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01FITXA 
DOCENT

El Trencadís



Presentar el projecte a l’alumnat i visitar el bibliobús.  ..............................................................................................................................................
Afavorir el diàleg i l’intercanvi d’idees amb el grup classe...............................................................................................................................................
Conèixer com etiquetarem i desarem correctament els arxius d’àudio i les imatges que 
presentarem al Trencadís. 

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ Presentació del projecte i planificació de les tasques...............................................................................................................................................
Es pot complementar aquesta sessió amb la visita al bibliobús o anar directament  
al bibliobús. 

Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Llengua i literatura castellana..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural  ..............................................................................................................................................
Educació artística: visual i plàstica 

En aquesta activitat l’alumnat haurà de conèixer el projecte o la recerca que haurà de fer.

- Explicació del projecte a l’alumnat.

- Pàgina web del projecte i del Trencadís (http://trencadis.diba.cat/) (Activitat 1)

- Exemples de col·leccions al Trencadís. (Activitat 2) 

- Explicació de com guardarem els arxius que anem generant a partir d’ara. 

- La importància de la conservació i preservació dels documents històrics.

- Presentació i visita al bibliobús.

Metodologia
Seqüencialització

FITXA 
DOCENT

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

El Trencadís

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

10’ Grup classe Explicació a l’alumnat del projecte i presentació de la 
pàgina del Trencadís.

10’ Grup classe Diàleg. Què vol dir Trencadís?

Buscar al diccionari el seu significat i escriure’l a la 
fitxa. (Activitat 1)

25’ Treball individual /
grupal

Dibuix del Trencadís i presentació als companys/es

Resposta a la pregunta: Per què creus que li van 
posar Trencadís? (Activitat 1)

30’ Treball en petit grup Cercar les col·leccions al web i escriure a la fitxa el 
tema del qual tracten les fotografies (Activitat 2)

10’ Grup classe Exposició en gran grup sobre els resultats del treball.
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01FITXA 
DOCENT

- Projector + ordinador + connexió a Internet

- Ordinadors o tauletes connectades a Internet per a cada alumne

Recursos

http://trencadis.diba.cat

El Trencadís és el dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals que té com a 
principals objectius promoure i difondre la cultura local, així com preservar i facilitar 
l’accés a aquelles col·leccions úniques i valuoses de les biblioteques de la Xarxa.

Requisits per formar part del dipòsit:

- Ser col·leccions de temàtica local o especialitzada, d’interès general per a la recerca.

- Documents originals o bé una còpia digital per a la difusió pública a través d’Internet.

- Tenir valor intel·lectual i/o històric.

- Col·lecció completa o amb possibilitats de ser completada o que tingui un sentit unitari.

- Tenir viabilitat tècnica. L’estat físic del document original ha de permetre la seva 
digitalització.

- Complir amb la legislació vigent de la propietat intel·lectual. 

Tipus de materials que en formen part:

Poden procedir de la digitalització de documents físics ja existents o bé estar creats 
digitalment:

- Premsa local: diaris, revistes, butlletins.

- Manuscrits.

- Imatges: fotografies, cartells, postals, goigs, auques, calendaris...

- Monografies impreses.

- Partitures.

- Plànols i mapes.

- Documents sonors: música, sons, documents parlats.

- Vídeo-enregistraments i pel·lícules.

Priorització:

La capacitat d’incorporació de materials al dipòsit té limitacions i cal marcar els criteris de 
priorització. Es tindrà en compte:

- La forta demanda d’ús de les col·leccions.

- L’estat físic dels documents i la dificultat d’accés.

- Els documents o col·leccions originals i únics.

- Les col·leccions i documents que no formin part d’altres dipòsits digitals d’accés públic.

- En els documents i col·leccions d’interès històric es marcaran tres períodes: anteriors a 
1940, del 1940 a 1975 i de 1975 en endavant.

Orientacions
Què et cal saber?

El Trencadís



FITXA 
DOCENT El Trencadís

Com guardar els arxius d’imatge i àudio.:

Tots els documents han de tenir un ID (nom de l’arxiu) unívoc. Els noms dels fitxers tindran 
sempre la mateixa estructura:

- Els directoris (carpetes): Inicials del nom de l’escola-curs escolar.

- Els subdirectoris (subcarpetes): Nom de la col·lecció-inicials del nom de l’escola-curs 
escolar.

- Subdirectoris dins de subdirectoris: Nom de la subcol·lecció-inicials del nom de l’escola-
curs escolar.

- Els arxius: Inicials nom de l’escola-núm. d’arxiu.

Exemple: CEIP Joan Maragall

Subdirectori

Subdirectori dins d’un subdirectori

Arxiu
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02FITXA 
DOCENT

Els oficis 
d’abans i d’ara 
a Catalunya



Conèixer els diferents oficis de la zona...............................................................................................................................................
Conèixer els oficis desapareguts: traginers, moliners, carboners, etc...............................................................................................................................................
Aprofundir en el coneixement de les formes de vida tradicionals en el món rural català i 
comparar-les amb les actuals. 

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´..............................................................................................................................................
Fora aula: treball de camp: Recollida d’informació...............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´

Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Llengua i literatura castellana..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural

En aquesta activitat l’alumnat haurà d’investigar sobre el món laboral de la zona:

- Comencem sabent què els agradaria ser de grans i el perquè. 

- Descobrim si el que volen ser de grans també va existir els anys 50 i si era igual o hi 
ha hagut canvis.

- Parlem de professions o oficis que estan a punt de desaparèixer o que ja han desaparegut.

- Demanem referències als nostres veïns o familiars per obtenir més informació sobre 
com eren els antics oficis. 

Metodologia
Seqüencialització

FITXA 
DOCENT

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

Els oficis 
d’abans i ara 
a Catalunya

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

25’ Treball individual /
grup classe

De gran vull ser... Hauran de dibuixar un objecte que 
els identifiqui amb el que volen ser de grans i després 
mostrar-lo a la classe. Podeu enganxar els dibuixos a 
la paret fent un mural. (Activitat 1)

20’ Grup classe Existien aquests oficis/professions quan els nostres 
avis/àvies eren joves?

Mostrar imatges d’oficis d’abans sense dir-ne el nom. 
Hauran d’endevinar de quin ofici es tracta. 

5’ Grup classe Explicar el treball per fer a casa: 

Investigar sobre els antics oficis. Preguntar a la família 
si coneixien cap moliner, traginer, carboner... A què es 
dedicaven ells... (Activitat 2)

SESSIÓ 1

02.T1



FITXA 
DOCENT

Els oficis
d’abans i d’ara

a Catalunya

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

15’ Grup classe Recopilació de la informació que han portat sobre els 
antics oficis.

Posada en comú. Es pot afegir aquesta informació en 
el mural de la paret.  

30’ Treball individual /
grup classe

Parlem de 2 oficis de la zona que han desaparegut. Us 
posem com a exemple el moliner i el carboner. Podeu 
escollir qualsevol altre ofici i desenvolupar-lo. 

Possibles preguntes:

- Com funciona un molí fariner? Quins productes 
s’elaboraven? 

- Què és una carbonera? Com feien el carbó? 

Aconseguir un testimoni perquè expliqui a l’alumnat 
com es treballava abans.

Es pot escollir un altre ofici, segons els testimonis que 
puguem trobar.

També es pot decidir anar a fer una visita, en el cas que 
encara hi hagi un molí o una carbonera a prop. 

5’ Grup classe Conclusions i tancament

SESSIÓ 2

- Projector + ordinador 

- Mural: paper d’embalar o cartolines
Recursos

SESSIÓ 1

Per tal de treballar sobre la temàtica “Què vull ser de gran?” es poden posar exemples 
com els que ens mostren a la revista Cavall Fort:
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/cavall-fort/arxiu/1157/1157-finestra.html

Com a introducció per parlar d’oficis que ja han desaparegut pels avenços tecnològics i la 
manera actual de viure, a la pàgina del Gènius http://genius.diba.cat/ trobareu tres breus 
articles que poden situar el tema per als vostres alumnes: 

Vells oficis: què se n’ha fet de ...

Vells oficis: què se n’ha fet de ... segona part,

Vells oficis: què se n’ha fet de ... tercera part

Orientacions
Què et cal saber?

02.T1



FITXA 
DOCENT

Els oficis
d’abans i d’ara

a Catalunya02.T1

Antics oficis que estan a punt de desaparèixer o han desaparegut de la zona de les 
Guilleries i el Montseny:

Castanyer Les castanyes servien d’aliment per a la població i el 
bestiar i de l’arbre se n’explotava la fusta.

Roder Feia rodells, feixos de bastons del castanyer per 
encercolar botes, barrils, caixes d’arengades i 
embalatges. 

Dels arbres del bosc s’obtenia fusta, llenya i també 
suro.

Carboner El carboner extreia carbó de les mines i el venia. El 
carbó s’utilitzava per escalfar les planxes, en les 
fargues per treballar el metall, per escalfar les estufes, 
com a combustible, etc. El carboner fabricava el carbó 
en una carbonera a partir de la llenya. 

El llenyataire Treballava al bosc extraient fusta i llenya per a diferents 
usos.

El pagès, el segador i  el vaquer Tasques relacionades amb el camp i el treball de la 
terra: llaurar, femar, sembrar i segar. El ramader es 
dedicava a la cria i el comerç de bestiar i dels productes 
que se’n deriven; el vaquer munyia i era qui venia la 
llet.

Espardenyer o sabater Persona que es dedicava al disseny i fabricació 
d’espardenyes artesanals.

Sereno Vigilant de nit dels carrers.

El ferrer Persona  que es dedicava a treballar o fabricar objectes 
de ferro.

El cisteller i cadiraire Persona que feia cistells, cadires o cordes.

El matalasser Persona que feia matalassos amb la llana de l’ovella.

El terrissaire o el ceramista Treballaven la ceràmica i en feien peces per a la 
construcció i la decoració.

El teuler Fabrica teules per a les cobertes de cases i altres 
edificis.

Bugadera Es dedicava a rentar la roba.

Dida Dona que alletava un nen que no era seu.

Filadora Persona que fila qualsevol material tèxtil.



FITXA 
DOCENT

Els oficis
d’abans i d’ara

a Catalunya

SESSIÓ 2

MOLÍ FARINER 

En moltes de les nostres viles l’aprofitament de l’aigua ha estat clau per al seu 
desenvolupament.
...............................................................................................................................................

