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1. Introducció 

El treball té com a objectiu reunir fonts antigues escrites i visuals. Es considera una 

font “qualsevol element material, original o elaborat, que aporta informació sobre 

alguna cosa i proporciona coneixement sobre ella.”(Catalunya, s.d.) Paral·lelament, 

“Entenem per fonts de la història aquelles que han estat originades per l’ésser humà 

al llarg de la història i que són testimoni d’un temps determinat.”(Catalunya, s.d.) En 

aquest treball, en concret tractarem les targetes postals de Girona que mostren el 

Pont de Pedra, i articles de diari que també fan referència a aquest. Aquestes seran 

les nostres fonts d’informació per entendre la història del Pont de Pedra i de les 

targetes postals.  

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. El recurs òptim per 

l’ensenyament de les ciències socials, en concret els fets històrics, són les fonts 

primàries. (Prieto Prieto et al., 2013). Aquestes “han estat creades de primera mà en 

el mateix moment i lloc del fet, és a dir, és una font directa que no ha estat interpretada 

per cap altra persona durant la posterioritat.” Per tant, permeten als infants valorar i 

conèixer la història. En la didàctica de les ciències socials, trobem primordial que 

l’aprenentatge esdevingui d’un treball d’investigació, on es plantegin problemes que 

els alumnes a través de fer recerca i d’esperit crític, puguin resoldre’ls. Així doncs, els 

nens seran petits historiadors. La metodologia descrita anteriorment, comporta que 

l’aprenentatge sigui per contacte directe amb l’objecte d’estudi, per tant, l’alumnat 

manipularà les targetes postals de Girona i les publicacions dels diaris, per dur a terme 

la proposta didàctica descrita a continuació.  

Hem dissenyat una proposta didàctica pels alumnes Gironins de Cicle Superior, que 

es centre en l’àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural. Les activitats es basen 

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.  El 

que pretenem és donar valor a les fonts escrites i visuals, en concret, les targetes 

postals de Girona i publicacions de dos diaris de l’època, que tracten el pont de Pedra.
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2. El pont de Pedra 

El pont de Pedra, també conegut com a pont d’Isabel II, va ser construït per a substituir 

l’antic pont medieval de Sant Francesc, es va començar a construir l’any 1850. (Soler, 

2005). “L’autor del projecte va ser l’enginyer Constantino Germán i la direcció de les 

obres va anar a càrrec del també enginyer Víctor Martí.” Dos anys després, per falta 

de diners, es van paralitzar les obres. El 8 de maig del 1852, la ciutat de Girona es va 

dirigir a Isabel II per carta, demanant-li ajut econòmic per a continuar la construcció 

del pont. Aleshores el 1854, sota la direcció de Josep Maria Faquinetto, es van 

reprendre les obres. El 29 de juny de 1856, el pont va ser inaugurat. Des d'aleshores, 

ha estat el pont de representació i de prestigi de la ciutat, un dels monuments 

emblemàtics de la ciutat i mirador excepcional de la Girona monumental.   

Sobta que el pont no consti de cap vel·leïtat decorativa, els tres arcs rebaixats que 

descansen sobre dos pilars centrals, amb tallamars arrodonits, ja el fan un pont 

esplèndid. Mesura seixanta-cinc metres de llarg i deu d’ample, aproximadament. 

(Soler, 2005). “Les bores són amb lloses de pedra i la calçada, de llambordins. Les 

baranes, també de pedra massissa ben tallada, van ser reformades l’any 1926.” 

 

3. La targeta postal 

La primera targeta postal es remunta a l’any 1869 a Austràlia. El seu creador, Dr. 

Heinrich von Stephan la proposava com a un mitjà de comunicació breu, econòmic (ja 

que el sobre era imprescindible), de ràpida arribada i que podia connectar a individus 

de qualsevol part del món. No va ser fins quatre anys després, quan Emanuel 

Herrmann va publicar un estudi sobre el sistema postal australià, que la targeta postal 

va començar a tenir èxit. Aquesta va tenir una bona rebuda, en el primer any es van 

enviar mils de targetes postals en tots els països europeus. En conseqüència, va 

sorgir la necessitat d’establir tractats postals. El més important va tenir lloc a Berna 

l’any 1874, on es va crear la Unió Postal General, l’actual Unió Postal Universal. A 

partir d’aleshores es converteix en el mitjà de comunicació preferit per a les persones. 

