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1. Introducció
Aquest treball neix de la curiositat de treballar la pesta bubònica, així com moviments demogràfics i
comercials del S.XVII tot relacionant-ho amb la pandèmia actual de la Covid-19. Som quatre
estudiants de tercer curs del Grau de Mestre d’Educació Primària de la Universitat de Barcelona, que
veiem l’oportunitat de potenciar una educació innovadora basada en les ciències socials a través
d’aquest projecte, apostant per una vessant interdisciplinar de les activitats.
A la carrera hem estudiat, entre d’altres assignatures, didàctica de la geografia i de la història.
Ambdues matèries ens han inspirat per crear projectes educatius des d’una perspectiva integradora
dels coneixements, relacionant així teoria i pràctica amb activitats de gran interès per l’alumnat.
Aquests projectes són, en part, els que ens ha motivat a presentar-nos a aquest concurs i així
aprofitar per desenvolupar-nos amb total llibertat com a mestres en un entorn diferent al que
podem tenir a la facultat. En aquesta ocasió, gaudirem de l’oportunitat de tenir un feedback
d’experts de diferents àmbits, una visió de la qual no disposem a la universitat i, sobretot, de tenir la
possibilitat d’exposar el nostre treball pel territori català.
La present proposta didàctica s’ha basat en un petit projecte previ de les assignatures esmentades
anteriorment. Tot i així, volem seguir investigant i aprenent sobre la pesta bubònica a Malgrat de
Mar. Aquesta vegada, hem dissenyat activitats lúdiques alhora que educatives. Per aconseguir-ho,
totes les aportacions dels membres del grup han sigut clau, així com les investigacions tant
d’internet com dels arxius municipals. Així mateix, ens hem proposat el repte de vincular una de les
pitjors pandèmies que s’han viscut arreu del món amb la que estem vivint actualment derivada de la
Covid-19.
El nostre principal objectiu és impulsar el coneixement històric i geogràfic de Catalunya a través de la
pesta bubònica a Malgrat de Mar. Per tal de contextualitzar als alumnes, treballem des d’un espai
concret a un espai general. El projecte que proposem inclou tot un seguit d’annexos que faciliten
l’aprenentatge de la temàtica. Aquests es divideixen en dues parts. D’una banda, trobem els
“Annexos font” que corresponen als documents de fonts primàries i secundàries que serveixen per
contextualitzar als docents i treballar amb l’alumnat. D’altra banda, els “Annexos recursos” contenen
els materials i recursos didàctics necessaris per realitzar les diferents sessions i activitats, els dos
annexos estan especificats al desenvolupament de la proposta.
Aquesta unitat didàctica té una clara relació amb la situació que estem vivint a l’actualitat amb la
pandèmia de la Covid-19, per tant, és una molt bona oportunitat per treballar el passat i el present
amb una gran motivació degut a la gran similitud entre les dues pandèmies. Cal esmentar que aquest
treball es pot seguir realitzant un cop finalitzada la pandèmia actual gràcies a tota la documentació
de fonts.
Una de les parts més importants d’aquest treball és poder fer una proposta didàctica precisa i
concreta basada en la informació verídica, real i propera a l’espai geogràfic on es realitzarà. Tenint
en compte que aquesta seqüència d’activitats està adaptada a l’alumnat del cicle superor d’Educació
primària, hem sigut molt curosos amb la informació seleccionada per tal de donar-li sentit a totes les
activitats sense perdre l’essència del que es vol treballar.
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2. Marc d’aplicació
El cicle que hem escollit per dur a terme la nostra unitat didàctica és Cicle Superior, concretament a
sisè d’educació primària tot i que també es pot treballar a cinquè. Tenint en compte el currículum,
on s’especifiquen els continguts adients a cada etapa educativa, s’esmenta que han de treballar la
valoració de la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques socials, és per això
que considerem que l’últim cicle és el més adequat per aprendre aquests continguts.
A més, els alumnes posaran en pràctica l’observació, la identificació i la descripció d’alguns trets
demogràfics, econòmics, culturals i religiosos presents en aquella època de la societat catalana.
D’altra banda, també treballaran aspectes més geogràfics com els trets principals de l’espai català
relatius als moviments comercials, bèl·lics i globals.
En aquest cicle, també es treballa el reconeixement de la diversitat d’opinions, l’ús de diferents
canals per la difusió d’informacions i la interpretació de la realitat. Aquests aspectes s’inclouen a les
nostres sessions, per tant, amb el nostre projecte donarem resposta a alguns dels continguts que
s’han de treballar al cicle superior.
Aquest treball està focalitzat al municipi de Malgrat de Mar per poder concretar els esdeveniments i
contextualitzar els diferents conceptes que volem treballar, però es pot dur a terme a qualsevol
escola de Catalunya. Per tant, les escoles que vulguin treballar aquest aspecte podran treballar la
pesta bubònica a Malgrat de Mar i, d’aquesta manera, conèixer altres fets històrics de gran
rellevància del territori català. Tot i així, pensem que els mestres o tutors/es d’altres municipis
poden adaptar aquest projecte didàctic al context de poble on està situada l’escola i fer-la més
proper als seus alumnes.

