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 TREBALLEM AMB FONTS D’ARXIU: LA IL.LUSTRACIÓ I LA REVOLUCIÓ 

AMERICANA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaració d’independència dels Estats Units d’Amèrica. 4 de juliol de 

1776 

Miscellaneous Papers of the Continental Congress, 1774 - 1789. Records 

of the Continental and Confederation Congresses and the Constitutional 

Convention, 1765 - 1821  

The National Archives. EEUU. 

 

 [http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_zoom_2.html] 

 

 

Objectius  

1. Analitzar a partir de fonts d’arxiu i, en particular, de textos, els principis ideològics de la  

    Il·lustració que queden recollits en els documents americans analitzats. 

2. Comparar els dos documents dels arxius americans i identificar les  idees de la Il·lustració  

    que es repeteixen. 

3. Identificar els autors dels dos documents. 

5. Reflexionar sobre la idea de canvi i de continuïtat històrica a partir de les idees que  

    apareixen en els documents: identificar els canvis ideològics respecte de l’Antic Règim i 

    quines d’aquestes idees il·lustrades conformen el model d’organització política de la nostra  

    societat. 

 

Descripció de la proposta  

Els i les alumnes faran la feina de l’historiador i aprendran el mètode científic i les possibilitats que 

ofereix la consulta de documents d’arxiu com a font històrica. 

Aquesta activitat apropa els alumnes a les fonts històriques primàries, concretament, textos amb 

una gran transcendència històrica.  

Cal que s’hagi treballat prèviament el tema de l’Antic Règim (estructures política, social, 

demogràfica i econòmica).  
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Per desenvolupar l’activitat seguirem la dinàmica següent: 

 Per començar, els alumnes exposaran amb una pluja de idees el que saben del tema. 

 A continuació, introduirem el concepte Il·lustració. El situarem cronològicament i 

espacialment. Indicarem quines són les característiques generals d’aquest corrent filosòfic, 

polític i social.  

 Seguidament, els alumnes faran una fitxa biogràfica de cadascun dels pensadors il·lustrats 

proposats i, ajudats de la lectura de textos, identificaran les idees il·lustrades d’aquests 

autors. Podem proposar que cada parella esculli una frase significativa d’un o més 

pensadors, la copiïn en una cartolina de colors, mida foli i l’enganxin al suro de la classe. 

Poden fer una reflexió escrita i en veu alta sobre el que significa la frase i com es pot 

aplicar a la realitat actual.  

 Després, entraran als arxius americans i llegiran la Declaration of indepencende i The 

United States Constitution.  

 A partir de la lectura comprensiva dels textos  faran una feina  d’anàlisis, de comparació i 

interpretació de la informació que ofereixen els documents.  

 També elaboraran unes taules biogràfiques per aproximar-se a la figura dels personatges 

que van protagonitzar els fets històrics de la Revolució Americana i que signen els 

documents consultats.  

 Per acabar, llegiran alguns articles de la Constitució Espanyola del 1978 i els proposarem 

que comparin l’aplicació dels conceptes sobirania, poder legislatiu, poder executiu, sufragi i 

declaració de drets, en diferents moments històrics com poden ser l’Antic Règim, amb el 

pensament de la Il•lustració, amb la Revolució Americana i al model polític actual a 

Espanya. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’activitat està pensada perquè es desenvolupi en parelles durant 6 hores de classe. Es contempla 

la utilització d’eines TIC com el drive que els permet treballar conjuntament amb el mateix 

document. 

Es pretén una aproximació al tema de les idees de la Il·lustració, de la independència dels EEUU i 

de la seva constitució, amb material d’arxiu i fonts primàries, concretament amb documents 

textuals dels arxius dels EEUU. 

Els i les estudiants hauran de fer d’historiadors i, a partir de la informació que ofereixen les fonts 

textuals,  extreure informació i arribar a conclusions sobre el tema.  

Tota la informació recollida es redactarà, es trauran conclusions  i  es posarà en comú a mida que 

es vagi desenvolupant el treball del tema. Així, interessa corregir les fitxes dels pensadors 

il·lustrats abans de llegir els textos d’aquests pensadors i aquests textos abans de la lectura dels 

documents d’arxiu sobre la Revolució Americana. 

 

Per acabar l’activitat poden reflexionar sobre quins aspectes polítics i ideològics van modificar-se 

amb la Il·lustració respecte de l’Antic Règim i quins aspectes de la Il·lustració recollits en la 

documentació americana estan presents en l’organització política a la nostra societat. Aquesta 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Societat
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última reflexió la podem fer a partir de la lectura d’alguns articles de la Constitució espanyola de 

1978. 

Podem avaluar aquestes activitats com a activitats del tema. 

 

Recursos emprats  

 Documents d’arxiu: Declaration of indepencende i The United States Constitution  

 Constitució espanyola del 1978 

 Programa DRIVE 

 Material de l’alumne amb les propostes de les activitats 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Continguts: 

- Les idees de la Il·lustració i els pensadors més representatius: J.L. Locke, Voltaire, 

Montesquieu i Rousseau 

- La independència dels EEUU 

- La Constitució dels EEUU 

Competències: 

 

COMPETÈNCIES SUBCOMPETÈNCIES 

 

Social i ciutadana 

 

 

- Cooperació i convivència 

- Identificació de la relació multi causal d’un fet històric i les seves 
conseqüències. 

- Identificació de canvis i de continuïtats històriques 

 

Aprendre a 

aprendre 

 

 

- Capacitat de planificació de les tasques per a la realització de 
projectes 

- Treball amb fonts històriques (recerca científica) 

- Argumentació de les anàlisis fetes i de les conclusions obtingudes 

- Domini de les tècniques per a l’obtenció, selecció, estructuració i 
presentació de les informacions 

 

Comunicativa 

 

 

- Comprensió informació textual en diferents idiomes: català, 
castellà i anglès. 

- Expressió escrita 

- Expressió oral 

 

Autonomia i 

iniciativa personal 

 

- Autonomia i creativitat en enfrontar-se a situacions 
problemàtiques 

- Planificació i realització de l’activitat 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de quart curs de l’ESO i Batxillerat 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Aquesta matèria es relaciona amb la matèria de Llengua anglesa donat que els documents d’arxiu 

que s’han de consultar estan escrits en anglès del segle XVIII. 

 

Documents adjunts 

Material de treball per l’alumne amb les activitats proposades. 

 

Autoria 

Mª Carmen Gómez Vallecillos. Professora de les matèries de C. Socials  a l’ESO i de Història i 

Geografia al Batxillerat, a l’escola Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka de Barcelona i membre del grup 

DidDoc. 

 

 

 


