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La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
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2.- Memòria del treball (informe científic) 
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1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
El desenvolupament de competències bàsiques de pensament històric en els joves a través de l'ensenyament de la 
història de Catalunya  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte sorgeix d’una necessitat que ens han fet arribar professorat de ciències socials de centres del nostre entorn: 
“la inexistència de material adequat sobre la història i la cultura catalana per utilitzar en l’ensenyament dels joves a 
l’ESO”.  
Davant d’aquest context, el projecte de recerca i innovació docent s’inserta en una línia centrada en els aportacions de 
l’ensenyament-aprenentatge de la història en general, i de la història de Catalunya en particular, en contextos 
interculturals, la construcció d’identitats i la formació de la ciutadania democràtica. Així mateix, es basa en una 
concepció de l’ensenyament que posa l’èmfasi en el desenvolupament de la consciència històrica i les competències 
narratives. 
Els supòsits de l’alumnat sobre la història i el seu ensenyament-aprenentatge dels quals parteix aquesta recerca, són 
molt similars als que es plantegen investigacions d’aquest àmbit: a) la Història és un recull de fets del passat d’un lloc 
específic, i no de molts llocs ni de molts fets relacionats, b) la Història és una narració objectiva, i c) les 
representacions/interpretacions històriques es construeixen des del presentisme i a partir de judicis ètics, 
La nostra recerca considera la importància d’insistir en el fet que la finalitat de tota educació hauria de ser la 
interculturalitat, perquè la societat és plural i diversa i, per tant, l’educació i la formació haurien de donar respostes 
positives a aquest fet. L’educació intercultural no hauria de ser només un discurs, sinó que hauria de ser una pràctica. 
Per això, la recerca que va prioritzar els següents propòsits: 
―Identificar i analitzar les estratègies i dificultats de l’alumnat per establir relacions temporals. 
―Identificar i analitzar les estratègies històrico-narrativesque utilitza l’alumnat per a construir i emetre judicis històrics. 
―Identificar i analitzar la forma com l’alumnat organitza els elements del discurs històric i com causalitza un fet històric.

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project appears from a need that they have made to arrive teaching staff of social sciences of centres of 
our environment to us: "the nonexistence of suitable material about the Catalan history and the culture to use 
in the education of the students in the ESO". 
In the face of this context, the project of research and educational innovation is inserted in a centred line in the 
contributions of the learning of the history in general, and of the history of Catalonia in particular, in 
intercultural contexts, the construction of identities and the formation of the democratic citizenship. Likewise, a 
conception of the education that puts the emphasis in the development of the historical consciousness and the 
narrative competences is based on. 
The suppositions of the students about the history and their education of which splits this research, are very 
similar to those that consider research of this area: a) the History is a collection of facts of the past of a specific 
place, and not of many places nor of many facts being related, b) the History is an objective narration, and c) 
the historical representations/interpretations are constructed from the present and from judgements ethical, 
Our research considers the importance to insist on the fact that the purpose of every education should be the intercultural, because 
the society is plural and diverse and, therefore, the education and the training should give positive answers to this fact.  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
The intercultural education should not be only a speech, but it should be a practice. Because of that, the 
research that prioritized the following purposes: 
-Identifying and analyzing the strategies and difficulties of the students in establishing temporary relationships.
-Identifying and to analyze the historic and narratives strategies that the students use to construct and to issue 
historical judgements. 
-Identifying and to analyze the form how the students organize the elements of the speech historical and like to construct the 
causality in a historical fact. 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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Memòria justificativa 2006ARIE10022 (curs: 2007-2008) 
“El desenvolupament de competències bàsiques de 
pensament històric en els joves immigrants a través de 
l'ensenyament de la història de Catalunya” 
 

 

 

1. Continuació del projecte 2005ARIE10027 

Com a continuació del projecte 2005ARIE10027, el projecte portat a terme aquest curs 2007-
2008 (2006ARIE10022) es va plantejar dos reptes: 

― Experimentar en aules ordinàries, ja que en l’anterior projecte només es va treballar amb 
alumnat de l’aula d’acollida 

― Analitzar i aprofundir en el desenvolupament de l’empatia i de la temporalitat, a partir de 
la narració històrica com a estratègia per aprendre història. 