El moliner era la  persona que s’encarregava d’un molí.
...............................................................................................................................................

El molí és una màquina que s’utilitza per moldre el gra o altres sòlids.
...............................................................................................................................................

Un dels molins que podem trobar a la nostra comarca es el molí hidràulic, molí mogut per 
l’aigua de rius i rierols que permet moldre el gra i també generar electricitat.
...............................................................................................................................................

En la seva forma el molí català està format per una roda hidràulica, la roda del molí gira al 
voltant d’un mateix eix vertical, minimitzant així les peces en moviment i els efectes de la 
fricció. L’estructura del molí es feia de pedra perquè fos molt compacte. Tenia dos pisos:

- Pis inferior: la roda hidràulica i la sortida d’aigües i retorn cap al riu a través d’un canal. 

- Pis superior: la roda del molí i el mecanisme de càrrega del blat.

LA CARBONERA / EL CARBONER

El carboner fabricava el carbó en una carbonera a partir de la llenya. 
...............................................................................................................................................

El carbó s’utilitzava per escalfar les planxes, en les fargues per treballar el metall, per 
escalfar les estufes, com a combustible, etc.
...............................................................................................................................................

La carbonera també és coneguda com a pila de carbó o sitja. És un apilament de llenya, 
normalment llenya d’alzina, tapat amb terra que s’usava per fer el carbó.
...............................................................................................................................................

Per fer la carbonera es buscava una esplanada que anomenaven rotlle de sitja. En aquesta 
esplanada col·locaven la llenya i hi construïen ben a prop la cabana del carboner, on 
s’allotjava tots els dies que durava el procés de fer el carbó.

02.T1



03FITXA 
DOCENT

Festes i 
tradicions populars
a Catalunya



Conèixer les festes populars i les tradicions de fa més de 50 anys...............................................................................................................................................
Comparar les festes populars i les tradicions de fa més de 50 anys amb les actuals...............................................................................................................................................
Descobrir com passaven el temps lliure els avis, àvies i pares quan eren joves. ..............................................................................................................................................
Comparar l’oci d’abans i el d’ara. 

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ Coneix les festes i tradicions de Catalunya. (Activitat 1)..............................................................................................................................................
Fora aula: treball de camp individual o en grup. (Activitat 2)..............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´ Com se celebraven les festes fa més de 50 anys? 

Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Llengua i literatura castellana..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural  

El grup classe s’haurà de dividir en grups petits de treball per fer el llistat de festes i 
tradicions del poble. Les tasques que farem amb l’alumnat són les següents:  

- Posem nom a les festes tradicionals de Catalunya i del nostre poble. (Activitat 1)

- Preguntarem a familiars i veïns sobre com celebraven les festes fa 50 anys i recollirem 
informació sobre el tema. (Activitat 2)

Metodologia
Seqüencialització

FITXA 
DOCENT

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

Festes i
tradicions populars
a Catalunya

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

20’ Treball grupal 
(equips de 3 persones)

Endevinem el nom de les festivitats de Catalunya i la 
data a través de la definició que ens trobarem. 
(Activitat 1)

Posada en comú. 

20’ Grup classe Construïm un calendari gegant amb les festes i 
tradicions de Catalunya. Afegirem les festes populars 
del poble. 

10’ Grup classe Explicar l’activitat que es farà a casa amb ajuda de la 
família. (Activitat 2)

SESSIÓ 1

03.T2



TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

30’ Grup classe Posada en comú del treball fet a casa. Es pot afegir 
aquesta informació al mural de la paret.  

15’ Treball grupal Cercar més informació o dubtes que hagin sorgit a 
Internet i completar el mural.  

5’ Grup classe Conclusions i tancament.

SESSIÓ 2

FITXA 
DOCENT

Festes i
tradicions populars

a Catalunya

- Paper d’embalar per fer el calendari.

- Ordinador i projector.

Recursos

Una gran varietat de festivitats i actes formen part del patrimoni festiu català, amb un 
calendari festiu ben ple i animat a cada poble. Cada poble té a més les seves festes amb 
característiques pròpies. 

Cada una d’aquestes festes, actes i celebracions reforcen la cohesió i el sentit de 
pertinença.  La festa és un símbol i reflecteix la riquesa i la pluralitat de cada poble.

Orientacions
Què et cal saber?

NOM DE LA FESTA CALENDARI DESCRIPCIÓ

Nadal 24 / 25 de desembre Hi ha la tradició de fer cagar el tió. 
Es menja escudella i carn d’olla. 

Cap d’any 31 desembre Moltes famílies i amics s’ajunten per 
començar junts el nou any. Quan 
toquen les dotze campanades, per cada 
campanada es menja un gra de raïm. 

Reis 6 de gener Se celebra tot just començar l’any. La 
nit anterior passen tres mags vinguts 
d’Orient, portant regals per a tothom.

Sant Jordi 23 d’abril És el patró de Catalunya. Hi ha la tradició 
de regalar un llibre i una rosa.

Dilluns de pasqua Primer dilluns després 
de la Setmana Santa

El padrí o la padrina regala una mona al 
seu fillol/a.

Tot Sants / 
La Castanyada

1 de novembre Hi ha el costum de fer panellets i menjar 
castanyes. 

Festa Major Escriure la data del 
vostre poble

Es fa una fira i moltes activitats culturals 
com ara representacions teatrals, balls, 
concerts, correfocs, castell de foc, 
cercaviles...

ACTIVITAT 1. FESTES I TRADICIONS

03.T2



ACTIVITAT 2. COM SE CELEBRAVEN LES FESTES ELS ANYS 50?

FITXA 
DOCENT

Festes i
tradicions populars

a Catalunya

Exemple per mostrar a l’alumnat que us pot servir per il·lustrar l’explicació:

Festa Major de Sants (Barcelona), carrer Premià,1950. AFB. Desconegut.
Font: mtvo-lasmentiras.blogspot.com

03.T2



Recerca de 
fotografies de
familiars i veïns
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02.01FITXA 
DOCENT

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ introducció de l’activitat + exemples i presentació de la fitxa a omplir...............................................................................................................................................
La recopilació d’informació i d’imatges es farà fora de l’aula i el temps es pactarà entre 
el/la mestre i l’alumnat. 

Coneixement del medi natural, social i cultural..............................................................................................................................................
Educació artística: visual i plàstica ..............................................................................................................................................
Llengua i literatura catalana

La tasca de recopilació de fotografies antigues i d’informació és com cercar un tresor. Cal 
que l’alumnat entengui la importància de l’activitat que farà i aprengui a fer les preguntes 
clau per tal d’aconseguir recollir dades i imatges d’interès. 

- Com vivien els nostres avis i àvies quan eren petits? Pluja d’idees amb el grup 
classe a partir de la temàtica que s’ha escollit (Entrada món treball / Festes populars i 
oci). Moment per deixar volar la imaginació i fer un llistat amb tot el que surti. En la segona 
sessió, un cop recopilada la informació i les fotografies, es pot fer una comparativa entre 
el que s’havien imaginat i el que els han explicat els avis, àvies, pares i veïns. (Fitxa 4. 
Activitat 1)

- On podem trobar fotografies del 1950-1965? En petits grups faran un llistat on poden 
anar a buscar les fotografies, a qui preguntar... (Fitxa 4. Activitat 2)

-  Descrivim les fotografies. Activitat per conèixer que no només és important recopilar 
fotografies, sinó que també ho és recollir una sèrie de dades que ens serviran per 
classificar-les i després recuperar-les. L’alumnat es posarà a prova i haurà de cerca 
quatre fotografies entre la documentació que hi ha a l’arxiu Trencadís per, després, 
omplir la fitxa descriptiva. (Fitxa 4. Activitat 3) 

- Cada alumne haurà de buscar a nivell individual o en grups petits entre els seus 
familiars, amics i coneguts fotografies antigues per compartir-les amb la resta de 
la classe. Caldrà recordar la importància de les fotografies que recolliran i que, per tal 
de conservar-les de la millor manera possible, s’hauran de posar en un sobre. Hi haurà 
un responsable del grup (o el docent) que se’n farà càrrec. Posteriorment els originals 
s’hauran de tornar als seus propietaris. (Fitxa 4. Activitat 4) 

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

Fer la recerca de fotografies i informació de fa més de 50 anys sobre la temàtica escollida 
en l’entorn més proper.

Recerca de 
fotografies de
familiars i veïns
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02.02FITXA 
DOCENT

Recerca de
fotografies de

familiars i veïns

- Fitxa 4 del quadern de l’alumne. 

- Fotografies antigues d’exemple. Adjuntem exemples. 

- Projector.

Recursos

En el cas que l’alumnat no tingui coneguts o familiars amb possessió de fotografies antigues 
es pot suggerir que s’apropin a l’Ajuntament, als casals o altres associacions del poble. 

Orientacions
Què et cal saber?

Metodologia
Seqüencialització TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

10’ Grup classe Com vivien els nostres avis i àvies quan eren joves? 
(Activitat 1)

15’ Petit grup On podem trobar fotografies del 1950 - 1965? 
(Activitat 2)

20’ Petit grup / 
Grup classe

Descrivim les fotografies. Exemples / Omplim la fitxa 
d’exemple entre tots. (Activitat 3) 

SESSIÓ 1

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

A pactar Petit grup / 
individual

Cercar 3-5 fotografies entre l’any 1950 i el 1965 de 
la temàtica escollida + complementació de la Fitxa 4. 
(Activitat 4)

FORA AULA

FITXA 4. ACTIVITAT 3. DESCRIVIM FOTOGRAFIES

Fitxa que cal completar per a cada fotografia:

Autor Persona que va fer la fotografia. 

Títol Nom representatiu del que es veu a la fotografia.

Data Cal posar, com a mínim, l’any en què va ser feta la fotografia.

Procedència Si s’ha extret de cap arxiu, biblioteca o ens l’ha deixat un familiar.

Tipus de document Imatge / text / àudio...

Tema general Tema principal vinculat al projecte.

Subtema Especificar dins el tema principal, la temàtica concreta que es pot 
veure en el material presentat.

Protagonistes Persones o grups que apareixen a la fotografia.

Municipi Població on va ser feta la fotografia.

Comarca Comarca a la qual pertany el municipi.

