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10. Activitats didàctiques 
 
 

 
SESSIÓ 1 

 
Ens arriben targetes postals 

 
TEMPS 

 
60 minuts 

 
OBJECTIUS 

 
- Identificar les imatges de les targetes postals. 

 
- Valorar la targeta postal i reconèixer la seva utilitat. 

 
- Saber interpretar les targetes postals per extreure’n informació del passat. 

 
- Treballar de manera cooperativa, aportant idees i respectant les dels altres. 

 
COMPETÈNCIES 

 

 
● Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 

cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

 
 

● 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. 

 
MATERIAL 

 
- Les targetes postals impreses en paper. (Annex 1) 

 
- Pissarra amb projector. 
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ORGANITZACIÓ D’AULA 

 
- En un primer moment estarà tot el grup-classe junt, per tal de rebre les targetes 

postals plegats. 

 

- Seguidament, es dividiran els alumnes en grups de quatre per poder treballar 

en detall. 

 

- Per acabar, es tornaran a ajuntar tots els alumnes, per tal de concloure la 

sessió. 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
- Part inicial (15 min) 

 
Per introduir les targetes postals als alumnes, el mestre els explicarà que se n’ha 

trobat cinc en arribar a l’escola. Sembla que algú les ha deixat perquè les estudiïn. 

De qui seran? D’on vindran? Quan farà que han estat enviades? 

 

Aleshores proposarà als nens si les volen investigar i treballar amb elles durant 

quantes sessions. 

 

Tot seguit els preguntarà si han vist mai targetes postals, si els agraden, si n’han 

enviat o rebut alguna, per què creuen que serveixen, etc. L’objectiu d'aquestes 

preguntes és conversar sobre el tema i veure quins són els coneixements previs 

dels infants. 

 
 
 

- Part principal (35 min) 

 
Els alumnes es dividiran en grups de quatre, per tal de poder treballar 

cooperativament i que cada membre del grup adquireixi responsabilitat individual 

per afavorir a tot el grup. 
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Els primers deu minuts seran de descoberta, és a dir, el mestre repartirà una rèplica 

de les cinc targetes postals a cada grup i els deixarà que les observin, es facin 

preguntes, facin hipòtesis, trobin les respostes, estableixin conversa, llegeixin el 

revers de les targetes postals, etc. 

 

Seguidament, els guiarà per tal que puguin avançar en la seva recerca i es 

converteixin en petits historiadors. Així doncs, els demanarà que escriguin tot allò 

que observen i que han descobert, un full per grup. Per exemple, si s’han adonat 

que són antigues targetes postals de Girona on totes apareix la imatge del pont de 

Pedra. Els demanarà que no es fixin massa amb el text que aquestes contenen, ja 

que això ho faran més endavant. 

 

A continuació, quan el mestre vegi que els alumnes ja han apuntat tot el que saben 

els projectarà a la pissarra les preguntes següents: 

 
 
 

· D’on provenen? 

 
· Quan van ser creades? 

 
· Què observeu en cada una d’elles? Reconeixeu el lloc? 

 
· Hi ha alguna que s’hagi enviat? Com ho sabeu? 

 
· S’assemblen entre elles? Per què? 

 
· Què tenen les cinc targetes postals? 

 
· Per què creieu que servien? 

 
 

 
Els alumnes hauran de mirar si han respost a totes les preguntes, si no és així 

hauran de buscar la informació que els falti. 
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- Part final (10 min) 

 
Per acabar, els alumnes tornaran a estar tots junts. El mestre els demanarà que 

expliquin en veu alta tot allò que han descobert. D’aquesta manera, es compartiran 

els aprenentatges i el fet de verbalitzar-los farà que els consolidin. Així mateix, el 

mestre podrà veure què han contestat els alumnes i rectificar-los si és necessari. 

 
METODOLOGIA 

 
En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en l’aprenentatge per 

descobriment guiat. És a dir, l’activitat principal la realitzen els alumnes i es dóna 

importància al que preveuen. Així mateix, el mestre guia mitjançant preguntes. 

 

Paral·lelament, la sessió també es centra en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes 

comparteixen rèpliques de les cinc targetes postals i entre tots les observaren i 

n’extreuen conclusions. Per aconseguir treballar satisfactòriament, els alumnes 

s’hauran de comunicar i posar d’acord, ja que entre tots han d’escriure el que 

observen. 

