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LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1914-1925) 
 
Objectius  

 Situar el context històric de l'etapa de la Mancomunitat ( 1914-1925) 
dins de la Crisi de la Restauració ( 1902-1931).  

 Identificar els precedents que portaren a la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya  

 Exposar les característiques d'aquesta institució i l'obra que portà a 
terme.  

 Cercar i tractar adequadament la informació digital consultada  

 Emprar correctament les competències cognitivo- lingüístiques 
(descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).  

 Mostrar interès per col·laborar amb els companys/es i per la feina ben 
feta. 

 
Descripció de l’activitat  

  
La proposta es centra en el desenvolupament d’una webquest. Els alumnes 
s’organitzen formant grups de treball cooperatius i han d’elaborar una pàgina 
web amb el format Google Sites, sobre la història i l’obra de la Mancomunitat 
de Catalunya.  
 Cada grup adopta un rol determinat: historiadors, periodistes, escriptors, 
artistes, bibliotecaris..., i investiga diferents aspectes de la Mancomunitat de 
Catalunya: 

-  Els historiadors elaboren una història digital amb format PHOTOPEACH 
sobre els precedents de la institució, la creació de la Mancomunitat i 
les institucions de govern. 

- Els periodistes elaboren una presentació en format Prezi, Impress, 
Power Point..., sobre l’obra de govern de la Mancomunitat de 
Catalunya. 

- Els artistes dissenyen una galeria fotogràfica sobre la relació del 
Noucentisme en l’obra cultural i educativa de la Mancomunitat de 
Catalunya. 

- Els escriptors configuren un llibre digital amb el format ISSUU sobre les 
biografies dels personatges més representatius de la Mancomunitat. 

- Els bibliotecaris elaboren un arxiu amb diferents fonts sobre l’etapa de 
la Mancomunitat de Catalunya. 
 

Aquestes investigacions es posen en comú en l’edició d’una pàgina web  i en 
una exposició oral de les diferents tasques fetes, que mostrin la globalitat de 
l’etapa analitzada. 

 
 

 

Recursos emprats  
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Google sites, consulta de diferents pàgines web, programa photopeach , 
Prezi, Impress, Power Point, Issuu, Flickr... 
 
Temporització 
 

Sis sessions de classe 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Alumnat  de quart d’ESO , també es pot utilitzar amb alumnes de Segon de 
Batxillerat. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Les activitats s’estructuren de la manera següent: 
Primera  i segona sessió: El professor/a presenta la webquest i els seus 
apartats. El professor/a mostra un vídeo  sobre la Crisi de la Restauració. Els 
alumnes realitzen una sèrie d’activitats a partir de la informació del vídeo, 
per tal de situar el context històric de la Mancomunitat de Catalunya dins 
d’aquesta etapa de la Història d’Espanya. 
 Seguidament es formen els grups de 3 o 4 alumnes i s’assignen els rols 
d’investigadors ( periodistes, escriptors, artistes, bibliotecaris, historiadors..). 
Tercera i quarta sessió: Els alumnes han de cercar la informació adient ( 
tenen algunes pàgines web recomanades, també en poden utilitzar altres) i 
cada grup ha d’elaborar la tasca assignada. 
Cinquena sessió: Els grups completen el seu treball i l’enllacen o l’elaboren a 
la Pàgina web que hauran dissenyat de manera conjunta, de manera que es 
presenti una visió completa i global de l’etapa de la Mancomunitat. 
Sisena sessió: Els diferents grups exposaran de manera oral a l’aula la 
investigació realitzada  i un cop fetes les exposicions dels diferents grups, de 
manera global , el grup-classe farà una síntesi general de l’etapa de la 
Mancomunitat de Catalunya. 
La Pàgina web elaborada pels alumnes, es podrà avaluar amb el model de 
rúbrica que es troba a la webquest. L’avaluació es pot completar amb una 
prova escrita. 
 
Continguts, competències i procediments/tècniques que es treballen de 
forma destacada 
  

Continguts: 
1. Els orígens de la Mancomunitat de Catalunya 
2. La Mancomunitat: Creació i institucions 
3. L’obra de la Mancomunitat 
4. El Noucentisme i la Mancomunitat de Catalunya 

 
Competències: 

1. Competència comunicativa 
2. Competència digital 
3. Competència de gestió i tractament de la informació 
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Procediments/tècniques: 
1. Anàlisi de fonts secundàries 
2. Debat i/o exposició oral 
3. Cerca i tractament de la informació 

 
Documents adjunts  

 
La proposta es basa en la webquest titulada: “La Mancomunitat de 

Catalunya”, accessible des de: 
 
https://sites.google.com/site/lamancomunitatdecatalunya/home 
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