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FER ÚS D'INFORMACIÓ TEMPORAL
El temps històric
La història s’ocupa de la descripció, de l’anàlisi i de l’explicació dels fets protago-
nitzats per éssers humans ocorreguts en el passat. Els fets històrics, però, no van 
succeir en el buit. Van ocórrer en una època determinada (quan); en un espai 
concret (on); i els van protagonitzar uns subjectes concrets (qui).
El temps és un concepte fonamental per als historiadors i historiadores, perquè; grà-
cies a aquest concepte es poden organitzar els esdeveniments. És a dir, establir el que 
va ocórrer abans i després (successió; passat, present i futur), el que va ocórrer en dos 
espais al mateix temps (simultaneïtat), i quant va durar un fet o esdeveniment (durada).

La comprensió del temps
Per fer comprensible el temps, la història usa una sèrie de fórmules. Entre aques-
tes, la cronometria, a través de calendaris i de rellotges; i la cronologia, o repre-
sentació del temps mitjançant perioditzacions i dates. 
També mesura el temps mitjançant unitats temporals de durada curta (dies, set-
manes, mesos, anys, lustres), de durada mitjana (dècades) i de durada llarga 
(segles, mil·lennis i eres). I el temps es plasma i s’ordena de forma gràfica a través 
d’eixos cronològics i de cronogrames.
•  Els eixos cronològics consisteixen en una línia o rectangle graduat sobre els 

quals se situen els fets històrics i les dates en què van succeir (A).
•  Els cronogrames usen una línia del temps comuna, en la qual s'apleguen diver-

sos aspectes d’una mateixa societat o un mateix aspecte de diverses societats. 
Generalment, el conjunt va acompanyat de dibuixos o figures representatives (B).
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1. Busca els eixos cronològics que hi ha en les pàgines d’aquest 
llibre. a) Anota les pàgines en què es troben i si són horitzontals 
o verticals. b) Cada unitat d’història s’obre amb una línia del 
temps. Alguna podria considerar-se un cronograma? Explica la 
resposta, tant si és afirmativa com si és negativa.

2.  El temps és molt present en la vida quotidiana. Per exemple 
en el llenguatge, en el pensament o en les experiències. Per parelles, 
poseu exemples de diferents usos del temps.

POSA-HO EN PRÀCTICA

Elaborar i comentar eixos cronològics
•  Per elaborar un eix cronològic s’han de seguir 

aquests passos: 
a)  Observar les dates d’inici i final, per establir la 

durada total del procés històric que s’hi ha de re-
presentar.

b)  Dibuixar l’eix i dividir-lo en trams iguals: segles, 
dècades, anys, etc.

c)  Col·locar els períodes o etapes i els esdeveniments, 
amb la data; i posar-hi un títol.

•  Per comentar un eix cronològic hem de fer el 
següent:
a)  Indicar el temps representat per delimitar l’espai 

geogràfic a què es refereix.

b)  Descriure de forma ordenada els períodes i els 
esdeveniments.

c)  Explicar les dades que conté.

En l’eix (A), per exemple, s’hi representen els períodes 
i els esdeveniments ocorreguts en l’Imperi bizantí entre 
els anys 395 i 1453. 
Els períodes estan representats per rectangles de colors, 
amb la denominació escrita a l’interior; la data dels esde-
veniments, en canvi, s’indica mitjançant marques verticals. 
Els esdeveniments seleccionats són de diversos tipus: 
polítics, religiosos i artístics. Apleguen l’evolució històri-
ca de Bizanci; és a dir, des del naixement amb la divisió 
de l’Imperi romà per Teodosi, fins a la caiguda amb la 
presa de Constantinoble per part dels turcs.  

Consells pràctics

La plasmació gràfica del temps pot fer-se de 

forma horitzontal o vertic
al. 

En l’horitzontal, les dates més antigues se si-

tuen a l’esquerra, i les més recents a la dreta. 

En la vertical, les dates més antigues es col·lo-

quen a baix, i les més recents a dalt.
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Consells pràctics

•  Evita recarregar el mapa amb dates o processos, per-

què en aquest cas és difícil interpretar-lo fàcilment.

•  Sempre que puguis, anota els 
noms en sentit horit-

zontal.
•  Per delimitar àrees geogràfiques, usa colors contr

as-

tats. Així es distingiran amb claredat.

TREBALLAR AMB MAPES HISTÒRICS
La història i l’espai
L’espai és una coordenada bàsica de la història, perquè és 
el lloc on van ocórrer els fets històrics. Aquest espai abra-
ça més o menys un escenari, que pot ser local, regional, 
continental o mundial.
Per representar l’espai, els historiadors i les historiadores 
recorren al mapa històric, un mapa temàtic en què es re-
presenten els fets del passat. Per fer-ho, s’usen símbols 
gràfics (línies, colors, tipografia, etc.) que tenen un significat 
que és necessari conèixer per interpretar-los correctament.
Gràcies als mapes històrics podem comprendre més bé els 
esdeveniments del passat i l’evolució d’aquests en el temps. 
També serveixen per fixar els continguts en la memòria, ja 
que contenen referents visuals fàcils de reconèixer.

L’elaboració de mapes històrics
1.  Seleccionar els fets històrics que s’hi volen representar  

i delimitar el marc geogràfic o escenari en què van tenir lloc.
2.  Fer un mapa bàsic de la zona geogràfica corresponent.
3.  Establir els símbols convencionals adequats i agru-

par-los en la llegenda.
4.  Representar en el mapa els fets històrics i, si és possi-

ble, les relacions entre aquests.

ALGUNS TIPUS DE MAPES HISTÒRICS
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1. Elabora un mapa sobre l’extensió actual del món mu-
sulmà.
Actualment, els mapes històrics es poden elaborar amb 
eines informàtiques. Entra a l’espai personal del web 
www.barcanova.cat i visita l’enllaç que et proposem.

2. Analitza el mapa que hi ha a la pàgina 33 amb les 
principals rutes comercials en el món musulmà durant 
l’edat mitjana i comenta’l.

POSA-HO EN PRÀCTICA

El comentari de mapes històrics
1. Identificació
Consisteix a determinar els elements bàsics del mapa. Per fer-ho, s’ha de precisar el següent:•  El tema: polític, econòmic, demogràfic, cultural, ar-tístic.
•  L’espai geogràfic al qual es refereix: local, regio-nal, continental, mundial.
•  La cronologia: data i etapa històrica.•  La forma de representar la informació: des-cripció dels símbols usats en la llegenda o cartel·la.
2. Interpretació 
Es tracta d’explicar la informació que conté el mapa amb els coneixements que es tenen sobre el tema. Se n’han de comentar una sèrie d’aspectes, com ara la importància històrica del fet representat, el context històric en el qual s’emmarca, les causes que l’expli-quen i les conseqüències per a la història posterior.

3. Conclusió
Per acabar, s’ha de fer una breu síntesi final sobre la informació proporcionada pel mapa històric. 

Comentem un mapa històric
Un comentari bàsic del mapa A, situat a la pàgina anterior, seria el següent:

1. Identificació. Es tracta d’un mapa de tema polític en el qual es pot veure l’expansió històrica de l’islam fins a l’any 750. L’espai geogràfic representat inclou parts d’Àfrica, d’Europa i d’Àsia. 
En aquest espai ampli s’assenyalen, mitjançant gam-mes de colors, les conquestes fetes pels musulmans en tres etapes diferenciades: fins a la mort de Maho-ma (632 dC); durant l’anomenat califat ortodox (632-660 dC), i durant el califat omeia (660-750).
2. i 3. Interpretació i conclusió. L’expansió de l’islam es va iniciar en vida de Mahoma, i es va perllongar en el temps fins a l’any 827, en ple califat abbassí. 
Durant l’extens període temporal representat en el mapa, els musulmans van formar un gran imperi im-pulsats per causes com la força de la fe, un exèrcit poderós i la debilitat dels adversaris. Com a conse-qüència de l’expansió, l’islam es va estendre pel nord d’Àfrica i per la major part de la península Ibèrica; va reduir el territori ocupat per l’Imperi bizantí; i la nova religió va arribar a l’Indus, a l’Àsia. En l’espai ocupat per l’antic Imperi romà van conviure, per tant, durant tota l’edat mitjana, tres civilitzacions.
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ANALITZAR OBRES D’ART (I). L’ARQUITECTURA
Obres d’art i estils artístics
Una obra d’art és una creació humana feta amb la intenció de 
produir quelcom bell. El concepte de bellesa, tanmateix, és diferent 
segons les cultures, les èpoques i les persones.
L’art es manifesta en moltes activitats humanes. Entre aquestes 
en destaquen tradicionalment tres: l’arquitectura, l’escultura i la 
pintura. En cada una, les obres d’art s’agrupen en estils artístics, 
o conjunt de formes artístiques que es repeteixen de forma similar 
al llarg d’un període de temps.

