts. Els documents

de la teva vida

1. Qui és en don Rafel? 

2. Què li escriu don Rafel a en Josep Danés en una nota? 

3. Què fa en Danès? A qui li demana l’encàrrec? 

4. Quin era un dels plats preferits d’en Rafael Patxot? 

 ACTIVITAT

Després de llegir el fragment, respon 
les preguntes següents:
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Escriu quines serien importants per tu. Fes-ne un dibuix:

 ACTIVITAT

Per poder saber coses de la teva vida, tu també tens objectes i documents. 
Segurament hi ha persones que poden explicar coses  importants de la teva vida. 
Per exemple: un peluix, un escrit que diu que vas néixer i on, les notes de l’escola, 
fotografies o familiars que ens poden explicar coses de quan eres petit/a. De 
totes aquestes pistes, en diem fonts.

OBJECTES ESCRITS FOTOGRAFIES PERSONES
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Llegim aquest text. Fixa’t què ens explica en Rafel Patxot:

“En l’escenari de la meva infantesa la 
mar hi ocupa un gran espai lluminós 
que dibuixa l’horitzó de migjorn. [...] 

La platja
Jo la tenia davant de casa, oberta a 
xaloc, i malgrat la platja i els dos 
passeigs que d’ella em separaven, [...]  
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.”

Rafael Patxot

5
ESCRIURE HISTÒRIA

La meva vida

Fragment extret de Patxot, R. (1952). “Marinesques 
d’infants”. A Guaitant enrera: fulls de la vida d’un 
octogenari (p. 50-59). Ginebra.

1. De què ens parla en Rafael Patxot? 

2. On li agradava anar quan era petit? 

 ACTIVITAT

Per escriure aquest text, segur que 
va pensar en coses que recordava o 
mirava fotografies de quan era petit. 
Contesta les preguntes següents:
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 ACTIVITAT

Ara, escriurem  la nostra història. Com ho farem?

Tal com has llegit el que ens explica en Rafael Patxot, també pots escriure la 
TEVA història. Ja tens els anys, les fonts –fotografies i dibuixos. Escriu unes 
frases explicant la teva pròpia vida.

Com fer una biografia: no oblidis que... 

1. Hem recollit informació nostra (documents, fotografies). 
2. Escriurem unes frases explicant la nostra vida. Explicar la nostra vida és escriure una  autobiografia.
3. Hi podem fer un dibuix o posar-hi alguna fotografia.
4. Hem de fer, com a màxim, 10 frases. 
5. Hi posarem un títol ben bonic.
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Continua amb la teva vida...
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