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1. Introducció 

 

Aquest treball s’ha realitzat dins el Mòdul Ciències Socials 2 del títol de Mestre/a 

d’Educació Primària de la Universitat de Girona. El mòdul s’imparteix a 4t curs, amb 

4 crèdits ECTS, i reuneix els continguts fonamentals de la didàctica de la història i del 

patrimoni. En l’actual pla d’estudis, la totalitat de crèdits destinats a la didàctica de les 

ciències socials són 10 ECTS (els restants 6 crèdits es cursen a 2on curs i es 

dediquen fonamentalment a la didàctica de la geografia i de la ciutadania). No es 

compta amb cap menció del títol especialitzada en les ciències socials. 

Considerem, per tant, minsa, la presència de la didàctica de les ciències socials en el 

estudis de Mestre/a. Pensem que es contextualitza en un declivi general de les 

humanitats a tots els nivells de l’ensenyament, però també a un llarg període –

inacabat encara- de discussió intel·lectual sobre el tractament del medi a l’educació 

primària (les discussions entre un únic medi globalitzat o bé una visió separada de les 

ciències socials i de les ciències experimentals). Les lleis educatives, amb el 

consegüent desconcert del professorat, van canviant, alternativament, de posició.  

Una de les finalitats del Mòdul Ciències Socials 2 és aconseguir trencar l’apatia que 

sovint els estudiants universitaris demostren per les Ciències Socials; actitud que ve 

donada, en molts casos, per llargs períodes d’escolaritat amb mètodes exclusivament 

transmissors, desenvolupant una història cronològica, amb un currículum tancat, on 

els continguts venen donats i acabats, on l’estudiant no ha pogut experimentar  la 

tasca de recerca de l’historiador.  

En aquest context, una de les pràctiques – treball que es realitzen dins l’assignatura  

és reconèixer i valorar les fonts primàries i secundàries de la història i, especialment, 

mostrar com a partir de les fonts del passat (objectes, restes, testimonis orals, 

documents escrits, documents visuals etc..) podem desenvolupar unes ciències 

socials de tipus competencial, mostrant i portant a la pràctica la tasca pròpia de 

l’historiador, a través del seus procediments i mètodes.  Per aquesta pràctica – treball 

es posa en valor la relació entre els arxius –equipaments patrimonials- i l’educació 

escolar. Una relació que va prenent força en el nostre país, a través dels serveis 

didàctics dels arxius, però que ens porten anys per endavant les experiències en molts 

països europeus (Tribó, 2005). 
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Diferents autors, especialistes en didàctica de les ciències socials, fa anys que 

defensen, expliquen i descriuen la importància de la didàctica amb les fonts directes 

de la història, siguin de tipus més documental -i per tant situades als arxius- o de tipus 

objectes i restes arqueològiques (Bardavio y González, 2003; Feliu y Hernàndez, 

2011; Medir, 2013; Santacana, 2005; Tribó, 2005). Considerem aquesta línia de 

treball com a imprescindible per a realitzar innovació educativa en les ciències socials. 

Aquest treball en vol ser una modesta aportació. D’una banda, acosta dos 

equipaments culturals –i patrimonials- de fora de l’escola (un Arxiu i una Biblioteca) al 

món escolar; de l’altra, proposa una tasca per treballar les fonts primàries a l’aula, al 

mateix temps que queden diferenciades el que són fonts secundàries. La importància 

del treball metodològic, dels procediments propis de la recerca històrica s’hi fan 

presents. I al mateix temps, ens acosta a la figura d’un personatge cabdal de la nostra 

història contemporània, un d’aquells que no tenen cabuda en els llibres de text 

escolars. Per totes aquestes característiques, pensem que la proposta didàctica que 

presentem, dirigida al Cicle Superior de l’educació primària,  és un exemple de la línia 

a seguir en les classes de ciències socials. 
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2. Descripció de l’arxiu  

 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 

L'Arxiu Històric de la Ciutat, situat a la placeta de l’Institut Vell, és la unitat d’informació 

de l'Arxiu Municipal de Girona (AMGi) encarregat de gestionar i preservar tota la 

documentació que ha produït l'Ajuntament de Girona al llarg dels segles com a 

institució de govern de la Ciutat, sobretot a partir del segle XIV, i que han estat 

conservats per tal de deixar constància i testimoni de l'actuació municipal. No obstant 

això, també exerceix la funció de vetllar per la recuperació del patrimoni documental 

vinculat al municipi de Girona per raons socials, econòmiques, culturals, etc. Per 

aquest motiu, també acull documentació de particulars (arquitectes, metges, fotògrafs, 

artistes, etc.), d'empreses i d'altres organismes i associacions que han volgut 

preservar el seu patrimoni documental mitjançant aquest servei municipal. 