Els elements arquitectònics
L’arquitectura és la tècnica dedicada a planejar, dissenyar i construir 
edificis. Aquesta tècnica expressa la idea de bellesa de les persones 
que els van fer i, a través de les formes artístiques, aquests edificis 
ens informen de l’època o del moment històric en què van sorgir.
La millor manera de conèixer una obra arquitectònica és contem-
plar-la i recórrer-la físicament. No obstant això, per estudiar-la 
en profunditat, se solen usar dibuixos o imatges com la planta, 
l’alçat, la secció i les vistes.
•  La planta (A) és un dibuix a escala, a poca altura del terra, se-

gons un tall horitzontal. Amb aquesta podem apreciar, sobretot, la 
distribució dels espais i els elements sustentadors de l’edifici: 
murs, pilars, columnes i voltes.

•  L’alçat (B) és un dibuix que representa l’aspecte frontal de l’edi-
fici, normalment de la façana. 
Ens permet apreciar-ne els elements principals, com la disposició 
dels murs i dels buits (portes, finestres) i la distribució de la 
decoració.

•  La secció (C) és un dibuix que reprodueix l’aspecte de l’edifici 
tallat segons un pla vertical. 
Ens informa sobre els tipus d’arcs, les altures o els pisos de 
l’edifici, les voltes, els suports, etc.
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•  Les vistes (D i E) són imatges que reprodueixen una 
vista real de l’edifici. Normalment, són fotografies, de 
l’exterior o de l’interior. Gràcies a aquestes, podem apre-
ciar els elements arquitectònics de l’edifici, com ara murs, 
cobertes, buits, decoració, lluminositat interior, etc.

L’anàlisi d’obres arquitectòniques
1.  Identificació. Consisteix en el reconeixement general 

de l’obra: nom, tipus d’edifici (temple, palau, catedral, 
etc.) i funció (religiosa o civil).

2.  Anàlisi estilística. Descriure’n els elements, com 
el material usat (pedra, maó, fusta), els suports que el 
sostenen (murs, columnes, pilars), les cobertes (allin-
danades o planes, voltades o corbes) i les formes 
arquitectòniques (mida de l’edifici, distribució de l’es-
pai, elements decoratius, etc.).

3.  Classificació. Enquadrar l’obra en l’estil, període 
o escola corresponent a partir de les característiques 
assenyalades abans; indicar-ne l’autor, l’escola i la 
cronologia, si es coneixen, i explicar el context històric 
en què va ser creada.

Comentem una obra arquitectònica
Apliquem la tècnica a les imatges D i E.
1.  Identificació. Es tracta de dues vistes —una d'inte-

rior i una altra d'exterior— de l’església de Santa Fe 
de Concas. Per tant, aquesta obra arquitectònica té 
una funció religiosa.

2.  Anàlisi estilística. En la vista interior s’hi aprecia el 
material constructiu: la pedra; els suports: el mur, que 
té un gruix considerable a fi de suportar el pes de la 
coberta; el pilar i les columnes. La coberta és voltada. 
És una volta de canó, reforçada per arcs doblers, el 
pes de la qual és suportat per pilars. L’edifici és de 
grans dimensions, i s’hi aprecien la nau central i la 
capçalera. La decoració és escassa: es redueix als ca-
pitells.
La vista exterior correspon a la façana principal, que 
es disposa en tres trams corresponents a la nau prin-
cipal, més ampla, i a les dues naus laterals. En el cos 
principal s’obre la portalada, i els laterals estan rema-
tats amb torres.

3.  Classificació. Tots els elements descrits ens conduei-
xen a concloure que aquesta és una església d’estil 
romànic. Aquestes obres es van fer entre els segles xi 
i xii i reflecteixen la religiositat i la importància dels 
pelegrinatges.

1. Comenta, breument, l’alçat B i la secció C.

2. Analitza la imatge situada a la dreta, una vista de la cate-
dral alemanya de Worms.

3. Dissenya una fitxa per reconèixer l’art romànic. Després 
exposa el contingut a l’aula davant els companys i compa-
nyes i demana’ls-en l’opinió.

POSA-HO EN PRÀCTICA

D E

6

UNITAT 3 » TÈCNIQUES



» TÈCNIQUES

ANALITZAR OBRES D’ART (II). LA PINTURA
La pintura. Aspectes tècnics
Com ja saps, la pintura és l’art de representar persones, objec-
tes o idees. Aquesta representació s’aconsegueix amb pigments,  
o substàncies naturals en pols, barrejades amb alguna substància 
aglutinant.
El suport sobre el qual es pinta ha variat al llarg del temps. Per 
exemple, en el romànic es van utilitzar, sobretot, la taula (pintura 
sobre taula) i el mur (pintura mural).

La pintura. Aspectes formals
Cada manifestació artística té un llenguatge propi; és a dir, utilitza uns 
codis artístics que s’han de conèixer per comprendre’n el significat. 
El llenguatge pictòric té els seus. Per això, a l’hora d’analitzar una 
pintura, hem de tenir en compte una sèrie d’aspectes:
•  La línia o dibuix. És un traç fet sobre el suport corresponent. 

S’usa fonamentalment per realçar les formes, i pot anar integra-
da al quadre amb altres elements, com el color.

•  El color. És l’element principal d’una pintura. Els colors solen 
classificar-se en primaris (groc, vermell i blau) i secundaris 
(formats per la mescla dels anteriors); en càlids, perquè expan-
deixen la llum, com el vermell i el groc, i freds, perquè sugge-
reixen distància, com el blau i el verd; i en plans o uniformes, 
i degradats, si tenen tons diversos.

•  La llum. La il·luminació dels personatges o de les figures del 
quadre es pot aconseguir de moltes maneres. Unes vegades es 
distribueix de manera uniforme per totes les parts del quadre; 
d’altres serveix per destacar més unes parts que unes altres.

•  L’espai. La pintura intenta representar la profunditat a través de 
la perspectiva, una tècnica que permet crear la sensació de la 
tercera dimensió.

•  La composició. És l’ordenació harmònica de tots els elements 
del quadre. Generalment sol fer-se mitjançant figures geomètri-
ques o a través de diagonals.

EL DIBUIX

El dibuix lineal és aquell en què les figures estan 
delimitades per línies sòlides i gruixudes de color 
negre. Normalment, en un sol to. És el cas d’aquesta 
pintura, procedent de l’ermita de la Vera Cruz de 
Maderuelo (Segòvia).

EL COLOR
Colors càlids

Colors freds

Els colors càlids generen sensacions positives;  
es relacionen amb la força, l’alegria i el moviment.  
Els colors freds produeixen una impressió de repòs  
i de calma; es relacionen amb la serenitat, la pau,  
la tristesa i la soledat.