El 1872 la targeta postal fa un gir crucial, incorpora un nou element, una petita imatge. 

Passa de ser un mitjà de comunicació a també ser un objecte de record, ja que al 

revers s’il·lustrava un lloc emblemàtic, monuments, personatges, etc. 
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En la seva època la targeta postal va ser un mitjà de comunicació significatiu, amb el 

pas del temps els nous mitjans de comunicació van fer que quedes en l’oblit. En les 

últimes dècades, se li ha atribuït el valor de mitja d’estudi de la investigació històrica. 

Cortés & Malagón, (s.d.) 

4. Diari El Pont de Pedra 

El diari El Pont de Pedra fou un “periòdic satíric publicat a Girona, escrit en català.” 

(Ajuntament de Girona, 2019) Es va fer públic per primera vegada el set d’octubre del 

1935, i acabà el 1936. Els autors solien signar amb pseudònims i la seva temàtica era 

diversa, també incloïa acudits gràfics (signats per Sifo i Tejero). La seva periodicitat 

va ser quinzenal. Ajuntament de Girona (2019) 

5. Diari Sitios de Gerona, Los 

Fou el diari oficial del règim franquista a Girona publicat entre el 1943-1988. Era 

redactat, tutelat i dirigit des de Madrid, per tant, era escrit en castellà. Tot i ser d’abast 

local, també s’hi publicaven cròniques nacionals i internacionals servides per les 

agències de notícies franquistes. A causa de la mort de Franco, l’Editorial Gironines 

l’any 1984, va adquirir el diari. L’any 1984 va passar a dir-se Diari de Girona. 

Ajuntament de Girona (2019). 

6. Justificació del tema 

El que volem és que els alumnes siguin petits investigadors, és a dir, que a partir de 

fonts primàries i secundàries, pensin històricament. El nostre objectiu és que 

aprenguin a llegir i analitzar la història de Girona, la seva ciutat, centrant-nos en el 

pont de Pedra. Aquest forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya i és important que els alumnes l’estudiïn, ja que és un dels llocs 

emblemàtics de Girona i estem segures que l’han travessat diverses vegades, per 

tant, és proper a ells. 

Considerem que la targeta postal és un recurs molt oportú, ja que els permetrà situar-

se en un espai i en un temps en concret, que els portarà a desenvolupar el pensament 

crític, a fer-se preguntes i a adquirir una visió històrica dels fets, sent conscients dels 

canvis i de l’evolució de la societat i de la ciutat. A més a més, tot i ser un mitjà de 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya
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comunicació poc utilitzat als nostres temps, estem convençudes que els alumnes 

n’hauran vist, per exemple, a la Rambla de Girona hi ha diverses botigues que tenen 

targetes postals al carrer. Per tant, és un recurs utilitzat encara avui en dia, potser no 

tant com a mitjà de comunicació però sí com a obsequi de record. Aleshores pot ser 

que ens trobem amb alumnes que n’hagin comprat quan han estat de vacances o de 

visita en algun lloc. 

En concret les targetes postals escollides són les següents, en totes elles apareix el 

protagonista de la nostra unitat didàctica, el pont de Pedra. Aquestes també es troben 

en l’annex 1.  
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Paral·lelament, els alumnes analitzaran amb detall les publicacions del diari El Pont 

de Pedra, i el diari Sitios de Gerona, Los.  D’aquesta manera podran estudiar les 

característiques de pont. Trobem important que els alumnes treballin amb premsa 

escrita, ja que aquesta els proporcionarà la informació que les targetes postals no 

ofereixen. Les publicacions dels diaris es troben en l'annex 4 i 5.   

