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Llista de recursos per nivells

NIVELL ELEMENTAL
On?

Què és?

Mireu...

Què podeu treballar?
Què podeu fer?

1714: El català ahir, avui i demà

Blog del CNL de Barcelona dedicat
al Tricentenari 1714 – 2014.

Continguts de l’exposició 1714: El
català ahir, avui i demà (gener de
2014).

Preparar una visita a l'exposició.

Materials didàctics.

Fer activitats a l'aula ja preparades.

Llista de recursos i enllaços
relacionats.
www.tricentenari.bcn.cat

Web de l'Ajuntament de Barcelona
per difondre activitats relacionades
amb la commemoració dels 300
anys del 1714.

Consultar informació.

Portada:

•

Vídeo Per què creus que
l'11 de setembre se celebra
una derrota? (2'03”)

•

Treballar com es vivia a la ciutat,
Vídeo Albert Garcia
Espuche (10'): sobre la vida especialment al barri de la
Ribera-Born, el 1700.
quotidiana a Barcelona el
1700.

•

Vídeo Què és per a tu Viure Debatre què és Viure Lliure.
lliure? (1'38”)

Programa:
•

Agenda d'activitats.

Explicar per què se celebra l'Onze
de Setembre.

Anar a alguna activitat del
Tricentenari.

Treballar els llocs més emblemàtics
Rutes 1714 (mapa de
Google amb punts marcats) dels fets de 1714 a Barcelona.
Explicar els fets de l'Onze de
Apartat històric:
Setembre de 1714.
• Introducció
•

•

Preguntes més freqüents

•

Cronologia

Consorci per a la Normalització Lingüística
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•

Què era què al 1700

•

Mapa BCN 1714: descripció Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.
de llocs emblemàtics i
espais de la memòria de
Barcelona de 1714.

•

Vídeo Converses amb
historiadors (2'52”):
recomanat per veure'l
després o mentre es
treballa el context històric).

Web de la Generalitat de Catalunya Vídeo Què commemorem? (3'06”)
per explicar la commemoració dels
1714:
300 anys del 1714.

•
Born Centre Cultural

Web del Born Centre Cultural.

Per saber-ne més: llista de
recursos.

Repassar el context històric del
1700.

Treballar què és la Diada Nacional
de Catalunya.
Consultar informació.

El Born CC:
•

L'antic Mercat del Born

•

Recursos: Multimèdia:

Explicar la història del Mercat del
Born.

◦ Vídeo El Born Centre
Cultural (3'11”)
◦

Vídeo Toni Fernández
(3'24”): explicació del
jaciment.

◦

Vídeo Francesc Xavier
Hernández (3'56”):
explicació dels fets de
1714 al Born.

◦

Vídeo Enric Sòria
(3'38”): explicació de la
rehabilitació del mercat
del Born.

Consorci per a la Normalització Lingüística
CNL de Barcelona

Explicar els fets de l'Onze de
Setembre de 1714 a través del
jaciment, sobretot si el voleu anar a
visitar.

Explicar l'arquitectura del Mercat
abans i ara.
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◦

Vídeo Manel Guàrdia
(3'21”): explicació de
l'arquitectura del mercat
del Born.

Visites i itineraris:

•

Ruta Barcelona 1714: 40
indrets relacionats mab la
Guerra de Successió
marcats en un mapa de
Google.

Activitats:
•

Programa d'activitats

Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.

Anar a alguna activitat del Born
Centre Cultural.
Treballar la història del Barri de la
Ribera-Born.

Història del barri
Commemoració del Tricentenari
1714-2014

Pàgina de l'XTEC amb propostes
Presentació:
didàctiques pensades per a
• Els fets històrics (power
educació infantil i primària, educació
point: d'on ve i què significa
secundària obligatòria, batxillerat i
el nostre 11/set)
FP.
Recursos:

www.diaridesetge.cat

Resum dia a dia del setge de
Barcelona des del 25 de juliol de
1713 fins a l'11 de setembre de
1714.

.www.guerradesuccessio.cat

Museu virtual de la Guerra de
Successió 1702-1714, del grup de
recerca DIDPATRI, de la UB.

•

Audiovisuals

•

Enllaços

Explicar l'origen de l'Onze de
Setembre i què és la Diada Nacional
de Catalunya.

Consultar informació.

Explicar els detalls del Setge de la
Ciutat a través del dietari personal

El Patrimoni:

•

Mapes: mapa de Barcelona Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.
on hi ha marcats punts
d'interès de la ciutat amb
una breu explicació.