LA COMPOSICIÓ

La composició triangular ha estat una de les més 
usades per la pintura al llarg de la història.
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L’anàlisi d’obres pictòriques
1.  Identificació. Inclou precisar aspectes, com el nom; el tema (religiós, retrat, paisatge, etc.); el suport sobre el qual es pinta (mur, taula, llenç, paper, cartó, metall); i la tècnica emprada per execu-tar-les (fresc, tremp, oli, aquarel·la, etc.).2.  Anàlisi estilística. Partint del que es veu, supo-sa descriure’n els valors formals principals. En-tre aquests el dibuix (marcat o difuminat); el color (pla o degradat, càlids o freds); la llum (uniforme o sense llum, associada al color, que embolcalla les formes, etc.); l’espai (es fingeix la tercera dimensió, o no es fingeix); i la composi-ció (triangular, diagonal, radial).
També es pot parlar del volum (figures planes o amb sensació de relleu) i de la pinzellada (plana, solta, rugosa).

3.  Classificació. A partir de tots els elements an-teriors, classificarem l’obra. Per fer-ho, anome-narem l’estil, període o escola corresponent, indicarem l’autor o l'autora i explicarem el con-text històric en què va sorgir.

Comentem una pintura romànica
1.  Identificació. És una pintura de Sant Climent de Taüll, i reprodueix el pantocràtor o Crist del Ju-dici Final; és, per tant, de tema religiós. És una pintura mural, feta al fresc amb retocs al tremp.2.  Anàlisi estilística. És una pintura lineal en què la línia compleix funcions diverses: marca els con-torns per mitjà de traces negres i delimita els plans i l’espai per quadrar-la. El color és molt viu, i s’aplica de manera plana, sense gradacions. La llum no té entitat per si mateixa; tampoc no hi té importància l’espai, que es resol mitjançant registres de diferents colors. La composició és senzilla, ja que les figures es disposen de manera simètrica. És una pintura plana, perquè no té profunditat ni volum.

3.  Classificació. Les característiques anteriors ens duen a classificar l’obra com a romànica. No coneixem el nom del pintor, però sí la cronolo-gia: finals del segle xi i principi del xii. La pintura romànica tenia com a funció explicar el cristianisme al poble analfabet.

1. Aplica la tècnica i comenta una de les dues pintures 
de la pàgina anterior.

2. L’app «La Guía del Prado» reprodueix i analitza pin-
tures d’èpoques històriques molt diverses. Descarre-
ga’t l’app i, després d’explora-la, emet una opinió rao-
nada sobre la utilitat que té. Com la milloraries?

3.  Per parelles, entreu en l’espai personal del web 
www.barcanova.cat, accediu al web del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya i mireu-vos el vídeo d’art romà-
nic. Preneu-ne notes i, després, expliqueu-lo a la resta 
de la classe.

POSA-HO EN PRÀCTICA
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ANALITZAR OBRES D’ART (III). L’ESCULTURA
L’escultura. Classificació i aspectes tècnics
L’escultura és l’art de representar figures en tres dimen-
sions. A diferència de l’arquitectura, en què el que inte-
ressa és l’espai interior, en l’escultura importa l’espai que 
ocupa, com també la forma i la superfície.
Hi ha dos tipus bàsics d’escultura: l’escultura exempta, 
anomenada també de ple volum; i el relleu, que en la 
majoria dels casos acostuma a estar vinculat al monument 
arquitectònic. Tots dos tipus poden ser figuratius, si s’hi 
representen formes i temes que es poden reconèixer, com 
ara una persona, un animal o un objecte; o abstractes, si 
s’hi representen formes geomètriques, volums, etc. 
Al llarg de la història, els materials més utilizats pels 
escultors i escultores han estat la pedra, especialment el 
marbre; la fusta, i l’ivori. 
Els procediments tècnics usats per dur a terme l'escul-
tura també han variat. Així, la talla en pedra o fusta (A) 
consisteix en l’eliminació de matèria d’un bloc fins a acon-
seguir la forma desitjada; el modelatge en fang o guix (B) 
consisteix en la manipulació de la matèria fins a arribar 
a la forma ideada; la fosa en metall (C) usa motllos que 
en permeten el buidatge; i l’acoblament (D) suposa inte-
grar diferents elements per aconseguir una peça unitària.

L’escultura. Classificació i aspectes formals
A l’hora d’analitzar una escultura, s’han de tenir en comp-
te diversos elements:
•  El tema. Pot ser religiós (escenes de l’Antic o del Nou 

Testament, vida dels sants, etc.), o profà (mitològic, re-
trat, escenes de la vida quotidiana, etc).

•  La composició. És l’organització dels elements de 
l’obra. Aquests poden estar en repòs o en moviment. 
Aquest darrer de vegades és figurat, com la postura en 
què una cama sosté el cos i l’altra es flexiona o avança 
(contraposició).

•  La mida. Les escultures poden ser: escultures colossals 
o gegants, escultures d’escala humana o real, i escultu-
res de dimensions petites. 

•  Les proporcions. Són les relacions entre les parts del 
cos humà.

•  Altres aspectes. La incidència de la llum sobre l’es-
cultura (homogènia, contrastada), el color (el fet que hi 
hagi o no policromia), l’execució (superfície llisa o ru-
gosa) i la funció (decorativa, estructural, exempta en 
funció de l’urbanisme, etc.).

A B C

D
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L’anàlisi d’obres escultòriques
1.  Identificació. Per identificar una obra escultòrica  cal precisar-ne el nom; el tipus d’escultura que és, el material amb què està elaborada i el procedi-ment tècnic usat per executar-la.

2.  Anàlisi estilística. Una anàlisi es duu a terme a partir d’una descripció dels valors principals. Entre aquests hi ha el tema (religiós o profà; si és possible, en aquest darrer s’ha de precisar el sub-tipus); la composició o organització dels elements; la mida, les proporcions i el tractament de les fi-gures, com ara l’anatomia, la roba i els plecs (an-gulosos, ondulants, profunds, fins, feixucs).3.  Classificació. Cal anomenar l’estil artístic a què per-tany i, si és possible, el període o escola corresponent; cal precisar l’autor o l’autora i la cronologia, i explicar breument el context històric en el qual va sorgir.
Comentem una escultura gòtica
Fem l’anàlisi de l’escultura situada a la columna dre-ta superior.
1.  Identificació. Són els grups de l’Anunciació i de la Visitació de la façana occidental de la catedral de Reims, alts relleus tallats en pedra.2.  Anàlisi estilística. El tema és religiós. Es compon de dos conjunts: un àngel i la Mare de Déu, en l’Anunciació (a l’esquerra); i Maria i la seva cosina Elisabet, en la Visitació (a la dreta). 

Les figures són de mida i de proporcions bastant realistes, encara que, en el rostre de la Mare de Déu, s’hi aprecia una certa idealització. La roba mostra plecs profunds i s’organitza a imitació de l’antigui-tat clàssica. La incidència de la llum sobre les fi-gures, que originàriament es van policromar, dona lloc a un clarobscur característic. Els dos grups se situen als brancals d’una portalada, per la qual cosa tenen una funció decorativa i didàctica.3.  Classificació. Ens trobem davant escultures gòtiques, del segle xiii, fetes per dos mestres desconeguts. La riquesa escultòrica de la portala-da reflecteix la importància que es va donar a les catedrals, com a expressió del poder creixent de les ciutats en la plena edat mitjana.

1.   Aplica el que has après so-
bre l’anàlisi d’obres escultòriques a les 
imatges situades a la dreta d’aquestes 
línies.

2. Amb un company o companya, en-
tra en l’espai personal del web de Bar-
canova i explora la pàgina web del Mu-
seo Nacional de Escultura. Recorreu-ne 

les pàgines fins a trobar les obres d’es-
cultura gòtica. Imprimiu-les, redacteu 
un peu senzill per a cada una i expo-
seu-ne el conjunt a les parets de l’aula.

3. Informa’t sobre quins museus de Ca-
talunya exposen escultures medievals. 
Programa una visita en un d’aquests 
museus.