7. L’arxiu municipal de Girona 

A l’Arxiu Municipal de Girona s’hi troba tota la documentació generada per 

l’Ajuntament de Girona, amb independència a la seva data, tipologia i suport. La 

informació s’estructura en tres grans blocs: 

-          L’arxiu Administratiu 

-          L’arxiu Històric de la Ciutat 

-          Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 

L’Arxiu Municipal de Girona recull, organitza, preserva la informació i la facilita a qui 

la demana. Nosaltres vam sol·licitar una visita per poder veure de prop totes les 

targetes postals, realment allà ens vam adonar de la importància de la feina que es fa 

en l’Arxiu Municipal de Girona. Gràcies a aquest vam tenir a les mans les targetes 

postals ben preservades i classificades. 

Aleshores al llarg de la seqüència d’activitats es mostren imatges de les targetes 

postals que vam fer nosaltres quan vam anar a l’Arxiu Municipal de Girona. 

Paral·lelament, fem ús de la primera publicació del diari El Pont de Pedra publicat el 

set d’octubre del 1935 a Girona. Aquesta l’hem extret de la pàgina web de l’Arxiu 

Municipal de Girona, l’apartat de Premsa digitalitzada, en concret del diari El pont de 

Pedra. Així com, fem ús de la publicació del quatre de desembre del 1982 del diari 

Sitios de Gerona, Los. Aquesta també l’hem extret de la pàgina web de l’Arxiu 

Municipal de Girona, l’apartat de Premsa digitalitzada, en concret del diari Sitios de 

Gerona, Los.   
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8. Objectius didàctics de la proposta 

-    Conèixer amb detall el pont de Pedra de Girona. 

-   Valorar les targetes postals i la primera publicació del diari El Pont de Pedra i 

Sitios de Gerona, Los. com a fonts d’informació que ens permeten conèixer la 

història de Girona. 

-     Saber interpretar les targetes postals i la primera publicació del diari  El Pont 

de Pedra i Sitios de Gerona, Los. per extreure informació del passat. 

-       Reconèixer les fonts primàries i secundàries com a recurs per obtenir 

informació. 

 

9. Competències Bàsiques 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions 

que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels 

recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i 

protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament 

cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions. 

7. Competència d’aprendre a aprendre 

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en 

grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i 

estratègies d’aprenentatges. 
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10. Competències bàsiques pròpies de l’àmbit de coneixement del 

medi  

-          Dimensió món actual 

• Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca 

de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats 

al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 

 

11. Continguts de l’àmbit de coneixement del medi 

Agafant el Currículum d’Educació Primària com a referència, els continguts que es 

treballen en la proposta didàctica són els següents: 

-          Dimensió món actual 

• Fases d’una investigació. 

• Canvi i continuïtat. 

Paral·lelament, els continguts comuns cicle superior són els següents: 

• Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i 

problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de 

l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals 

(programes específics, simulacions...). 

12. Continguts específics de l’àrea de coneixement del medi 

social i cultural 

En concret dins del cicle superior treballem: 

-          Bloc Persones, cultures i societats 

• Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació. 
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-          Bloc Canvis i continuïtats en el temps 

• Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 

• Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar 

informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les 

accions humanes. 

• Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i 

del present i la construcció del futur. 

• Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi 

respecte. 

13. Continguts procedimentals 

El nostre objectiu és que els alumnes esdevinguin petits historiadors, per això mateix, 

volem que siguin capaços de: 

- Ser els protagonistes del seus aprenentatges, per tant, han d'adquirir 

responsabilitat individual dins del seu grup cooperatiu.  

- Dialogar amb els companys per arribar a conclusions i que els permetin 

prendre decisions.  

- Respectar les opinions de tots els membres del grup. 
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14. Activitats didàctiques  

SESSIÓ 1 Ens arriben targetes postals TEMPS 60 minuts 

OBJECTIUS 

-     Identificar les imatges de les targetes postals. 

-     Valorar la targeta postal i reconèixer la seva utilitat. 

-     Saber interpretar les targetes postals per extreure’n informació del passat. 

-     Treballar de manera cooperativa, aportant idees i respectant les dels altres. 

COMPETÈNCIES 

  

● Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 

cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

 

● Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i 

continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 

  

MATERIAL 

-  Les targetes postals impreses en paper. (Annex 1) 

- Pissarra amb projector.  
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ORGANITZACIÓ D’AULA 

- En un primer moment estarà tot el grup-classe junt, per tal de rebre les targetes 

postals plegats. 

