AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO

“L’enigma del Tren de Sant
Feliu a Girona”
Activitat tipus “escape room” per a Cicles Mitjà i
Superior de Primària.
Coneixement dels documents històrics,
història local i l’Arxiu Municipal.

la

Al voltant de l’existència del tren de Sant Feliu a
Girona (1892-1969).

1. Introducció
“L’enigma del Tren de Sant Feliu a Girona” consisteix en una activitat educativa impulsada des
de l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro (AMSCA) i destinada a grups escolars dels cicles
Mitjà i Superior de Primària.
Els seus objectius fonamentals es resumeixen en:
1.

Apropar a l’alumnat els documents històrics que l’Arxiu Municipal de Santa Cristina
d’Aro conserva com a testimonis del passat del municipi per tal de posar en valor la
funció dels arxius com a dipositaris i difusors del patrimoni documental local.

2.

Posar a l’abast de la comunitat docent una activitat basada en la utilització de
documentació d’arxiu que permeti desenvolupar els continguts clau i les competències
bàsiques del currículum educatiu.

3.

Donar a conèixer la història del Tren de Sant Feliu a Girona (1892-1969) a través de
diversos documents que n’han deixat constància, a fi que els alumnes s’aproximin a les
causes del seu naixement i posterior desaparició, així com en la influència que va tenir
en la població cristinenca durant els anys de la seva existència.

4.

Contextualitzar històricament indrets de l’actual municipi de Santa Cristina d’Aro
relacionats amb el tren per tal que els alumnes puguin establir un lligam amb les
generacions precedents i fer-los partícips de la història local.

5.