 

Com s’ha dit anteriorment, el principal rol del mestre és de guia, és a dir, ell no 

transmet els coneixements, sinó que facilita que els nens l’adquireixin per ells 

mateixos, observant les rèpliques de les targetes postals i comentant-les. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
L’alumne ha de ser capaç de: 

 
- Identificar el monument que es mostra en les targetes postals. 

 
- Reconèixer el valor de les targetes postals i la seva utilitat. 

 
- Extreure informació del passat a partir de les targetes postals. 

 
- Col·laborar amb els seus companys. 
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SESSIÓ 2 

 
Què ens diuen les targetes postals? 

 
TEMPS 

 
60 minuts 

 
OBJECTIUS 

 
- Valorar la utilitat de la targeta postal antiga. 

 
- Saber interpretar les targetes postals per extreure’n informació del passat, en 

concret el revers d’aquestes. 

 

- Treballar de manera cooperativa, aportant idees i respectant les dels altres. 

 
COMPETÈNCIES 

 

 
● Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 

cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

 

● 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. 

 
MATERIAL 

 
- Les targetes postals impreses en paper (Annex 2). Volem aclarir que les 

targetes postals utilitzades a la sessió 1 són diferents de les de la sessió 2, 

ja que el text de les primeres és complex i difícil d’entendre. En canvi, per 

aquesta sessió hem fet una selecció de tres targetes postals que incorporen 

un text escrit més entenedor i apropiat pels infants. 
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ORGANITZACIÓ D’AULA 

 
- En un primer moment, els alumnes estaran tot junts, ja que introduirem de manera 

oral què hi podem trobar escrit al revers de les targetes postals. 

 

- A continuació, els alumnes es dividiran en grups de quatre per poder treballar 

cooperativament. 

 

- Per acabar, es tornaran a ajuntar tots els alumnes, per tal de concloure la sessió. 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
- Part inicial (10 min) 

 

Per introduir el revers de les targetes postals, en un primer moment, els alumnes, 

de manera oral i amb tot el grup-classe, faran hipòtesis. És a dir, hauran de jugar a 

endevinar què hi poden trobar. Per fer-ho, el mestre els farà de guia. Aleshores, els 

preguntarà: “Què hi trobem en una targeta postal?” Quan els alumnes hagin dit “un 

escrit” començaran les hipòtesis, ja que els preguntarà “Què creieu que poden dir 

aquests escrits”? “A qui poden anar dirigits”? “Tots deuen començar i/o acabar 

igual”? etc. Segons les respostes dels alumnes el mestre anirà fent preguntes. El 

que volem és que els nens activin els seus coneixements previs i apel·lar a la seva 

curiositat per tal que vulguin llegir ara mateix tots els textos. 
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- Part principal (30 min) 

 

Tot seguit, els alumnes es dividiran en grups de quatre, per tal de poder treballar 

cooperativament i esbrinar què diuen els textos de les rèpliques de les targetes 

postals. 

 

Els primers 20 minuts seran de descoberta, és a dir, el mestre repartirà les rèpliques 

de les tres targetes postals a cada grup i els deixarà que llegeixin el revers 

d’aquestes. Segurament el mestre haurà d’anar ajudant als grups que li demanin, ja 

que els pot resultar complicat entendre certes paraules o el traç d’algunes lletres. 

 

Seguidament, els guiarà per tal que puguin avançar en la seva recerca i es 

converteixin en petits historiadors. Així doncs, els demanarà que escriguin tota la 

informació que hagin extret, un full per grup. Per exemple, si s’han adonat que tots 

els remitents escriuen on són, el dia que escriuen la carta, si en la targeta postal s’hi 

escriu el nom del destinatari, si és així, totes segueixen el mateix format? Aquestes 

preguntes el mestre també les pot anar fent en veu alta o grup per grup perquè els 

alumnes centrin la seva atenció i sàpiguen com han de treballar. 

 
 
 

- Part final (20 min) 

 
Per acabar, els alumnes tornaran a estar tots junts. El mestre els demanarà que 

expliquin en veu alta tot allò que han descobert. D’aquesta manera, es compartiran 

els aprenentatges i el fet de verbalitzar-los farà que els consolidin. 