 

 

2. Constitució del grup de recerca i innovació docent 

En el moment de sol·licitar l’ajut 2006ARIE-10022, el grup de recerca i innovació docent 
estava format per 14 docents de l’àmbit universitari (6) i de l’educació secundària (8). En les 
primeres setmanes de la investigació, per motius diversos una professora d’ESO van 
renunciar a continuar en el procés i quatre professors van manifestar el seu interès per 
participar-hi. 

Per tant, el grup de docents que hem estat treballant durant aquest curs 2007-2008 ha estat 
format per les 18 persones següents: 

*Investigador principal: Dr. Joan Pagès i Blanch (Universitat Autònoma de Barcelona). 

*Professorat d’universitats catalanes: Universidad Autónoma de Barcelona (Dra. 
Neus González, M. Paula González, Rodrigo Henríquez, Dra. Cecília Llobet), Universitat 
Ramon Llull (Dr. Francesc Riera), Universitat Rovira i Virgili (Dr. Antoni Santisteban). 



 
 

 
 

*Professorat de centres d’educació secundària: Joan Berlanga (IES Pere Calders, 
Cerdanyola del Vallès), Dra. Agnés Boixader (Escola Pia, Granollers), Teresa Casas (IES 
Montserrat Roig, Terrassa), Joan Llusà (Col·legi Mare de Déu del Roser, Sant Vicenç de 
Castellet), Anna Piqué (assessora LICS a la Delegació Territorial del Vallès Occidental), 
Isabel Ramírez (IES Can Jofresa, Terrassa), Jaume Serra (IES Nicolau Copèrnic, Terrassa). 

*Les baixes respecte de la sol·licitud realitzada han estat de: Carme Marta Rodríguez 
González. 

*Les altes respecte de la sol·licitud realitzada han estat de: Pilar Abad (tècnica d’educació de 
Cerdanyola del Vallès), Pilar Cardeñosa (IES Forat del Vent, Cerdanyola del Vallès), Vicent 
Espí (IES Banús, Cerdanyola del Vallès), Marina Fernández (Escola Pia, Granollers). 

 

 

3. El projecte 

La realitat catalana és multicultural per partida doble. Per una banda, Catalunya té una 
llengua i una història pròpies que conviuen  amb la llengua castellana i la història d’Espanya. 
Per una altra, la procedència dels immigrants és doble: els que dominen la llengua castellana 
però no la catalana (immigrants procedent d’Amèrica Llatina) i els que no dominen cap de les 
dues llengües oficials (immigrants d’origen europeu, africà i asiàtic). 

Però l’existència de cultures diverses en la nostra societat no és un fenomen nou, ja que en 
els països mediterranis, i en particular a Catalunya, els desplaçaments de població han estat 
constants durant tota la seva història.  

El projecte sorgeix d’una necessitat que ens han fet arribar professors i professores de 
ciències socials, geografia i història i responsables d’aules d’acollida de centres del nostre 
entorn:  

“la inexistència de material adequat sobre la història i la cultura catalana per utilitzar 
en l’ensenyament dels joves immigrants a l’ESO”.  

Davant d’aquest context, el projecte de recerca i innovació docent s’inserta en una línia 
centrada en els aportacions de l’ensenyament-aprenentatge de la història en general, i de la 
història de Catalunya en particular, en contextos interculturals, la construcció d’identitats i la 
formació de la ciutadania democràtica. Així mateix, es basa en una concepció de 
l’ensenyament que posa l’èmfasi en el desenvolupament de la consciència històrica i les 
competències narratives. 

Els supòsits de l’alumnat sobre la història i el seu ensenyament-aprenentatge dels quals 
parteix aquesta recerca, són molt similars als que es plantegen investigacions d’aquest 
àmbit: 

― la Història és un recull de fets del passat d’un lloc específic, i no de molts llocs ni de molts 
fets relacionats, 



 
 

 
 

― la Història és el relat d’històries nacionals, dels grans personatges, també d’altres països 
i d’altres personatges, però sense relació amb els propis, 

― la Història és una narració objectiva, 

― les representacions/interpretacions històriques es construeixen des del presentisme i a 
partir de judicis ètics, 

La nostra recerca considera la importància d’insistir en el fet que la finalitat de tota educació 
hauria de ser la de ser la interculturalitat, perquè la societat és plural i diversa i, per tant, 
l’educació i la formació haurien de donar respostes positives a aquest fet. L’educació 
intercultural no hauria de ser només un discurs, sinó que hauria de ser una pràctica. 