Descripció Resum del que es va voler fotografiar. Afegir, en el cas que n’hi 
hagi, anècdotes que puguin explicar els protagonistes o autors. 
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FITXA 
DOCENT

Recerca de
fotografies de

familiars i veïns

Aquesta activitat consisteix a familiaritzar-se amb les fotografies que poden trobar del seu 
municipi i a aprendre a omplir la fitxa de descripció. Abans de començar l’activitat pots posar 
l’exemple que et facilitem. 

En el quadern hi trobaran quatre fotografies. En grups i mitjançant les pistes que es donen, 
hauran de trobar la fotografia en el Trencadís (http://trencadis.diba.cat/) i complimentar 
la fitxa. 

És un bon moment per aprofitar per explicar com es fa un bona cerca a Internet i, en concret, 
al Trencadís. 

Exemple: podràs trobar la fotografia i la descripció al Trencadís: http://bit.ly/1E5TVVO

Autor Gelabert, Jaume

Títol Batent

Data Any 1955

Procedència Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell 

Tipus de document Imatge

Tema general El món del treball / Eines i maquinària agrícoles

Subtema Pagesos

Protagonistes Pagesos de la vila

Municipi Taradell

Comarca Osona

Descripció Màquina de batre
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Bibliografia i material de recolzament: 

- Trencadís. http://trencadis.diba.cat 

- Ajuntament de les Masies de Voltregà. Cases i masies. http://bit.ly/ZqlzND 

- Tagamanent. Recull de noms de cases i de lloc. http://bit.ly/1C3QPR7 

- Museu del Ter. Exposició temporal. http://bit.ly/1sMAD4o 

- Explica’ns la teva història. http://bit.ly/1tr0f8W

- Esperit del 31. Postals. http://bit.ly/1ETK2Ml 

- Imatges i records de Manlleu (llibre). http://bit.ly/Zqm1LV

- Imatges i records del Tagamanent (llibre). http://bit.ly/1o95rw7 

FITXA 
DOCENT

Recerca de
fotografies de

familiars i veïns

FITXA 4. ACTIVITAT 4. FOTOGRAFIES DEL NOSTRE ENTORN

Es pactarà amb l’alumnat el temps que tindran per preguntar i trobar entre els veïns 
fotografies entre els anys 1950 i 1965. 

Podeu fotocopiar les fitxes del quadern d’activitats, una per a cada fotografia.

A tenir en compte:

- Haureu d’haver triat prèviament la temàtica i haver format els grups. 

- Cada fotografia que trobin haurà d’estar vinculada a una fitxa.

- És recomanable guardar la fotografia i la fitxa juntes amb un identificador per poder-les 
classificar després.

- Caldrà que tinguin molta cura de les fotografies que es deixin en préstec i retornar-les 
als seus propietaris en el mateix estat en què han estat deixades.

- Les persones que cedeixen les fotografies hauran de signar el “Full de cessió de les 
imatges i autoria de la fotografia” per tal que les puguem publicar al Trencadís i la 
pàgina web del projecte. 
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Edició de fotografies
Escaneig i retoc 
fotogràfic simple
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02.01FITXA 
DOCENT

Objectiu fitxa

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

Metodologia
Seqüencialització

SESSIÓ 1

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

15’ Grup classe Explicació de les característiques de les imatges: 
píxels, resolució i format.  

30’ Petits grups L’escaneig i pràctica. (Activitat 1) 

5’ Grup classe Tancament de la sessió

L’escaneig implica conèixer els formats i la resolució d’una imatge (la qualitat). Per tal que 
els infants entenguin aquests conceptes haurem de ser molt curosos amb l’explicació. 
Te’n posem un exemple a l’apartat “Orientacions”. 

- Explicació a l’alumnat del funcionament de l’escàner i les propietats que hauran de 
donar a les imatges per tal de poder-les publicar a la pàgina del Trencadís. 

- Introducció senzilla a l’alumnat del concepte de píxel i resolució de la imatge.

- Escaneig de les fotografies que hagin aconseguit recopilar.

- Retoc bàsic de la fotografia: contrast, brillantor i incorporació de text, per tal de 
practicar amb el programa d’edició i després penjar-les al web del projecte. Els originals 
escanejats es penjaran al web del Trencadís. 

- El concepte de drets i permisos. 

- Presentació i classificació de les fotografies per grups en la línia cronològica. Es podrà 
escollir fer aquesta activitat en format paper o en digital. 

Informàtica..............................................................................................................................................
Educació artística: visual i plàstica..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural

Sessió 1 (aula): 55´ Escaneig de les fotografies (Activitat 1)..............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´ Edició bàsica (Activitat 2)..............................................................................................................................................
Sessió 3 (aula): 55´ Posada en comú i línia cronològica (Activitat 3)

Escanejar una fotografia amb la qualitat adequada per presentar al Trencadís. ..............................................................................................................................................
Identificar els formats d’una imatge digital. ..............................................................................................................................................
Fer retocs fotogràfics senzills amb un programa d’edició d’imatge. ..............................................................................................................................................
Classificar la fotografia en un espai i temps concret (línia cronològica) 

Edició de fotografies 
Escaneig i retoc
fotogràfic simple
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Recursos

SESSIÓ 1

FITXA 5. ACTIVITAT 1

L’alumnat haurà de complimentar el quadre amb les característiques i els formats que haurà 
de tenir la seva fotografia. A continuació et presentem les definicions i les recomanacions 
tècniques per a la digitalització de les fotografies. 

Què és un píxel? Quins formats tenen les imatges?

Orientacions
Què et cal saber?

Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

SESSIÓ 2

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

15’ Grup classe Explicació del programa d’edició de fotografies  

30’ Petits grups Edició simple: títol, contrast... (Activitat 2) 

5’ Grup classe Tancament de la sessió

SESSIÓ 3

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

10’ Grup classe Explicació de l’activitat

35’ Grup classe Dibuixar una línia cronològica (Activitat 3)  

10’ Grup classe Posada en comú i tancament

Sessió 1 i 2: 

- Fitxa 5 del quadern de l’alumne

- Fotografies antigues que hagi portat l’alumnat.

- Projector

En digital:

- Ordinadors

- Connexió a Internet  

- Projector

- Escàner

- Ordinadors

- Programa de retoc de fotografia 

Sessió 3: 

En paper:

- Paper d’embalar o pissarra per dibuixar la línia cronològica 

- Cinta adhesiva o blutack

- Impressora 

El concepte de “píxel” i de format d’una imatge (.gif, .jpg, o .tiff) pot ser complicat 
d’entendre per als infants. Per això, et proposem que l’expliquis a l’alumnat com 
un joc i de forma molt senzilla. 
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Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Tria una imatge i amplia-la amb el Zoom.

Les imatges que obtenim a través d’una càmera de fotos, d’un escàner o que veiem en 
una pantalla són com mosaics molt grans formats per milions de píxels. 

Exemple: Es pot mostrar una imatge d’un mosaic. Us proposem que doneu un 
cop d’ull a aquest projecte amb Cubs de Rubik:  Art Made From Rubik’s Cubes 
http://thatslikewhoa.com/art-made-from-rubiks-cubes/

Cada píxel o “quadrat” conté la informació sobre el color d’aquella petita peça. 

En visualitzar tots els píxels (“quadrats”) junts, un al costat d’un altre, dóna la sensació de 
continuïtat respecte a la tonalitat del color, formant així la imatge. Com més píxels, més 
tonalitats de colors i més resolució de la imatge. 

Informació extra per al docent: El píxel només pot ser de color vermell, verd, blau 
o la barreja dels tres. Un píxel només té un color i no pot tenir dos colors. 

PÍXEL

Una imatge digital està formada per petits quadrats que es diuen píxels. Ho sabem 
perquè quan ampliem molt una imatge els podem veure. 

Com per exemple la següent imatge:
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Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Existeixen diferents resolucions. Dependrà de la nostra finalitat. Per exemple, per imprimir 
una fotografia la resolució haurà de ser més gran (150ppp com a mínim) que si visualitzem 
la imatge a l’ordinador o a Internet (72ppp). 

Informació extra per al docent: Si reproduïm una imatge amb baixa resolució vol 
dir que el píxel ocupa més espai i deforma la imatge amb l’efecte de pixelació (píxels 
de mida gran) i aporta poca definició a la imatge. En canvi, si la resolució en ppp és 
més alta, la imatge tindrà més detall i més definició. 

RESOLUCIÓ DE LA IMATGE

Quantitat de píxels que conté una imatge. Com més quantitat de píxels tinguem en una 
imatge, més resolució (més definició) tindrà la imatge. 

Informació extra per al docent: La resolució d’una imatge digital s’expressa 
multiplicant la seva amplada per la seva alçada en pantalla. Per exemple:

1200 x 1200 píxels = 1.440.000 píxels. 

Si ho expressem en Megapíxels (hi estem més acostumats i és el que veiem en les 
publicitats de les càmeres i televisions) serien 1,4 Mp. 

Així que 1 Megapíxel = 1.024 píxels. 

La resolució, generalment, s’expressa en ppp (Punts per polzada) o ppi (píxels per 
polzada). Una polzada mesura 2,54 cm. Per calcular la mida de píxels a centímetres 
per a la impressió podem aplicar la següent fórmula:

Mida per a la impressió = número de píxels / resolució (ppp)

FORMAT

Farem servir el símil de la “xocolata” per explicar els formats de les imatges. De xocolata n’hi 
ha de diferents formats: en tauleta, desfeta, petites porcions, en barretes, amb dibuixos... 
Les imatges també tenen diferents formats segons l’ús que hi vulguem donar i la qualitat 
en què les vulguem desar. 

Informació extra per al docent: Nosaltres en coneixerem alguns per tal de saber 
com hem de desar les imatges perquè serveixin per al Trencadís.

- TIFF: és un tipus d’arxiu estàndard per desar imatges d’alta qualitat. És compatible 
amb els sistemes operatius Windows, Linux, Mac... I està reconegut per molts dels 
programes de retoc i edició fotogràfica com el Paint Shop Pro o el Gimp. Actualment 
és un format que no contemplen algunes de les càmeres de fotografiar professionals 
perquè ocupa molt d’espai i fa rellentir el procés. Per això, les càmeres de fotos 
aposten més pels formats JPEG i RAW. Per aquest motiu, serà important que 
els infants portin la fotografia original per donar-li una bona resolució a través de 
l’escàner. 