 

Paral·lelament, en la part final el mestre, a través de les aportacions dels alumnes, 

s’assegurarà de proporcionar-los el coneixement. És a dir, en aquesta sessió el 

mestre vol que els alumnes aprenguin el següent: 

 

 Les targetes postals eren un mitjà de comunicació. 

 

 La persona que escriu la targeta postal rep el nom de remitent, i la que la rep és 

el destinatari. 
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 Les targetes postals que són enviades estan segellades, aquest es col·loca a 

dalt de la dreta. 

 

 En el revers s’ha d’escriure les dades del destinatari amb aquest ordre: 

 

. Nom complet del destinatari 

 

 
. Direcció (nom del carrer, número i pis) 

 

 
. Població 

 

 
 Les dades del destinatari s’han d’escriure en la part dreta, ja que a l’esquerra va 

l’escrit. 

 

 El remitent normalment deixa per escrit des d’on envia la targeta postal, per 

exemple “Des de Girona et desitjo un feliç aniversari”. 

 

 Es sol acabar l’escrit firmant, perquè el destinatari sàpiga qui li envia. 

 

 
Per tant, en la part final, el mestre s’ha d’assegurar que els alumnes han adquirit 

aquests coneixements. 
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METODOLOGIA 

 
En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en l’aprenentatge per 

descobriment guiat. És a dir, l’activitat principal la realitzen els alumnes i es dóna 

importància al que preveuen al principi. El mestre guia mitjançant preguntes mentre 

els alumnes treballen amb els companys, i finalitza la sessió establint un diàleg 

grupal en el qual es verbalitzen tots els coneixements adquirits. 

 

Paral·lelament, la sessió també es centra en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes 

comparteixen les rèpliques de les tres targetes postals i entre tots les llegeixen i 

n’extreuen conclusions. Per aconseguir treballar satisfactòriament, els alumnes 

s’hauran de comunicar i posar d’acord, ja que entre tots han d’escriure la informació 

que extreuen d’observar, llegir i comparar les targetes postals. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
L’alumne ha de ser capaç de: 

 

- Reconèixer la utilitat de les targetes postals antigues. 
 

- Extreure informació del passat a partir de les targetes postals. 
 

- Col·laborar amb els seus companys. 
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SESSIÓ 3 

 
Sabies que el pont de Pedra... 

 
TEMPS 

 
60 minuts 

 
OBJECTIUS 

 
 

 
- Reconèixer de quin pont de Girona tracta la publicació del Diari El Pont de 

Pedra del set d’octubre del 1935 . 

 

- Saber interpretar la informació dels diaris per extreure’n informació del passat, 

concretament del pont de Pedra. 

 

- Sintetitzar en forma d’esquema resum la informació extreta de les publicacions 

dels diaris. 

 

- Treballar de manera cooperativa, aportant idees i respectant les dels altres. 

 
COMPETÈNCIES 

 

 
• Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca 

de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

 

• 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. 
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MATERIAL 

 
- Primera publicació del Diari el Pont de Pedra, (modificada) impresa en paper 

(Annex 3). 

 

- Primera publicació del Diari el Pont de Pedra, (original) impresa en paper 

(Annex 4). 

 

- Publicació del diari Sitios de Gerona, Los 04/12/1982, en la qual es parlar del 

pont de Pedra. 

- Projector. 

 
- Les targetes postals utilitzades en la primera sessió. (Annex 1) 

 
- Fulls de paper i llapis. 

 
ORGANITZACIÓ D’AULA 

 
Els alumnes treballaran amb grups de quatre. 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
- Part inicial (10min) 

 
Per introduir la publicació del diari, el mestre explicarà als alumnes que els donarà 

per grups una rèplica de la primera publicació d’un diari, del dia set d’octubre del 

1935. En aquest es parla d’un dels ponts de Girona. Aleshores els preguntarà 

quants ponts coneguts hi ha a la ciutat i en parlaran una mica de cada un d’ells, per 

fer-ho el mestre els projectarà imatges dels diferents ponts perquè els alumnes els 

reconeguin visualment. Seguidament, els dirà que a la publicació del diari veuran 
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que hi ha paraules tapades, no és que s’hagi imprès malament, sinó que és un repte! 

Han d’endevinar de quin pont parla. Tot seguit els preguntarà “Ho podreu esbrinar?” 

i els repartirà a cada grup una rèplica. 

