RABASSAIRES DEL 34
Descripció detallada de l’element didàctic

Un grup de rabassaires de Llinars,
amb una pancarta, participa en una
manifestació antifeixista organitzada
per Esquerra Republicana de
Catalunya en col·laboració amb
altres partits d'esquerra. Avinguda de
les Corts Catalanes, Barcelona. 29
d’abril de 1934.
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria.
ANC1-585-N-3895

Objectius
1234-

Cercar documents d’arxiu a les aplicacions Arxius en Línia i ANC@ula
Identificar correctament un document d’arxiu
Fer-se preguntes i cercar informació per respondre-les
Aprendre a extreure informació de documents fotogràfics i textuals, en relació a un
objectiu de recerca
5- Relacionar la informació procedent de diferents fonts en una recerca guiada
6- Explicar el context que origina un fenomen, a partir de les dades obtingudes en un
document i generalitzar les conclusions
7- Comprendre el rol dels camperols en els Fets d’Octubre del 34
Descripció de l’activitat
Es tracta de completar algunes activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de
fonts primàries per tal de comprendre el conflicte originat per la llei de contractes de conreu, amb
l’objectiu d’identificar clarament el rol dels rabassaires en el context dels fets d’octubre.
El procés posa èmfasi en la metodologia d’anàlisi i els procediments per treballar amb fonts
primàries com a recurs d’informació, així com també s’introdueix l’alumnat en la utilització de
recursos d’informació accessibles en la xarxa, especialment les aplicacions que permeten consultar
la documentació dels arxius de la Generalitat de Catalunya: Arxius en Línia i ANC@ula (aplicació
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que presenta un conjunt de documents seleccionats amb
finalitats didàctiques).
En el procés es treballen documents textuals i fotografies.
Aquesta activitat ha estat realitzada pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’Arxiu
Nacional de Catalunya i forma part de les que es presenten en el web El General Batet i els Fets
d’Octubre
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Recursos emprats
Documents d’arxiu que es consulten a través d’aplicacions en línia, documents legals (llei de
contractes de conreu), i glossari de termes.
Es faciliten també fitxes i procediments per realitzar la identificació i anàlisi dels documents
d’arxiu.
Temporització
3 hores de classe.
En tractar-se d’activitats molt pautades, es poden realitzar fora de l’aula i, per tant, assolir un rol
d’activitats d’ampliació.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Batxillerat. Matèria: Història
Aspectes didàctics i metodològics
Es tracta d’iniciar l’alumnat en l’observació dels documents i l’aprenentatge a través de la
recerca. Les activitats es presenten pautades de manera que es va acompanyant l’alumne fins a la
redacció d’un text explicatiu com a conclusió
Continguts, competències, procediments i tècniques que es treballen de forma destacada
Es promou l’observació i l’anàlisi dels documents com a font d’informació i el desenvolupament i
l’aplicació del pensament científic per interpretar la informació i per assolir la formació del propi
coneixement.
Es treballen específicament les següents competències:


Comunicativa lingüística i audiovisual



Tractament de la informació i competència digital



Aprendre a aprendre



Autonomia i iniciativa personal



Social i ciutadana

Documents adjunts
Activitats didàctiques
Es trobarà informació complementària al web El General Batet i els Fets d’Octubre
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