- JPEG: és un dels formats més coneguts per a la compressió de fotografies digitals. 
La compressió de la imatge pot afectar a la qualitat, per això hi ha diferents formats 
de compressió. Com més baixa és la compressió, major és la qualitat. Com més alta 
és la compressió, menor és la qualitat. Per al trencadís ens demanen que sigui un 
format JPEG2000 perquè tingui més qualitat. 
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Abans d’editar una imatge en JPEG convé tenir en compte el següent per no 
perdre qualitat:

- No desarem les imatges en format JPEG si les volem modificar.

- Cada vegada que estem obrint o editant un arxiu, la imatge perd qualitat perquè 
ha de fer la compressió. 

- Abans de fer l’edició d’una imatge en JPEG, guardarem una còpia en format 
BMP o TIFF amb la màxima profunditat de color. 

- PDF: aquest format el va crear Adobe per poder intercanviar arxius entre diferents 
sistemes operatius. Desa amb tota precisió el disseny de l’arxiu incloent-hi les seves 
fonts, imatges i altres gràfics. 

- GIF: aquest format es va crear amb la finalitat d’obtenir arxius molt petits. Es fa 
servir per a visualitzar els documents manuscrits en el repositori donant un accés 
ràpid i de bona qualitat. 

FITXA 
DOCENT

Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Recomanacions tècniques per a la digitalització de documents per al Trencadís

Les fotografies que s’enviïn al Trencadís hauran de ser una còpia exacta. Així que 
quan escanegem les imatges haurem de configurar l’escàner perquè compleixi les 
següents característiques: 

TIPUS DE 
DOCUMENT FORMAT RESOLUCIÓ DEFINICIÓ COMPRESSIÓ

Fotografia

TIFF 
preferentment 500 ppp 

i 300 ppp*

Original b/n: 
8 bits 

escala de grisos
Original color: 
24 bits color

Sense 
compressió

JPEG2000
Comprimit 

sense pèrdua

*S’hauran d’entregar 2 còpies de diferent resolució.

SESSIÓ 2

FITXA 5. ACTIVITAT 2

Explicarem com es fa l’edició bàsica d’una imatge amb el programa que tinguem instal·lat 
al nostre ordinador. 

Cal tenir en compte que s’han de presentar les fotografies digitals originals per a l’arxiu 
Trencadís. És a dir, sense cap retoc fotogràfic.

Tant el format, la resolució com la definició la podem donar a partir de l’escàner o bé a 
través del programa d’edició de fotografies.

A continuació indiquem com canviar les característiques que es demanen per al Trencadís 
a partir del programa d’edició GIMP. Aquestes passes es podran traslladar també a altres 
programes com el Corel Paint Shop Pro. 
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Resolució de la imatge

Imatge > Escalar imatge

FITXA 
DOCENT

Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Introduir el valor de 500ppp en la Resolució X i Resolució Y: 
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Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Format

Quan desem la imatge haurem d’escollir l’opció de “desa la imatge com a...” i seleccionar 
el tipus d’arxiu amb el qual volem guardar la imatge, en el nostre cas TIFF.

Compressió de la imatge

Quan estiguem desant la imatge i haguem seleccionat el tipus d’arxiu apareixerà un altre 
quadre que ens preguntarà el tipus de compressió. En el nostre cas escollirem l’opció 
“cap”, perquè tingui la màxima qualitat. 
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Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Definició de la imatge

Tot i que no haurem de tocar la definició de la imatge, és interessant saber entendre a 
què ens estem referint, on la podem trobar i canviar. 

Cada píxel està format per bits. El número de bits per píxel que tinguem determinarà la 
gamma de colors d’una imatge. 

1 bit = 2 colors o 2 nivells de grisos representats pels números 0 i 1.
2 bits = 4 colors
3 bits = 8 colors
4 bits = 16 colors
5 bits = 32 colors
6 bits = 64 colors 
7 bits = 128 colors

Així que...

Original b/n: 8 bits escala de grisos vol dir que utilitzarà 256 nivells de grisos. 
Per obtenir aquest opció escollirem:

Original color: 24 bits color. Escollirem RGB (Red, Green, Blue). Aquest sistema utilitza 3 
canals (1 vermell, 1 verd, 1 blau) amb una profunditat de 24 bits per píxel. Cada canal de 
color té 8 bits. Per tant, els colors que podem obtenir són 256 x 256 x 256 = 16.777.216 
(milions de colors). 

Per a més informació podeu consultar el manual: GIMP, aplicaciones didácticas. La imagen digital. http://bit.ly/1sd25mo
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Edició de fotografies
Escaneig i retoc

fotogràfic simple

Per altra banda, és una bona ocasió per introduir un programa de retoc de fotografia. Les 
fotografies retocades es podran penjar al web específic del projecte. 

Els elements que es consideren bàsics i que explicarem seran els següents:

- La barra d’eines.

- Color i llum. 

- Introducció de text. 

- Copiar, tallar i eliminar. 

- Mida i resolució de la fotografia

- Format d’una imatge.

Us facilitem enllaços a manuals de Gimp i Paint Shop Pro

- Corel Paint Shop Pro:
http://corl.co/1ykGKdV
http://corl.co/1CrBFXh

- GIMP:

Guia bàsica
http://docs.gimp.org/ca/index.html
http://docs.gimp.org/es/gimp-first-steps.html

Retocar la mida d’una fotografia
http://docs.gimp.org/es/gimp-tutorial-quickie-scale.html

Text
http://docs.gimp.org/es/gimp-image-text-management.html

Millorar les fotografies
http://docs.gimp.org/es/gimp-imaging-photos.html
http://bit.ly/1uuRgij
http://dunialozano.com/imagenes/manual_introduccion_gimp.pdf

Corel Paint Shop Pro

GIMP
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fotogràfic simple

SESSIÓ 2

FITXA 5. ACTIVITAT 3

Línia cronològica

Què és una línia cronològica?

És un tipus de presentació de la informació en format de disseny gràfic perquè sigui més 
visual i on es poden mostrar els fets històrics d’una o diverses èpoques. 

Hi ha diverses maneres de crear una línia cronològica. El mestre és qui decideix el 
format i el material que farà servir. Aquí us presentem dos suggeriments:

a) Dibuix en paper d’embalar i fotografies enganxades.

b) Digital. Eines útils per crear una línia cronològica digital:

a. Rememble. http://www.rememble.com/

b. Timerime. http://timerime.com/es/

c. Timeglider. https://timeglider.com/

d. Simile. http://www.simile-widgets.org/timeline/

e. Timetoast. http://www.timetoast.com/ 
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02.01

Mirar, llegir i interpretar el que veiem en una fotografia. ..............................................................................................................................................
Contextualitzar i analitzar detalls, objectes i persones per contextualitzar-les en un espai 
i forma de vida concrets.

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ (Activitat 1)..............................................................................................................................................
Temps treball individual i/o en petits grups fora de l’aula (Activitat 2) ..............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´ (Activitat 3)

Educació artística: visual i plàstica ..............................................................................................................................................
Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural

Amb aquesta fitxa es treballaran els codis comunicatius d’una imatge per tal de llegir i 
analitzar de forma comprensiva i crítica les fotografies obtingudes. Es tracta d’arribar 
a poder interpretar una imatge i poder-la contextualitzar en una època concreta tot 
aprofitant la memòria històrica dels familiars i veïns de l’alumnat. Les tasques que es 
faran seran les següents:

- Explicació sobre com s’analitza una fotografia i introducció sobre el moment històric 
que es va viure a Catalunya i a la població en concret els anys 60 i abans. Es pot 
aprofitar per parlar de la postguerra i el franquisme. A partir de les imatges que aniran 
sortint en els vídeos o pàgines d’Internet s’aniran comentant els diferents elements que 
permeten conèixer com es vivia en una determinada època. (Activitat 1). 

- Preguntes a familiars i veïns sobre les fotografies recopilades. (Activitat 2). 

- Posada en comú de la informació extreta de les fotografies. Es pot aprofitar per convidar 
algun avi o àvia a la classe perquè expliquin les seves vivències. (Activitat 3) 

Metodologia
Seqüencialització

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

20’ Grup classe Els elements d’una imatge. Introducció del moment 
històric de la postguerra i franquisme (1939 – 1975). 
Visionat de vídeos o altres recursos parant atenció als 
elements que apareixen a les imatges. 

25’ Petit grup / 
grup classe

Triar 1 fotografia i respondre les preguntes de la fitxa. 
Què podem dir de la fotografia? (Activitat 1)

5’ Grup classe Tancament de l’activitat i organització de l’activitat de 
fora de l’aula.

SESSIÓ 1

FITXA 
DOCENT

Les fotografies
ens parlen
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- Fitxa 6 del quadern de l’alumne

- Fotografies antigues recopilades

- Projector, PC amb connexió a Internet, altaveus. 

Recursos

Què vol dir llegir una fotografia?

Llegir una fotografia vol dir mirar-la amb atenció i analitzar els detalls que la configuren. 

Les fotografies es poden llegir des de diferents punts de vista. En aquest projecte llegirem 
les fotografies des del punt de vista del context històric i analitzarem els detalls que hi 
apareixen per saber com vivia la gent gran de la nostra població, a què jugaven, quin oficis 
hi havia, etc. 

Elements de la fotografia a analitzar

- Temàtica. Classificar la fotografia segons els temes escollits: festes populars i oci o el 
món laboral.

- Data. Poder entendre la història a partir del context polític-social. Explicar a grans trets i 
amb vocabulari senzill els anys de la postguerra, la immigració... (1939–1975) amb ajuda 
de la informació del Museu Nacional de Catalunya, llibres del bibliobús i pàgines web de 
referència:

- Museu d’Història de Catalunya. http://bit.ly/ZBEt50 

- Vídeo història de Catalunya Dragui (Capítol 9 i 10). http://bit.ly/1rrtQfI 

- Edu3.cat. http://www.edu3.cat 

- Lloc. Espai concret on es va fer la fotografia. En el cas que sigui un espai exterior es 
pot comparar amb l’actual i analitzar-ne les diferències. Per què segueix igual, per què hi 
ha diferencies amb l’actual? Què ha passat? 

- Persones. Qui apareix a la fotografia? (personatges principals i secundaris) Com van 
vestits? (de diumenge, de diari...) Quins pentinats porten? Què fan? (posen per a la 
fotografia, és una fotografia espontània...). 