- Seguidament, es dividiran els alumnes en grups de quatre per poder treballar 

en detall. 

- Per acabar, es tornaran a ajuntar tots els alumnes, per tal de concloure la 

sessió. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

-          Part inicial (15 min) 

Per introduir les targetes postals als alumnes, el mestre els explicarà que se n’ha 

trobat cinc en arribar a l’escola. Sembla que algú les ha deixat perquè les estudiïn. 

De qui seran? D’on vindran? Quan farà que han estat enviades? 

Aleshores proposarà als nens si les volen investigar i treballar amb elles durant 

quantes sessions. 

Tot seguit els preguntarà si han vist mai targetes postals, si els agraden, si n’han 

enviat o rebut alguna, per què creuen que serveixen, etc. L’objectiu d'aquestes 

preguntes és conversar sobre el tema i veure quins són els coneixements previs 

dels infants.   

  

-          Part principal (35 min) 

Els alumnes es dividiran en grups de quatre, per tal de poder treballar 

cooperativament i que cada membre del grup adquireixi responsabilitat individual 

per afavorir a tot el grup. 
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Els primers deu minuts seran de descoberta, és a dir, el mestre repartirà una rèplica 

de les cinc targetes postals a cada grup i els deixarà que les observin, es facin 

preguntes, facin hipòtesis, trobin les respostes, estableixin conversa, llegeixin el 

revers de les targetes postals, etc. 

Seguidament, els guiarà per tal que puguin avançar en la seva recerca i es 

converteixin en petits historiadors. Així doncs, els demanarà que escriguin tot allò 

que observen i que han descobert, un full per grup. Per exemple, si s’han adonat 

que són antigues targetes postals de Girona on totes apareix la imatge del pont de 

Pedra. Els demanarà que no es fixin massa amb el text que aquestes contenen, ja 

que això ho faran més endavant. 

A continuació, quan el mestre vegi que els alumnes ja han apuntat tot el que saben 

els projectarà a la pissarra les preguntes següents: 

 

·         D’on provenen? 

·         Quan van ser creades? 

·         Què observeu en cada una d’elles? Reconeixeu el lloc? 

·         Hi ha alguna que s’hagi enviat? Com ho sabeu? 

·         S’assemblen entre elles? Per què? 

·         Què tenen les cinc targetes postals? 

·         Per què creieu que servien? 

  

Els alumnes hauran de mirar si han respost a totes les preguntes, si no és així 

hauran de buscar la informació que els falti.  
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-          Part final (10 min) 

Per acabar, els alumnes tornaran a estar tots junts. El mestre els demanarà que 

expliquin en veu alta tot allò que han descobert. D’aquesta manera, es compartiran 

els aprenentatges i el fet de verbalitzar-los farà que els consolidin. Així mateix, el 

mestre podrà veure què han contestat els alumnes i rectificar-los si és necessari. 

METODOLOGIA 

En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en l’aprenentatge per 

descobriment guiat. És a dir, l’activitat principal la realitzen els alumnes i es dóna 

importància al que preveuen. Així mateix, el mestre guia mitjançant preguntes. 

Paral·lelament, la sessió també es centra en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes 

comparteixen rèpliques de les cinc targetes postals i entre tots les observaren i 

n’extreuen conclusions. Per aconseguir treballar satisfactòriament, els alumnes 

s’hauran de comunicar i posar d’acord, ja que entre tots han d’escriure el que 

observen. 

Com s’ha dit anteriorment, el principal rol del mestre és de guia, és a dir, ell no 

transmet els coneixements, sinó que facilita que els nens l’adquireixin per ells 

mateixos, observant les rèpliques de les targetes postals i comentant-les.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 L’alumne ha de ser capaç de: 

-          Identificar el monument que es mostra en les targetes postals. 

-          Reconèixer el valor de les targetes postals i la seva utilitat. 

-          Extreure informació del passat a partir de les targetes postals. 

