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Recerca i construcció de la nostra història local. Un plantejament pràctic. 

 

Es planteja proposar als alumnes la participació en una treball de recerca d'història 
contemporània de l'illa d'Eivissa, partint sempre d'un fet personal/familiar que s'haurà de 
relacionar amb un context més general, per després plantejar-ne una exposició amb el 
resultat final del que s'ha treballat.  

A fi de no dispersar el fil conductor de la futura exposició gràfica, es proposen un màxim de 
tres apartats de participació. Cada alumne que vulgui/pugui participar haurà d'escollir un 
apartat (o si es vol més d'un): 

OBJECTIU: Aportació de documentació gràfica (foto, sonora, multimèdia), però també 
documents escrits (còpies) i/o objectes antics o significatius per la història que es vol contar. 
Que reflecteixin un fet, una anècdota, a partir de la qual es pugui construir una història que 
transcendeixi de l'àmbit personal/familiar, i es pugui relacionar amb esdeveniments socials, 
culturals, artístics, esportius, polítics, econòmics.... de l'illa d'Eivissa.  

1.- NISSAGUES: Construir una genealogia de la pròpia família, o bé d'una família coneguda 
d'Eivissa, destacant persones com a mínim de tres generacions enrere. S'hauran d'aportar 
fotos dels membres més significatius i dels quals s'explicarà semblances o petites biografies. 

2.- OFICIS ANTICS I LA SEUA EVOLUCIÓ: Notícia i explicació d'oficis antics. Com 
s'adquirien i es transmetien els coneixements. Evolució i modernització de l'ofici. Notícies de 
negocis i oficis concrets, emblemàtics, tradicionals... 

3.- ESDEVENIMENTS D'EIVISSA: A partir de fets personals /familiars (cultural, social, 
artístic, esportiu, econòmic, polític....) posar en relació amb el context històric del moment. 

 

RECURSOS A EMPRAR PEL TREBALL: 

- Bibliografia local (biblioteques públiques) 

- Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera (paper i on-line) 

- Records/arxius familiars 

- TEF: entrevistes on-line de personatges coneguts 

- Recursos gràfics de l'Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular i/o de l'Arxiu Imatge i So 
municipal. 

- Històries orals i entrevistes. 

- Hemeroteca local 

 

 

ELEMENTS EXPOSITIUS: 



 

- Històries aportades sempre que s'hagin pogut relacionar amb esdeveniments coneguts 
socials, culturals, econòmics, polítics, esportius... 

- Imatges i documents sonors relacionades amb els fets concrets 

- Còpies de documents antics relacionats i significatius (testaments, espòlits, contractes 
d'aparceria...) 

- Objectes relacionats amb el fets descrits 

- Realització d'un audiovisual amb imatges i documents aportats, i amb l'enregistrament 
d'entrevistes. 

 

 

* Si es dóna el cas d'alumnes no naturals de l'illa, que puguin/vulguin explicar algun dels tres 
temes, també serà possible.   

 