Orientacions
Què et cal saber?

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

A pactar Petit grup /
Individual

Preguntar a familiars i veïns sobre detalls històrics, 
anècdotes, vivències relacionades amb les fotografies 
que s’han recopilat. (Activitat 2)

FORA AULA

Les fotografies
ens parlen

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat. 

40’ Grup classe Per grups aniran sortint per explicar les seves 
fotografies. La gent gran convidada també explicarà les 
seves vivències. 

10’ Grup classe Reflexió i tancament de la sessió. (Activitat 3) 

SESSIÓ 2
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- Quins altres elements surten a la fotografia? Estan dins una casa? Es veu l’habitació 
on estan? Quina podria ser? Estan a l’exterior? Des d’on creieu que està feta la fotografia?

- Per a les fotografies vinculades amb el món laboral. Reflexionar sobre l’ofici, el 
paper de la dona a la societat del segle XX. L’edat en què començaven a treballar. Els 
estudis que podien tenir i si existia abandonament de l’escola per anar a treballar. 

- Per a les fotografies vinculades a festes populars i d’oci. Quina activitat estan fent 
la persona o persones que apareixen a la fotografia? Si és una festa, encara existeix 
aquesta festa? Com se celebrava i se celebra? Si és oci... a què jugaven els nens/es i 
joves de l’època? Quina música escoltaven? On quedaven amb els amics? (Plaça del 
poble, a casa dels amics/amigues...). 

Després de l’anàlisi es poden fer unes conclusions i una valoració sobre la importància del 
document històric que tenen al seu davant. 

Bibliografia d’ajuda
- Bloc sobre fotografia. http://bit.ly/1yIsa4M (consultat: setembre 2014)

- Anàlisi de fotografia. http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/anal.php 

- Història imatge. http://bit.ly/1z1d6hL

Nota:
Per analitzar fotografies d’exemple podem fer servir pàgines com:

- Trencadís. http://trencadis.diba.cat 
- Bibliografia i material de recolzament de la Fitxa 4. 

FITXA 6. ACTIVITAT 1. LES FOTOGRAFIES PARLEN?

L’activitat 1 està pensada perquè prenguin consciència que una fotografia és un document 
que té un gran valor per a l’estudi històric i geogràfic. Les fotografies són una representació 
instantània d’un lloc, d’una acció, d’una commemoració, d’un fet, etc. 

Segurament darrere de cada fotografia hi ha una història d’un moment determinat. 
Responent a les diferents preguntes que es plantegen es podrà conèixer una mica més 
d’història del municipi. 

A partir de les fotografies recopilades, se’n seleccionarà una*  i es respondran les preguntes 
corresponents a la fitxa 6, activitat 1. 

En el cas que no sàpiguen la resposta d’alguna de les preguntes es pot afegir a la tasca 
que hauran de fer a l’activitat 2 perquè facin la consulta a la gent gran del seu voltant. 

FITXA 6. ACTIVITAT 2. LA HISTÒRIA DEL MEU MUNICIPI I LA SEVA GENT

L’activitat 2 la poden fer de manera individual o en grup. L’objectiu és poder aprofundir 
en la història que envolta la fotografia i anar més enllà de la descripció. Les preguntes 
a respondre estan dividides en dos temàtiques molt concretes. En el cas que la vostra 
temàtica sigui diferent es poden adaptar les preguntes. 

FITXA 6. ACTIVITAT 3. ABANS I ARA

Activitat de reflexió. A partir d’unes frases que hauran de completar explicaran als seus 
companys els canvis que han observat entre la societat dels anys 50 i l’actual. 

 *El nombre de fotografies dependrà de cada mestre. En podeu triar més d’una segons el temps que hi vulgueu dedicar. 
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Escriure les preguntes per a fer a la gent gran que ens siguin útils. ..............................................................................................................................................
Triar a qui farem l’entrevista...............................................................................................................................................
Redactar preguntes per realitzar una bona entrevista.

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ Parts d’una entrevista i anàlisi de l’estructura (Activitat 1)..............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´ Redacció de l’entrevista. (Activitat 2) 

Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Llengua i literatura castellana..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural

Al llarg de les dues sessions que es plantegen es redactaran les preguntes per a l’entrevista 
que faran a les persones grans del municipi. Cal parar atenció a la temàtica escollida i 
recuperar algunes de les preguntes i curiositats que han anat sorgint en les sessions 
anteriors. En el cas que sigui la vostra primera sessió del projecte, caldrà fer una petita 
introducció sobre l’eix temàtic a treballar. Les activitats estan dissenyades perquè es facin 
en grup. No obstant això, es pot triar segons les prioritats que tingueu. Amb l’alumnat 
realitzarem les següents tasques:

- Introducció sobre què és una entrevista i exemples d’entrevistes a diferents mitjans de 
comunicació (ràdio, TV, podcast...).

- Anàlisi de l’estructura d’una entrevista. 

- Tria del tipus de preguntes que es fan en una entrevista.

- Protagonista de l’entrevista. Cercar quina persona pot ser interessant entrevistar per 
la seva història de vida.

- Redacció de l’entrevista. 

Metodologia
Seqüencialització

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

20’ Grup classe Preguntes a l’alumnat sobre com creu que és una 
entrevista. Exemples d’àudio o fragments d’entrevistes 
de la TV.

25’ Petit grup o 
treball individual

Es presenta l’entrevista que han escoltat transcrita i 
hauran d’identificar-ne l’estructura (Activitat 1)

Analitzar el tipus de preguntes que es realitzen i el seu 
ordre. 

5’ Grup classe Tancament de la sessió

SESSIÓ 1

FITXA 
DOCENT

Abans i ara
Preparació de
les entrevistes
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TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

10’ Petit grup Fer un llistat dels temes que es tractaran a les 
entrevistes. 

30’ Petit grup /
grup classe

Quines preguntes volem fer? (Activitat 3)

Posada en comú i redacció de les preguntes de 
l’entrevista definitives. (Activitat 2)

5’ Grup classe A qui farem l’entrevista? Escollir les persones o persona 
del municipi a qui faran l’entrevista.

Com ens organitzarem? Establir un ordre. 

SESSIÓ 2

- Exemples d’entrevistes: podcast, fragments de TV...

- Còpia transcrita de l’entrevista que han escoltat.

- Equip de so

- Ordinador

- Projector

- Connexió a Internet

 

Recursos

QUÈ ÉS UNA ENTREVISTA?

Cal explicar de forma senzilla a l’alumnat els diferents tipus de textos periodístics: 
l’informatiu (notícia, entrevista) i l’interpretatiu o d’opinió (articles d’opinió, l’editorial, la 
carta al director...). N’hi ha, però, també d’híbrids com la crònica i el reportatge. 

L’entrevista es pot classificar dins els textos informatius i es caracteritza per ser un diàleg 
entre dues o més persones que té un format de pregunta-resposta. Els elements principals 
són l’entrevistador, que és qui realitza les preguntes, i l’entrevistat, que normalment és una 
persona entesa en el tema que respon a les preguntes.  

L’objectiu de l’entrevista és obtenir informació interessant de la persona entrevistada per 
oferir-la al conjunt de la població. En el nostre cas l’alumnat serà el periodista. 

Existeixen diferents classificacions per diferenciar els tipus d’entrevista. El millor, i per no 
complicar-nos, és fer una entrevista personal que retrati la història de vida de l’entrevistat.

És recomanable portar les preguntes pautades i preparades per tal de poder recollir el 
màxim d’informació del tema que ens ocupa.

Per aquest motiu cal insistir que els infants puguin elaborar el seu guió d’entrevista. 

Orientacions
Què et cal saber?

FITXA 
DOCENT

Abans i ara
Preparació de

les entrevistes

Recurs: L’Entrevista http://bit.ly/1B2i7KI (Edu3.cat) 20’
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Exemple d’entrevistes

Aquesta activitat vol facilitar a l’alumnat models d’entrevistes i preguntes possibles 
que poden fer. Us en facilitem un exemple que podeu treballar a l’aula, escolliu-
ne un fragment. També podeu buscar-ne d’altres més propers, com per exemple 
entrevistes que s’hagin fet a la ràdio local de la vostra població. 

- Entrevista del Roger de Gràcia als seus pares “Amb noms i cognoms”: http://bit.
ly/10Vz2hr (23’)

- Entrevista a la meva àvia (tvCallús – 2009): http://bit.ly/1wg7RGC (4:36)

- Entrevista a la meva àvia 2 (tvCallús – 2009): http://bit.ly/1oH5eA9 (4:04) 

ACTIVITAT 1

El més important en aquesta activitat és que l’alumnat pugui distingir les principals parts 
d’una entrevista:

- Introducció / presentació de l’entrevistat

- Preguntes generals

- Preguntes més concretes

- Comiat

ACTIVITAT 2

Tot i estar treballant dins un eix concret escollit prèviament, cal definir les preguntes que 
farem. Si estaran centrades en una subtemàtica (podeu consultar la introducció apartat 
“Eixos temàtics”) o bé seran preguntes generals que tocaran tots el temes. 

ACTIVITAT 3

Per grups escriuran les preguntes a realitzar a la persona a qui entrevistaran. Aconsellem 
posar en comú les preguntes per si els grups se’n poden enriquir.

Per definició les preguntes directes són totes aquelles preguntes que serveixen per a 
especificar o determinar qüestions dels temes plantejats en la nostre investigació.

Farem servir: Qui? Què? On? Quan? Com? Per què? i Quant?

EN RESUM

Passos a seguir per a fer una bona entrevista.

Abans de l’entrevista:

- Decidir a qui volem entrevistar.

- Decidir què volem aconseguir amb la entrevista: per què li fem la entrevista? 

- Fes una pluja de preguntes. 

- Anota totes les preguntes que vols fer en un full.
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Fer preguntes simples, clares i precises. Evita les que es contesten amb 
un sí o un no.

Fer primer preguntes generals i després les concretes.

No cal fer preguntes que portin implícita la resposta ni fer preguntes a 
les quals només pugui respondre sí o no. 

Durant la entrevista:

- Pensa ser educat/da sempre i respectuós amb qui entrevistem. I al final agrair-li 
la seva atenció i opinió. Mostrar interès, comprensió i respecte.

- Fer ús del llenguatge corporal o de petits comentaris per a motivar a l’entrevistat, 
sense interrompre el seu relat.