     -          Col·laborar amb els seus companys.  
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SESSIÓ 2 Què ens diuen les targetes postals? TEMPS 60 minuts 

OBJECTIUS 

- Valorar la utilitat de la targeta postal antiga. 

- Saber interpretar les targetes postals per extreure’n informació del passat, en 

concret el revers d’aquestes. 

- Treballar de manera cooperativa, aportant idees i respectant les dels altres. 

COMPETÈNCIES 

  

● Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 

cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

● Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i 

continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.  

MATERIAL 

- Les targetes postals impreses en paper (Annex 2). Volem aclarir que les 

targetes postals utilitzades a la sessió 1 són diferents de les de la sessió 2, 

ja que el text de les primeres és complex i difícil d’entendre. En canvi, per 

aquesta sessió hem fet una selecció de tres targetes postals que incorporen 

un text escrit  més entenedor i apropiat pels infants.   
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ORGANITZACIÓ D’AULA 

- En un primer moment, els alumnes estaran tot junts, ja que introduirem de manera 

oral què hi podem trobar escrit al revers de les targetes postals. 

- A continuació, els alumnes es dividiran en grups de quatre per poder treballar 

cooperativament. 

-  Per acabar, es tornaran a ajuntar tots els alumnes, per tal de concloure la sessió. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

- Part inicial (10 min) 

Per introduir el revers de les targetes postals, en un primer moment, els alumnes, 

de manera oral i amb tot el grup-classe, faran hipòtesis. És a dir, hauran de jugar a 

endevinar què hi poden trobar. Per fer-ho, el mestre els farà de guia. Aleshores, els 

preguntarà: “Què hi trobem en una targeta postal?” Quan els alumnes hagin dit “un 

escrit” començaran les hipòtesis, ja que els preguntarà “Què creieu que poden dir 

aquests escrits”? “A qui poden anar dirigits”? “Tots deuen començar i/o acabar 

igual”? etc. Segons les respostes dels alumnes el mestre anirà fent preguntes. El 

que volem és que els nens activin els seus coneixements previs i apel·lar a la seva 

curiositat per tal que vulguin llegir ara mateix tots els textos. 
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-          - Part principal (30 min) 

Tot seguit, els alumnes es dividiran en grups de quatre, per tal de poder treballar 

cooperativament i esbrinar què diuen els textos de les rèpliques de les targetes 

postals. 

Els primers 20 minuts seran de descoberta, és a dir, el mestre repartirà les rèpliques 

de les tres targetes postals a cada grup i els deixarà que llegeixin el revers 

d’aquestes. Segurament el mestre haurà d’anar ajudant als grups que li demanin, ja 

que els pot resultar complicat entendre certes paraules o el traç d’algunes lletres. 

Seguidament, els guiarà per tal que puguin avançar en la seva recerca i es 

converteixin en petits historiadors. Així doncs, els demanarà que escriguin tota la 

informació que hagin extret, un full per grup. Per exemple, si s’han adonat que tots 

els remitents escriuen on són, el dia que escriuen la carta, si en la targeta postal s’hi 

escriu el nom del destinatari, si és així, totes segueixen el mateix format? Aquestes 

preguntes el mestre també les pot anar fent en veu alta o grup per grup perquè els 

alumnes centrin la seva atenció i sàpiguen com han de treballar. 

 

-          Part final (20 min) 

Per acabar, els alumnes tornaran a estar tots junts. El mestre els demanarà que 

expliquin en veu alta tot allò que han descobert. D’aquesta manera, es compartiran 

els aprenentatges i el fet de verbalitzar-los farà que els consolidin. 

Paral·lelament, en la part final el mestre, a través de les aportacions dels alumnes, 

s’assegurarà de proporcionar-los el coneixement. És a dir, en aquesta sessió el 

mestre vol que els alumnes aprenguin el següent: 

 Les targetes postals eren un mitjà de comunicació. 

 La persona que escriu la targeta postal rep el nom de remitent, i la que la rep és 

el destinatari. 
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 Les targetes postals que són enviades estan segellades, aquest es col·loca a 

dalt de la dreta.   