Així doncs, les seves funcions són: 

● Acollir i gestionar els documents que, prèvia avaluació i selecció, han estat 

conservats per tal de deixar constància i testimoni de l'actuació municipal. 

● Custodiar els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i 

organismes vinculats a la ciutat de Girona. 

● Orientar els usuaris en la recerca documental. 

● Preservar la informació històrica sobre esdeveniments, personatges, 

institucions i llocs de Girona. 

● Organització i col·laboració en exposicions de difusió de la documentació. 

● Col·laboració en activitats de difusió i formació entorn de la documentació. 

● Identificació, datació i transcripció de documents antics. 

● Visites concertades per a escoles, grups i públic especialitzat. 

A més, un cop l’any l'arxiu organitza cicles de conferències temàtiques sobre la 

història de la ciutat, com "Ensenyar i aprendre. Mestres i estudiants a la Girona del 

segle XX", realitzada el 2010. 

L'AMGi també disposa d'una biblioteca especialitzada a les dependències de l'Arxiu 

Històric de la Ciutat, amb seccions d'hemeroteca i publicacions específiques sobre la 

ciutat de Girona, la història i evolució de la imatge fotogràfica i audiovisual, i també la 

d'arxivística. La col·lecció comprèn publicacions des del segle XV fins a l'actualitat. 

L’EDIFICI 
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L'edifici on està ubicat actualment l'Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, situat a la 

Placeta de l'Institut Vell, és l'antic Convent de Sant Antoni que va ser construït durant 

el segle XVIII i durant el segle XIX es va convertir en l'Institut de Girona. 

 

 

 

 

FONS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 

Fins a l'any 1983, l'Arxiu Històric Municipal de Girona no havia comptat mai amb un 

instrument de descripció que mostrés tot el seu important fons de caràcter històric 
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degut a la gran quantitat de documentació. En aquest sentit, cal fer esment d'un índex 

per matèries que va començar l'Arxiver-Secretari Julián de Chía, que conté 

nombroses remarques de fets puntuals de la història de la ciutat, i que eren les notes 

que ell extreia del Manual d'Acords, mentre duia a terme la seva tasca personal 

d'investigació. 

Per altra banda, també convé esmentar que el Dr. Lluís Batlle va fer una breu relació 

de les principals sèries de l'arxiu, que va permetre tenir una idea de la documentació 

històrica que hi havia a l'Ajuntament. També cal destacar, que durant el s. XX, el fons 

original de l'Ajuntament es va veure incrementat enormement per l'adquisició d'un 

important fons d'obres públiques de les comarques gironines, de diversos llibres 

editats a Girona en els segles XVIII i XIX, de fotografies de la ciutat procedents de 

particulars, i de nombroses donacions. 

Finalment, el 1983 Ramon Alberch i Fugueras va realitzar una guia-inventari, on 

s'especifiquen tots els fons i documents que trobem a l'arxiu. 

 

 

 

Fons d'institucions públiques 

● Ajuntament de Girona (1144 – 2005) 

● Ajuntament de Palau-sacosta (1860 – 1963) 

● Ajuntament de Sant Daniel (1862 – 1963) 

● Ajuntament de Santa Eugènia de Ter (1826 – 1963) 



  Benvolgut Carles Rahola 

6 
 

● Junta de Reials Obres (1716 – 1789) 

● Taula de canvi (1537 – 1714) 

Fons d'institucions religioses 

● Convent de Sant Domènec (1412 – 1652) 

Fons d'entitats i associacions 

● Assemblea de Catalunya a Girona (1971 – 1977) 

● Assemblea Permanent per a la Llibertat dels Independentistes Catalans 

Detinguts (1992 – 1994) 

● Associació de Veïns de Pedret Nostra Senyora del Pilar (1979 – 1999) 

● Associació "La Caridad" (1910 – 1945) 

● Círculo Artístico de Gerona (1947 – 1977) 

● Premis Literaris de Girona - Fundació Prudenci Bertrana (1967-) 