Per això, la recerca que va prioritzar els següents propòsits: 

― Identificar i analitzar les estratègies i dificultats de l’alumnat per establir relacions 
temporals. 

― Identificar i analitzar les estratègies històrico-narratives (de contingut i de forma) que 
utilitza l’alumnat per a construir i emetre judicis històrics. 

― Identificar i analitzar la forma com l’alumnat organitza els elements del discurs històric i 
com causalitza un fet històric. 

Els objectius de les UD que es van dissenyar van ser: 

― Utilitzar comparacions i diferenciacions històriques. 

― Utilitzar connectors lingüístics que permetin establir les comparacions i les 
diferenciacions històriques. 

― Utilitzar frisos cronològics, on s’expliciti la diferenciació temporal. 

― Utilitzar esquemes conceptuals que sintetitzin i jerarquitzin els principals elements 
conceptuals. 

― Expressar judicis en primera persona (singular o plural). 

― Construir judicis argumentats. 

― Construir el discurs històric a partir de la “narració causal”. 

S’insisteix en el fet que les competències que s’haurien de treballar haurien de centrar-se en 
els següents aspectes: 

― Relacionals: establir vincles temporals i conceptuals (analogies, comparacions, 
diferenciacions, similituds, simultaneïtats…) 

― Empatia històrica: posar-se en el lloc de l’altre (judicis reflexius/històrics (síntesi i anàlisi), 
judicis ètics…) 

― Intertextualitat: reconèixer i utilitzar diferents discursos històrics i socials per comprendre 
la complexitat (objectivitat, subjectivitat…) 

― Narratives: parlar i escriure història (causalitat…) 



 
 

 
 

 

 

4. El desenvolupament del projecte 

Durant el curs 2007-2008, el projecte es divideix en cinc fases que es desenvolupen de la 
següent manera: 

 

**Fase 1: Presentació de les conclusions definitives de la recerca anterior <Es va realitzar 
una reunió plenària (17.09.2007)>. 

Es van presentar els resultats finals obtinguts de l’anàlisi en profunditat de la recerca del curs 
anterior, ja que si bé es tenien resultats parcials durant el mes de juny, durant el mesos 
d’estiu es va aprofitar per analitzar amb més profunditat les entrevistes realitzades i les 
respostes de l’alumnat que havia participat en el desenvolupament de les unitats didàctiques. 

Les conclusions obtingudes de l’anàlisi de tota la informació recollida (entrevistes i unitats 
didàctiques) es van estructurar en una comunicació presentada al “Colloque annuel 
international des didactiques de la géographie et de l'histoire. Théories et expériences dans 
les didactiques de la géographie et de l’histoire : la question des références pour la recherche 
et pour la formation. Centre IUFM de Valenciennes – 12-13 novembre 2007”. El més rellevant 
es reprodueix a continuació: 

[…] « Parmi les difficultés normales dans l’apprentissage de l’histoire aux âges 
correspondants aux élèves de ESO (12-16 ans), nous avons observé des discontinuités 
lorsqu’il s’agissait de relier certains problèmes historiques du passé à des questions du 
présent,  concrètement parmi les représentations de « l’histoire patrie » et de l’histoire 
actuelle de leurs pays d’origine. Ces discontinuités vont en augmentant lorsqu’il s’agit 
d’établir la même relation entre le passé et le présent de l’histoire de la Catalogne/Espagne. 
Ce lien se révèle fondamental si l’on souhaite développer des compétences de pensée 
historique qui permettent un lien moral entre la connaissance du passé et la compréhension 
du présent (Rüsen, 1992; 2001). 
Cette discontinuité n’est pas seulement de caractère conceptuel (concepts, faits, 
personnages, dates de l’histoire de la Catalogne et de l’Espagne) mais elle aussi 
fondamentalement une discontinuité narrative puisque les élèves immigrants ne peuvent pas 
insérer dans une trame significative les nouveaux événements, les personnages et les 
concepts qui, en définitive, permettent d’expliquer toute histoire et en même temps de 
comprendre le passé comme un continuum qui relie une histoire individuelle à une histoire 
sociale (Tutiaux-Guillon, 2003).  
Dans une recherche récente (Henríquez, 2003), on a signalé que l’un des problèmes de 
l’apprentissage de l’histoire pour les élèves immigrants sont les discontinuités narratives de 
leurs explications historiques.  
L’importance du développement des compétences narratives est justement qu’il sert à 
structurer cognitivement l’importance du passé dans la construction du présent ou, comme le 
signale Rüsen, pour donner une forme à la conscience historique. Pourtant, cette 
discontinuité représente aussi un défi lorsque l’on pense aux contenus de l’histoire de la 
Catalogne afin de présenter des problèmes historiques en relation stricte avec les problèmes 
du présent (Pagès-Benejam, 1997) pour que la narration soit en relation avec l’expérience 
historique (Ankersmit, 2004). Cette problématique a été décrite par Von Borries (2006) dans 
une étude où il explique que cette absence de lien peut exister pour des cas extrêmes 
comme celui des élèves turcs qui vivent en Allemagne et qui commentent qu’Hitler est un 



