ACTIVITATS ARXIU COMARCAL
DEL BAIX PENEDÈS
L’EPIDÈMIA DE CÒLERA DE 1911 AL
VENDRELL
Activitat didàctica adreçada als alumnes de 6è de primària,
que té com a finalitat apropar l’arxiu a l’escola. Partint d’un
episodi important de la història del Vendrell, una epidèmia de
còlera

que

va

succeir

l’estiu

de

1911,

i

mitjançant

fotografies, documents i plànols, fem una aproximació a les
condicions de vida de l’època i l’evolució urbanística de la
vila.

La nostra presentació demostra als alumnes que la

conservació i l’estudi dels documents

d’arxiu

són dos

elements essencials per a conèixer els fets històrics del
passat i entendre millor molts aspectes del nostre present.
L’activitat consta de dues parts: la primera, la presentació en
power point i la segona, uns exercicis que els alumnes
realitzaran.
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ACTIVITATS ARXIU COMARCAL
DEL BAIX PENEDÈS
VINE A CONÈIXER L’ARXIU I ELS SEUS
TRESORS DOCUMENTALS
Sessió didàctica de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès adreçada als alumnes de 4t
de l’ESO i batxillerat
Aquesta sessió didàctica de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès consta de dues
parts. La primera part es realitza al mateix centre educatiu i consisteix en
presentar que és un arxiu i les seves funcions. A continuació, es projecta un
documental elaborat per la Televisió del Vendrell i l’Arxiu Comarcal en el qual
d’una forma amena i breu es presenta la història d’un monument del Vendrell. Es
tracta de conèixer els detalls de la construcció del monument als caiguts
inaugurat el 1941 a la Rambla de la vila del Vendrell i les conseqüències que la
seva construcció va comportar: l’enderroc de la cascada construïda l’any 1907 que
era un brollador que recordava la portada de les aigües de Tomoví al Vendrell.
Amb la restitució de la democràcia, s’enderrocà el monument als caiguts i l’any
1988 es va reconstruir la cascada.
La segona part és la visita a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Durant el
recorregut

per

les

instal·lacions,

es

mostren

diferents

tipus

de

fonts

documentals. En funció dels interessos i demandes de cada centre se n’escullen
uns o altres. En aquest punt, els alumnes poden tocar i fixar-se en les mostres de
documentació presentades i avaluar tant la tasca dels arxivers com les
possibilitats analítiques i interpretatives que proporcionen els documents.
Aquesta activitat permet conèixer les funcions i l’activitat que es porta a terme
des d’un arxiu comarcal. Tanmateix, els alumnes i els grups interessats en
l’activitat podran descobrir com es realitza una recerca històrica mitjançant
l’estudi de la font primària.
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