- Fer les preguntes amb un llenguatge adequat.

- Cal deixar un espai de temps prudencial entre cada pregunta.

- No donar res per suposat o per sabut.

- Anota el seu estat d’ànim, si s’emociona, o riu, està trist, etc. Totes aquestes 
anotacions serviran per escriure el missatge que transmetràs en la redacció de les 
respostes perquè el lector conegui millor l’entrevistat.

- Tenir molta cura en tot allò que l’entrevistat ha dit i com ho ha dit.

- Plantejar la conversa de forma flexible, deixar parlar l’entrevistat i no 
interrompre’l.

A part de preparar les preguntes de l’entrevista caldrà portar una fitxa que s’omplirà en el 
moment en què es vagi fent l’entrevista i que després servirà com a resum per presentar 
l’àudio i penjar-lo a la pàgina web del projecte.

La fitxa de l’entrevista ha d’incloure: 

Dades de l’entrevistat:

- Nom i cognoms i si s’escau sobrenom

- Edat i sexe

- Adreça

- Lloc i any de naixement 

- Professió i situació laboral actual

- Breu biografia (dades familiars)

Dades tècniques de l’entrevista: 

- Data i lloc de realització de l’entrevista 

- Nom de l’entrevistador/a

- Tipus d’entrevista

- Durada i número de sessions

- Suports de gravació utilitzats

- Llengua utilitzada
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Dades del contingut de l’entrevista: 

- Resum

- Relació de temes, noms de persones i noms de llocs que han aparegut, etc.

Aspectes legals:

En cas d’enregistrar l’entrevista, caldrà la signatura del document d’autorització per a 
enregistrar i utilitzar l’entrevista per a la nostra investigació.

Signatura del document d’autorització d’ingrés de l’enregistrament a un arxiu. Condicions 
d’ús de l’enregistrament.

Sol·licitud de l’entrevistat de còpia de la gravació i la transcripció, en cas d’haver-se fet. 

Altres aspectes: documentació que s’aporta, observacions, etc. 
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Decidir amb quin dispositiu es gravarà l’entrevista...............................................................................................................................................
Fer servir el dispositiu amb el qual es gravarà...............................................................................................................................................
Complimentar la fitxa del minutatge de l’entrevista. 

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ Dispositius amb els quals gravarem l’entrevista. 

Informàtica..............................................................................................................................................
Coneixement del medi natural, social i cultural

Les entrevistes s’hauran de gravar en format MP3. Per tant, qualsevol dispositiu que gravi 
en aquest format ens servirà. Ja sigui gravadora digital, mòbil o càmera de fotografiar. En 
el cas que el format de gravació de l’àudio sigui diferent, es pot fer servir, a posteriori, el 
programa d’edició d’àudio Audacity per transformar-lo. En aquesta sessió realitzarem les 
següents tasques amb l’alumnat: 

- Pluja d’idees de dispositius que tenim al nostre abast i que poden gravar àudio. 

- Comprovar que tots els membres de l’equip saben com funciona.

- Repartiment de rols: entrevistador, equip tècnic i la persona qui fa el minutatge. 

Metodologia
Seqüencialització

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

10’ Grup classe Pluja d’idees de dispositius.

35’ Petit grup o
treball individual

Mostrar una gravadora i un telèfon mòbil.

Explicar com es farà la gravació. En el cas de tenir 
micròfons de mà o de solapa, també caldrà explicar com 
es faran servir. 

Pràctiques amb els dispositius.  

Taula de minutatge. (Activitat 1)

5’ Grup classe Tancament de la sessió

SESSIÓ 1

L’Entrevista 
Aspectes tècnics
i dispositius

- Gravadora / telèfon mòbil / càmera de fotografiar amb opció de vídeo

- Auriculars

- Micròfon (optatiu) 

- Equip de so

- Ordinador + Projector+ Connexió a Internet

Recursos
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Us caldrà conèixer el funcionament dels dispositius que teniu al vostre abast per a realitzar 
la gravació de l’àudio. 

Teniu diferents alternatives:

- Gravadora de so digital - Telèfon mòbil. Opció de gravadora

Orientacions
Què et cal saber?

L’Entrevista
Aspectes tècnics

i dispositius

- Càmera de fotografiar amb opció de gravació de vídeo. Podeu triar l’opció de gravar 
l’entrevista en vídeo i penjar al web del projecte el format vídeo en comptes de l’àudio. 

ACTIVITAT 1

La taula de minutatge servirà per portar el control de les preguntes que s’han fet i en quin 
minut o carpeta de la gravadora s’han guardat. No cal ser gaire precís però sí que és 
recomanable que es faci per tal de facilitar després la tasca del buidatge.



El buidatge
i la transcripció
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Metodologia
Seqüencialització TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat (continuïtat anterior)

20’ Petits grups Identificació temàtiques (Activitat 1)

25’ Petits grups Minutatge

5’ Grup classe Tancament de la sessió

SESSIÓ 1

Transcriure les entrevistes gravades...............................................................................................................................................
Reconèixer els diferents temes i subtemes que apareixen a l’entrevista...............................................................................................................................................
Triar la informació i subtemàtiques que més ens interessen per fer l’edició de l’àudio. 

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ Selecció de les temàtiques i minutatge de les peces seleccionades 
per a l’edició. (Activitat 1)..............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´ Escolta de l’entrevista i transcripció (Activitat 2)..............................................................................................................................................
Sessió 3 (aula): 55´ Transcripció.

Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Llengua i literatura castellana

L’objectiu principal de la transcripció de les entrevistes és passar el llenguatge oral al 
llenguatge escrit digital amb la finalitat d’analitzar-ne el contingut. A més, aquesta tasca 
ens serà útil a l’hora de decidir com farem l’edició i quins fragments tallarem. La tasca amb 
l’alumnat serà la següent:

- Identificació de la temàtica i subtemàtiques que es tracten. La persona entrevistada 
pot parlar d’un únic ofici, el que ella o la seva família feia, o bé parlar de diferents oficis i 
feines que hi havia al poble ja fa anys segons la seva experiència (activitat 1 de la fitxa 
9A). El mateix passaria amb les festes i l’oci (activitat 1 de la fitxa 9B de l’alumne). Les 
temàtiques es poden variar i afegir.

- Selecció de les peces que es volen editar i localitzar-les mitjançat el minutatge. 

- Explicació de com es fa el buidatge i la transcripció d’una entrevista. (Activitat 2)

- Emmagatzematge de l’àudio a l’ordinador. En el cas que dos alumnes treballin sobre 
el mateix arxiu és recomanable fer còpies. Guardeu-les en una carpeta ben identificada. 

- Buidatge i transcripció dels fragments seleccionats de les entrevistes. És recomanable 
que cada alumne tingui un ordinador i uns auriculars per tal de no molestar la resta. 

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

El buidatge
i la transcripció
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- Gravacions de les entrevistes d’àudio en digital 

- Ordinadors

- Auriculars

- Fitxa 9. Quadern alumnat

Recursos

ACTIVITAT 1

Dins l’eix temàtic que estigueu treballant (“Entrada al món del treball” o “Festes populars i 
oci”) segur que hi ha un munt de subtemes que es poden triar com a més significatius per 
fer la transcripció i, després, pujar-los al web del projecte. 

L’alumnat haurà d’escoltar l’entrevista gravada i marcar amb una creu els temes dels quals 
es parla. Al costat de cada temàtica escriurà una frase resum del que es diu. 

A continuació podeu generar un debat sobre què és el més important conservar com a 
testimoni oral. Subratllaran les temàtiques més importants.

Per últim, l’alumnat escoltarà de nou l’entrevista i apuntarà en la seva fitxa el minut d’inici 
i de fi d’aquelles preguntes i respostes seleccionades. 

Es tracta d’una activitat que es pot fer en petits grups o alhora amb tot el grup classe, en 
el cas que hi hagi poques entrevistes. 

A la pàgina “Memòria de Les Corts” podreu veure com han dividit les entrevistes per 
temàtiques: http://www.presodelescorts.org/ca/pagines/les-veus 

Orientacions
Què et cal saber?

SESSIÓ 2

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat.

15’ Grup classe Com farem el buidatge i la transcripció? (Activitat 2)

30’ Petits grups /
Individual

Comencem a fer les transcripcions

5’ Grup classe Tancament de la sessió

El buidatge
i la transcripció

SESSIÓ 3*

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat (continuïtat anterior)

45’ Petits grups /
Individual

Transcripcions

5’ Grup classe Tancament de la sessió

* Es poden dedicar més sessions per a la tria de les temàtiques que editarem i les transcripcions en el cas que no s’acabin amb 
les proposades. 
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ACTIVITAT 2

Abans de fer la transcripció us proposem aquesta activitat per tal que l’alumnat pugui 
identificar alguns dels criteris que farem servir. 

Podeu mirar més exemples a partir de retalls de premsa o pàgines en línia.

La transcripció de les entrevistes pot ser una feina molt feixuga. Per aquest motiu 
NOMÉS es transcriuran aquells fragments seleccionats a l’activitat 1 d’aquesta fitxa. 

La transcripció

Es recomanable que l’alumnat que faci la transcripció hagi estat present a l’entrevista 
i deixar passar el mínim de temps possible des de la seva realització a la transcripció. 
A continuació us donem una sèrie de consells per a fer una transcripció que caldrà 
adaptar segons els coneixements de l’alumnat. 

La transcripció la farem en dues fases:

- Transcripció inicial: comencem per la reproducció literal de tots els elements 
que apareixen com ara les pauses, els silencis, riures, els errors de llenguatge, 
abreviatures, incorreccions gramaticals. També ens serà d’utilitat determinar-ne la 
presentació, com per exemple la forma de diferenciar la pregunta de la resposta 
amb les inicials del nom de l’entrevistador i l’entrevistat, P per a pregunta, R per a 
resposta, etc.

- Relectura i correcció: a partir de la transcripció inicial farem una nova audició 
de l’enregistrament. El nostre objectiu és revisar-la i corregir-hi errors, afegir els 
elements que ens havien quedat poc clars, verificar dades, etc.

Criteris per a la transcripció

- Silencis. Posarem punts suspensius si el silenci és curt. Si és llarg indicarem el 
temps de durada aproximat entre claudàtors. Per exemple: [20 segons sense parlar].