Proporcionar als alumnes les eines necessàries per explicar als seus entorns personals i
familiars el rerefons històric d’aquests espais compartits, incentivant la cohesió
intergeneracional entre els veïns i veïnes de Santa Cristina d’Aro.
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Per fer-ho, el format de l’activitat està inspirat en un “escape room” o joc d’escapada, de tipus
educatiu, consistent en la superació en grup, dins un temps limitat, de cinc reptes o proves
breus, articulades a l’entorn de la història del Tren de Sant Feliu a Girona. Aquestes proves
només poden ser superades a partir de la consulta de documentació d’arxiu de diversa
tipologia (textual, cartogràfica, fotogràfica, oral, audiovisual) i el treball col·laboratiu entre els
integrants de l’equip. La resolució de cada prova permetrà als alumnes obtenir un número
d’un cadenat de cinc xifres, que obre una maleta antiga on es guarda el premi final.
Aquest format ofereix un element de gamificació que afavoreix que l’alumnat es mantingui
motivat, atent i interessat en les activitats i tasques proposades, les quals comporten una
aproximació pràctica, creativa i reflexiva als continguts que es volen transmetre.
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2. Estructura general
2.1. Activitat en dues sessions.
L’activitat s’ha plantejat en dues grans sessions complementàries.
La primera sessió, d’una duració màxima prevista de 60 minuts, té com a propòsit principal
presentar l’activitat i, a través d’una primera prova en equip, introduir l’alumnat en el
fenomen històric de les dues línies de ferrocarril de via estreta que van existir a l’actual
comarca del Baix Empordà entre finals del segle XIX i mitjan del segle XX: les que connectaven
les poblacions de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, respectivament, amb la ciutat de Girona, tot
enllaçant altres nuclis al llarg dels seus recorreguts.
Per altra banda, la segona sessió, d’una duració màxima prevista de 90 minuts, es centra en les
diverses etapes de la història del Tren de Sant Feliu a Girona, des del seu naixement l’any 1892
fins a la seva desaparició el 1969, a partir de la superació de quatre proves més.
2.1. Activitat en una sessió.
Alternativament, es pot plantejar la realització de només cinc proves del joc d’escapada, en cas
de voler-se centrar en la part que gira a l’entorn dels Trens Petits del Baix Empordà i,
posteriorment, en el de Sant Feliu a Girona. Per aquesta opció cal preveure un temps màxim
no superior a les dues hores (110 minuts, aproximadament).
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3. Elements comuns
A continuació tan sols s’apunten els elements generals i recurrents de l’activitat per tal de
tenir-ne una visió de conjunt.
3.1. El plantejament del repte i el premi final.
La primera sessió s’inicia amb l’arribada a l’aula d’una maleta antiga que ha enviat l’Arxiu
Municipal de Santa Cristina d’Aro, tancada amb un cadenat de cinc números. L’objectiu dels
diversos equips en què, posteriorment, caldrà dividir el grup-aula, consistirà en obtenir
cadascuna d’aquestes xifres mitjançant la superació de cinc proves. Teòricament, l’activitat ha
estat concebuda per grups reduïts de treball, d’entre 3 i 5 alumnes, els quals hauran de
col·laborar conjuntament per resoldre cadascuna d’aquestes proves o reptes.
L’interior de la maleta contindrà el premi final de “L’enigma del Tren de Sant Feliu a Girona”,
consistent en un punt de llibre per a cada alumne que reprodueix els diversos fragments d'un
document de Santa Cristina d’Aro relacionat amb el tren. Per tant, caldrà tenir en compte
quants alumnes participaran en l’activitat per tal de fixar el número d’exemplars a repartir al
final.
3.2. El site o element opcional de l’activitat.
L’activitat compta amb un site, l’accés al qual es facilitarà des de l’Arxiu Municipal de Santa
Cristina d’Aro. Servirà com una eina recurrent en les diverses parts de les dues sessions,
sobretot en la inicial. El site té com a principal objectiu mostrar al grup-aula diversos
documents històrics relacionats amb el Tren, especialment fotogràfics, orals i audiovisuals, que
ajudaran a contextualitzar determinades proves de l’activitat, per la qual cosa cal disposar d’un
dispositiu amb connexió a Internet i d’un projector.
A més, el site de l’activitat també inclou un cronòmetre, un element característic dels jocs
d’escapada, que es pot activar quan els grups comencin cada prova. El docent pot escollir si
incloure aquest recurs en la dinàmica de l’activitat, així com limitar el temps màxim per la
resolució de cada prova, que en aquesta guia s’ha fixat en 15’, després d’una breu presentació
de les fonts històriques (5’).
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3.3. La dinàmica de les proves.
Les cinc proves que els grups d’alumnes han de superar per obtenir les xifres del cadenat
presenten una mateixa dinàmica. Es lliura a cada equip dos sobres, un de blau (o marcat amb
el color blau) i un altre de groc (o marcat amb aquest color): en el primer es contenen els
documents d’arxiu que s’han d’utilitzar per resoldre la prova, mentre que en el segon s’hi
troba una targeta en què s’explica, breument, un aspecte concret de la història del tren i es
planteja el repte a superar. Aquest sobre pot estar acompanyat per documents d’activitat que
els alumnes hauran de completar.
Cada grup pot assignar un membre perquè llegeixi la targeta o ho poden fer de manera
rotativa. Si es vol fer ús del cronòmetre del site, es pot activar just després d’haver llegit la
targeta.
La prova núm. 1, inclosa en la primera sessió, serà validada un cop acabada i es proporcionarà
als alumnes el primer número del cadenat per tal de motivar-los en l’obtenció dels restants
durant la segona sessió. En canvi, pel que fa a les proves núm. 2-5, integrades en aquesta
segona sessió, les respostes seran validades conjuntament al final de l’activitat per tal que la
dinàmica lúdica del joc d’escapada esdevingui fluïda.
En cas que s’opti per realitzar l’activitat en una sola sessió, es pot validar al final de l’activitat la
resposta de totes les proves, inclosa la núm. 1.
3.4. El plànol de Santa Cristina d’Aro.
Al final de l’activitat, una vegada validades les respostes de les cinc proves, es lliurarà a cada
alumne un plànol actual de Santa Cristina d’Aro on es troben identificats amb un número vuit
indrets, relacionats d’alguna forma amb la història del tren.
Gràcies a la resolució de les proves, els alumnes podran identificar ràpidament els números
que els falten per obrir el cadenat a partir dels del plànol, així com l’ordre en què els hauran de
col·locar.
Cal assenyalar que l’ordre consecutiu d’aquests vuit llocs ha estat disposat perquè pugui
realitzar-se físicament pel municipi, per la qual cosa els alumnes també s’enduran a casa una
“ruta urbana del Tren de Sant Feliu a Girona” que, si volen, podran fer amb família o amics, en
tant que part del premi final aconseguit a través del seu esforç.
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4. Seqüència didàctica
A continuació es presenta la seqüència didàctica de l’activitat “L’enigma del Tren”. Cal tenir en
compte que els temps màxims són només orientatius, condicionats a la dinàmica de cada grupaula:

SESSIÓ / PART

OBJECTIUS

TEMPS

Primera sessió.
Santa Cristina d’Aro durant
l’època del tren (18921969).