 
 

 
 

problème concernant les Allemands et pas eux, par exemple.  
Comme le signale Rüsen dans ses travaux, le passé historique ne peut être réduit à être 
seulement rappelé par la connaissance humaine, mais il doit être complété par les 
expériences et les attentes des personnes afin qu’il ait une fonction d’orientation morale. Pour 
définir le lien temporel existant entre le passé, le présent et le futur, Rüsen utilise le concept 
de conscience historique. La conscience historique est un ensemble d’opérations mentales 
(cognitives, émotionnelles, conscientes et inconscientes) avec lesquelles le temps humain, 
ressenti sous forme de mémoire, utilise ces opérations comme modes d’orientation dans la 
vie quotidienne.  
Le lien établi entre le passé, le présent et le futur se réalise à travers la forme linguistique de 
la narration. La narration de l’histoire synthétise les différentes dimensions du temps avec 
des valeurs morales et des expériences. Comme le précise Rüsen, la conscience historique 
développe une compétence narrative chez les personnes, compétence qui permet d’orienter 
la vie pratique du présent grâce au souvenir de la réalité passée.  
La compétence consistant à relier le passé au présent peut être atteinte grâce à la 
narrativisation du passé en structures permettant de rapprocher de nouveaux contenus du 
passé à l’expérience du présent et à sa narration postérieure dans un discours historique. 
Comme le signale Mink (1987), la narration est un instrument cognitif étant donné qu’à 
travers elle circulent l’explication historique et la construction causale du passé. L’importance 
de l’analyse de ce processus de l’apprentissage historique a amené certains auteurs à 
étudier la relation entre l’apprentissage historique et les formes du discours historique.  
Comme l’ont précisé d’autres recherches (Carretero, 1995), les élèves ont tendance à 
considérer comme plus déterminantes les actions des individus que l’influence des structures 
sociales, politiques et économique comme élément central de l’explication causale (Plá, 
2005), et ce certainement à cause du fait que c’est le modèle discursif et narratif de 
beaucoup de documentaires qui sont étudiés dans les classes d’histoire.  
Une des conclusions de cette étude est que l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire en 
contextes interculturels doit tout d’abord considérer l’utilisation des structures narratives. Les 
résultats de la première phase (entretiens groupaux) ont mis à jour la présence de ces 
discontinuités lorsqu’il fallait se situer dans l’histoire de la Catalogne. Une grande majorité 
d’élèves interviewés ne savaient pratiquement rien ni de l’Espagne ni de la Catalogne avant 
d’arriver, et les contenus qu’ils connaissaient étaient des questions ponctuelles : certains 
personnages, de brèves narrations d’épisodes « nationaux » et des questions du présent, 
argumentées pour la plupart grâce aux moyens de communication. Ces éléments sont isolés 
et peu connectés les uns avec les autres, pour cette raison ils ne peuvent acquérir une 
signification historique ni ne peuvent être expliqués avec des structures historiques 
narratives, même si beaucoup d’élèves dominaient certains concepts historiques qui les 
aidaient à expliquer certains aspects significatifs de leur passé (individuel et social) et de leur 
présent. Bien qu’il y ait eu des difficultés pour raconter les événements et expliquer les 
causes, les explications qui surgissaient privilégiaient l’intentionnalité individuelle. Les 
nouveaux contenus de l’histoire de la Catalogne étaient incorporés à l’intérieur de ces 
discontinuités narratives.  
Il s’est avéré évident que la qualité des explications historiques des élèves s’est améliorée à 
la suite de l’unité didactique (phase deux). Malgré la limitation de temps (pour divers motifs, 
l’activité didactique a été réalisée en trois sessions d’une heure), les débats générés entre les 
élèves lorsqu’il fallait chercher la cause principale démontrent que les contenus de l’histoire 
de la Catalogne peuvent devenir significatifs s’ils sont insérés à l’intérieur d’une trame 
narrative permettant de raccourcir l’espace qui existe entre l’expérience de l’histoire et 
l’expérience historique.  
Cette question nous démontre le fait que l’apprentissage de l’histoire ne serait pas déterminé 
par l’origine socioculturelle des élèves, mais par le développement des compétences de 
pensée historique privilégiant les « formes » acquises par le discours historique ainsi que 
celles qui travaillaient déjà les contenus de l’histoire. Les réponses données par les élèves 
pour expliquer le passage de la dictature franquiste à la démocratie démontrent que les 
élèves privilégient le format explicatif unicausal, avec différents degrés de complexité. Les 



