Com es fan els Tallers d’Història?

Als Tallers d’Història tradicionalment s’ha treballat en un equip multidisciplinari format per
arxivers, museòlegs, bibliotecaris i docents. La base del treball, cada curs acadèmic, és la
selecció d’un tema sobre el qual l’Arxiu elabora un dossier informatiu amb un text explicatiu i
una relació dels recursos existents. En el text es té especial cura en fer l’explicació del context
espacial i temporal, l’organització social i política de la comunitat, la població i la vida
quotidiana. També es fa una selecció dels documents que s’utilitzaran en tots els materials
pedagògics (guions per a les xerrades a les escoles, propostes de plàstica, dossier pedagògic,
recursos interactius, exposicions, publicacions relacionades, etc.).
Els docents treballen el tema a les aules a partir d’aquest dossier informatiu. Algunes escoles
utilitzen el tema dels Tallers d’Història per als seus projectes interdisciplinaris.
Paral·lelament, els tècnics organitzen un programa d’activitats relacionades amb el tema
escollit i que s’adreça als alumnes, de manera específica, i al públic en general. L’Arxiu
programa xerrades explicatives i tallers de plàstica a les escoles, amb continguts adaptats als
diferents nivells educatius (se solen preparar quatre nivells des de P4 fins a 4t d’ESO).
Es procura coordinar aquestes xerrades amb una exposició organitzada pel Museu d’Història.
La Biblioteca pública Octavi Viader convoca cada any la Mostra Artística de Sant Jordi a
partir del tema treballat als Tallers d’Història. Entre els treballs realitzats a les aules pels
alumnes, les mateixes escoles escullen els guanyadors de la Mostra, que són premiats amb
lots de llibres i surten publicats en un llibret editat especialment amb aquesta finalitat cada
any. A banda, L’Arxiu organitza una exposició representativa dels treballs de plàstica
realitzats a les escoles durant el curs, amb la finalitat de fer-ne participar les famílies. La
inauguració es fa per la Diada, coincidint amb el lliurament de premis de la Mostra Artística
de Sant Jordi.
A més, els Tallers d’Història procuren generar dossiers didàctics amb exercicis, per tal de
facilitar al màxim l’activitat dels docents.