POSA-HO EN PRÀCTICA
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COM S’ELABORA UNA BIOGRAFIA 
HISTÒRICA?
Les biografies. Un estudi històric
Una biografia (del grec bios, que  vol dir ‘vida’, i graphein, que 
vol dir ‘escriure’) és un estudi històric que narra de forma cro-
nològica la vida d’una persona des del naixement fins a la mort. 
En una biografia es relaten, en primer lloc, els esdeveniments 
que li van ocórrer o que va protagonitzar; però també els 
èxits de la vida i el context històric en què va viure.
Com a treball escolar, permet practicar de forma amena l’ofici 
d’historiador i historiadora, ja que elaborar-la obliga a reunir 
totes les dades disponibles, a usar diferents fonts d’informació, 
a aplicar el mètode històric i a elaborar unes conclusions.

Altres fórmules biogràfiques
Hi ha altres maneres d’analitzar la vida d’un personatge històric i cal conèixer-les per no confondre-les amb una biografia. Aquestes altres fórmules són les següents:•  L’autobiografia. És una biografia escrita pel mateix 
protagonista dels esdeveniments. L’inconvenient més 
greu és la subjectivitat.

•   Les memòries. Les escriu també el mateix protago-
nista, que actua, així, com a testimoni dels esdeveni-
ments viscuts. Però només tracten d’un període tem-
poral concret; per exemple, una dècada de la seva 
vida. També són subjectives i, per tant, de vegades són 
«poc creïbles» des d’un punt de vista històric.•  La semblança biogràfica. Narra la història d’una 
persona; normalment, s’expliquen els aspectes pels 
quals ha destacat durant uns anys concrets.

•  La nota biogràfica. És un esquema cronològic amb 
les dades més rellevants de la persona: nom i cognoms, 
data i lloc de naixement i treballs i estudis queha dut 
a terme.

•  El diari íntim o personal. És un registre, per dates, 
d’esdeveniments i reflexions de la vida personal.

L’historiador o historiadora 
busca la informació

Aplica el mètode històric

Transmet les conclusions

Disposa de diferents fonts d’informació

Materials Escrites Iconogràfiques Orals
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1. Elabora les biografies d’a-
quests monarques medievals, 
un dels quals va regnar a la Coro-
na de Castella i l’altre a la Corona 
d’Aragó: 
a) Alfons VI. b) Jaume I.

2. Parla amb el teu pare, la teva 
mare o amb algun familiar i de-
mana’ls que t’expliquin la seva 
vida. Després, escriu la seva bio-
grafia.

3. Redacta la teva autobiogra-
fia. Després, planteja’t el se-
güent: Si escrivissis les teves 
memòries, en què es diferencia-
rien de l’autobiografia?

POSA-HO EN PRÀCTICA

Estructura d’una biografia
1.  Introducció. S’hi presenten les 

dades bàsiques del personatge. En-
tre altres, la data i el lloc de naixe-
ment i de la mort, i algunes dades 
de la família i de la infantesa.

2.  Desenvolupament. Constitueix el cos central de la 
biografia. Ha de contenir, com a mínim, els elements 
següents:
–  Els esdeveniments més rellevants de la vida del 

personatge, com la formació i estudis, activitats per 
les quals va destacar i que el convertiren en protago-
nista d’una època, els trets bàsics de la seva persona-
litat, etc.

–  Les dades del context històric o de l’època en 
què va viure. Per exemple, si es tracta d’un gover-
nant, explicarem la situació política; si escrivim so-
bre un científic o una científica, l’ambient de la cièn-
cia de l’època; si va ser un literat, l’ambient cultural 
en què va desenvolupar l’obra, si va ser un artista, 
les modes o gustos artístics dominants, etc.

3.  Conclusions. Per acabar, és convenient de fer una breu 
valoració de la importància de la persona que hem es-
tudiat, del paper que va 
tenir en l’època en què va 
viure i de la influència que 
ha tingut en la posteritat.

Elaborem una biografia històrica

Imaginem que volem elaborar i redactar una biografia d’Alfons X 

el Savi. Abans de començar-la, el millor és que ens fem pregun-

tes sobre el personatge, les quals després haurem de contestar. 

Per exemple: On va néixer i on va morir, i en quines dates? Durant 

quants d’anys va regnar? Quins esdeveniments històrics va prota-

gonitzar? Quina importància actual té aquest personatge històric? 

Després de buscar-ne les dades, en redactarem la biografia:

1.  Introducció. Alfons X de Castella, anomenat el Savi, va néixer a Toledo el 

1221, i va morir a Sevilla el 1284. Era el fill primogènit de Beatriu de Suàbia 

i de Ferran III el Sant, a qui va succeir el 1252.

2.  Desenvolupament. Alfons X estengué el territori del regne de Castella grà-

cies a la conquesta als musulmans de ciutats com Jerez de la Frontera, 

Medina Sidonia, Lebrija, Niebla i Cadis; i va repoblar el regne de Múrcia i la 

baixa Andalusia. Va fer una labor cultural important, ja que va impulsar 

l’Escola de Traductors de Toledo i va instaurar el castellà com a llengua 

oficial. Entre les obres escrites destaquen obres jurídiques, científiques, 

creatives i líriques com Las siete partidas, el Libro del saber de astrono-

mía, el Libro del ajedrez, dados y tablas, i les cançons que componen les 

Cantigas de Santa María.

3.  Conclusions. Alfons X el Savi va ser un dels monarques més impor-

tants de l’Espanya medieval cristiana. Va destacar en la cultura i la 

legislació, castellana i europea; i va promoure la convivència cultural 

de jueus, musulmans i cristians. 12
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PARTICIPAR EN L’APRENENTATGE. EL TREBALL D’HISTÒRIA
Aprendre a aprendre
Aprendre suposa adquirir el coneixement de qualsevol 
cosa per mitjà de l’estudi o de l’experiència, i és un pro-
cés que es desenvolupa al llarg de la vida. 
L’aprenentatge, però, es fa més bé quan una persona 
s’involucra en la pràctica. Per això, en les tasques del 
llibre en trobaràs algunes que et plantegen l’elaboració de 
resums, d’esquemes, de mapes conceptuals, la recerca 
d’informació o la confecció d’un pòster o d’un treball de 
classe. Amb això, es pretén que desenvolupis estratègies 
d’aprenentatge i de resolució de problemes, que adoptis 
noves tècniques o que aprenguis noves competències.

El treball d’història i les seves formes
Les formes que pot adoptar un treball són diverses. Les 
més freqüents són l’informe sobre un tema monogràfic, 
el dossier de documents i la síntesi explicativa.
•  L’informe monogràfic és l’exposició ordenada d’un 

tema concret. En aquest informe, algú (el professor 
o la professora, els companys o les companyes) dona 
raó de notícies, persones, esdeveniments històrics, etc.

•  El dossier de documents és una recopilació o ex-
tracte de fonts, històriques o bibliogràfiques, sobre un 
tema d’estudi. 

•  La síntesi explicativa és un resum de la informació 
recollida, a la qual incorporem les observacions per-
sonals i les conclusions més rellevants que ens sugge-
reixen les dades. En realitat, és una estratègia d’apre-
nentatge complementària d’altres que ja coneixes, com 
la lectura comprensiva, el subratllat, l’esquema i el 
resum.

La realització del treball
Sigui d’un tipus o d’un altre, qualsevol treball d’història 
es pot fer de manera individual o col·lectiva, és a dir, en 
equip. 
Malgrat que, a l'hora d'elaborar-los, tots dos tenen una 
base comuna, presenten algunes diferències:
•  En el treball individual 

s’ha de seguir un procés 
que té aquests passos: 
triar el tema; buscar les 
fonts d’informació (in-
ternet, llibres, revistes, 
enciclopèdies); confec-
cionar un guió de treball 
amb un índex dels dife-
rents apartats; i redac-
tar el treball.

•  En el treball en equip, a més dels passos anteriors, 
és necessari:
– Nomenar un coordinador o coordinadora.
–  Establir la forma de coordinació dels membres de 

l’equip.
–  Acordar la forma, el lloc, l’hora i la periodicitat de les 

reunions.
–  Distribuir les tasques que ha de fer cada membre 

del grup de manera individual.
–  Buscar entre tots la bibliografia i els materials que 

s’utilitzaran.
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La presentació del treball
El treball tindrà, com a mínim, els apartats se-
güents:
•  Portada. Inclourà el nom del centre, el títol 

del treball, els autors i les autores, el professor 
o la professora a qui va destinat i l’assignatura.•  Índex. Ha de ser senzill, i servirà d’esquema 
general del tema.