 
 

 
 

réponses les plus complexes ont incorporé des questions structurelles, des concepts et des 
quasi-personnages, expliquant le changement social et la relation avec le présent à partir, 
surtout, de jugements de valeur sur la validité de la dictature et de la démocratie comme 
systèmes politiques. Les réponses complexes ont combiné l’aspect causal à proprement 
parler avec les expériences et les attentes des élèves. La caractérisation du sens de l’histoire 
(« l’histoire s’améliore en Catalogne ») dans un sens ascendant permet la connexion entre 
les compétences narratives de contenu, de forme et de fonction dont parle Rüsen». 

GONZÁLEZ, N.-HENRÍQUEZ, R.-PAGÈS, J. (2007) «Le développement de 
compétences de pensée historique chez des élèves immigrants au moyen de 
l’histoire de la Catalogne». 

 

**Fase 2: Construcció del marc teòric <Es van realitzar dues reunions plenàries (08.10.2007, 
29.10.2007)>. 

Durant les setmanes de treball en la construcció del marc teòric, es va recordar la feina feta 
durant el curs passat (2006-2007), es van presentar algunes recerques realitzades sobre el 
tema d’aquest projecte, i es van presentar noves lectures, que van servir per construir els 
referents comuns a tots els docents. La lectura i l’anàlisi conjunta va permetre compartir 
significats, idees, conceptes i interpretacions sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la 
història en contextos interculturals.  

La valoració de les aportacions de cadascuna de les lectures, més altres fetes per membres 
del grup, va permetre poder explicitar que el cas català no és únic ni és excepcional. Una 
realitat tan complexa, i alhora tan enriquidora, es dóna en molts altres contextos de països 
del nostre entorn sociocultural. Les lectures i les altres experiències van permetre construir el 
marc teòric que ha orientat i justificat el treball desenvolupat durant tot el curs 2007-2008. 

 

**Fase 3: Disseny de dues unitats didàctiques <Es van realitzar diverses reunions durant el 
mesos de novembre a març>. 

Entre els mesos de novembre de 2007 i de març de 2008 es van realitzar vàries reunions per 
anar dissenyant les UD. Per aquesta fase, el grup es va dividir en dos grups que van 
funcionar autònomament. 

Es va decidir dissenyar dues unitats didàctiques: 

― Les migracions, un fenomen nou? (3r i 4t ESO) 

― Podem conviure persones de diferents cultures? (1r i 2n ESO) 

Aquestes unitats responen tant als objectius de la recerca com als objectius didàctics 
proposats pel curriculum vigent. 

Ambdues segueixen el mateix esquema: 

― Es dissenyen activitats per a 6 sessions d’una hora cadascuna, aproximadament. 

― La primera i la sisena sessió són iguals per a les dues UD, ja que es pretén poder 
comparar els resultats d’ambdues. 



 
 

 
 

o La primera sessió té com a objectius qüestionar a l’alumnat si “És possible la 
convivència entre persones de cultures diferents?” 

o La darrera sessió té com a objectiu fer que l’alumnat es posin en el lloc d’una 
persona que ha d’aconsellar sobre el fet migratori, “I tu, què aconsellaries?”. 