 

- Part principal (30 min) 

 
Els alumnes hauran de llegir la publicació i segurament ben ràpid sabran que és el 

pont de Pedra. Aleshores hauran de subratllar la informació més rellevant, per 

exemple de quin material està fet, quin nom rebia abans, si és un pont important i 

per què, etc. Així mateix, els donarà una rèplica de la publicació del diari Sitios de 

Gerona, Los, del 04/12/1982, en el qual també es parla del pont de Pedra. A partir 

d’aquesta publicació els alumnes també hauran de subratllar la informació rellevant, 

per exemple, què hi havia abans del conegut pont de Pedra actual, l’any que s’inicia 

la construcció, per quin motiu es van parar les obres el 1852, gràcies a qui va ser 

possible acabar el pont, l’any d’inauguració, l’origen del seu nom, etc. 

 

Paral·lelament, el mestre també donarà als alumnes les rèpliques de les targetes 

postals utilitzades a la primera sessió, ja que en totes la imatge és del pont de Pedra. 

D’aquesta manera, els alumnes també tindran una font primària visual que els 

servirà de suport. 

 

- Part final (20 min) 

 
Per acabar, els alumnes hauran de recollir tota la informació extreta de les 

publicacions del diari. Per fer-ho se’ls demanarà que facin un esquema resum per 

grup, en el qual hauran de sintetitzar la informació subratllada anteriorment. 
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METODOLOGIA 

 
En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en el treball cooperatiu, ja que 

els alumnes disposen d’una sola còpia del diari i treballen tots plegats per adquirir 

els aprenentatges. 

 

Paral·lelament, el rol del mestre és de guia, és a dir, ell no transmet els 

coneixements, sinó que facilita perquè els nens els adquireixin per ells mateixos, a 

través de la font secundària textual, la publicació del Diari el Pont de Pedra del 7 

d’octubre del 1935 i la publicació del Diari Los sitios de Gerona del 4 de desembre 

del 1982 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
L’alumne ha de ser capaç de: 

 
- Identificar que la publicació del diari el Pont de Pedra del 7 d’octubre del 

1935 tracta del Pont de Pedra. 

 

- Extreure informació del passat a partir de la font secundària textual. 

 
- Recollir la informació extreta de text. 

 
- Col·laborar amb els seus companys. 
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SESSIÓ 4 

 
Enviem una targeta postal 

 
TEMPS 

 
60 minuts 

 
OBJECTIUS 

 
- Aplicar els aprenentatges adquirits en les sessions anteriors. 

 
- Donar sentit i significat allò treballat fins ara. 

 
- Convertir les idees apreses en accions. 

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 
 

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds 

personals interrelaciona•des, com la responsabilitat, la perseverança, el 

coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control 

emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les 

accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip. 

 
MATERIAL 

 
- Una targeta postal per alumne, la imatge d’aquesta ha de ser el pont de Pedra 

de Girona. 

 

- Un segell per alumne. 

 
- Llapis. 
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ORGANITZACIÓ D’AULA 

 
- En un primer moment estarà tot el grup-classe junt, per tal que el mestre pugui 

explicar l’activitat. 

 

- Seguidament, treballaran individualment. 

 
- Per acabar, es tornaran a ajuntar tots els alumnes, per tal de concloure la 

sessió llegint en veu alta què han escrit en la targeta postal i a qui li envien. 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
- Part inicial (10 min) 

 
Per fer una cloenda de l’objecte d’estudi, les targetes postals i el pont de Pedra de 

Girona, el mestre explicarà als alumnes que avui seran ells qui enviïn una targeta 

postal. Això implica que han d’aplicar el que han après fins ara. Per això mateix, de 

manera oral i conjuntament faran una posada en comú dels aprenentatges de les 

sessions anteriors. Remarcant sobretot els aspectes formals perquè la targeta 

postal arribi al destinatari. 

 

- Part principal (25 min) 

 
Cada un dels alumnes tindrà una targeta postal, la imatge d’aquesta ha de ser el 

pont de Pedra de Girona, ja que és el tema tractat al llarg de la proposta didàctica. 

Aleshores els nens hauran d’escriure el missatge que vulguin enviar a una persona 

en concret, per ser un amic seu, un familiar, algun company de classe, qui vulguin. 