•  Introducció. S’usarà per situar el tema en el 
conjunt de l’assignatura, explicar els motius 
d’haver-lo triat, la metodologia seguida, el ma-
terial usat i les dificultats trobades.

•  Desenvolupament o cos. Ha de seguir l’índex, 
estar dividit en apartats i subapartats, i anar 
acompanyat de tot el material gràfic que sigui 
necessari.

•  Conclusions. Ha d’incloure una valoració de 
conjunt, feta de manera individual o per l’equip.

Elaborem un treball d’història
•  Tema. La pesta negra. 

•  Fonts d’informació:
–  National Geographic: La peste negra, la epide-

mia más mortífera.
– Viquipèdia: Pesta negra.
–  www.arquehistoria.com: La peste negra en Eu-

ropa.
•  Guió de treball:

– Causes de l’epidèmia.
– La propagació de la pesta a Europa.
– Les teories sobre la malaltia.
–  Les conseqüències de la pesta negra: economia, 

societat, cultura i art.
•  Redacció i presentació del treball.

1. Busca, en les unitats del llibre, 
algunes tasques encapçalades 
amb el títol «Participar en l’apre-
nentatge». Després, reflexiona  
i contesta aquestes preguntes:
a)  Hi has participat activament, 

a l’hora de dur-les a terme?
b)  Com t’han ajudat a millorar 

l’aprenentatge?
c)  Fer aquest tipus d’activitats 

ha suscitat algun canvi en el 
teu coneixement, conducta  
o actitud? Respon breument.

d)  Com podries millorar l’apre-
nentatge de cara als cursos 
posteriors?

2.  Tria dos temes de la unitat 
que t’hagin semblat atractius  
i a continuació fes el següent:
a)  Elabora un treball individual 

d’un dels temes.
b)  Posa’t d’acord amb diversos 

companys i companyes, i pla-
nifiqueu un treball en equip 
sobre l’altre tema escollit.

POSA-HO EN PRÀCTICA
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ELABORAR I COMENTAR PIRÀMIDES DE POBLACIÓ
Com ja saps, les piràmides de població són gràfics de 
barres que representen la distribució de la població per 
sexes i per grups d’edat en un lloc i en un moment de-
terminat. 
Entre altres coses, les piràmides de població o d’edats 
s’usen per percebre, de manera ràpida, la proporció exis-
tent entre els dos sexes, per comparar les característiques 
de la població d’uns quants països o àrees de la Terra, i per 
conèixer la proporció de població jove, adulta i vella.

Com s’elabora una piràmide?
•  Traça un doble eix vertical i representa-hi els dife-

rents grups d’edat, agrupats en trams de cinc anys. 
•  Traça un doble eix horitzontal i representa-hi, mit-

jançant barres horitzontals, els efectius de població de 
cada grup d’edat: els homes a l’esquerra i les dones a la 
dreta.  

•  Els efectius poden expressar-se en xifres absolutes o en 
tant per cent respecte a la població total. 

•  Posa-hi un títol. Aquest identificarà el lloc i l’any al 
qual correspon la piràmide d’edats. 

Com es comenta una piràmide?
•  Composició per sexe. Explica les causes de les pos-

sibles situacions, i relaciona-les amb el nivell de 
desenvolupament o amb els moviments migratoris. 

•  Composició per edat. Determina la forma de la pi-
ràmide (triangular, de campana o de bulb), descriu-la, 
fixant-te en la base i el cim, i explica-la argumen-
tant-ne les causes i les possibles conseqüències. 

•  Fenòmens demogràfics. Comenta la informació que 
aporten. Per fer-ho, has de relacionar els entrants 
i sortints de la piràmide amb la història demogràfica 
del país o regió: guerres, dèficit de naixements, aug-
ment o caiguda de la fecunditat, baby boom, etc.
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Els entrants o «osques» 

indiquen pèrdues de 

població: control de natalitat, 

guerres, epidèmies, crisis 

econòmiques, emigració, etc. 

Grups 
d’edat en 
trams de 
cinc anys. 

El vèrtex assenyala com és 

l’esperança de vida: ample si és 

elevada, i estret si és reduïda. 

Els «sortints» indiquen 

increment de la població: 

augment de la natalitat, 

baby boom postbèl·lic, 

desenvolupament 

econòmic, immigració, etc. 

La major o menor amplària de la base 

indica com és la natalitat: elevada si és 

ampla i baixa si és estreta.

Consells pràctics
•  Situa un eix vertical complementari a l’esquerra o a la dreta del conjunt. Hi has d’indicar els anys de naixement de cada grup d’edat. •  Per confeccionar-lo, només cal restar de l’any de la piràmide, l’edat que volem saber. Per exemple, per saber quin any va néixer la població que té 4 anys fem: 2010 (any de la piràmide) – 4 = 2006 (any de naixement de la població que tenia 4 anys el 2010).
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1. Comenta la piràmide de població 
de l’Àfrica subsahariana de l’epígraf 4.

2. Amb les dades inferiors, elabora les 
piràmides de població del món i d’Eu-
ropa occidental el 2019 i comenta-les. 

PERCENTATGES

Món Europa 
occidental

H D H D
0-4 4,5 4,3 2,6 2,5

5-9 4,4 4,1 2,7 2,5

10-14 4,3 4,0 2,7 2,5

15-19 4,1 3,8 2,8 2,6

20-24 4 3,7 2,9 2,7

25-29 4 3,8 3,0 2,9

30-34 4,0 3,8 3,2 3,1

35-39 3,5 3,4 2,2 3,2

40-44 3,2 3,1 3,0 3,1

45-49 3,1 3,1 3,2 3,2

50-54 2,8 2,8 3,7 3,0

55-59 2,4 2,5 3,7 3,2

60-64 2,0 2,1 3,2 3,7

65-69 1,6 1,8 2,7 3,7

70-74 1,1 1,3 2,3 3,3

75-79 0,7 0,9 1,7 3,0

80-84 0,4 0,6 1,3 2,6

85-89 0,2 0,3 0,7 2,1

90-94 0,1 0,1 0,3 1,9

95-99 0,0 0,0 0,1 0,2

100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Si necessitessis les dades de la po-
blació del teu poble o ciutat, a quin 
organisme et dirigiries? Aconsegueix 
les dades del teu municipi i indica el 
model de població al qual correspon 
l’estructura demogràfica.

POSA-HO EN PRÀCTICA
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Població total el 2019: 83.517.046 persones
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Font: ONU.

Comentem una piràmide de població
La piràmide de població situada a la dreta reflecteix l’estructura de-
mogràfica d’Alemanya, per sexe i edat, el 2019 en milions de persones. 
•  Composició per sexes. Mostra un predomini lleuger dels homes 

en néixer, que es manté fins als 50 anys aproximadament. A partir 
d'aquí hi ha més dones, a causa de l'esperança més gran de vida 
relacionada amb les feines que han exercit tradicionalment, la me-
nor participació directa en guerres i, fins fa poc, els hàbits de vida 
més saludables. 

•  Composició per edat. La forma en bulb de la piràmide és típica d’una 
població envellida, pròpia d’un país desenvolupat com Alemanya. La 
base és estreta, perquè els joves són poc nombrosos a causa del control 
de la natalitat (treball de la dona fora de la llar, economia industrial 
i terciària). El vèrtex és ample, perquè els vells són nombrosos a cau-
sa d’una elevada esperança de vida motivada pel nivell de benestar 
elevat. Com a conseqüència de l’envelliment, són necessàries inversions 
fortes en pensions, sanitat i assistència social per a la gent gran. 