- Riures. Entre claudàtors i en negreta. Aclarir si les rialles són riure de complicitat 
o bé un somriure forçat...

- Paraules tallades. Les respectarem i les escriurem sense completar. Els 
titubejos, amb una coma. 

- Sorolls. Poden ser interessants perquè poden explicar interrupcions en l’entrevista, 
manca de concentració en les respostes, etc. Es marcaran en claudàtor i en negreta. 

- Expressions amb èmfasi. Les marquem amb negreta. Per exemple, una frase dita. 

- Errors i/o imprecisions. Els podrem corregir però sempre amb una nota explicativa 
a peu de pàgina, mai en el cos de la transcripció. 

En el cas de que la persona entrevistada reclami discreció sobre la seva identitat, 
podeu posar només les seves inicials a la transcripció i pactar amb la persona quina 
serà la descripció que donarem quan presentem la persona de l’entrevista. Tot i 
no aparèixer el seu nom, caldrà omplir la fitxa de dades per tenir identificades les 
entrevistes i poder-les classificar. 
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IMPORTANT

Quan transcrivim l’entrevista posarem les següents dades a l’encapçalament:

- Nom i cognom de l’entrevistat/da

- Nom de l’entrevistador

- Lloc de l’entrevista

- Data de l’entrevista

- Altres persones que participen

- Número de sessions

- Durada

- Suport

- Temes que tracta

- Observacions (si calen)

- Localitats que tracta

- Presentació de la persona a qui fem l’entrevista 
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Passar l’àudio gravat en un dispositiu digital a l’ordinador per fer l’edició. ..............................................................................................................................................
Diferenciar diversos formats d’àudio digital segons si estan o no comprimits..............................................................................................................................................
Editar de manera senzilla l’àudio capturat a través d’un programa d’edició d’àudio. ..............................................................................................................................................
Etiquetar i desar correctament l’enregistrament d’àudio per presentar al Trencadís. 

Objectiu fitxa

Sessió 1 (aula): 55´ Conceptes bàsics (Activitat 1)..............................................................................................................................................
Sessió 2 (aula): 55´ Edició àudio..............................................................................................................................................
Sessió 3 (aula): 55´ Edició àudio

Coneixement del medi natural, social i cultural..............................................................................................................................................
Educació musical..............................................................................................................................................
Informàtica

Farem una explicació senzilla i entenedora, sense entrar en detalls tècnics. Cal que 
sàpiguen, també, que existeixen diferents formats d’àudio i que uns tindran més qualitat 
que d’altres, depenent de la compressió. Les tasques per aquesta activitat són les 
següents: 

- Introducció senzilla a l’alumnat de la transmissió del so i el so digital. 

- Descoberta de l’evolució dels dispositius i suports per a la reproducció d’àudio. 

- Treball amb els conceptes: format, resolució, definició i compressió. 

- Introducció al programa Audacity.

- Identificació, etiquetatge i arxiu dels enregistraments fets a les entrevistes.

Metodologia
Seqüencialització

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat

15’ Grup classe Explicació dels conceptes clau amb exemples

30’ Petits grups Fitxa 10. Activitat 1

5’ Grup classe Tancament de la sessió 

SESSIÓ 1

Edició
d’àudio digital
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- Ordinadors + connexió a Internet 

- Programari instal·lat: http://audacity.es 

- Arxius d’àudio amb les entrevistes

Recursos

SESSIÓ 1

Conceptes bàsics

En aquesta sessió pot ser interessant estudiar, prèviament, el funcionament de l’oïda i els 
sons que sentim per tal d’arribar a explicar la diferència entre el so analògic i el so digital. 

Orientacions
Què et cal saber?

Edició
d’àudio digital10

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat

15’ Grup classe Explicació de l’edició

30’ Petits grups Edició de les entrevistes

5’ Grup classe Tancament de la sessió 

SESSIÓ 2

TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT TASCA

5’ Grup classe Presentació de l’activitat

30’ Petits grups Edició de les entrevistes

15’ Grup classe Audició d’algunes de les entrevistes

5’ Grup classe Tancament de la sessió 

SESSIÓ 3

El so digital és aquell senyal sonor (normalment analògic) que es guarda, es 
reprodueix i s’edita en un sistema binari (1 i 0). 

Avantatges del so digital:

- No perd qualitat amb el pas del temps ni amb l’ús. Es poden fer moltes còpies 
sense perdre la qualitat. En canvi són més delicats i es poden deteriorar.

- La manipulació i edició del so digitalitzat és més senzilla i plena de possibilitats.

- L’emmagatzematge d’arxius d’àudio digital és molt més gran que l’analògic, que 
és més limitat.

Es poden posar exemples dels dispositius i suports d’abans (analògics) i d’ara (digitals):

- Gramola – Tocadiscs – radiocasset – discman – reproductor mp3

- Vinils (discs) – Casset – CD – arxiu Mp3



Bibliografia

- El bloc musical de l’escola: http://bit.ly/1BrM3Ne 

- Museu de la Música Barcelona (cintes i targetes perforades): http://bit.ly/1tYwQmC

- Museu del gramòfon: http://www.funjdiaz.net/gramofonos/total.cfm 

Altres conceptes que cal conèixer i que es poden explicar a l’alumnat de forma 
senzilla:

- Tipus d’arxius d’àudio. Hi ha diferents arxius d’àudio. Aquí en veurem tres, que 
són els contemplats al Trencadís.

 AIFF. Format d’àudio digital desenvolupat per Apple. 

 WAV (WAFEform audio). Format d’àudio digital normalment sense compressió 
de dades desenvolupat per Microsoft i IBM. Més universal que l’AIFF. 

WAF i AIFF són formats sense compressió, és a dir, són còpies exactes de 
la font original de so. Els dos formats tenen, en la seva essència, la mateixa 
qualitat. Simplement emmagatzemen les dades de manera diferent. Com no 
estan comprimits ocupen més espai. Es fan servir quan volem fer una edició 
posterior de l’àudio. 

 MP3. Format d’àudio comprimit, és a dir, quan es grava té pèrdues. 

- Resolució d’àudio. És el número de bits que fem servir per emmagatzemar el 
senyal analògic. Es mesura en Hertzs (Hz). 

FITXA 
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Exemple: 44100Hz = 16 bits (àudio qualitat de CD). És a dir, en 1 segon 
s’han pres 44100 mostres del senyal analògic d’àudio per crear l’àudio digital. 
L’àudio tindrà més qualitat com més mostres es prenguin en un segon. 

- Definició (velocitat de transmissió). És la quantitat d’espai físic que ocupa un 
segon de durada de l’àudio. Es mesura en bits.  Com més bits, millor qualitat d’àudio, 
però major pes. 

Exemple: 3 minuts d’àudio a 128 kBit/sg = 2,81 Mb 
(el que ocupa d’espai físic). 

Bibliografia de consulta:

- Diseño de materiales multimedia_web2.0: http://bit.ly/1zdw7PO
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ACTIVITAT 1

Solució de la línia cronològica: fonògraf, gramòfon, vinil, casset, walkman, CD, minidisc, 
MP3, iPod

Bibliografia d’ajuda:

- Del fonògraf a l’MP3. http://bit.ly/1zOO1JL

- Evolució històrica del gramòfon. http://bit.ly/1CIFB6F

- Del fonògraf a l’iPod. http://musinetwork.com/evolucion-fonografo-ipod/

SESSIÓ 2 I 3

Tenim al nostre abast diferents programes que ens permeten editar el so digital entre els 
quals es troba l’Audacity, un editor i gravador d’àudio lliure. 

L’Audacity és un editor i enregistrador d’àudio fàcil d’utilitzar, disponible per a Windows, 
OSX OS X, GNU/Linux i altres sistemes operatius. Es pot descarregar fàcilment en el 
vostre ordinador. 

Amb l’Audacity podeu fer el següent:

- Enregistrar àudio en directe.

- Convertir cintes i gravar-les en format digital o CD.

- Editar fitxers d’àudio en format Ogg Vorbis, MP3, WAW o AIFF.

- Tallar, copiar, dividir o barrejar sons.

- Canviar la velocitat de l’enregistrament.

I moltes coses més (opcions d’exportació, importació, edició, efectes, qualitat de l’àudio, 
connectors i anàlisi).

Web del projecte: http://audacity.es/ - http://audacity.sourceforge.net
Llicència: GNU General Public License (GPL)

Recomanacions tècniques per a la digitalització de documents per al Trencadís

Quan editem les entrevistes caldrà tenir en compte una sèrie de característiques a 
l’hora de guardar els arxius sonors:

Cal parar atenció en la diferència entre “dispositiu” i “suport”. 
Exemple: un dispositiu és el casset i un suport és el reproductor de cassets. 



Format: 

Un cop haguem editat l’arxiu d’àudio l’exportarem en el format indicat en el quadre sobre 
“Recomanacions tècniques per a la digitalització de documents pel Trencadís”. Així doncs, 
haurem d’exportar l’àudio a MP3. 

A continuació us expliquem l’exportació tant a MP3 com a WAV per si voleu guardar una 
còpia en una qualitat superior, sense compressió. 

Arxiu > Exportar

FITXA 
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Seleccionarem la carpeta on vulguem guardar l’arxiu, l’anomenarem i seleccionarem el 
tipus de format que desitgem: 



Resolució

La resolució la configurarem des de les preferències de l’àudio, abans de començar l’edició. 
En el nostre cas, deixarem les preferències amb les quals s’ha gravat el nostre arxiu d’àudio.
Si volguéssim canviar-les hauríem de fer les següents passes: 

Editar > Preferències
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Quan s’obri el quadre de “Preferències” ens dirigirem a l’opció “Qualitat” del menú de la 
dreta i triarem la “Freqüència del mostreig” (resolució) segons el quadre de recomanacions 
tècniques del Trencadís. 



Al llarg d’aquestes dues sessions s’editaran els arxius d’àudio de les entrevistes realitzats a 
diferents veïns i familiars del poble. Explicarem les següents opcions bàsiques per aquest 
projecte:

- Barra de menú i d’eines

- Pistes

- Volum

- Importar

- Copia / enganxar / tallar

- Exportar

FITXA 
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Definició (velocitat de transferència)

La velocitat de transferència o definició de l’àudio la podem decidir en el moment d’exportar 
l’arxiu. Si exportem en WAV o AIFF deixarem la definició que apareix per defecte.

