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Títol:  Benvolgut Carles Rahola. Una proposta didàctica a partir de 

la correspondència de Carles Rahola. 

 

  

 
 

 

Autors: Ionela-Giorgiana Miu; Francesc Montero Araque; Irina Puigblanqué Rifà; Noemí 

Torralba Barluenga; Ariadna Trabal Blanch. 

 

Objectius  

 

 Conèixer qui va ser l’intel·lectual gironí Carles Rahola i Llorens (1881-1939) 

 Diferenciar fonts primàries i secundàries de la història a través de la recerca i la 

comparació de fonts i d’informacions fiables 

 Entendre la tasca de fer una enciclopèdia als anys trenta del segle XX i valorar la 

correspondència postal 

 Crear una entrada a Viquipèdia sobre el propi centre escolar, utilitzant fonts primàries i 

secundàries 

 Comparar l’elaboració d’una enciclopèdia en el passat i en el present. 

 Posar en valor la necessitat de conservar adequadament els documents en paper que 

ens expliquen el passat. 

 

Descripció de la proposta  

Aquesta proposta didàctica s’emmarca dins l’assignatura Ciències Socials 2 del Grau de 

Mestre/a en Educació Primària de la Universitat de Girona. Correspon a una de les pràctiques 

de l’assignatura, la que té una ponderació més alta en la nota final. Els autors han conegut un 

equipament patrimonial, un arxiu històric, i han triat uns documents originals amb els quals 

elaborar una proposta didàctica per portar a terme en el cicle superior de Primària.  Amb 

aquest tipus d’exercici es vol potenciar la col·laboració futura entre docents i arxivers. La 

temàtica de la proposta va ser decidida per les autores i autor, i consensuada amb la 

professora de l’assignatura. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

El treball pretén ser una proposta per iniciar l’alumnat de cicle superior de Primària en la feina 

de l’historiador. Es vol demostrar que els coneixements de la història es construeixen partint de 

les fonts primàries que s’han d’haver conservat, llegit i interpretat. Es posa en valor la tasca 

dels arxius i la conservació del patrimoni documental.  

 

El treball es relaciona amb la competència de plantejar-se preguntes sobre el medi i utilitzar 

estratègies de cerca de dades (competència 1 de l’àrea de coneixement del medi del document 

del currículum oficial) i amb la comprensió del passat i comparació amb el present 

(competència 2 de l’àrea). La proposta didàctica (que no pretén ser una unitat didàctica amb 

tots els ets i uts) està pensada per realitzar-la en treball d’equip. 

 

Recursos emprats  

 

Són necessàries reproduccions en paper i en bona qualitat de les fonts primàries que 

s’utilitzaran (rèpliques de les cartes custodiades a l’Arxiu Històric Municipal de Girona). Volem 

donar valor al “paper vell”, i per això creiem imprescindibles aquestes rèpliques, no només 

visualitzar en pantalla. 

 

 

Continguts i processos que es treballen de forma destacada  

 

 Font primària / font secundària: diferenciar els dos tipus de fonts per a construir el 

coneixement històric 

 Coneixement d’un personatge de la història contemporània de Catalunya, en especial 

de la ciutat de Girona: Carles Rahola i Llorens 

 Procés d’elaboració d’una enciclopèdia en el passat i en el present 

 Acostament al mètode de treball de l’historiador 

 Comprensió lectora, especialment de textos antics 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Cicle Superior de Primària. Primer cicle de la ESO. Amb les adaptacions que cada equip docent 

consideri oportunes. 
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Documents adjunts 

 

El document es troba disponible al repositori digital de la Universitat de Girona: 

http://hdl.handle.net/10256/13933 

 

 

Autoria 

 

Ionela-Giorgiana Miu; Francesc Montero Araque; Irina Puigblanqué Rifà; Noemí Torralba 

Barluenga; Ariadna Trabal Blanch. 

 

Tutoria: Dra. Rosa M. Medir (Universitat de Girona) 
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