•  Fenòmens demogràfics. El perfil de la piràmide té alguns en-
trants i sortints significatius. L’entrant que afecta els grups entre 
60 i 79 anys correspon al dèficit de naixements que es va produir 
durant les dues guerres mundials; el sortint del grup 60-55 anys, 
al baby boom ocorregut després de la Segona Guerra Mundial i a 
la immigració rebuda d’altres països europeus; el retall des dels 
grups 40-44 anys, al desenvolupament econòmic; i l’eixamplament 
major entre 25-34 anys a la concentració, en aquestes edats, dels 
immigrants estrangers actuals.

PAUTES DEL COMENTARI

Població jove 
Països en vies  

de desenvolupament

Població adulta 
Països de desenvolupament 

emergent

Població envellida 
Països desenvolupats

•  Molts joves (natalitat alta per 

falta de control, maternitat 

primerenca, societat agrària). 

•  Pocs vells (esperança de vida 

baixa per mala alimentació, 

sanitat i higiene). 

•  Conseqüències: nivell de vida 

baix, desocupació elevada, 

ocupació infantil, emigració. 

•  Polítiques de control de la 

natalitat (anticonceptius barats, 

ampliació de l’edat mínima 

per casar-se); de reducció 

de la mortalitat (lluita contra 

la desnutrició, la mortalitat 

materna i infantil i les malalties 

infeccioses). 

•  Moderats joves (inici del control de 

la natalitat i de la industrialització). 

•  Moderats vells (esperança de vida 

mitjana-alta per progressos mèdics 

i sanitaris). 

•  Conseqüències: molta població 

en edat de treballar que requereix 

ocupació (emigració),  

i disminució dels joves dependents 

que permet inversions en 

desenvolupament econòmic i social 

(educació, sanitat). 

•  Polítiques per al bon aprofitament 

de la població en edat de treballar 

(inversions en educació i sanitat). 

•  Pocs joves (control de natalitat, treball 

de la dona fora de la llar, economia 

industrial i terciària). 

•  Molts vells (esperança de vida alta per 

nivell de benestar elevat). 

•  Conseqüències: escassetat de mà d’obra 

per treballar despeses altes en pensions, 

sanitat i assistència social. 

•  Polítiques per promoure la natalitat 

(ajudes familiars, mesures de conciliació 

de la vida laboral i familiar); prevenir 

algunes causes que afavoreixen la 

mortalitat (sobrepès, sedentarisme, 

consum d’alcohol i tabac);  

i pal·liar les conseqüències de 

l’envelliment (retardar l’edat de la 

jubilació, frenar les prejubilacions, 

estimular l’ocupació femenina i la 

immigració). 
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TREBALLAR AMB MAPES. ELS MAPES TEMÀTICS
Els mapes. La llegenda i l’escala
En l’elaboració de mapes utilitzem colors i símbols con-
vencionals. Per això, per llegir-los correctament s’ha de 
conèixer el significat dels convencionalismes i símbols 
usats. Aquests se solen recollir en un requadre explicatiu 
anomenat llegenda.
A més, tots els mapes estan fets a escala. Aquesta pot 
ser gràfica, és a dir, una línia recta dividida en seg-
ments; o numèrica, que reflecteix la proporció que hi ha 
entre la mida real i la representada en el mapa com una 
fracció. Com més gran és el denominador de la fracció, 
més petita és l’escala. 
•  Els mapes de gran escala (A) (entre 1:10 000 i 1:25 000) 

tenen més precisió, i solen emprar-se per cartografiar 
territoris petits.

•  Els mapes de petita escala (B) (a partir d’1:100 000)  
són apropiats per representar territoris molt extensos, 
com un país, un continent o tota la superfície terrestre. 
Aquests darrers es coneixen amb el nom de mapamundi.

Els tipus de mapes
Els mapes es divideixen, tradicionalment, en dos grans grups:
•  Els mapes topogràfics (C); representen de forma 

exacta i detallada la superfície terrestre, i generalment 
són mapes de gran escala. A vegades s’hi seleccionen els 
elements representats. És el cas, per exemple, dels ma-
pes polítics, que localitzen els límits entre països, regions 
o províncies; i dels mapes físics, que només representen 
el relleu i les aigües amb colors variats.

•  Els mapes temàtics; representen la distribució sobre 
la superfície terrestre, o l’evolució en el temps, de fets 
i fenòmens geogràfics concrets: climes, sòls, població, 
activitats econòmiques, etc. 

La varietat de mapes temàtics
Els mapes temàtics són tan nombrosos com els diferents 
temes que puguin reflectir. Però, en general, solen ser de 
dos tipus: quantitatius i qualitatius.
•  Els mapes quantitatius (D) representen les quanti-

tats del fenomen geogràfic mitjançant diferents mèto-
des, com colors; línies o isopletes que uneixen els punts 
que tenen el mateix valor; o punts de diferent mida.

•  Els mapes qualitatius indiquen la distribució del 
fenomen en l’espai sense fer referència a la quantitat 
o densitat.

Font: http://www.letraherido.com/170201mapaconceptotipos.htm

14 cm

10500 km

A

B C

De 90 a 110

Font: Eurostat.
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De 50 a 75

De 75 a 90

Més de 125

Sense dades

De 110 a 125

PIB per càpita 

(en % sobre la 
mitjana de la UE-27)D
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1. Comenta el mapa d’Europa 
de densitat de població de la 
pàgina 189.

2. Busca en aquest llibre exem-
ples de mapes temàtics. Indica, 
en el teu quadern, la pàgina en 
què es troba i la tipologia.

3. Imagina que vols anar a un al-
tre país de la Unió Europea a tre-
ballar temporalment. Informa’t 
de les normes sobre desplaça-
ment temporal de treballadors 
i treballadores en el portal de la 
UE (europa.eu).

POSA-HO EN PRÀCTICAQuins passos s’han de seguir per
 elaborar un mapa temàtic?

•  Obtenir la informació quantitativa o qualitativa. Després s’ha d’elaborar 

un mapa bàsic amb l’escala gràfica o numèrica, i triar la manera de repre-

sentar la informació: àrees de colors, trames, línies, punts, quadrats, trian-

gles, rombes, etc. 

 El mapa bàsic pot obtenir-se d’internet o mitjançant l’opció Mapa base, 

de Google Maps.

•  Elaborar el mapa, i incloure-hi: títol, llegenda o cartel·la amb l’explica-

ció dels símbols usats, i font de procedència de les dades.

Quins passos s’han de seguir per
 comentar un mapa temàtic?

•  Identificació. Centrar l’atenció en el títol, l’escala, els símbols més impor-

tants de la llegenda i el tipus de mapa. Si és possible, també se n’han 

d’anotar les coordenades geogràfiques.

•  Anàlisi. Identificar el fenomen representat (població, ciutats, m
edi físic, etc.) 

i la informació que proporciona sobre la distribució espacial.

•  Comentari. Explicar la informació que conté el mapa amb els coneixe-

ments que es tenen sobre el tema. Si és possible, també s’han d’explicar les 

relacions que hi ha entre els diferents elements representats, i els factors, 

les causes i les conseqüències de la distribució.

Països de destinació

Països d’origen

Immigrants

La grandària dels cercles és proporcional 
al nombre d’immigrants i emigrants.

Els grans �uxos migratoris,
1960-1973

Emigrants

2

Milions
 de persones

1
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Comentem un mapa temàticIdentificació. El mapa d’aquesta pàgina recull els mo-viments migratoris a Europa en el període 1960-1973. 
En la llegenda consten els països d’origen i de destina-ció de l’emigració, i el nombre d’emigrants i d’immi-grants. És un mapa temàtic, de tipus quantitatiu.Anàlisi i comentari. En aquests anys, els emigrants 

procedien de països menys desenvolupats, d’Europa 
(Irlanda, Portugal, Itàlia, Grècia, Espanya, etc.) i del 
nord d’Àfrica, i es dirigien cap a països occidentals 
més desenvolupats (especialment, Alemanya, França, 
Suïssa i el Regne Unit). La principal causa desencadenant del fenomen va ser 
la diferència de desenvolupament econòmic entre els 
països d’origen i de destinació dels migrants.
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» TÈCNIQUES

PLÀNOLS URBANS I MAPES MENTALS
El comentari de plànols urbans
Un plànol urbà és una imatge simplificada i en dues di-
mensions d’una ciutat concreta. Representa l’organització 
dels espais lliures (carrers, places, parcs) i els espais 
construïts (edificis).
La seva anàlisi i comentari informa sobre l’evolució his-
tòrica i la forma actual de la ciutat.