Les batalles:

Consorci per a la Normalització Lingüística
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•

Batalla de Barcelona 1714:
Debatre la transformació de la
amb la reconstrucció de ciutat: des del 1714 fins ara.
la ciutat del 1714 en 3D.

◦ Cartografia: vídeo breu

www.poblesdecatalunya.cat

Guia del Patrimoni Històric i Artístic
dels Municipis Catalans.

La guerra de Successió. El decret
Pàgines de la GENCAT amb textos
de Nova Planta. Supressió de l’estat breus explicatius de divulgació
català
històrica.
Segle XVIII. Redreçament econòmic
i absolutisme polític
La Barcelona de 1714
Setge de Barcelona (1713-1714)

Entrada de la Wikipèdia.

Sàpiens. 1714

Blog de la revista Sàpiens amb deu
articles relacionats amb el 1714.

Barcelonès:

•

Sant Pere – la Ribera:
descripció de diferents
punts d'interès dins la ciutat
amb referències a la
història.

Accés a la galeria multimèdia (sota
la fotografia de la dreta): vídeo de la
Guerra de Successió, fotografia de
la primera pàgina del Decret de
Nova Planta, pintura de l'11 de
setembre, foto de l'estàtua de
Casanova.

Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Barcelona.

Explicar la Guerra de Successió i
què va suposar la victòria dels
borbònics i el Decret de Nova
Planta.

Conèixer una mica més com era la
ciutat del 1714.
Explicar amb més detall les dades
més importants del Setge de la
Ciutat.

Rafael de Casanova
L’anticastellanisme català i les
crides a la resistència de 1713-1714
Barcelona, 11 de setembre de 1714:
la memòria (2)
Barcelona, 11 de setembre de 1714:
la memòria (1)
Barcelona, 11 de setembre de 1714:

Consorci per a la Normalització Lingüística
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Treballar la Guerra de Successió i el
seu desenllaç en la societat
catalana.

5
Tricentenari 1714-2014

Llista de recursos per nivells

els fets
El cas dels catalans
Pere Joan Barceló i Anguera, el
Carrasclet, cap de la resistència
antiborbònica
El Decret de Nova Planta de 1716
Vídeo: Els fets de l’11 de setembre
de 1714 i la batalla de Talamanca
Catalunya i l’absolutisme borbònic:
la repressió
www.auques.cat

Web La paret de les Auques amb
auques sobre diferents temes de la
cultura catalana.

Auca de l'Onze de setembre
1707-2007, el futur és nostre
Auca de Josep Moragues
(1669-1715)

Treballar l'Onze de Setembre d'una
manera més lúdica a través de les
auques: dibuixos, textos en
rodolins...

Auca d'en Bac de Roda
(1658-1713)
Auca de Rafael Casanova
(1660-1743)
Auca de l'11 de setembre
Auca de la Guerra de Successió
(1705-1714)
L'Edat moderna

Blog d'una mestra de 2n d'ESO. És
molt didàctic.

Treballar com estava organitzada la
societat del 1700: classes socials,
vida quotidiana...

Consorci per a la Normalització Lingüística
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Onze de setembre

Pàgina de l'XTEC.

Consultar informació.

Diada Nacional de Catalunya

Pàgina de la GENCAT.

Explicar què és la Diada Nacional
de Catalunya.

Catalunya, 1714

Guia turística de Catalunya editada
per l'Agència Catalana de Turisme i
el Museu d'Història de Catalunya:
repàs dels escenaris de la Guerra
de Successió a Catalunya i del
temps del barroc.

Treballar els llocs més emblemàtics
dels fets de 1714 a Catalunya.

La llengua catalana al segle XVIII

Blog de Sàpiens.

Explicar la realitat de la llengua
catalana durant el segle XVIII.

Cronologia de la repressió del
català

Entrada de la wikipèdia.

Treballar la persecució de la llengua
catalana després de la Guerra de
Successió.

El català: una llengua perseguida
durant 4 segles

Document del Cercle Català de
Negocis. Cronologia de la
persecució de la llengua des de
1715.

Treballar la situació de la llengua
catalana a partir de la desfeta de
1714 fins als nostres dies.

El català sota la monarquia
absolutista borbònica

Pàgina Llengua i història de la
GENCAT.

Treballar la situació de la llengua
catalana durant la monarquia
absolutista de Felip V..

La resistència cultural de la llengua
catalana en el segle XVIII
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