Fons d'activitats personals i/o professionals 

Família Audouard (1867 – 1960), Pau Audouard i Deglaire (1879 – 1910), Joan Barber 

i Garriga (1916 – 1934), Barber-Pereferrer (1916 – 1928), Joan Basseda i Casas 

(1840 – 1860), Carles Batlle i Ensesa (1910 – 1930), Emili Blanch i Roig (1897 – 

1996), Família Boschmonar (1910 – 1922), Joaquim Botet i Sisó (1846 – 1917), Josep 

Bronsoms i Nadal (1877 – 1990), Josep Buil i Mayral (1950 – 1980), Família Calderó 

(1523 – 1934), Joan Clota i Prat (1909 – 1996), Joaquim Curbet i Hereu (1976 – 1984), 

Jordi Gibert i Gibert (1920 – 1999), Ricard Giralt i Casadesús (1884 – 1970), Josep 

Granés i Hostench (1959 – 1965), Josep Jou i Parés (1892 – 1968), Joan Masó i 

Valentí (1922 – 1963), Santiago Masó i Valentí (1878 – 1960), Pelagi Negre i Pestells 

(1600 – 1986), Josep M. Pagès i Vicens (1896 – 1981), Josep Pascual i Prats (1854 

– 1931), Joan Pereferrer i Mateu (1916 – 1974), Joaquim Puigvert i Pastells (1954 – 

1985), Carles Rahola i Llorens (1881 – 1939), Narcís Roure i Figueras (1865 – 

1951), Joan Sabench (1961 ca. – 19),89 Narcís Sans i Prat (1941 – 1986), Moisès 

Tibau i Pell (1982 – 1985), Francesc Torres Monsó (1940 – 1999), Amis Unal d'Ala 

(1864 – 1913), Octavi Unal i Anchelergues (1920 – 1983), Emili Unal i Ricoma (1906 

– 1950), Antoni Varés i Martinell (1930 – 1965) i Josep Vila i Burch (1880 – 1955). 

Fons d'establiments comercials i empreses 

Hermanos Bech de Careda (1872 – 1966), Bech de Careda, SL (1943 – 1966), 

Empreses Clota (1869 – 1998), Compañía de Ferrocarril de Olot a Gerona (1879 – 

1984), Ferrocarril Económico de Olot a Gerona (1909 – 1939), Ferrocarril Olot-Girona 

(1883 – 1984), Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) (1963 – 1969), Foto 
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Lux (1915 – 1988), Fotografía Unal (1867 – 1983), Immobiliària Clota (1869 – 1998), 

Impremta Masó (1901 – 1991), Mercería Vídua d'Albert Pla (1920 ca. – 1971), The 

Olot and Gerona Railway Company Limited (1891 – 1909), Pizzeria el Caprici (1984 

– 1994), Promotora Olot, S.A. (Proolot) (1960 – 1996), Pub Nou Novecent (1977 – 

1990), Radio Cadena (Girona) (1988 – 1991), Renta Garrotxa, SA (1959 – 1987), 

Rimbaud i Blanch, Arquitectes (1939 – 1988), Salvatella advocats (1971 – 1987), 

Taxis Feliciano Clota (1931 – 1961), Televisió de Girona (1986 – 2005) i La Voz de 

Gerona (1965 – 1988). 
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3. Proposta didàctica amb fonts primàries: 

3.1 Carles Rahola 

 

A Cadaqués, el 28 de juny de l’any 1881, naixia el cinquè fill de Ferran Rahola i 

Verdaguer i Carolina Llorens i Palou, anomenat Carles Rahola i Llorens. Tres anys 

després del seu naixement, la família va establir-se a la ciutat de Girona, on van fixar 

la seva residència de forma definitiva. 

Carles Rahola va estudiar l’educació primària a l’escola de Sant Narcís i a l’acadèmia 

del pedagog Josep Dalmau Carles. Tanmateix, el nivell econòmic del qual disposava 

la família van impedir que pogués cursar el batxillerat i els estudis superiors. Tot i això, 

va omplir aquest buit adquirint coneixements per si mateix, ja que no podia obtenir-

los per vies acadèmiques oficials i formals, proclamant-se d’aquesta manera com un 

tenaç autodidacte i demostrant un gran interès per la lectura i l’estudi. En aquest sentit, 

des de ben petit va manifestar una gran estima pels llibres, l’art i el coneixement de la 

natura. 

