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QUESTIONEM LES FONTS FOTOGRÀFIQUES 

Observació i anàlisi crítica 

 

 

 

Objectius  
 

1. Introduir un procediment per l’observació i l’anàlisi crítica de les fonts fotogràfiques en tant 
que document històric   

2. Promoure l’assoliment de les habilitats relacionades amb el pensament crític 

 

Descripció de la proposta   
 
El recurs consta de 6 fitxes que presenten, de manera esquemàtica, les preguntes que poden guiar 
els alumnes per realitzar l’observació crítica de les fonts fotogràfiques 
 
La primera fitxa mostra les diferents fases en què s’estructura el procés: 
 

• Identificació i descripció de la font 
• Anàlisi de la fiabilitat 
• Extracció de la informació. Interrogació  
• Anàlisi, contrastació i verificació de la informació. 
• Elaboració de conclusions 

 
 
Les cinc restants, presenten cadascuna de les fases  
de realització de l’observació 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fitxa de procediment per l’observació i l’anàlisi de les fonts 
fotogràfiques. Arxiu Nacional de Catalunya i CESIRE.  
Disponible a 
 http://sdanc-recursos.blogspot.com/p/materials-de-suport.html 
 

  

http://sdanc-recursos.blogspot.com/p/materials-de-suport.html
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Aspectes didàctics i metodològics  
 
Aquest procediment s’emmarca dins del següent Model per a la interpretació històrica: 
 
Per introduir el procés es recomana 
començar per la fitxa núm 4. 
Extracció de la informació. 
Interrogació 
 
Per als alumnes de quart d’ESO i, 
especialment per als de Batxillerat, 
es recomana completar el cicle del 
procés amb les fitxes restants. 
 

Recursos emprats  
 

 Fitxes de procediment per l’observació i l’anàlisi de les fonts fotogràfiques.  
Autoria: Pilar Reverté. Arxiu Nacional de Catalunya i CESIRE. Disponible a http://sdanc-
recursos.blogspot.com/p/materials-de-suport.html 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 

comprendre’n la causalitat històrica 
 Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 
 

Esquema i Temporització  
Dues sessions de classe per la introducció (fitxa núm. 4) 
Tres sessions de classe per completar el procés amb totes les fitxes. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
ESO-4rt 
En partir de preguntes molt obertes, és aplicable als diferents nivells, ja que tots els alumnes poden 
contestar, cadascú al seu nivell. Per tant, l’activitat es pot realitzar tant a l’ensenyament primari 
com secundari. Es recomana treballar, al menys la fitxa 4 des de les primeres edats. 
 

Documents adjunts  
Guió de desenvolupament de l’activitat   
Fitxes 
Foto 
 

Autoria  
Pilar Reverté Vidal. Arxiu Nacional de Catalunya i CESIRE  

http://sdanc-recursos.blogspot.com/p/materials-de-suport.html
http://sdanc-recursos.blogspot.com/p/materials-de-suport.html
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Imatge/guio.pdf
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Imatge/fitxes.pdf
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Imatge/foto.pdf

