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Fet històric o fet llegendari?

Indica a quin fet correspon cada característica:
A

B
SANT JORDI
MATA
EL DRAC

INAUGURACIÓ
DELS JOCS OLÍMPICS
DE BARCELONA

A Hi ha diverses versions de com va passar.
B E
 xisteixen fonts històriques (imatges, textos, testimonis…) que expliquen
com va succeir.
A Inclou elements de fantasia.
B És possible situar-lo de manera concreta en una línia del temps.
A El relat pot haver canviat al llarg dels anys.

Ara, rellegeix les característiques i marca de quin tipus és cada fet:
FET HISTÒRIC

SANT JORDI
INAUGURACIÓ DELS JOCS OLÍMPICS

FET LLEGENDARI

medi social 4

10

Dimensió món actual

Obtenir informació a partir de fonts històriques

Resposta procedimental

Pensa en un fet històric que hagi passat en els darrers quaranta anys.
• Busca a internet o a la biblioteca algun text que en parli i resumeix breument
la informació:

• Enganxa una fotografia en què es vegi què va passar o bé algun element
o objecte relacionat amb el fet històric:

• Demana a dos familiars que t’expliquin com van viure el fet que has triat:
TESTIMONI 1:

TESTIMONI 2:
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Els diferents tipus de fonts històriques

Completa el text sobre les fonts històriques amb aquestes paraules:

rondalles
mapes

orals

pel·lícules
• Les fonts

eines

patrimonials

monuments

documentals

cançons

cartes

són els testimonis de viva veu de les persones

orals

grans. Són fonts orals les informacions sobre les vivències personals,
les

rondalles

• Les fonts

, les
documentals

, les llegendes...

són els textos escrits (manuscrits,

, llibres, diaris), els enregistraments audiovisuals

cartes
(

cançons

, vídeos) i els documents gràfics (

pel·lícules

mapes

,

fotografies).
patrimonials

• Les fonts
com els
les

monuments
eines

...

són les restes materials,
, els edificis, les pintures o les escultures,
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Quines fonts històriques són?

L legeix l’explicació de cada professional i indica amb quina font
històrica treballa cadascun per conèixer el passat:
A

Soc arqueòloga.

B

Treballo
en un arxiu.

Treballo amb fonts
patrimonials que em
donen informació
sobre com era la vida
fa molts i molts anys
a partir de restes
materials.

A

Mosaic romà

A

B

Llibres antics

B

Tinc accés a moltes
fonts documentals
que em proporcionen
dades i informació
per conèixer fets
històrics passats.

A

Pintura barroca

A

Fotografia feta durant
Columna grega

la Primera Guerra Mundial

Dolmen prehistòric
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Què en sabem, de...?

Resposta procedimental

 ria un dels temes històrics tractats al web del Museu
T
d’Història de Catalunya i escolta el testimoni
que en dona algú que el va viure.
• Sobre quin tema has escoltat un testimoni?
El franquisme

L’exili

La Segona República

La transició

La Guerra Civil

Fets internacionals

• Què n’has après?

• A quina època històrica situaries els fets?

• Quines fonts històriques podries consultar per conèixer-ne més detalls
i contrastar el testimoni que has escoltat?
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Les grans èpoques històriques

Resposta oberta

L legeix el nom de les èpoques des de l’aparició dels primers éssers
humans fins a l’actualitat, fixa’t en l’exemple i escriu un fet
o característica que coneguis de cadascuna de les altres etapes:
L’època dels primers humans
Els éssers humans caçaven i recol·lectaven fruits per alimentar-se.
L’època dels romans

L’època dels castells

L’època dels descobriments

L’època de les primeres fàbriques

• Escriu el nom de tres èpoques que estarien situades en aquest ordre en una
línia del temps:

MÉS ANTIGA

MÉS MODERNA
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REPASSA

1 	Hi ha moltes fonts de les quals podem obtenir informació per

conèixer millor els fets històrics del passat. De quin tipus són,
aquestes?
Font
oral

Font
Font
documental patrimonial

Una cançó sobre la batalla
d’uns cavallers medievals.

DATA:

Una eina prehistòrica per tallar.
Una carta de Cristòfor Colom sobre
el seu viatge a Jamaica l’any 1503.
El plànols de la primera fàbrica tèxtil
de Catalunya.
Una anècdota de quan la mare de l’Eloi
era petita.
Una fotografia de l’arribada a la Lluna.
Un mosaic romà trobat a l’excavació
d’unes ruïnes antigues.
Un altar trobat al castell de Cardona.

NOM:

2 	De quina època podem conèixer més informació a partir de cada font?

A

B

C

D

E

F

Època
dels primers
humans

Època
dels romans

Època
dels castells

Època
dels
descobriments

Època de
les primeres
fàbriques

Època
actual

C La cançó dels cavallers

F L’anècdota de la mare de l’Eloi

A L’eina prehistòrica

F La fotografia de la Lluna

D La carta de Cristòfor Colom

B El mosaic romà

E Els plànols de la fàbrica

C L’altar del castell
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AMPLIA

1 	La Carla ha descobert que hi ha persones que no creuen que

l’arribada a la Lluna passés de debò. Què pot trobar sobre el tema
en aquestes fonts d’informació? Resposta model:
Museus

Biblioteques
i arxius

DATA:

Internet

Gent gran

Parts de la nau Apollo 11 que va aterrar a la Lluna.
Retalls de la notícia en els diaris del dia següent.
Vídeos de l’aterratge de l’Apollo 11 a la Lluna.
El record que té l’avi de la Carla d’aquell dia.

2 	La Carla ha descobert aquestes fonts històriques del dia que Neil

Armstrong va trepitjar la Lluna. Quin tipus de font són?
U
 na fotografia del moment:
Font documental (document gràfic)
L ’àudio de les primeres paraules d’Armstrong:
Font documental (enregistrament audiovisual)
L es roques lunars que van recollir:
Font patrimonial (resta material)

NOM:

3 	A quina època històrica es van fer els primers passos sobre la Lluna?
Època actual.
E
 n quin punt d’aquesta línia del temps situaries aquest fet històric?
1969: Arribada a la Lluna

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