3. Proposta d’innovació educativa
La proposta didàctica es basa en treballar la pesta bubònica a Malgrat de Mar entre els anys 1650 i
1660. El primer que volem explicar abans de detallar els elements característics d’aquest treball és
que les activitats proposades han de servir de guia i referència als docents, tenint aquests la
possibilitat d’adaptar-les al grup classe si s’escau. Així doncs, hi ha una línia que seqüencia les
sessions de manera que cada activitat dona sentit a la següent.
D’altra banda, l’eix vertebrador del projecte és una carta del CNI que arriba a la classe acompanyada
d’un cofre on hi hauran totes les documentacions, fonts, recursos i materials que s’incorporaran a
les sessions. Dins del cofre hi haurà una capsa corresponent a cada sessió on estaran els documents
necessaris. Perquè els alumnes tinguin accés, hauran de trobar els codis relacionats amb la pesta
bubònica. Hem volgut focalitzar-ho d’aquesta manera per deixar de banda les activitats soltes i
independents i presentar un projecte unitari. Creiem en la importància de la raó pedagògica darrera
de totes les activitats i, més enllà de transmetre continguts i coneixement, el més important és
trobar el sentit pedagògic de cadascuna de les sessions. Hem volgut seguir la corrent de William H.
Kilpatrick1, impulsor del mètode per projectes el qual li dona molta consideració a les fortaleses
1

https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/08/proyectos-educacion.html
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individuals de cada estudiant a més d’utilitzar diferents mitjans per aproximar l’escola a la realitat.
La nostra finalitat a través d’aquesta unitat és augmentar la iniciativa dels estudiants així com l'afany
d'investigació, creativitat, responsabilitat, desig d'autorealització i desenvolupament del pensament
divergent.
Per acabar, el resultat final d’aquest projecte, on es mostrarà l’evolució del grup en relació a la pesta
bubònica, serà fer una exposició en forma de museu dels diferents materials que hagin fet o creat els
alumnes durant totes les sessions. Aquesta activitat ha de servir per compartir els aprenentatges
amb tota la comunitat educativa i, fins i tot, amb les entitats municipals. És important reconèixer
l’esforç dels alumnes i el seu procés d’investigació. Per nosaltres, tot té valor, per tant, s’ha de donar
resposta i sentit al treball realitzat pels alumnes.