Passos que s’han de seguir en el comentari
No hi ha dos plànols de ciutats iguals, però, en tots hi ha 
unes constants que poden servir de base per a l’anàlisi 
i comentari.
•  Identificar la ciutat. Inclou precisar aspectes com el 

nom i, si és possible, l’emplaçament i la situació: al 
costat d'un riu, en una vall, sobre un tossal, sobre un 
gual o en un encreuament de vies de comunicació, etc.

•  Indicar l’escala del plànol, si hi consta. Els d’escala 
1:200.000/ 1:100.000 ens informen sobre la situació 
de la ciutat amb relació al territori que l’envolta. 

Els d’escala 1:50.000 o 1:25.000, ens il·lustren so-
bre l’emplaçament, la forma, els sectors de creixe-
ment i els tipus de plans que hi ha dins de la matei-
xa ciutat. Els d’escala 1:10.000 ens permeten conèixer 
detalls dels carrers i dels edificis.

•  Analitzar el plànol. Cal apreciar-hi:
–  La forma: allargat, apinyat entorn d’un centre, api-

nyat però amb radis que indiquen creixement al llarg 
de grans eixos de comunicació, amb una vora tan-
cada perquè alguna cosa n’impedeix el creixement 
(la mar, un riu, una muralla, etc.).

–  Les àrees urbanes (nucli històric, eixample, perifè-
ria) i les seves formes. Si és possible, precisar en 
cada àrea el tipus de plànol, la disposició i forma 
dels edificis i els usos del sòl: residencial, industrial, 
de serveis i equipaments.

•  Treure conclusions. Dibuixar un croquis o dibuix 
sintètic de la ciutat i de la seva estructura urbana, i 
treure conclusions sobre l’evolució històrica i com s’ha 
plasmat en el plànol.

A B

C

D
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Comentem el plànol de Lima
•  Identificació i escala. Es tracta del plànol urbà de Lima, capital del Perú. Els seus primers pobladors s’assentaren a les valls del Chillón, Rimac i Lurín. No consta l’escala.
•  Anàlisi. Presenta un plànol urbà complex (A). Les àrees urbanes són les següents:

–  El centre colonial, de pla en quadrícula (B), inclou la ciutat colonial primitiva, fundada el 1535 per Pi-zarro, i el creixement urbà fins a mitjan segle xix. Té zones i edificis històrics i monumentals: Plaça Major, Cercado de Lima, etc.
–  L’eixample, de pla en quadrícula (C). El 1872 es van enderrocar les antigues muralles, i la ciutat es va començar a expandir. A partir de 1920, aquest espai urbà es va convertir en el CBD i seu de les principals institucions financeres i mercantils.–  La perifèria. Desenvolupada en la segona meitat del segle xx (D), és el resultat de l’ocupació desordenada del sòl i està habitada per població de pocs recursos. Gairebé no té serveis ni equipaments urbans essencials.–  L’àrea metropolitana. El creixement imparable de Lima a partir de 1990 ha originat una àrea metropo-litana molt extensa, coneguda com a Lima Metropo-litana o Lima-Callao, que inclou altres localitats com El Callao, Miraflores, Chorrillos, etc.

Els mapes mentals de ciutats

Són un tipus especial de plànol, perquè reflecteixen la 

imatge que tenim en la ment d’una ciutat o d’un de-

terminat sector d’aquesta (E).

Elements del mapa

En cada ciutat hi ha diversos elements que ajuden els 

habitants a fer-se una imatge mental de l’estructura:

•  Barris. Són zones que es perceben com a unitats 

amb característiques pròpies. No sempre coinci-

deixen amb les divisions administratives oficials.

•  Vores o límits. Són elements de ruptura que, en la 

nostra ment, separen una zona o un barri d’un al-

tre: un riu, un pont, un pas elevat o subterrani, una 

muralla, etc.
•  Senderes i nodes. Les senderes són carrers, 

carreteres o vies que coneixem bé perquè ens hi 

desplacem. Els nodes són encreuaments de carrers 

percebuts com a importants, bé perquè hi confluei-

xen diversos mitjans de transport, bé perquè són 

punts de trobada entre persones conegudes.

•  Fites. Són monuments, edificis o elements (un car-

tell, un quiosc, una font, un semàfor) que són 

clarament identificables per la persona perquè te-

nen un significat propi.

1.  Confecciona un mapa mental del teu barri.
Després, explica al teu company o companya per 
què has seleccionat aquestes vores, senderes, 
nodes i fites.

2. Tenint en compte el mapa mental anterior, on 
ubicaries, en el teu barri, un negoci de venda de 
llaminadures i per què?

3. Aplica la tècnica estudiada comentant el plànol 
de Pamplona situat a l’esquerra.

POSA-HO EN PRÀCTICA
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» TÈCNIQUES

FER UNA ENQUESTA URBANA
Les fonts d’informació geogràfica
En geografia se sol obtenir informació de fonts indirectes 
i directes.
•  Les fonts indirectes o secundàries són aquelles que 

no són generades directament per l’investigador i in-
vestigadora. És el cas de les estadístiques, els mapes, els 
gràfics, les fotografies de satèl·lit, les pàgines web, etc.

•  Les fonts directes o primàries són aquelles que són 
generades per l’investigador i es basen, generalment, 
en l’observació. Inclouen, entre altres, les enquestes, 
les entrevistes, els qüestionaris, els croquis del natural 
o els mesuraments de camp.

L’enquesta
És una de les fonts més usades pels geògrafs i geògrafes 
per tal d'obtenir informació de forma directa. Consisteix 
en un qüestionari de preguntes, fet a un nombre variable 
de persones, amb el qual es reuneix informació de pri-
mera mà sobre un tema concret.

Passos que s’han de seguir per elaborar  
una enquesta
•  Definir el tema del qual volem recollir informació.
•  Decidir el nombre de persones a les quals de-

manarem l'opinió. També cal acordar altres aspectes 
inicials, com el sexe, l’edat, la professió o el lloc de 
residència dels enquestats.

•  Elaborar les preguntes que compondran l’enquesta. 
Aquestes preguntes han de complir una sèrie de requisits:
–  El llenguatge amb què estaran redactades haurà de 

ser clar i senzill, perquè qualsevol persona les pugui 
entendre.

–  L’ordre ha de ser l’adequat, per tal que les preguntes 
del principi no puguin influir en les respostes posteriors.

–  La baremació, o taula amb les respostes, i els càl-
culs corresponents, s’han de fer amb facilitat. Per 
fer-ho, sempre que sigui possible, acotarem les res-
postes possibles dels entrevistats.

•  Baremar els resultats i exposar-ne les conclu-
sions més significatives a les quals s’ha arribat.

Preocupats per la delinqüència

Quan suts al carrer, se sent segur o insegur?

A casa, se sent segur o insegur?

En els últims 12 mesos, vosté o algun membre de la seua llar ha estatvíctima de robatori al carrer o no?

Quin creu que és el principal tipus de violència que hi ha al Perú?

Les xifres revelen que la percepció d'inseguretat dels peruans continua sent alarmant.
La majoria creu que la delinqüència organitzada ha augmentat i que s'han de reforçar els comitèsveïnals de seguretat.

Font: Article del diari El Comercio de Perú, «El 86% de peruans se sent insegur als carrers».

