
Centre d'Interpretació de Canovelles 
Espai didàctic 
 
 
Plantejament del projecte 
 
El present projecte té l’objectiu d’acostar l’alumnat a totes aquelles qüestions 
relacionades amb la immigració a Canovelles, les seves causes i conseqüències al llarg del 
temps i les empremtes que aquesta ha deixat en l’espai urbà. 
 
El projecte plantejarà quatre jocs que portaran l’alumnat a familiaritzar-se amb un seguit 
de situacions. Cadascun del jocs girarà entorn a unes preguntes que es resoldran seguint 
les pistes (fonts primàries) que ens van deixar els seus protagonistes que poden ser 
personatges, indrets patrimonials o espais geogràfics i/o urbans del municipi. 
 
Les estratègies didàctiques que planteja el projecte són una combinació del mètode 
científic amb la metodologia del joc per descobriment, a través de l’ús de fonts primàries, 
ja siguin facsímils de documents, fonts orals, fotografies, mapes o plànols i objectes. 
 
 
Competències bàsiques relacionades amb el projecte  
 

Àrea de Medi Social. Educació Primària 
 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de 
dades i analitzar resultats per trobar respostes. 
 
Aquesta competència està relacionada amb la recerca i la descoberta sensorial i científica 
del propi entorn. La proposta es basa doncs en el desenvolupament del mètode científic 
en història que té com a objectiu l’obtenció d’informació a través de les fonts.  Així doncs, 
el projecte pretén que l’alumnat investigui i identifiqui els elements principals de l’entorn 
canovellí a partir de preguntes i reflexions que permeten fonts primàries i secundàries. 
 
Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al 
llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 
 
Aquesta competència és transversal en tot el projecte, atès que fa èmfasi en l’anàlisi de 
les diferències entre les formes de viure d'abans i ara i convida a la reflexió sobre els 
canvis que comporta el pas del temps. Aquests canvis i continuïtats es treballaran a través 



de l’observació de plànols, reconstruccions de l’espai canovellí i fonts d’informació 
primàries i secundàries. 
 
Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves 
representacions per situar-se i desplaçar-s’hi. 
 
El projecte té l’objectiu principal que l’alumnat identifiqui els elements patrimonials i 
geogràfics que configuren el territori canovellí. En aquest mateix sentit, l’alumnat 
analitzarà cadascun d’aquest elements i els relacionarà amb els fets socials, econòmics i 
polítics que s’han esdevingut. 
 
Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten 
 
Canovelles va ser des dels inicis de les primeres ocupacions humanes fins ben entrat el 
segle XX, un poble dedicat a l’explotació agrícola i marcat per la presència de fonts i d’un 
curs fluvial. En aquest sentit, les activitats proposades es centraran en la relació entre les 
característiques físiques del territori i l’explotació que se n’ha fet al llarg del temps. Des de 
la perspectiva adquirida després de les diferents activitats, l’alumnat serà capaç d’establir 
quines són les mesures que cal prendre en el present per poder gaudir d’un entorn 
municipal sostenible en el futur. 
 
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de futur 
 
Aquest projecte ens porta a repensar el present i per fer-ho cal indagar en les situacions 
històriques per les que ha passat el municipi de Canovelles al llarg del temps. D’aquesta 
manera, l’alumnat podrà comprendre els problemes socials i econòmics actuals, situant-
los en el seu context històric i reflexionar sobre com vol que sigui el poble en el futur i les 
mesures que cal prendre per fer-lo possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Àmbit social. Educació Secundària 
 
DIMENSIÓ HISTÒRICA 
 
Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica 
 
El projecte pretén analitzar els canvis i continuïtats que ha patit el paisatge canovellí al 
llarg del temps relacionats amb les activitats econòmiques, amb el fet migratori i les 
conseqüències que aquest ha tingut en el territori. 
 
Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació 
de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 
 
Les activitats proposades es duran a terme a través del mètode científic basat en el treball 
de fonts primàries i secundàries i dels itineraris de descoberta.  
 
Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que 
el futur és fruit de les decisions i accions actuals  
 
Per treballar aquesta competència l’alumnat treballarà els canvis que s’han produït en el 
poble i en el paisatge al llarg del temps, d’aquesta manera adquiriran una radiografia de 
les causes de la situació actual i podran establir quins canvis i quines polítiques cal adoptar 
per afrontar el futur. 
 
Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la 
seva intervenció en la construcció de subjectes històrics 
 
A través de les activitats proposades l’alumnat indagarà en els principals trets de les 
diferents identitats que conformen la realitat municipal canovellina. La integració 
d’aquests trets han de donar lloc a una nova identitat canovellina.  
 
 
DIMENSIÓ GEOGRÀFICA 
 
Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per 
gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat 
 
El territori de Canovelles té un conjunt d’elements geogràfics que tenen a veure amb les 
activitats econòmiques. En l’actualitat cal que es revisin aquestes activitats tot recuperant 
les pràctiques sostenibles i proposant-ne de noves.  



 
Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i 
l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions 
 
A través de l’anàlisi de plànols, fonts d’informació i reconstruccions virtuals, es proposaran 
diferents estratègies d’anàlisi de l’entorn geogràfic de Canovelles que permetran 
l’alumnat interpretar l’espai i prendre decisions sobre el seu ús en el futur.  
 
 
Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i 
territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones 
i fer propostes d’actuació 
 
En relació amb aquesta competència s’analitzarà la situació de Canovelles en el territori 
tant a nivell municipal com comarcal i provincial i s’establiran els lligams i les 
interrelacions existents.  
 
 
 
DIMENSIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA 
 
Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus 
creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat 
 
 
Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per 
defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn 
 
Aquest projecte proposa una aproximació i descoberta del patrimoni cultural canovellí i el 
posa en valor amb la finalitat de dotar-lo de significació i que formi part de la identitat 
canovellina.  
 
Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de 
la identitat personal dins d’un món global i divers 
 
Tant el patrimoni prehistòric que recentment s’ha recuperat a Canovelles com el 
patrimoni medieval i industrial són importants per explicar la història del municipi com 
l’activitat humana en aquest entorn tant singular.  
 
 
 
DIMENSIÓ CIUTADANA 
 
Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 



desenvolupar un pensament crític 
 
El seguiment de les activitats proposades en aquest projecte suposo una reflexió sobre la 
realitat social que acompanya el fenomen migratori i com aquest s’ha palesat a 
Canovelles.  L’aproximació a aquest fenomen a través del mètode científic sona com a 
resultat el desenvolupament del pensament crític. 
 
  
Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per 
exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 
 
Un dels objectius d’aquest projecte és que l’alumnat participi de forma activa en la vida 
social i política de Canovelles a través dels mecanismes que estan al seu abast, d’aquesta 
manera s’enforteix en sentiment de pertinença i es participa activament a través dels 
mecanismes dels que disposa una societat democràtica. 
 
 
Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i 
la igualtat entre homes i dones. 
 
L’objectiu final d’aquest projecte és que l’alumnat reflexioni i proposi noves maneres 
d’encarar el futur sempre a través dels valors democràtics i d’igualtat.  



 
Objectius del projecte didàctic 
 

• Disposar de fonts d’informació històrica que tractin sobre l’evolució urbanística i el 
fenomen migratori a Canovelles.  

• Jugar amb la finalitat d’aprendre. 
• Plantejar i respondre preguntes sobre aspectes relacionats amb l’evolució 

urbanística i el fenomen migratori a Canovelles. 
• Aprendre a treballar amb fonts d’informació històrica. 
• Plantejar hipòtesis a partir dels fets i validar-les o no amb els documents. 
• Analitzar les fonts amb criteris científics. 
• Relacionar les fonts amb els fets per arribar a conclusions. 
• Treballar el pensament crític. 
• Treballar les competències metodològiques, comunicatives i científiques a partir 

de la recerca amb fonts primàries. 
• Reflexionar sobre les característiques del territori de Canovelles. 
• Aprofundir en els canvis que ha patit el paisatge i la societat al llarg del temps. 
• Investigar sobre el fenomen migratori a partir de les fonts primàries. 
• Analitzar els canvis i les continuïtats al llarg del temps des d’un punt de vista 

geogràfic, social i econòmic. 
• Analitzar amb criteris de sostenibilitat l’evolució urbana del territori de Canovelles.  
• Indagar sobre els principals elements patrimonials del Municipi des de la 

prehistòria fins els nostres dies. 
 
 
Nivells als que va adreçada la proposta didàctica  
 
Aquesta proposta didàctica va adreçada al cicle superior d’educació primària i a educació 
secundària. 