El 1896, el seu pare va instal·lar a la plaça del Vi de la ciutat una impremta regentada 

pel seu germà Dàrius, un establiment que, als catorze anys, fou el primer lloc de treball 

de Rahola. De la mateixa manera, dos anys més tard, Rahola va començar a treballar 

com a taquígraf a la Diputació de Girona, on treballaria també, fins al dia de la seva 

mort. En aquest lloc de treball va anar ascendint de categoria fins a l’any 1932 que va 

arribar a regentar la secció de Governació de la comissaria delegada de la Generalitat 

de Catalunya a Girona. 

Carles Rahola va col·laborar en diferents diaris catalans; va començar treballant en el 

diari El Autonomista com a articulista, corrector i redactor, el qual havia fundat i dirigia 
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el seu germà Dàrius i, posteriorment, va fer altres col·laboracions a revistes a Reus i 

Sant Feliu de Guíxols i, també en el diari El Poble Català, que li va permetre projectar-

se en els cercles barcelonins. 

Cal dir que Rahola va dedicar tota la seva vida a activitats intel·lectuals, va saber 

combinar les col·laboracions periodístiques amb la publicació de llibres, que a 

vegades, eren reculls de textos apareguts als diaris. Alternà, també, la tasca 

periodística amb la recerca històrica, i la redacció de textos amb la lectura de 

conferències i la participació en tota mena d’iniciatives culturals. Així doncs, des de 

ben jove es va iniciar en l’escriptura, al costat d’una colla de lletraferits modernistes 

que animaven una mica l’esmorteïda activitat cultural d’aquella Girona de principis de 

segle. Amb Xavier Montsalvatge, Miquel de Palol i Prudenci Bertrana –entre d’altres– 

van encapçalar un grup que, al cap dels anys, van deixar una petjada considerable a 

la ciutat. 

Més enllà de l'expressió ideològica i política, vinculada a la doctrina del 

republicanisme federal, i de la defensa del sentit social de l'art i de la cultura, Rahola 

va endinsar-se progressivament en el món de la creació literària personal, a remolc 

dels grans pensadors i escriptors que havia descobert amb la seva passió per la 

lectura. Tots els articles i llibres publicats en els seus primers anys, els va escriure en 

castellà, poc després del 1905 l’escriptor va començar el procés de canvi de la llengua 

literària, que a partir d’aleshores va ser sempre el català. 

L’any 1921, Rahola va guanyar el premi Narcís Pla i Deniel dels Jocs Florals de Girona 

per la biografia de Ramon Muntaner. A partir d’aquí, començaria la seva etapa de 

plenitud cultural que el portaria al reconeixement de la seva vàlua en els més diversos 

àmbits de la cultura. L’any 1922, mogut sempre per un esperit de difusió de la cultura 

com a arma per la millora i canvi de la societat, va ser capdavanter per a la creació 

de l’Ateneu de Girona i el va presidir fins al dia de la seva mort. El mateix any, va rebre 

el premi de la Mancomunitat de Catalunya en els Jocs Florals pel treball Girona en 

l’antiguitat.  

A partir del 1927 va ser guardonat amb diversos premis més, com els Jocs Florals de 

Barcelona i Girona, entre d’altres. Durant el 1930, va ser nomenat vicepresident de la 

Comissió de Monuments Històrics i Artístics i va rebre el títol d'Officier d'Académie 

per part del ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts de França, pels serveis prestats 

a favor de la llengua francesa. A més, va ser designat acadèmic corresponent de les 

acadèmies de la Història, de Madrid, i de les Bones Lletres, de Barcelona. També 
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durant aquests anys, Rahola accedí a les principals tribunes periodístiques 

barcelonines, que el van distingir entre els seus col·laboradors. D'aquesta època són 

també els encàrrecs de col·laboració que li van fer els editors de l'Enciclopèdia 

Espasa i del Diccionari Enciclopèdic Salvat, aquest darrer conforma el material del 

qual parteix aquesta proposta didàctica. 

 

L’any 1931, amb la proclamació de la República, Rahola va intensificar les seves 

produccions bibliogràfiques, les quals estaven plenes d’il·lusió en el futur. La 

proclamació de l’estatut de Catalunya, l’any 1932, amb la corresponent catalanització 

del diari l’Autonomista a partir de 1933, va completar aquesta etapa fecunda de la vida 

de Rahola. 