 

- Part final (25 min) 

 
Per acabar, els alumnes tornaran a estar tots junts. El mestre els demanarà que 

llegeixin en veu alta el que han escrit, d’aquesta manera el docent també s’assegura 

que les dades del destinatari estan ben escrites i en l’ordre que correspon. 
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METODOLOGIA 

 
En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en la pràctica individual, ja que 

cada nen escriu la seva targeta postal. 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és posar en pràctica el que han estat treballant en les 

sessions anteriors. Per tant, es tracta de donar sentit i significat als aprenentatges. 

 

Trobem molt important que els alumnes s’adonin que el que estudien es pot aplicar 

al seu dia a dia. Volem que siguin conscients que poden utilitzar els seus 

coneixements més enllà que per aprovar un examen. 

 

Finalment, hem pensat aquesta sessió com l’activitat de referència, és a dir, com a 

l’activitat final on els alumnes apliquen tot el que han anat treballant. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
L’alumne ha de ser capaç de: 

 
- Mostrar els aprenentatges adquirits en les sessions anteriors. 

 
- Trobar el sentit i el significat al treballat fins ara. 

 
- Transformar les idees apreses en accions. 
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11. Conclusions 

 
A tall de conclusió, volem remarcar la importància de treballar amb fonts històriques 

a l’aula. En primer lloc, com argumenten Prats i Santacana (2011), permeten conèixer 

de primera mà la història, per tant, són un recurs adequat per fer una anàlisi social i 

entendre el funcionament del passat per comprendre els problemes actuals. A més a 

més, són enregistraments creats en el moment històric que s’estudia, per tant, aporten 

informació real i molt valuosa. 

 

Per desgràcia no són un recurs comú a l’aula, per tant, resulta atractiu per l’alumnat. 

Tot el que és nou i diferent els crida sempre l’atenció i podem aprofitar aquest 

entusiasme per acostar-nos a la història. 

 

Paral·lelament, trobem oportú destacar la feina que fan des dels arxius, gràcies a ells 

tenim accés a totes aquestes fonts antigues que ens resulten tan útils per apropar la 

història als infants. Tal com afirma Medina (2016), les memòries que es conserven als 

arxius s’han de difondre perquè arribin a tota la societat i aquesta en prengui 

consciència, les respecti i les valori. 

 

Finalment, tot i que considerem que són molts els beneficis que les fonts antigues de 

la història aporten als infants, hem de ser conscient que les hem de seleccionar molt 

bé perquè s’adaptin al nivell dels infants i les puguin interpretar. Per exemple, quan 

vam fer la cerca de fonts primàries i secundàries per treballar el pont de Pedra, ens 

vam trobar amb material molt útil però poc adequat pels infants. Com a mostra, vam 

veure publicacions de diaris on s’explicava informació interessant, però el redactat era 

molt difícil d’entendre. Així doncs, hem d’identificar aquelles fonts assequibles per 

l’alumnat. 
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17. Annexos 

 
17.1 Annex 1 - Targetes postals sessió 1 – Aquestes són fotografies que vam fer quan 

vam anar a visitar les targetes postals de l’Arxiu Municipal de Girona 
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17.2 Annex 2 - Targetes postals sessió 2 – Aquestes són fotografies que vam fer 

quan vam anar a visitar les targetes postals de l’Arxiu Municipal de Girona 
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17.3 Annex 3 – Sessió 3 - Publicació del diari El Pont de Pedra modificada. 

Aquesta s’ha extret de l’Arxiu Municipal de Girona, l’apartat de Premsa 

digitalitzada, en concret del diari El pont de Pedra. 
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17.4 Annex 4 – Sessió 3 - Publicació del diari El Pont de Pedra. Aquesta s’ha extret 

de l’Arxiu Municipal de Girona, l’apartat de Premsa digitalitzada, en concret del diari 

El pont de Pedra. 
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17.5 Annex 5 – Sessió 3 - Publicació del diari Sitios de Gerona, Los. Aquesta s’ha 

extret de l’Arxiu Municipal de Girona, l’apartat de Premsa digitalitzada, en concret del 

diari Sitios de Gerons, Los. 
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*Com que en la imatge no es veu bé el text, a continuació adjuntem l’enllaç per veure 

el document en alta resolució 
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