― Les altres sessions se centren en el desenvolupament dels continguts específics: 

UD 1: Les migracions, un fenomen nou? (3r i 4t ESO) 

o Sessió 2. La immigració suposa perdre la identitat?, a partir de la lectura de:  

- “Ocho ciudades catalanas tienen más del 30% de inmigrantes”, La 
Vanguardia, 04/02/2008;  

- “Najat El Hachmi guanya el Premi Ramon Llull”, Vilaweb, 
31/01/2008;  

- MAALOUF, Amin. Les identitats que maten. Per una mundialització 
que respecti la diversitat. Barcelona: Edicions La Campana, 1999. 
(pags 30-31, 34-35). 

o Sessió 3. Immigràvem en el segle XX?: anàlisi de l’evolució de la població de 
Terrassa i el seu origen des de principis del segle XX fins a l’actualitat. 

o Sessió 4. A La immigració pot suposar enriquiment?: l’anàlisi de l’aportació de la 
cultura grega clàssica a la nostra cultura actual. 

o Sessió 5. Immigraven a la Prehistòria?: anàlisi dels processos migratoris de 
l’homo sàpiens. 

UD 2: Podem conviure persones de diferents cultures? (1r i 2n ESO) 

o Sessió 2. Realment, som tan diferents?: comparació entre les cultures de l’Islam, 
el Judaisme i el Cristianisme durant l’Edat Mitjana a Catalunya. 

o Sessió 3. La convivència és possible?, anàlisi de frisos cronològics, textos i 
mapes del període de coincidència de les tres cultures a Catalunya (de 711 al 
1492). 

o Sessió 4. Què implica la convivència?, anàlisi i interpretació de dos textos: “La 
Torre de la Minyona, llegenda popular del segle XI” i “Els tres pergamins de 
Ripoll”, de l’Oriol Vergés (1998, Barcelona). 

o Sessió 5. Coexistim, convivim o ens convenim?, anàlisi i valoració del contingut 
de dos textos: CATLOS, B. (2001) “Cristians, musulmans i jueus a la corona 
d’Aragó. Un cas de conveniència”. A: L’Avenç, núm. 263, pàg. 8-15, i CAROLINE 
Roe (1999) Remeis i traïcions. Cròniques d’Isaac el cec. Barcelona: Edicions 62-
Emecé eds. 

 



 
 

 
 

**Fase 4: Anàlisi de l’aplicació de les UD <Es van realitzar diverses reunions durant el mesos 
de juny>. 

Durant els mesos d’abril i maig es van portar a terme les dues unitat didàctiques. Encara no 
estan analitzats tots els materials, però les valoracions globals del professorat que ha aplicat 
les UD és altament positiva, ja que la predisposició i la motivació de l’alumnat ha estat molta 
alta, així com també la participació. Les primeres impressions obtingudes han estat que els 
materials s’han adequat força al temps disponible i a la tipologia de l’alumnat. A més, de 
respondre als objectius de la recerca i d’aprenentatge fixats prèviament. 

De les valoracions fetes pel professorat en destaquem les següents frases que considerem 
força il·lustratives dels resultats obtinguts i de la feina feta: 

― (AB) Valoro molt positivament el procés seguit i que va fer que ja en les primeres 
reunions es tinguessin força clars els criteris de la recerca, els continguts a desenvolupar 
i els condicionants amb els que ens trobaríem. Penso que això ha fet que el procés 
d’elaboració de les UD fos més àgil que en l’2005ARIE. L’equip que va decidir els criteris 
i que va pensar tot el procés ho va fer amb molt encert. 

― (PC) En general, l’experiència ha estat molt i molt positiva. Els alumnes han fet amb gust 
les diferents activitats, i els han servit per repassar i consolidar els coneixements que han 
assolit al llarg del curs. Una cosa molt bona és que alumnes amb motivació zero per 
l’estudi i la feina s’han engrescat en aquesta unitat, i han treballat força. 

― (JS) Sense conèixer-ne el resultats, crec que els materials que varem elaborar eren molt 
adequats als objectius que pretenien. Trobo molt correcte el procés de treball en equip, i 
crec que també ha estat efectiu, si més no en el que he conegut previ a l'aplicació 

― (AB) Em sembla que per desenvolupar competències ciutadanes es requereix dominar el 
llenguatge de la narració, per construir-la i per interpretar-la, desenvolupar l’empatia, la 
comprensió de l’altre, el coneixement i el respecte a l’altre, la capacitat de construir un 
projecte comú, que permeti deixar de veure l’altre com un estrany, un estranger i en canvi 
ens el faci valorar per tot allò que hi tenim en comú, per tots aquells elements que ens fan 
iguals. Només si sabem com construíem les narracions pròpies podrem entendre les 
narracions alienes.  