 

L’any 1939, Girona va ser ocupada per les tropes del general Franco. Això va causar 

que es confisquessin tots els béns de l’Autonomista i el diari va deixar de publicar-se. 

Així doncs, Rahola va tornar al seu lloc de treball a la Diputació on va ser detingut 

pocs dies després. Carles Rahola va ser acusat de ser un dels més destacats 

separatistes de Girona, basant-se sobretot en tres articles publicats durant la guerra: 

Contra l’invasor, Refugis i jardins i L’heroisme. Acusat de revoltar a les masses, va 

ser condemnat a mort. A la cel·la de la presó, Rahola va continuar escrivint 

clandestinament, en papers aprofitats, cartes i notes a la família. En un dels seus texts 

finals es pot llegir: 

 

“Guardeu els Epistolaris: de Maragall, Albert, etc. Hi ha cartes d’un gran interès literari.” 

(Carles Rahola, 1939; citat per Aragó i Clara, 1998, p. 5) 

 

Finalment, Carles Rahola i Llorens va ser afusellat al cementiri de Girona a les cinc 

de la matinada del dia 15 de març de 1939, a l’edat de 57 anys. 
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3.2 Justificació dels documents triats 

 

Aquest material parteix de la motivació de mostrar com les fonts secundàries 

sorgeixen a partir de fonts primàries. A Carles Rahola, el reconegut periodista, 

escriptor, historiador i polític gironí, se li va encomanar, a principis dels anys 30, la 

tasca de redactar diverses biografies de personatges importants de la cultura 

catalana, una comesa que va dur a terme amb l’objectiu de ser publicades al 

Diccionari Enciclopèdic Salvat. Per dur a bon port l’encàrrec i documentar-se 

adequadament, es va cartejar amb diferents personalitats, amb la finalitat de rebre les 

dades i els punts de vista dels principals participants, dels seus familiars directes o 

d’amistats. Aquesta col·lecció de cartes permeten posar-nos tan a prop com és 

possible dels successos i de les figures històriques sense la necessitat 

d’intermediaris. 

Amb tot, el nombre de cartes que formen part d’aquesta col·lecció és molt elevat, així 

que vam fer una selecció amb la intenció que les personalitats descrites fossin molt 

variades, centrant-nos principalment en una variable: l’ofici. De manera que, dins de 

la nostra tria, hi podem trobar un periodista i novel·lista (Josep Navarro Costabella), 

un decorador (Santiago Marco Urrútia), un polític i escriptor (Manuel Serra i Moret), 

una actriu (Maria Morera i Franco) i un metge (Josep Maria Vilardell Permanyer). 

Oficis tots ells prou variats per a abastar un ventall molt ampli de les diferents 

dimensions de la societat catalana. A més, també vam tenir en compte que les cartes 

seleccionades fossin intel·ligibles tant per a nosaltres com per als discents de Cicle 

Superior, descartant aquelles en què la cal·ligrafia obstaculitzava l'adquisició de la 

informació. 

La proposta ens ofereix la possibilitat de comparar les fonts primàries (les cartes) amb 

les secundàries (el Diccionari Enciclopèdic Salvat). En aquest sentit, una enciclopèdia 

és una obra que reuneix coneixements, habitualment amb un propòsit objectiu i 

universal. Les fonts secundàries acostumen a agafar més distància dels fets relatats, 

mentre que les primàries normalment mostren una visió més particular. La importància 

d’aquest material recau en el fet de poder analitzar com Carles Rahola va utilitzar els 

continguts d’uns documents que eren fonts primàries, per tal de desmuntar-los i 

tornar-los a acoblar com a fonts secundàries modificant les explicacions però sense 

variar-ne el significat essencial. 
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3.3 Els documents  

SALVAT EDITORES 

 

● Informació del document:  

 

[Correspondència de Carles Rahola i Llorens]              RG   003580 

1930/12/23  

 

Salvat Editores a Carles Rahola Llorens, des de Barcelona (el Barcelonès). 

Signatura il·legible. 

Text manuscrit en català. 

Capçalera: Salvat Editores, S. A. (inclou adreça). 

2 fulls, escrits a una cara, de mida 25 x 18'2 cm. 

