
Reflexions i aspectes a destacar:  

Per introduir el tema es va utilitzar un llibre il·lustrat de les diferents edats històriques 
en el qual els alumnes havien de buscar, de cada època, les principals característiques 
observant els detalls de la imatge. 

Els alumnes van preparar una enquesta on-line per les famílies per saber quants 
seríem, van organitzar un refrigeri.  
També van ser els responsables de situar els codis QR que ells mateixos havien 
elaborat, marcar les diferents rutes i preparar-se per fer de guies de l’activitat. 

Aquest treball ha permès als alumnes sentir-se com historiadors ja que han hagut de 
buscar persones per entrevistar i fer recerca a l’arxiu i a la biblioteca amb ajut de les 
persones responsables. 

Han pogut adonar-se que han canviat molt els coneixements que tenien en un inici ja 
que al llarg del procés han descobert molta informació que els ha permès comprendre 
millor la història del poble i la dels seus indrets, així com també saber datar amb més 
encert cada lloc treballat. 

El fet de fer les fitxes tècniques per generar els codis QR per la ruta intergeneracional 
ha permès que integressin de forma significativa els diferents coneixements. Ells 
mateixos han vist que si no tenien ben documentat l’indret o edifici no podien explicar-
ho als seus companys ni a les famílies i per això s’han implicat molt en el treball. 
També els ha estat de molta utilitat recollir i organitzar tot el treball en una pàgina 
web, ja que així ha quedat documentat i compartit el producte de tot el procés. 

Tot aquest treball es va recollir en una site elaborada pels mateixos alumnes. 

Els alumnes es varen adonar que trobar la informació dels diferents indrets no era una 
tasca senzilla ja que estaven acostumats a buscar per Internet o per les xarxes i, en 
aquesta ocasió, era necessari consultar altres fonts per complementar el guió de 
treball potenciant les fonts orals i visitant l’arxiu municipal i la biblioteca. D’aquesta 
manera van fer un treball de camp important. 
 
Quan van tenir la informació recollida, va ser necessari revisar bé les dades per crear la 
línia del temps. Aquest mural va permetre veure la durada de cada edat històrica i 
situar els llocs treballats a l’edat corresponent.  
 
L’apartat de donar a conèixer la seva recerca va ser molt important ja que va permetre 
aplicar i transferir coneixements més enllà de les aules sentint que tot el treball 
realitzat tenia un objectiu clar. 
 
El fet de participar activament en la cloenda va permetre que els alumnes haguessin de 
treball de manera molt cooperativa i grupal ja que s’havien de prendre decisions 



conjuntes importants pel bon transcurs de l’esdeveniment. Ells mateixos es van 
encarregar de comprar els aliments del refrigeri sentint-se partícips de tot el procés. 
 
Finalment, cal destacar el treball de la competència d’aprendre a aprendre descobrint 
l’entorn proper i aprenent a gestionar les dificultats que anaven sorgint. 
 

Avaluació:  

Es va fer una avaluació inicial dels coneixements previs dels alumnes a partir dels quals 
s’han pogut planificar les activitats del projecte i consensuar els criteris d’avaluació. 
Durant tot el procés del projecte, sobretot la part procedimental de recerca, 
elaboració de les rutes històriques, creació de la site, preparació del refrigeri…es va 
realitzar una avaluació contínua. 

Àlbum fotografies Ruta Històrica: 

https://photos.app.goo.gl/iieGHUT9cuXHoik66 
 
 

El resultat del Projecte es pot veure recollit en la site creada i administrada pels 
mateixos alumnes de Cicle Superior: 

https://sites.google.com/escolallucanes.cat/escolallucanes/inici 
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