0

Sí
No No precisa

5 10 15 20 25 30 35 40Delinqüència organitzada (segrestos, assaltsamb armes de foc, etc.)Delinqüència comuna (robatoris, furts, etc.)
Violència juvenil (colles, barras bravas, etc.)
Abusos policials o de les Forces Armades

Narcotrà�c

Terrorisme

36

30

47%
53% 1%

13%
Segur (a)

48%
Segur (a)

86%
Insegur (a)

52%
Insegur (a)

1%
No precisa

27
4

2

1

%

L’enquesta. Una font directa

La web. Una font indirecta
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Confeccionem una enquesta
Et proposem l’observació del teu barri o entorn urbà més pròxim. Abans de començar, delimita el barri en el plànol de la ciutat, i fes un recor-regut a peu, pel teu barri, per tal de fer-te una imatge mental de la morfologia, funcions, etc.
Centrarem l’enquesta en un tema concret: Quins problemes té el barri?•  El nombre de persones a qui demanarem l'opinió no pot ser ni gaire petit ni gaire gran. Per exemple, si ens organitzem en grups de tres, cada grup pot entrevistar deu persones.•  Elaborem el qüestionari de preguntes. El resultat es reflecteix en el quadre inferior.

•  Baremem. Per fer-ho, cal agrupar les respostes i comptar-les. •  Preparem les estadístiques que considerem necessàries i exposem les principals conclusions obtingudes.

1  Quins problemes del barri 

considereu més importants?

 Delinqüència

 Inseguretat

 Falta de llars d’infants

 Escassetat d’aparcaments

 No hi ha biblioteca pública

 Soroll

 No hi ha centre de salut

 Hi falten equipaments esportius

 Absència de zones verdes

 Neteja dels carrers

 Escassetat de places

  Indiqueu dos problemes no 

especificats amb anterioritat:

..........................................................
.............

..........................................................
.............

..........................................................
.............

2  Què és el que més us agrada 

del vostre barri?

..........................................................
.............

..........................................................
.............

..........................................................
.............

3  Què és el que menys us agrada 

del vostre barri? 

..........................................................
.............

..........................................................
.............

..........................................................
.............

4  Quina obra pública considereu 

més necessària? 

..........................................................
.............

..........................................................
.............

..........................................................
.............

NIVELL D’ESTUDIS

Bàsics  Mitjans  Superiors 

Anys de residència al barri 

DADES BÀSIQUES

Home  Dona  Edat 

1. Tria un aspecte que t’hagi inte-
ressat de la unitat i prepara un mo-
del d’enquesta per informar-te’n.

2.  Formeu grups de tres i con-
feccioneu una enquesta sobre un 
d’aquests temes:
a) Els equipaments urbans.
b) La situació de la xarxa viària.
c) La contaminació urbana.
Després, baremeu-ne els resultats, 
prepareu-ne les conclusions més 
rellevants i exposeu-les a l’aula 
durant cinc minuts. Acompanyeu 
aquestes conclusions amb les imat-
ges o estadístiques que conside-
reu necessàries.

POSA-HO EN PRÀCTICA
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FER UN TREBALL DE CAMP URBÀ
Fonts directes i fonts indirectes
Com ja saps, els investigadors i les investigadores de les 
ciències socials tenen, al seu abast, fonts d’informació 
directes i indirectes. Les fonts indirectes o secundà-
ries no les crea l’investigador i en són exemples les res-
tes arqueològiques, els textos antics o les fotografies de 
satèl·lit.
Les fonts directes o primàries, en canvi, sí que les 
genera el mateix investigador o investigadora en base 
a les seves pròpies observacions; per exemple, mitjançant 
enquestes, entrevistes o treballs de camp.
El treball de camp és un mètode d’obtenció d’informa-
ció sobre el terreny que es fa servir en les ciències, com 
ara la sociologia i l’antropologia cultural. Els antropòlegs 
i antropòlogues es desplacen al lloc on viu el grup humà 
que volen estudiar i hi conviuen, durant un temps, per 
conèixer-ne la cultura.

En la nostra societat hi ha comunitats de molts orígens 
diferents que es reuneixen sovint en moments assenya-
lats, com, per exemple, en les cerimònies religioses, les 
celebracions o les festes. Si ens hi acostem per conviure 
amb ells, durant unes quantes hores, estarem fent un 
petit treball de camp.

Passos per fer un treball de camp
1.  Formeu grups de quatre o cinc companys i companyes.
2.  Decidiu, entre tots, quina comunitat voldríeu 

estudiar. Pot ser que algun de vosaltres pertanyi 
a la comunitat escollida, la qual cosa us facilitarà el 
contacte. Sovint els ajuntaments o les ONG locals 
publiquen, en els seus webs, informes i dades sobre 
interculturalitat que us poden servir per conèixer 
quines comunitats hi ha a la vostra població i on són.

3.  Decidiu quina informació voleu obtenir i quines 
preguntes fareu a les persones que coneixereu.

4.  Contacteu, prèviament per telèfon, correu electrònic 
o a través de les xarxes socials, amb l’associació  
o comunitat que visitareu; expliqueu-los el vostre 
treball i demaneu-los quin dia us podeu trobar.

Consells pràctics
•  Decidiu com recollireu la informació (notes, gravacions, fotos, vídeos, dibuixos…) i quin material caldrà que porteu.
•  Repartiu-vos les tasques prèviament.•  Un cop allà, demaneu, a les persones que hi trobareu, permís per gravar-les i per di-fondre la informació a classe.
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RESULTAT D'UN TREBALL DE CAMP
El sikhisme a Barcelona

Al temple sikh del carrer Hospital de Barcelona tot-
hom hi és sempre ben rebut, sense distincions de gène-
re, classe social, origen o religió. Cada migdia obre les 
portes a qui vulgui anar-hi a dinar, perquè compartir el 
menjar generosament amb qui té gana és un dels princi-
pals ensenyaments del sikhisme. Només es demana 
que, a canvi, qui hi arribi es comporti respectuosament, 
es renti les mans, es tregui les sabates, porti el cap co-
bert i faci una petita reverència davant el llibre sagrat, el 
Guru Granth Sahib Ji, que es venera en un lloc destacat.

El menjar és vegetarià, ben especiat i molt saborós, 
i es prepara en olles i paelles enormes pensades per 
alimentar una multitud de tres-centes persones (fins 
a cinc-centes en èpoques de crisi). Per beure, hi ha te i, per 
postres, uns dolços ensucradíssims que fan que ens en 
llepem els dits.

El sikhisme, com explica el president del temple 
a tothom qui ho vulgui saber, va néixer al Panjab en el 
segle xv dC, en temps del guru Nanak, el primer dels 
deu mestres dels sikhs. Nanak va predicar un missatge 
de devoció a un únic Déu, de fraternitat universal  
i d’igualtat entre els gèneres i les castes. La ciutat santa 
del sikhisme es diu Amritsar i és a l’Índia. Allà hi ha 
el Temple Daurat, que és el principal centre espiritual. 
El sikhisme és avui una de les principals religions del 
món, amb uns vint-i-cinc milions de seguidors, que són 
majoritàriament de l’Índia, el Regne Unit i el Canadà. 
A Catalunya n’hi viuen uns quants milers. El temple del 
carrer Hospital és un dels llocs on es reuneixen per pre-
gar i fer-hi altres activitats, com ara classes de llengua 
panjabi per als nens i les nenes.

1.  Un cop fet el vostre treball de camp, l’haureu de 
presentar a la classe. Decidiu com exposareu la infor-
mació davant la classe. 
Podeu llegir textos prèviament redactats, projectar fo-
tografies, fer una presentació digital, etc., i fins i tot 
portar a classe un testimoni de la comunitat que heu 
conegut. 

Abans de la presentació, convé que feu un assaig per 
comprovar que tot funciona, que tothom té clar quan ha 
d’intervenir i que no us passeu del temps de què dispo-
seu. Heu de reservar un temps, cap al final, per respon-
dre a les preguntes dels vostres companys i companyes.

2.  Feu la presentació davant de tota la classe.

POSA-HO EN PRÀCTICA

Membres de la comunitat sikh fent malabars 
durant el Festival de Vaisakhi.

Exterior del 
temple sikh  

a Barcelona.
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