➔ Plantejar l’objectiu de l’activitat a l’alumnat i
motivar-lo per assolir-lo.

30’

➔ Presentar el site de l’activitat.
➔ Assenyalar el paper actiu d’un arxiu en la cerca i
difusió de documents històrics.
➔ Despertar l’interès per conèixer com era Santa
Cristina d’Aro un segle enrere.
➔ Identificar el tren com l’element recurrent de
l’activitat i introduir-lo històricament.

Prova núm. 1:
“Els trens de via estreta del
Baix Empordà”.

➔ Explicar el funcionament general de les proves.

30’

➔ Identificar els documents cartogràfics com una de
les tipologies existents en un arxiu.
➔ Situar cronològicament i espacialment les dues vies
estretes de ferrocarril del Baix Empordà.
➔ Interpretar els elements presents en un mapa.

Segona sessió.
Prova núm. 2:
“Els artífex del Tren”

➔ Identificar els documents textuals com una de les
tipologies existents en un arxiu.

(Encertar la resposta
correcta a les opcions A, B o
c).

➔ Conèixer publicacions històriques locals referides a
de Santa Cristina d’Aro.
➔ Conèixer la importància dels promotors de la
construcció del tren.
➔ Extreure dades dels documents històrics.

20’
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Prova núm. 3:
“El paisatge urbà del tren”

➔ Identificar els documents gràfics (fotografies) com
una de les tipologies existents en un arxiu.

(Relacionar fotos antigues
amb el seu peu explicatiu).

➔ Valorar la importància de contextualitzar
històricament les imatges antigues a partir dels
elements que hi apareixen.

20’

➔ Identificar la indústria del suro com un dels factors
determinants per la construcció del tren.
Prova núm. 4:
“L’impacte del tren”

➔ Posar en valor el testimoni de les persones grans
per conèixer el nostre passat recent.

(Realització d’un
trencaclosques).

➔ Valorar la tasca de recopilació de testimonis orals
per part dels arxius.

20’

➔ Identificar els documents audiovisuals com una de
les tipologies existents en un arxiu.
➔ Conèixer l’impacte del tren en la població
cristinenca i baixempordanesa.
Prova núm. 5:
“El final del tren”

➔ Identificar els documents sonors com una de les
tipologies existents en un arxiu.

(Completar uns mots
encreuats).

➔ Conèixer les principals causes de la desaparició del
tren.

Resolució final.

➔ Validar les respostes de les proves.
➔ Localitzar en un plànol actual de Santa Cristina
d’Aro indrets relacionats amb la història del tren.

20’

10’
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5. Condicions econòmiques
L’activitat en una sola sessió té un cost de 60€, i en la modalitat de dues sessions, de 120€.
Inclou el monitoratge de la sessió i poder disposar dels materials propis del joc.
Tanmateix, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, a través de l’Arxiu Municipal, cobreix la
despesa que suposi la realització de l’activitat, en la modalitat d’una sola sessió, en 4 grupsclasse de l’escola Pedralta al llarg d’un any natural. Subvenciona, doncs, l’equivalent a 240€.
Si durant el mateix any natural es volgués fer en la resta de grups-classe dels cicles Mitjà i
Superior (4 grups més, fins a 8 en total), la despesa dels 4 grups addicionals aniria a càrrec del
centre educatiu.
Alhora, com que l’activitat es fot fer en una o dues sessions, la segona sessió sempre haurà
d’anar a càrrec del centre educatiu.

Consulteu disponibilitat a l’Arxiu Municipal:

Han dissenyat aquesta activitat:

Correu electrònic: arxiu@santacristina.cat
Telèfon: 972 83 70 10
Adreça: Pl. Catalunya, 1, 17246 Santa Cristina
d'Aro
Horari: Dl-dv: 08:00 - 13:30.

Regest (Albert Martí): recerca històrica i
selecció de fonts documentals

https://santacristina.cat/arees/arxiumunicipal.html

Eduxarxa: dinamització de l’activitat.
https://eduxarxa.coop/

Estudi Kalimba: disseny de l’activitat
educativa. http://www.kalimba.cat/ca

