
“Explorem l’arxiu de Sants. Descobrim 

el passat a través de les fotografies” 

Quadern de l’alumne  
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Visita-Taller 

Cicle Mitjà 

Primària 
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1. Visita a l’Arxiu  

 

1. Marca amb una creu les definicions correctes: 

 

A l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc es conserven documents de tot 

el districte. 

L’Arxiu el poden visitar exclusivament els investigadors universitaris.  

A  l’Arxiu hi podem trobar documents que ens ajuden a conèixer la nostra història. 

A l’Arxiu s’hi exposen objectes pertanyents al món de l'art, de la ciència o de la 

tècnica.  

L’Arxiu és un edifici on es diposita un conjunt documental. 

 

2. Escriu el nom de la sala de cada fotografia. Relaciona la sala amb la seva funció. 

  

 

 

Lloc on treballa el responsable de l’Arxiu.  

 

 

 

Lloc destinat a dipositar-hi o guardar-hi 

els  diferents tipus de documents amb condicions 

de temperatura i humitat adients. 

  

 

 

 

Sala amb mobiliari on es poden consultar els 

documents que es conserven a l’Arxiu.  

 

AMDSM, juliol del 2016  

AMDSM, juliol del 2016  

AMDSM, juliol del 2016  
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3. Escriu a sota de cada imatge quin tipus de document és: 

Certificat Celestino Busquets, AMDSM, 1940  

Programa festes inauguració cotxeres de Sants AMDSM, 1984 Tren Vapor, UEC Sants, 1929 



4. Relaciona l’estri amb el suport d’escriptura corresponent 

4 
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2. Taller de recerca  

 

 

5. A partir del material que et proporcionem, observa les fotografies i omple les dues fitxes 

següents:  

FITXA FOTOGRÀFICA 

TÍTOL DE LA FOTOGRAFIA: 

DATA: 

AUTOR:  

CROMIA:                                                Blanc i negre              Color 

TEMA:                    Transport                Ofici                      Botiga 

Quina escena surt fotografiada? 
 
 

FITXA FOTOGRÀFICA 

TÍTOL DE LA FOTOGRAFIA: 

DATA: 

AUTOR:  

CROMIA:                                                Blanc i negre              Color 

TEMA:                    Transport                Ofici                      Botiga 

Quina escena surt fotografiada? 
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GRUP TRANSPORT 

 
 

6. Observa les fotografies i classifica el transport en funció de l’ús i de l’energia que fa 

servir. 

TRANSPORT ÚS TIPUS D’ENERGIA 

Línia de Sants, UEC Sants, 1929. 

Passeig de l’Agrícola, Joan Noyat, 1965 

Funicular de Montjuïc, IME 

Automòbils, Marta Cesti 

Cal Puig, Museu de l’Hospitalet, negatiu.  

núm. 491 

Línia Sants, Gran Compañía Mora, 1963 
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GRUP OFICIS 

 

7. A partir del material que et proporcionem, observa la fotografia i classifica els diferents 

oficis de Sants amb la seva definició. 

Relaciona l’ofici amb la definició corresponent: 

● Persona que torra castanyes pels carrers i en ven.  

● Persona que es dedica a la feina de cosir. 

● Persona que neteja les sabates, especialment el qui té per ofici  

enllustrar el calçat. 

● Persona que fabrica cordes o en ven. 

● Menestral que fabrica objectes de vidre.  

● Persona que fa o ven cistells, cistelles, i altres objectes de vímet, 

 de jonc, etc. 

● Persona que es dedica al conreu de la terra. 

● Persona que té l'ofici de fer bótes, en aquest cas, de pell.  

● Persona que autoritza la sortida i entrada dels trens.  

● Membre del cos de l'exèrcit de l'Estat espanyol creat per al 

 manteniment de l'ordre públic, la protecció de les persones i 

propietats i l'execució de les lleis.  

● Persona que treballa el ferro o que fabrica objectes de ferro.  

● Persona que ven els seus productes al carrer. 

● Fabricant de ceràmica, que fa ceràmica.  

● Persona que forma part d'un cos organitzat per extingir incendis i  

per dur a terme diverses tasques de salvament. 

● Persona que es dedica a la pesca.  

Bomber  ●  

Guàrdia civil ●  

Vidrier ●   

Boter ●   

Castanyer ●   

Ceramista ●   

Pescador ● 

Cap d’estació ●  

Cisteller ● 

Enllustrador ● 

Costurera ● 

Corder ● 

Pagès ● 

Ferrer ● 

Venedor al carrer ● 
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GRUP BOTIGUES 

 

8. A quina botiga es vendrien els productes següents?  


