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Títol: EL PONT DE PEDRA VIST DES DE LES TARGETES POSTALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia extreta de l’Arxiu Històric Municipal de Girona 

      

Objectius: 

 Reconèixer fonts primàries i secundàries per a construir la història. 

 Saber interpretar les fonts utilitzades per extreure informació del passat. 

 Aprendre sobre el Pont de Pedra, de Girona 

 

Descripció de la proposta  

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

Mestre/a d’Educació Primària de la Universitat de Girona. El treball reuneix fonts antigues 

escrites i visuals, en concret, targetes postals de Girona i publicacions de dos diaris de 

l’època, que tracten el Pont de Pedra. El que volem transmetre a l’alumnat és que els fets 

del passat han condicionat el present, per tant, volem que s’adonin de la importància que té 

la història i que adquireixin la perspectiva d’historiador per investigar-la.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Són quatre activitats de 60 minuts, basades en el mètode del descobriment, és a dir, 

l’alumnat desenvoluparà la capacitat d’observació, d’interpretació, de fer-se preguntes, de 

contrastar informació, etc.      
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Recursos emprats  

Documents procedents de l’Arxiu Històric Municipal de Girona: 

 Primer número del diari satíric  El Pont de Pedra (07/10/ 935) 
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=287313&view=hemeroteca&lang=ca 
 

 Diari Los Sitios de Gerona (04/12/1982) 
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0001497616&page=5&search=&lang=ca&vi
ew=hemeroteca 

 

 Targetes postals (imatges del Pont de Pedra) 
 

Rèpliques d’aquests documents en format paper i en format digital 

 
 
Continguts i processos que es treballen de forma destacada  

      

 Font Primària de la història 

 Premsa antiga 

 Mètode per descobriment 

 Simulació del treball de l’historiador 

 Comprensió lectora 

 Canvis i continuïtats en el temps 

      

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Cicle Superior de Primària. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Coneixement del medi social i cultural. 

Proposta especialment pensada per a  les escoles de Girona ciutat 

      

Documents adjunts 

El Pont de pedra vist a través de les targetes postals 
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