
 

 
 

 
 
 
Objectius 

 
a. Conèixer els canvis de la 
ciutat des dels anys 60 fins avui a 
través de la mirada de la gent gran, 
generalment, familiars dels alumnes.  
b. Organitzar una exposició que 
mostri la recerca feta a través de 
fotografies, rutes per la ciutat i 
entrevistes.  
 
Descripció de la proposta 

 
Els alumnes de 2n d’ESO organitzen 
una exposició de fotografies a una 
de les Biblioteques de la ciutat per 
tal de presentar la feina feta al llarg 
del projecte. El projecte, presentat 
des de la matèria de Ciències 
Socials, pretén ser un repàs a la 
història i als canvis de la ciutat a través de les vivències dels propis avis dels alumnes.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 

• El projecte s’inicia amb una entrevista a un dels ex professors més emblemàtics del 
centre i fill de Mataró.  

• Després de treballar l’entrevista, els alumnes han d’entrevistar els seus avis per 
conèixer més directament quins canvis havia patit la ciutat des del seu naixement o des 
de l’arribada a la ciutat.  

• Es busquen fotografies antigues de certs indrets de la ciutat i els alumnes han de 
dirigir-se a aquell indret i fer-ne fotografies actuals per així comparar com ha canviat.  

• Aquesta activitat s’organitza en format de gimcana i els alumnes utilitzen el transport 
públic de la ciutat per arribar a tots els indrets del barri assignat.  

• Per organitzar l’exposició, els alumnes s’organitzen en comissions: presentadors, 
etiqueta, pressupost, difusió, etc.  

 
 
 
 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 
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Títol: MIRADES SOBRE LA CIUTAT 

Rambla de Mataró. https://www.eltiempo.es/fotos/en-provincia-
barcelona/fotos-antiguas-de-mataro.html 



 

 
Recursos emprats 

 
Hem posat a l’abast de l’alumnat els següents recursos digitals:  

- Moodle 
- Correu del centre G-Suite 
- Google Drive 
- Kahoot 
- Formulari de valoració 

Recursos humans:  

- Experts per a l’entrevista inicial 
- Avis/àvies dels propis alumnes 
- Expert en geografia per a l’exposició final  

Material :  

• Dossier amb les activitats (1 per grup) 
• Graelles avaluació 
• Invitacions 
• Cartells  
• Fotografies 
• Obsequis per als participants en l’exposició final 
• Targeta de bus 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
a. Descriure les principals àrees urbanes i les seves funcions.  
b. Conèixer les formes d’ocupació de l’espai urbà.  
c. Conèixer i analitzar els diferents moviments naturals de la població.  
d. Conèixer, analitzar i valorar els fluxos migratoris nacionals i internacionals amb especial 
esment a Mataró.  
e. Augmentar el coneixement de la ciutat i en conseqüència enfortir el sentiment de 
pertinença.  
f. Conèixer, valorar i respectar la informació que ens poden aportar les persones grans de 
l’entorn immediat, per la seva experiència.  
g. Entendre i aprendre a utilitzar diferents tipus de taxes.  
h. Interpretar diferents tipus de gràfiques i elaborar-ne de pròpies.  
i. Dissenyar una exposició.  
j. Aprendre a escriure dos tipus de text: l’entrevista i la biografia.  
k. Conèixer la composició de la ciutat de manera més global, situant els diferents barris.  
l. Autonomia a l’hora de circular per la ciutat amb transport públic.  
m. Desenvolupar actituds d’emprenedoria i aprendre a prendre decisions.  
n. Treballar la competència digital: producció i edició de vídeos i fotos.  
o. Millorar en l’aprenentatge a través del treball en grup.  
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Alumnat a qui s’adreça especialment 

El projecte s’adreça a tot l’alumnat de segon d’ESO però es podria realitzar en altres nivells i 
adaptar les activitats.  

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

El projecte gira al voltant de les competències pròpies de l’àmbit social, lingüístic, matemàtic i 
artístic.  

El projecte permet desenvolupar l’autonomia i empoderar l’alumnat, qualitats que necessitaran 
per al present i el futur en altres àmbits i contextos.  

 
 
Documents adjunts 

 

Autoria 

Equip Docent de 2n d’ESO de l’Institut Alexandre Satorras, 
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