 En el revers s’ha d’escriure les dades del destinatari amb aquest ordre: 

 . Nom complet del destinatari 

 . Direcció (nom del carrer, número i pis) 

 . Població 

 Les dades del destinatari s’han d’escriure en la part dreta, ja que a l’esquerra va 

l’escrit. 

 El remitent normalment deixa per escrit des d’on envia la targeta postal, per 

exemple “Des de Girona et desitjo un feliç aniversari”. 

 Es sol acabar l’escrit firmant, perquè el destinatari sàpiga qui li envia. 

  

Per tant, en la part final, el mestre s’ha d’assegurar que els alumnes han adquirit 

aquests coneixements. 
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METODOLOGIA 

En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en l’aprenentatge per 

descobriment guiat. És a dir, l’activitat principal la realitzen els alumnes i es dóna 

importància al que preveuen al principi. El mestre guia mitjançant preguntes mentre 

els alumnes treballen amb els companys, i finalitza la sessió establint un diàleg 

grupal en el qual es verbalitzen tots els coneixements adquirits. 

Paral·lelament, la sessió també es centra en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes 

comparteixen les rèpliques de les tres targetes postals i entre tots les llegeixen i 

n’extreuen conclusions. Per aconseguir treballar satisfactòriament, els alumnes 

s’hauran de comunicar i posar d’acord, ja que entre tots han d’escriure la informació 

que extreuen d’observar, llegir i comparar les targetes postals. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 L’alumne ha de ser capaç de: 

-        - Reconèixer la utilitat de les targetes postals antigues. 

-        - Extreure informació del passat a partir de les targetes postals. 

 - Col·laborar amb els seus companys. 
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SESSIÓ 3  Sabies que el pont de Pedra... TEMPS 60 minuts 

OBJECTIUS 

  

- Reconèixer de quin pont de Girona tracta la publicació del Diari El Pont de 

Pedra del set d’octubre del 1935 . 

- Saber interpretar la informació dels diaris per extreure’n informació del passat, 

concretament del pont de Pedra. 

- Sintetitzar en forma d’esquema resum la informació extreta de les publicacions 

dels diaris. 

- Treballar de manera cooperativa, aportant idees i respectant les dels altres. 

  

COMPETÈNCIES 

  

• Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca 

de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats 

al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 
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MATERIAL 

- Primera publicació del Diari el Pont de Pedra, (modificada) impresa en paper 

(Annex 3). 

- Primera publicació del Diari el Pont de Pedra, (original) impresa en paper 

(Annex 4). 

-  Publicació del diari Sitios de Gerona, Los 04/12/1982, en la qual es parlar del 

pont de Pedra. 

-   Projector. 

-   Les targetes postals utilitzades en la primera sessió. (Annex 1) 

-   Fulls de paper i llapis. 

  

ORGANITZACIÓ D’AULA 

    Els alumnes treballaran amb grups de quatre. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

-     - Part inicial (10min) 

Per introduir la publicació del diari, el mestre explicarà als alumnes que els donarà 

per grups una rèplica de la primera publicació d’un diari, del dia set d’octubre del 

1935. En aquest es parla d’un dels ponts de Girona. Aleshores els preguntarà 

quants ponts coneguts hi ha a la ciutat i en parlaran una mica de cada un d’ells, per 

fer-ho el mestre els projectarà imatges dels diferents ponts perquè els alumnes els 

reconeguin visualment. Seguidament, els dirà que a la publicació del diari veuran 
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que hi ha paraules tapades, no és que s’hagi imprès malament, sinó que és un repte! 

Han d’endevinar de quin pont parla. Tot seguit els preguntarà “Ho podreu esbrinar?” 

i els repartirà a cada grup una rèplica. 

-     - Part principal (30 min) 

Els alumnes hauran de llegir la publicació i segurament ben ràpid sabran que és el 

pont de Pedra. Aleshores hauran de subratllar la informació més rellevant, per 

exemple de quin material està fet, quin nom rebia abans, si és un pont important i 

per què, etc. Així mateix, els donarà una rèplica de la publicació del diari Sitios de 

Gerona, Los, del 04/12/1982, en el qual també es parla del pont de Pedra. A partir 

d’aquesta publicació els alumnes també hauran de subratllar la informació rellevant, 

per exemple, què hi havia abans del conegut pont de Pedra actual, l’any que s’inicia 

la construcció, per quin motiu es van parar les obres el 1852, gràcies a qui va ser 

possible acabar el pont, l’any d’inauguració, l’origen del seu nom, etc. 