3.1. Justificacions teòriques i pràctiques
La proposta que es presenta està vinculada a l’àrea del coneixement del medi, concretament en
l’àmbit d’història i geografia a l’Educació Primària, encara que hem realitzat un projecte
interdisciplinar on intervenen altres àrees com la plàstica, l'educació física, les llengües o les
matemàtiques.
L’educació s’ha de mirar com un tot global, seguint l’idea de Van del Linde (2007) «La
interdisciplinarietat pot veure's com una estratègia pedagògica que implica la interacció de diferents
disciplines, enteses com un diàleg i la col·laboració d’aquestes per aconseguir la meta d’un nou
coneixement.» Pel que fa les bases teòriques que sustenten aquest treball, es pot dir que són
diversos escrits sobre la història, la geografia i la cultura.
Un dels llibres referents per realitzar aquesta proposta didàctica ha sigut Déu nostre senyor vulla
alsar la mà de aquest asot del contagi (1993). En aquest llibre l’historiador Francesc Forn i Salvà ens
fa una aproximació a l’epidèmia de la pesta bubònica de 1650-1654 al castell de Montpalau, al terme
del castell de Palafolls i Mataró. Aquest llibre ha estat cabdal per construir l’enfocament de la pesta
bubònica al municipi de Malgrat de Mar. La intenció ha estat realitzar un treball amb recursos i fonts
primàries de l’època i de l’espai geogràfic concret per tal de fer una aproximació el més acurada
possible a la realitat que es va viure durant el S.XVII. És per aquest motiu, que volem potenciar
l’interès de la història d’un fet traumàtic que va succeir en aquest municipi costaner i al territori
català en general.
Un altre dels documents que hem tingut en consideració ha sigut La lluita contra la pesta a l’Edat
moderna. L’epidèmia de 1650. (2014). Aquest article està escrit pel mateix autor, Francesc Forn i
Salvà. En aquesta ocasió, tenim la possibilitat d’observar algunes de les dinàmiques, pensaments,
comportaments i regulacions que es van dur a terme en els diferents municipis maresmencs.
Totes i cadascuna de les dotze sessions estan justificades amb una forta base teòrica sustentada en
les informacions, fonts i investigacions extretes dels documents esmentats amb anterioritat. Per
ensenyar ciències socials cal tenir molt presents les fonts d’informació i fer partícips als alumnes dels
fets històrics a partir d’un context representatiu, experimental i vivencial. Per això, proposem
activitats manipulatives, creatives, lúdiques i d’investigació alhora que fem un reconeixement del
passat a través de les fonts i les visites dels diferents espais i edificis del patrimoni local històric en
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relació a l’època estudiada. Creiem en la importància d’un treball metodològic, per tant, tenim molt
present el llibre de Tirbó (2005) on s’explica com utilitzar fonts documentals per a l’ensenyança de la
història.

3.2. Objectius curriculars






Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i
treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina,
sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el
sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests
coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens
senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de
prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora.
Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres,
respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament
personal i social.

3.3. Objectius generals









Ser capaç de situar-se en l’espai i temps concret que es treballa.
Conèixer els aspectes que deriven d’una pandèmia.
Conèixer i comprendre diferents conceptes geogràfics.
Tenir criteri per escollir la informació rellevant de les diferents fonts.
Ser capaç d’analitzar fonts i documents d’interès.
Saber treballar de forma cooperativa i significativa.
Tenir capacitat per comparar el passat amb el món actual.
Utilitzar el diàleg com a mitjà de comunicació de la informació.

3.4. Objectius específics de la unitat didàctica








Comprendre què és la globalització per saber quines van ser les causes de la propagació de
la pesta bubònica.
Observar les conseqüències passades i actuals de la població per reflexionar sobre com es
pot estendre tan ràpidament una pandèmia.
Analitzar mesures sanitàries per comparar els efectes de la pesta bubònica amb els de la
Covid-19, tot reflexionant sobre què ha permès aquesta diferència.
Analitzar, interpretar i reflexionar sobre les dades demogràfiques de la pesta bubònica.
Treballar el patrimoni del poble de Malgrat de Mar a través d’edificis històrics, espais
representatius del poble i actes commemoratius en el context de la pesta bubònica en el
període de 1650.
Comprendre la situació social i religiosa a l’època de la pesta bubònica entre 1650 i 1660 a
Catalunya.
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3.5. Continguts curriculars
Continguts curriculars de l'àmbit de coneixement del medi:
 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...).
 Elaboració d’una exposició com a producte final on es mostri el procés i els resultats.
Continguts de l’àrea de coneixement del medi natural cicle superior:


Iniciació a l’activitat científica
 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.
 Contrast d’informació en diferents suports (lectura de textos científics, d’imatges,
gràfics...).



Les persones i la salut
 Hàbits d’higiene i estils de vida saludables.

Continguts de l’àrea de coneixement del medi social i cultural cicle superior:


El món que ens envolta
 Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques (plànols, fotos
aèries, croquis...), en diferents suports, per localitzar elements importants del medi
físic.
 Reconeixement dels usos medicinals d’algunes herbes i espècies.



Persones, cultures i societats
 Organització territorial de Catalunya, actual i de l’època a estudiar.
 Activitats econòmiques del territori i sectors de producció.
 Valoració de la influència de les vies de comunicació i transport en el
desenvolupament de la pesta.