― (IR) La importància de les competències narratives. Ja he comentat moltes vegades 
aquesta meva "fixació". Els alumnes avui (en general, o potser en el meu entorn 
educatiu) estan poc acostumats a elaborar discursos, tant escrits, com orals (per a mi 
imprescindibles), que tinguin una coherència de pensament, i de coneixements 
reflexionats. Acostumen a tenir un lèxic pobre, inclús en la comunicació quotidiana, no 
dominen el vocabulari específic, i expressar-se amb criteri i amb compromís, els costa 
fer-ho. No perquè no puguin, sinó perquè, probablement, els professors no els hem 
ajudat massa a aprendre'n. En aquest sentit, les unitats didàctiques preparades han 
tingut molt present aquest objectiu. 

― (TC) Molta part del treball es basava en opinions... per això ells han posat el que han 
volgut i ho han fet notar, “si tu em demanes la meva opinió tu no m’ho pots jutjar ni 



 
 

 
 

valorar”... Realment han compartit opinions i idees per consensuar les respostes... El 
treball els ha agradat i interessat a molts d’ells, especialment als més integrats. Però els 
que tenen posicions més xenòfobes s’han rebotat, ja que els increpava i els feia 
plantejar-se les seves creences i opinions. 

―  (AB) Les unitats didàctiques que s’han elaborat enguany les trobo, en principi i sense 
conèixer-ne els resultats de la implementació, molt ben pensades, molt ben 
estructurades. Hi ha varietat d’activitats, que obliguen l’alumnat a posar en funcionament 
moltes habilitats cognitives i que suposo que els poden ajudar a desenvolupar aquelles 
competències que ens proposàvem. Les activitats són àgils, de resolució clara, senzilla, 
però forçant suficientment l’alumnat. En les UD es convida l’alumnat a pensar, relacionar, 
raonar, valorar, seleccionar, decidir, opinar, posar-se en la pell d’altres persones, etc. 
També els permet (o obliga) a treballar amb fonts d’informació diverses.  

 

**Fase 5: Anàlisi dels resultats de les UD <Actualment s’estan analitzant les dades 
obtingudes>. 

L’anàlisi de resultats s’està realitzant actualment. Tot i que aquest projecte forma part de la 
convocatòria del 2006ARIE, es va rebre la conformitat del projecte força més tard i ja va 
entrar en la dinàmica del curs 2007-2008. És a dir, el projecte no es va poder començar fins 
al setembre de 2007. 

Fins al moment, els resultats parcials obtinguts s’han presentat públicament a: 

GONZÁLEZ, N.-HENRÍQUEZ, R.-PAGÈS, J. (2008) “Enseñanza y aprendizaje de la 
historia en contextos interculturales. Una experiencia de investigación y 
aplicación didáctica con consecuencias curriculares”. A: ÁVILA, RM. – CRUZ, 
A. – DIEZ, C. Didáctica de las Ciencias Sociales, currículo escolar y Formación 
de Profesorado. Baeza: AUPDCS. 

 
GONZÁLEZ MONFORT, N. – HENRÍQUEZ, R. –PAGÈS, J. (2007) “El desarrollo de 

habilidades de pensamiento histórico en alumnos inmigrantes a través de la 
historia de Cataluña”. A: Colloque annuel international des didactiques de la 
géographie et de l'histoire «Théories et expériences dans les didactiques de la 
géographie et de l’histoire : la question des références pour la recherche et pour 
la formation» Centre IUFM de Valenciennes -- 12 & 13 novembre 2007 (CD-
Rom). 

 

També es presentaran a: 

González Monfort, N. - Henríquez Vásquez, R. - Pagès Blanch, J. (2008) “Empathie 
historique pour un présent changeant. L'enseignement et l'apprentissage de la 
compréhension historique à travers une expérience didactique ». A : Colloque 
"Didactiques de l’Histoire, de la Géographie et de l’Éducation à la Citoyenneté". 



 
 

 
 

Enjeux du Monde, enjeux d’apprentissage en histoire, géographie, éducation à 
la citoyenneté Quels apports des didactiques?. Nantes: IUFM-Université de 
Nantes. [resum acceptat pel Comitè cièntífic]. Nantes, 8-9 décembre 2008 

González, N. - Henríquez, R. - Pagès, J. – Santisteban, A. (2009) “El aprendizaje de 
la empatía histórica en Educación Secundaria. Análisis y proyecciones de una 
experiencia didáctica sobre el conflicto y la convivencia en la Edad Media”. A: 
AA.VV. La educación de la ciudadanía europea y la formación del profesorado. 
Un proyecto educativo para la "estrategia de Lisboa". Bolonia: Universitá 
diBologna XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 
[resum acceptat pel Comitè científic]. Bolonia: 31 març, 1-4 abril 2009. 