Paral·lelament, el mestre també donarà als alumnes les rèpliques de les targetes 

postals utilitzades a la primera sessió, ja que en totes la imatge és del pont de Pedra. 

D’aquesta manera, els alumnes també tindran una font primària visual que els 

servirà de suport. 

-     - Part final (20 min) 

Per acabar, els alumnes hauran de recollir tota la informació extreta de les 

publicacions del diari. Per fer-ho se’ls demanarà que facin un esquema resum per 

grup, en el qual hauran de sintetitzar la informació subratllada anteriorment. 
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METODOLOGIA 

 En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en el treball cooperatiu, ja que 

els alumnes disposen d’una sola còpia del diari i treballen tots plegats per adquirir 

els aprenentatges.   

Paral·lelament, el rol del mestre és de guia, és a dir, ell no transmet els 

coneixements, sinó que facilita perquè els nens els adquireixin per ells mateixos, a 

través de la font secundària textual, la publicació del Diari el Pont de Pedra del 7 

d’octubre del 1935 i la publicació del Diari Los sitios de Gerona del 4 de desembre 

del 1982 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 L’alumne ha de ser capaç de: 

-          Identificar que la publicació del diari el Pont de Pedra del 7 d’octubre del 

1935 tracta del Pont de Pedra. 

-          Extreure informació del passat a partir de la font secundària textual. 

-          Recollir la informació extreta de text. 

-          Col·laborar amb els seus companys. 
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SESSIÓ 4 Enviem una targeta postal TEMPS 60 minuts 

OBJECTIUS 

-  Aplicar els aprenentatges adquirits en les sessions anteriors. 

-  Donar sentit i significat allò treballat fins ara. 

-  Convertir les idees apreses en accions. 

  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

8.      Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds 

personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el 

coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control 

emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les 

accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip. 

MATERIAL 

-   Una targeta postal per alumne, la imatge d’aquesta ha de ser el pont de Pedra 

de Girona. 

-    Un segell per alumne. 

-     Llapis. 
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ORGANITZACIÓ D’AULA 

- En un primer moment estarà tot el grup-classe junt, per tal que el mestre pugui 

explicar l’activitat. 

-  Seguidament, treballaran individualment. 

-  Per acabar, es tornaran a ajuntar tots els alumnes, per tal de concloure la 

sessió llegint en veu alta què han escrit en la targeta postal i a qui li envien. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

-          - Part inicial (10 min) 

Per fer una cloenda de l’objecte d’estudi, les targetes postals i el pont de Pedra de 

Girona, el mestre explicarà als alumnes que avui seran ells qui enviïn una targeta 

postal. Això implica que han d’aplicar el que han après fins ara. Per això mateix, de 

manera oral i conjuntament faran una posada en comú dels aprenentatges de les 

sessions anteriors. Remarcant sobretot els aspectes formals perquè la targeta 

postal arribi al destinatari.   

-        -  Part principal (25 min) 

Cada un dels alumnes tindrà una targeta postal, la imatge d’aquesta ha de ser el 

pont de Pedra de Girona, ja que és el tema tractat al llarg de la proposta didàctica. 

Aleshores els nens hauran d’escriure el missatge que vulguin enviar a una persona 

en concret, per ser un amic seu, un familiar, algun company de classe, qui vulguin. 

-          - Part final (25 min) 

Per acabar, els alumnes tornaran a estar tots junts. El mestre els demanarà que 

llegeixin en veu alta el que han escrit, d’aquesta manera el docent també s’assegura 

que les dades del destinatari estan ben escrites i en l’ordre que correspon. 
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METODOLOGIA 

En aquesta sessió la metodologia emprada es basa en la pràctica individual, ja que 

cada nen escriu la seva targeta postal. 

L’objectiu d’aquesta activitat és posar en pràctica el que han estat treballant en les 

sessions anteriors. Per tant, es tracta de donar sentit i significat als aprenentatges. 