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.
 Estudi de diferents avenços tecnològics i científics. La seva repercussió en el món
contemporani.
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3.6. Atenció a la diversitat
La diversitat de les persones és una realitat present a les nostres vides i és imprescindible tenir-la en
compte en tots els àmbits socials i, en especial, a l’educació. Cada infant té les seves pròpies
característiques, necessitats i ritmes d’aprenentatge i l’escola ha de saber adaptar-se i donar-los les
eines adients per al desenvolupament personal dels nens i nenes.
Com a grup, hem creat i desenvolupat una seqüència didàctica amb activitats dinàmiques i creatives
on es fomenti l’interès de l’alumnat. Hem dissenyat aquest projecte de la manera més inclusiva
possible, donant la possibilitat als mestres de fer les adaptacions adients en funció de les
característiques de l’aula.
Un dels dèficits més habituals que trobem avui dia a les aules és el TDAH o Trastorn per Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat, que afecta entre un 3 % i un 7 % de nens i nenes (DSM-IV-R, 2000). Entre
les seves conductes destaquen:
 Dificultat per mantenir l’atenció: es distreuen amb molta facilitat, els hi costa molt
organitzar-se i portar l’agenda al dia, no segueixen instruccions, perden objectes amb
facilitat, entre d’altres.
 Dificultat per estar relaxat: no poden estar asseguts molta estona a la cadira, corren i salten
a vegades en situacions inapropiades, tenen la necessitat d’anar canviant d’activitat
continuadament, entre d’altres.
 Caràcter impulsiu: actuen abans de pensar, precipiten respostes, els hi costa esperar el seu
torn, interrompen activitats o converses, tenen poca paciència, entre d’altres.
De la mateixa manera que hi ha persones amb dèficits també trobem alumnes amb altes capacitats
que igualment necessiten adaptacions. Es poden diferenciar tres tipus d’altes capacitats segons la
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya:


La superdotació quan es produeix una interacció amb altes capacitats intel·lectuals,
creativitat i compromís amb la feina. Presenten una capacitat cognitiva major a la mitjana,
tenen bona memòria i predisposició així com una gran productivitat i capacitat d’atenció.



El talent és quan destaquen en un àmbit o processament determinat però no en altres. Per
exemple talent verbal o el talent lògic. En aquells àmbits en els quals no mostra una aptitud
tan elevada, l’alumne/a pot entrar dins dels paràmetres mitjans o fins i tot tenir nivells
deficitaris.



La precocitat es detecta arrel d’un desenvolupament més ràpid en un o més àmbits. Són
alumnes que presenten més recursos intel·lectuals que els companys/es de la seva mateixa
edat o etapa de desenvolupament. Després de l’adolescència la precocitat pot o bé
equilibrar-se o bé desembocar en alguna de les dues anteriorment mencionades.

Tenint en compte les característiques esmentades les activitats proposades són mogudes,
dinàmiques, de curta durada i canviant molt sovint l’espai de treball. Tot i així, recomanem que el
docent vagi acompanyant aquests estudiants per tal que no es perdin i se’ls explicarà les instruccions
de manera molt clara i precisa. Aquest és un dels petits exemples d’aquesta adaptació a la diversitat
que es pot veure reflectida en les diferents necessitats dels alumnes.

9

L’escola ha de canviar per a que sigui inclusiva i tots els alumnes puguin formar part d’un camí que
construïm plegats, a l’hora que tots puguin ser acollits de la mateixa manera sense distincions. Com
a docents, ens hem de centrar en el context, en l’entorn d’aprenentatge, en el desenvolupament i en
els aprenentatges d’aquests alumnes. Això implica la identificació i l’eliminació de barreres que
puguin tenir, en la participació a l’aula i, sobre tot, en la socialització entre iguals. Per eliminar
aquestes barreres d’aprenentatge hem tingut en compte els recursos generals, l’avaluació i els
mitjans per tal de fer efectiu tot el que ha estat mencionat amb anterioritat.

3.7. Desenvolupament de la proposta
Les sessions dissenyades presenten una seqüència didàctica de dotze activitats. A continuació, es
troben detallats els aspectes formals de les activitats i el desenvolupament d’aquestes. Així mateix,
totes les activitats són fàcilment adaptables, com ja hem dit, al context de l’escola i a la diversitat
present a l’aula.
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Si voleu més informació i
veure la resta del treball,
poseu-vos en contacte amb
nosaltres
premimafiguerola@elbrot.es