 

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

● Document:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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SANTIAGO MARCO 

 

● Informació del document:  

 

[Correspondència de Carles Rahola i Llorens]               RG   001004 

1933/03/28  

Josep Mainar a Carles Rahola Llorens, des de Barcelona (el Barcelonès). 

Text mecanoscrit en català. 

Capçalera personalitzada. 

1 fulls, escrit a una cara, de mida 16'2 x 20'4 cm. 

Acompanyada de 3 fulls, escrits a una cara, de mides 27'5 x 21'5 cm amb la biografia 

de Santiago Marco.  

 

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

● Document:  

 

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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MARIA MORERA 

 

Amb la pròpia bibliografia: 

● Informació del document:  

 

[Correspondència de Carles Rahola i Llorens]               RG   004997 

1933/07/03  

 

Maria Morera Franco a Carles Rahola Llorens. 

Text manuscrit en català. 

1 bifoli, escrit a una cara, de mida 21'2 x 13'4 cm. 

Acompanyada de 3 fulls, escrits a una cara, de mida 27 x 21'3 cm amb la biografia de 

la remitent.  

 

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

● Document:  

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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Amb la biografia dels seus familiars: 

● Informació del document:  

 

[Correspondència de Carles Rahola i Llorens]               RG   004996 

 

Maria Morera Franco a Carles Rahola Llorens. 

Text manuscrit en català. 

Sense data. 

1 bifoli, escrit a una cara, de mida 21'2 x 13'6 cm. 

acompanyada de 2 fulls, escrits a una cara, de mides 27 x 16’4 i 27 x 21’2 cm, amb 

dades biogràfiques de Josep Agustí Morera Font i d'Elvira Morera Franco.  

 

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

● Document:  

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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JOSEP NAVARRO I COSTABELLA 

 

● Informació del document:  

 

[Correspondència de Carles Rahola i Llorens]               RG   000726 

1932/06/27  

 

Josep Navarro Costabella a Carles Rahola Llorens. 

Text mecanoscrit i manuscrit en català. 

Capçalera personalitzada. 

1 bifoli, escrit a una cara, de mida 22'6 x 14'5 cm. 

Acompanyada de 3 fulls, escrits a una cara, de mida 22'7 x 16'2 cm amb dades 

biogràfiques i bibliogràfiques del remitent.  

 

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

● Document:  

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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MANUEL SERRA I MORET 

 

● Informació del document: 

 

[Correspondència de Carles Rahola i Llorens]               RG   004644 

1935/07/05  

 

Manuel Serra Moret a Carles Rahola Llorens, des de Pineda de Mar (el Maresme). 

Text mecanoscrit en català. 

Capçalera: El Diputado a Cortes por Gerona. 

1 full, escrit a dues cares, de mida 16'1 x 22'7 cm.  

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

● Document:  

 

 

 

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC005%20contains(%5BCorrespond%C3%A8ncia%20de%20Carles%20Rahola%20i%20Llorens%5D))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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JACINT VILARDELL PERMANYER 

 

● Informació del document:  

 

 1936/04/15  

 

Jacint Vilardell Permanyer a Carles Rahola Llorens, des de Barcelona (el Barcelonès). 

Text mecanoscrit en català i castellà. 

Capçalera personalitzada. 

1 full, escrit a una cara, de mida 18'8 x 21'8 cm. 

Acompanyada de 17 fulls, escrits a una cara, de mida 13'7 x 21'5 cm amb la biografia 

dels metges Jacint Vilardell Permanyer i Francesc X. Cortada Pastells.  

 

Fons Carles Rahola Llorens. Sèrie: Correspondència rebuda  

 

 

● Document:  

 

http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC608%20contains(Fons%20Carles%20Rahola%20Llorens))
http://sgdap.girona.cat/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC599%20contains(Correspond%C3%A8ncia%20rebuda))
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2.4 Objectius didàctics  

 Conèixer qui era Carles Rahola i la seva tasca a l’Enciclopèdia mitjançant la 

seva correspondència. 

 Diferenciar fonts secundàries de fonts primàries a través de la investigació i 

comparació de diferents informacions fiables.  

 Crear una entrada a la Viquipèdia sobre l’escola mitjançant fonts primàries i 

secundàries.  