Si exportem en Mp3 farem les següents passes: 

Exportar arxiu > Tipus (Mp3) > Opcions (marcarem les opcions que apareixen en el dibuix) 

Aquí et deixem alguns manuals de recolzament:

http://bit.ly/1nJVvZp
http://grups.blanquerna.url.edu/m7/audacity/tutorial.htm
http://manual.audacityteam.org/o/
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Actualitzar la pàgina web del projecte amb el material que es vagi generant (text, àudio, 
vídeo...).Objectiu fitxa

Actualització segons la generació de material

Llengua i literatura catalana..............................................................................................................................................
Llengua i literatura castellana..............................................................................................................................................
Informàtica

Es publicaran a la pàgina web del projecte el resultat de les activitats que es vagin fent i 
els productes finals (textos, àudio, vídeo...).

El grau de participació a la pàgina web el decideix cada escola. A continuació us fem una 
proposta de mínims (obligatori) i màxims:

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat

PARTICIPACIÓ CONTINGUT

Mínima 
(obligatòria)

Presentació del grup / escola

Fotografies recollides amb dades bàsiques (evitarem dades personals)

Àudios / vídeos (en el cas que s’hagin creat) 

Mitjana Presentació del grup / escola

Entrada en el bloc per resultat de cada fitxa:

- Fitxa 1. Definició + dibuixos de l’alumnat sobre el Trencadís

- Fitxa 2/3. Resum sobre els oficis / festes de la població

- Fitxa 4/5. Fotografies recopilades + fitxa de cada fotografia 
(evitarem dades personals)

- Fitxa 6. Resum dels elements analitzats de les fotografies

- Fitxa 7/8. Resum de l’activitat i preguntes de l’entrevista

- Fitxa 9. Fotografies del making off de l’entrevista

- Fitxa 10. Àudio / vídeo + transcripcions 

Alta Tot el que s’ha esmentat anteriorment.

Comentaris/interacció a les entrades pròpies i d’altres escoles. 

Pàgina web
del projecte
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IMPORTANT

Quan pengem qualsevol imatge o text que vagi acompanyat de dades personals 
posarem només les inicials (i no tot el nom) i ens assegurarem que en tenim el 
permís i els drets signats (els documents els podreu trobar al web del projecte).
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- Ordinadors + connexió a Internet 

- Usuari i contrasenya de Wordpress 
Recursos

La pàgina web està creada amb l’editor Wordpress. Quan comenceu el projecte us 
facilitarem un petit manual i uns enllaços perquè conegueu el més bàsic per penjar el 
contingut que aneu generant. Els elements bàsics que us cal saber són els següents:

- Usuari i contrasenya

- Crear una entrada

- Inserir text

- Inserir una imatge

- Inserir àudio

- Inserir vídeo

- Les etiquetes

- Les categories

Aclariments per a l’ús de les etiquetes (temes)

El terme general (categoria) i subtemes (subcategories) ajuden a organitzar tots els 
documents que aporteu. Estaran predefinits i s’hauran de triar d’una llista feta prèviament. 

Les etiquetes són les paraules que descriuen amb més detall els temes de què tracten els 
documents. Les heu de posar vosaltres, tenint en compte el tema o temes que tracta la 
fotografia o entrevista, i podeu posar-ne tantes com necessiteu.

Quan poseu les etiquetes heu de tenir en compte els següents punts:

1. L’etiqueta sempre ha de ser més concreta que la categoria. 

Orientacions
Què et cal saber?

11

Exemple per a la categoria “Festes”: 

Títol del document:  Colla de Geganters a la Festa Major de Barcelona

- Tema general (categoria):  Festes  

- Subtema (subcategoria): Festes tradicionals i populars

- Altres temes (etiquetes): gegants 

- Altres temes (etiquetes): festa major

Exemple per a la categoria “Oficis”: 

- Títol del document: Granja de vaques Cal Rei de Santa Eugènia de Berga

- Tema general (categoria):  Oficis

- Subtema (subcategoria): Agricultura i ramaderia

- Altres temes (etiquetes): granges
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2. S’ha d’identificar el significat d’una etiqueta per si sola, sense haver-la de relacionar 
amb d’altres.

Exemple:

Títol del document:  Colla de Geganters de Barcelona
Altres temes (etiquetes): gegants

NO: Colles
NO: Història

3. Utilitzar sempre substantius o noms propis, i no verbs, adverbis, adjectius...

4. Utilitzar preferentment el plural

Exemples 

- Dins de la categoria “Festes”: revetlles, esports, castellers...

- Dins de la categoria “Oficis”: pagesos, mercats, metges...Altres temes

- En els casos en què la paraula sigui prou genèrica o prou concreta com: 
Castanyada, Pasqua...

5. Utilitzar minúscules, excepte en els noms propis i en els noms compostos per sigles.

Exemples: 

- Tres Tombs, Gurb, AAVV...

6. Les etiquetes poden estar formades per més d’una paraula sempre que representin 
un sol concepte.

Exemples: 

- Policia municipal, festa major, Jocs Florals..

Pàgina web
del projecte
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Les categories

Com s’ha fet esment anteriorment, les categories i subcategories corresponen a les 
temàtiques i subtemàtiques i ens ajuden a organitzar els documents i que el bloc tingui una 
estructura ben organitzada.  

Les categories estan predefinides i s’hauran de triar seguint el següent llistat: 

CATEGORIES
(tema general)

SUBCATEGORIES
(subtemes)

ETIQUETES
(altres temes)

Oficis Agricultura i ramaderia pagesos, pastors, ramaders,  grangers...

pasturatges, masies, conreus, granges, 
ramats, molins...

Indústria, artesania 
i comerç

carboners, picapedrers, fusters, ferrers, 
ceramistes, brodadores, cistellers, orfebres, 
escultors, pintors, rajolers, vidriers, teixidors, 
puntaires...

fàbriques, tallers, botigues, bars...

Serveis i turisme alcaldes, metges, mestres, soldats, militars, 
sacerdots, carters, campaners, veterinaris, 
traginers, raiers, bugaderes... 

mercats, escoles, hospitals, 
cases rurals, ateneus, centres cívics...

Festes Festes tradicionals 
i populars

revetlles, desfilades, caramelles, sardanes, 
castellers, gegants, correfocs, matança del 
porc...

Castanyada, Carnestoltes, Reis Mags, Sant 
Jordi, Jocs Florals, Tres tombs, Festa Major de... 

Festes religioses processons, misses...

Corpus Christi, Pasqua, Nadal, Setmana 
Santa, Pentecosta, Quaresma, Tots sants, 
Epifania, Passió, Pastorets...

Festes familiars bateigs, bodes, comunions, confirmacions, 
aniversaris...

Oci fires, aplecs, esbarts, festivals, teatres, 
concerts, balls i danses, esports, titelles, 
orquestres, grallers, corals, cobles, trabucaires, 
comparses, moixigangues...

Ex.: Fira de l’Arbre i la Natura de Mataró, Fira 
del Tupí de Sant Julià de Vilatorta, Aplec del Pi 
de les Tres Branques,  Esbart dansaire de Sant 
Joan Despí

Pàgina web
del projecte



FITXA 
DOCENT11

CATEGORIES
(tema general)

SUBCATEGORIES
(subtemes)

ETIQUETES
(altres temes)

Bibliobús 
Guilleries

Bibliobús
Tagamanent

Vinyoles
Gurb

Muntanyola
Olost 

CEIP Comtes 
de Lacambra  

CEIP Les 
Escoles de 
Gurb

Escola 
Muntanyola

Escola Terra 
Nostra 

Pàgina web
del projecte
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Donar continuïtat al projecte aprofitant el material recollit i obtingut. ..............................................................................................................................................
Aprofundir en els coneixements adquirits en el transcurs de la unitat didàctica...............................................................................................................................................
Donar visibilitat a les activitats de continuïtat a través del web del projecte. 

Objectiu fitxa

Segons el vostre criteri

Segons el vostre criteri

A continuació anomenem algunes propostes de continuïtat que podeu fer amb el vostre 
alumnat una vegada hagueu finalitzat el projecte “Memòria sobre rodes” aprofitant el 
material obtingut:

- Rutes turístiques pels llocs més emblemàtics de la població. A través del Google 
Maps podeu crear diferents recorreguts per temàtiques i pujar les fotografies antigues 
recopilades, amb dades històriques d’interès. Un cop tingueu fetes les rutes les podeu 
penjar a la pàgina web del projecte. Pot ser un motiu de promoció de la cultura i la 
història de la població.  

- Geolocalització i codis QR. Consisteix a localitzar els llocs i locals emblemàtics del 
poble i a col·locar un codi QR que contingui informació o anècdotes sobre el lloc en 
qüestió, amb la finalitat de crear una xarxa d’informació arreu del municipi. 

- Abans i ara. Aquesta activitat consisteix en la reproducció, per part de l’alumnat, de 
les fotografies (o d’una selecció de les mateixes) que han recollit en el transcurs del 
projecte, fent-les al mateix lloc i en la mateixa posició. Es pot fer una exposició a l’escola 
amb la comparació de les dues fotografies (l’antiga i l’actual). 

- Joc de les preguntes i respostes. Podeu crear un joc de preguntes relacionades amb 
la temàtica escollida (“L’entrada al món del treball” o “Festes populars i oci”). El podeu 
elaborar els mateixos docents per a jugar amb l’alumnat en finalitzar la unitat didàctica 
com a tancament, o bé donar-los suport perquè elaborin ells mateixos al joc, de manera 
que l’assoliment dels continguts serà major. 

- Mostra / recreació. A través d’una recreació d’una festa popular o d’un tipus d’ofici 
concret, podeu aconseguir que tota la informació extreta a través de les entrevistes 
que realitza l’alumnat arribi a tota la població. Podria tractar-se d’un guateque o d’una 
representació teatral realitzada pels alumnes que tracti sobre els diferents oficis que 
predominaven al poble. 

Temporalització

Àrees curriculars

Tasca amb 
l’alumnat
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propostes

12

Durant el procés i/o un cop finalitzades les activitats triades relacionades amb la 
continuïtat del projecte us animem que pugeu les vostres fotografies, vídeos, àudios 
i textos a la pàgina web del projecte. Es tracta de fer visibles les vostres activitats i 
que les compartiu amb altres centres educatius. 