Trobem molt important que els alumnes s’adonin que el que estudien es pot aplicar 

al seu dia a dia. Volem que siguin conscients que poden utilitzar els seus 

coneixements més enllà que per aprovar un examen. 

Finalment, hem pensat aquesta sessió com l’activitat de referència, és a dir, com a 

l’activitat final on els alumnes apliquen tot el que han anat treballant.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 L’alumne ha de ser capaç de: 

-          Mostrar els aprenentatges adquirits en les sessions anteriors. 

-          Trobar el sentit i el significat al treballat fins ara. 

-          Transformar les idees apreses en accions. 
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15. Conclusions  

A tall de conclusió, volem remarcar la importància de treballar amb fonts històriques 

a l’aula. En primer lloc, com argumenten Prats i Santacana (2011), permeten conèixer 

de primera mà la història, per tant, són un recurs adequat per fer una anàlisi social i 

entendre el funcionament del passat per comprendre els problemes actuals. A més a 

més, són enregistraments creats en el moment històric que s’estudia, per tant, aporten 

informació real i molt valuosa.  

Per desgràcia no són un recurs comú a l’aula, per tant, resulta atractiu per l’alumnat. 

Tot el que és nou i diferent els crida sempre l’atenció i podem aprofitar aquest 

entusiasme per acostar-nos a la història.   

Paral·lelament, trobem oportú destacar la feina que fan des dels arxius, gràcies a ells 

tenim accés a totes aquestes fonts antigues que ens resulten tan útils per apropar la 

història als infants. Tal com afirma Medina (2016), les memòries que es conserven als 

arxius s’han de difondre perquè arribin a tota la societat i aquesta en prengui 

consciència, les respecti i les valori.  

Finalment, tot i que considerem que són molts els beneficis que les fonts antigues de 

la història aporten als infants, hem de ser conscient que les hem de seleccionar molt 

bé perquè s’adaptin al nivell dels infants i les puguin interpretar. Per exemple, quan 

vam fer la cerca de fonts primàries i secundàries per treballar el pont de Pedra, ens 

vam trobar amb material molt útil però poc adequat pels infants. Com a mostra, vam 

veure publicacions de diaris on s’explicava informació interessant, però el redactat era 

molt difícil d’entendre. Així doncs, hem d’identificar aquelles fonts assequibles per 

l’alumnat.  
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17. Annexos 

17.1 Annex 1 - Targetes postals sessió 1 – Aquestes són fotografies que vam fer quan 

vam anar a visitar les targetes postals de l’Arxiu Municipal de Girona 
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17.2 Annex 2 - Targetes postals sessió 2 – Aquestes són fotografies que vam fer 

quan vam anar a visitar les targetes postals de l’Arxiu Municipal de Girona 
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17.3 Annex 3 – Sessió 3 - Publicació del diari El Pont de Pedra modificada. 

Aquesta s’ha extret de l’Arxiu Municipal de Girona, l’apartat de Premsa 

digitalitzada, en concret del diari El pont de Pedra.  
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17.4 Annex 4 – Sessió 3 - Publicació del diari El Pont de Pedra. Aquesta s’ha extret 

de l’Arxiu Municipal de Girona, l’apartat de Premsa digitalitzada, en concret del diari 

El pont de Pedra. 
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17.5 Annex 5 – Sessió 3 - Publicació del diari Sitios de Gerona, Los. Aquesta s’ha 

extret de l’Arxiu Municipal de Girona, l’apartat de Premsa digitalitzada, en concret del 

diari Sitios de Gerons, Los. 
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*Com que en la imatge no es veu bé el text, a continuació adjuntem l’enllaç per veure 

el document en alta resolució 

Ajuntament de Girona. (2019) Sitios de Gerons, Los. Premsa digitalitzada. 

[Consulta: 21 de novembre de 2020]  

https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0001497616&page=5&search=&lang

=ca&view=hemeroteca 

 

https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0001497616&page=5&search=&lang=ca&view=hemeroteca
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0001497616&page=5&search=&lang=ca&view=hemeroteca
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