 

5. Algunes dades estadístiques 

Finalment, les UD s’han realitzat als següents centres: 

― IES Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès), 25 alumnes de 1r ESO 

― Col·legi Mare de Déu del Roser (Sant Vicenç de Castellet), 27 alumnes de 2n ESO 

― IES Banús (Cerdanyola del Vallès), 26 alumnes de 2n ESO 

― Escola Pia (Granollers), 31 alumnes de 3r ESO 

― IES Montserrat Roig (Terrassa), 15 alumnes de 4t ESO 

El nombre final d’alumnes que han realitzat les dues UD han estat de124, en un total de 5 
centres d’educació secundària (3 públics i 2 concertats). 

 

 

6. Voluntat de continuïtat del projecte per al curs 2008-2009 

Considerem que aquest projecte necessita d’un curs més a la consolidació dels resultats 
obtinguts fins al moment. El primer any només es va treballar amb alumnat nouvingut, ja que 
es considerava que calia conèixer les representacions dels alumnes immigrants i com 
construïen el seu coneixement històric, perquè hi ha molt poca recerca en aquest àmbit. El 
segon any, a la llum dels resultats obtinguts, es va considerar necessari treballar amb un 
grup-classe “ordinari”, on hi hagués alumnat nouvingut i no nouvingut, per poder establir 
relacions i comparacions que permetessin orientar futures recerques. 

Per al tercer any, i fruit dels primers resultats obtinguts, es considera que cal és important 
investigar sobre quines són les estratègies que poden facilitar l’aprenentatge dels 
coneixements històrics i socials a partir de la construcció de narratives. És per això, que la 
sol·licitud d’un nou  projecte pretén identificar quines són les estratègies i els recursos més 
adients per afavorir que l’alumnat construeixi les seves narratives històriques i desenvolupi el 
seu pensament social, a partir de l’aprenentatge de la història. 



 
 

 
 

7. Annexos 

En el CD adjunt es troben els documents que s’han generat durant el desenvolupament 
d’aquest projecte. 

*Materials didàctics dissenyats 

Seqüència didàctica 1. “Les migracions, un fenomen nou?” 
Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO 

  
 

Dossier per a l'alumnat (pdf) Material per al fris (pdf) El fris (pdf) 

 

Seqüència didàctica 2. “Podem conviure persones de diferents 
cultures?” 

Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO 

  

Dossier per a l'alumnat (pdf) Presentació introductòria (pps) 

 



 
 

 
 

 

*Articles 

GONZÁLEZ MONFORT, Neus - HENRÍQUEZ, Rodrigo – PAGÈS, Joan (2008) 
“Enseñanza y aprendizaje de la historia en contextos interculturales. Una 
experiencia de investigación y aplicación didáctica con consecuencias 
curriculares”. 

GONZÁLEZ MONFORT, N. – HENRÍQUEZ, R. – PAGÈS, J. (2007) “El desarrollo de 
habilidades de pensamiento histórico en alumnos inmigrantes a través de 
la historia de Cataluña”.  

GONZÁLEZ MONFORT, N. - HENRÍQUEZ VÁSQUEZ, R. - PAGÈS BLANCH, J. (2008) 
“Empathie historique pour un présent changeant. L'enseignement et 
l'apprentissage de la compréhension historique à travers une expérience 
didactique”.  

GONZÁLEZ MONFORT, N. - HENRÍQUEZ, R. - PAGÈS, J. – SANTISTEBAN, A. (2009) “El 
aprendizaje de la empatía histórica en Educación Secundaria. Análisis y 
proyecciones de una experiencia didáctica sobre el conflicto y la 
convivencia en la Edad Media”.  

 

*Pàgina web 

Aquest curs s’ha dissenyat una pàgina web amb la finalitat de donar a conèixer la producció 
generada per aquest projecte de recerca i innovació i poder-ho compartir amb la comunitat 
educativa:  

<http://dewey.uab.cat/recercadcs/ARIEweb/index.htm>

 

 


