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Postal: Soler, Normand. [1931-1933]. Autor: no identificat. Fons President 
Macià (documentació institucional). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-818-T-
9147. 

 

 

Objectius  

 

1- Conèixer els principals esdeveniments, fets històrics i etapes de la Segona República 
Espanyola. 

2- Identificar i descriure fonts arxivístiques. 

3- Contextualitzar les fonts arxivístiques a partir de la recerca d’informació. 

4- Dissenyar amb una aplicació digital un joc de cartes amb les fonts treballades. 

5- Situar a nivell cronològic les fonts treballades a partir del joc.  

 

Descripció de la proposta   
 
L’alumnat ha de realitzar un treball cooperatiu d’aproximació a la Segona República Espanyola 
a partir de fonts arxivístiques de l’Arxiu Nacional de Catalunya. La selecció de fonts permet 
tractar les característiques principals d’aquest període. En primer lloc, l’alumnat haurà 
d’identificar, descriure i contextualitzar les fonts en una fitxa que reprodueix el model d’una 
base de dades de catalogació. En segon lloc, haurà de dissenyar un joc de cartes a partir de les 
imatges de les fonts. Aquest joc de cartes tindrà com a objectiu organitzar les fonts  segons 
l’ordre cronològic. Després, l’alumnat, de forma opcional, podrà ampliar el joc de cartes 
cercant fons a Arxius en línia, el cercador a la xarxa de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Es tracta d’un projecte basat en la recerca de diferents tipus de fonts: fonts primàries d’arxiu, 
digitalitzades (textos, cartells i fotografies), i fonts secundàries (es facilitaran recursos a la 
xarxa o es poden emprar llibres de text, enciclopèdies, etc.). Es necessita ordinador amb accés 
a la xarxa. Per realitzar el disseny de les cartes s’emprarà programari de disseny a la xarxa o 
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Un joc de cronologia amb cartes 
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d’instal·lació. Està pensat per treballar a l’aula amb grups cooperatius i per desenvolupar un 
aprenentatge mitjançant la gamificació.  
 
Recursos  
 

- Dossier d’activitats i Annex. Relació de fonts. 

- Fonts primàries disponibles a Arxius en línia (veure Annex. Relació de fonts).  

- Fonts secundàries per a la cerca d’informació de context (veure dossier d’activitats).  

- Recursos didàctics que el professorat pot presentar a l’alumnat com a introducció: 

 
o Vídeo:  

“Proclamación de la II República” a Archivo Histórico de RTVE, Filmoteca 
Española (1931). Disponible a [Consulta 30/05/2018]: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/proclamacion-ii-
republica-espanola/2923554/ 

 
o Notícia:  

“Proclamación de la República en Barcelona” a La Vanguardia (15 de abril de 
1931). Disponible a [Consulta 30/05/2018]:  
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/04/15/pagina-
6/33162334/pdf.html 
 

o Text jurídic:  
Constitución de la República Española de 1931, Gaceta de Madrid, núm. 343, 
de 09/10/1931. Cortes Constituyentes. Disponible a [Consulta 30/05/2018]:  
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/343/D00001-00014.pdf 
 

o Text jurídic: 
Estatut de Catalunya de 1932. Butlletí de la Generalitat de Catalunya, núm. 19, 
de 16/10/1932. Generalitat de Catalunya. Disponible a [Consulta 30/05/2018]: 
https://dogc.gencat.cat/web/.content/continguts/serveis/republica/1932/193
20019.pdf 
 

- Fitxes d’identificació, descripció i contextualització (veure dossier d’activitats).  

- Programa de disseny a la xarxa Canva (programari lliure a la xarxa, és necessari crear 
un perfil d’usuari) o programa de disseny Inkscape (programari lliure per descarregar).  

 

Continguts  
 
Ciències socials, 4t d’ESO. La Segona República Espanyola. Evolució política, social i econòmica 
durant la Catalunya Autònoma (1931-1939).  
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Esquema i Temporització  
 
8 sessions: 
 

- 1 sessió d’introducció i explicació de les tasques.  
- 4 sessions per identificar, descriure i contextualitzar les fonts.  
- 1 sessió per dissenyar i imprimir el joc de cartes.  
- 1 sessió de muntatge de les cartes (en cas que sigui necessari enganxar o folrar) i de 

joc.  
- 1 sessió per ampliar el joc de cartes.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat de 4t d’ESO. 

 

Documents adjunts  

 

Dossier d’activitats i Annex. Relació de fonts. 
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