  

2.5 Continguts que apareixen a la proposta 

 

Els continguts que apareixen en aquesta UD giren, principalment, al voltant dels 

conceptes de “canvi” i “continuïtat”, ja que es treballa a partir d’unes fonts primàries 

d’altres èpoques. Això permet que els alumnes puguin experimentar en primera 

persona els elements de canvi i els de continuïtat en la nostra història. A més, es 

tracten diverses fonts d’informació que permeten contrastar i elaborar una nova font 

de caràcter secundari. 

A continuació, adjuntem els continguts claus, específics i blocs que continguts que 

podem relacionar amb la UD.  

 Continguts clau de la dimensió món actual: 

o Fases d’una investigació. 

o Canvi i continuïtat 

 Continguts clau de la dimensió tecnologia i vida quotidiana: 

o Canvi i continuïtat 

 

Continguts específics del bloc de canvis i continuïtat en el temps de l’àrea de 

coneixement del medi social i cultural: 

 Canvis i continuïtats del temps: 

o Observació dels canvis en les persones al llarg del temps. Etapes de la 

vida. 

o Ús de fonts orals, documentals i materials per reconstruir la pròpia història. 

o Canvis i continuïtats en fets quotidians de la pròpia experiència i en 

elements del patrimoni. 
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 Continguts d’aquesta àrea adreçats a cicle superior (5è i 6è): 

Bloc de Persones, cultures i societats: 

o Ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions. 

o Interpretació de la realitat a través de mitjans de comunicació. 

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

contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements 

per explicar les accions humanes. 

o Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències.   
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3.6 Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge 

SESSIÓ 1 

Activitat: CONEIXEMENTS PREVIS 

1. Competències:

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. 

2. Objectius:

 Discriminar entre fonts primàries i secundàries.

 Mobilitzar els coneixements previs sobre la Viquipèdia, les Enciclopèdies i en

Carles Rahola i Llorens.

 Conèixer la dimensió col·laborativa del projecte Viquipèdia d'abast

internacional.

3. Material i recursos didàctics:

 Un ordinador per cada parella.

 La pissarra digital interactiva.

 Una enciclopèdia impresa.

 La carta de l’Editorial Salvat a Carles Rahola i Llorens, amb data de 23 de

desembre de 1930.

4. Temporització:

 55’ 

5. Tipologia:

 Inicial 

6. Organització de l’aula:

 Per parelles compartint un ordinador. 

7. Metodologia:
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Sessió que es realitza mitjançant l’ús de preguntes efectives per tal de potenciar el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Les bones preguntes estimulen l’activitat 

mental, guien als alumnes, contribueixen en el seu aprenentatge i faciliten 

l’organització de les idees dels estudiants. 

Utilitzant la pregunta com a recurs pedagògic es formalitza una cerca reflexiva del 

coneixement i s’ajuda a iniciar processos interactius d’aprenentatge, estimulant i 

reforçant al mateix temps el procés d’autoaprenentatge.   

8. Descripció de l’activitat:

El docent posa un compte enrere de 10 segons a la pissarra digital i proposa un 

repte als alumnes: aquest és el temps que tenen per buscar informació sobre 

Catalunya a la xarxa. Dóna la consigna pertinent perquè comencin la recerca i 

deixa passar el temps acordat, intencionadament breu. Després pregunta als 

estudiants quina és la informació que han trobat i la posen en comú, a cada parella 

se li fa mencionar en quina pàgina web han trobat les dades. 

Amb tan poc temps i tenint en compte les característiques de la recerca, és molt 

probable que molts hagin anat a parar a la Viquipèdia, es centra l’atenció en aquest 

portal i es realitzen diverses preguntes al respecte: 

-El coneixeu? 

-L’utilitzeu? 

-Quina mena de continguts hi podem trobar? 

-És una font primària o secundària? 

-Qui l’escriu? 

-Com podem saber si les seves dades són fiables? 

A continuació, es guia el diàleg per plantejar l’avantpassat directe de la Viquipèdia: 

l’enciclopèdia. En el moment que el docent consideri oportú, es pot mostrar un 

exemplar d’enciclopèdia en paper com a suport. 

-La Viquipèdia sempre ha existit? 

-Què utilitzava la gent per cercar informació abans d’internet? 

-Vosaltres utilitzeu enciclopèdies? 



 

 

 

 

 

Si voleu més informació i 

veure la resta del treball, 

poseu-vos en contacte amb 

nosaltres  

premimafiguerola@elbrot.es 

mailto:premimafiguerola@elbrot.es



