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PRESENTACIÓN 

 
El documento que presentamos corresponde a una serie de materiales para el profesorado que 

son fruto de trabajos de fin de estudio de estudiantes del grado de educación primaria y del 

máster de formación del profesorado de la Universidad de Barcelona. El hilo conductor y 

temática común de los documentos y propuestas compilados, es el trabajo de la memoria en las 

aulas, explorando diversas dimensiones, sujetos, metodologías y estrategias que se ofrecen a la 

comunidad educativa1. 

Las propuestas recogidas se desarrollan a partir de un punto inicial común y diagnóstico en el 

que se evidencia, por una parte, la dificultad de abordar estas temáticas en las aulas y, por otra, 

lo poco que se ha explorado el trabajo de la memoria en la escuela. De esta manera, el primer 

capítulo ofrece una investigación contextualizadora sobre la memoria histórica en los libros de 

texto de educación secundaria. A continuación, se desarrollan dos capítulos con propuestas para 

la educación primaria. La primera propuesta ofrece un trabajo gamificado para el abordaje de 

la Guerra Civil Española, concretamente a través de un breakout. La segunda, es una maleta 

didáctica que recupera la memoria del derecho a voto de las mujeres, ejemplificado en el caso 

de Canet de Mar, primer lugar donde votaron las mujeres en España. En seguida, los últimos dos 

capítulos corresponden a dos propuestas para la educación secundaria. La primera, diseñada 

para trabajar la guerra civil y el franquismo desde una perspectiva de género, empleando el aula 

invertida y la segunda, que se ofrece como una propuesta complementaria a la práctica regular 

de clases explorando las posibilidades del Aprendizaje y Servicio. 

De esta manera, las páginas que siguen, pretenden ser una contribución a la práctica educativa 

y a la inclusión de la memoria histórica en las aulas. 

.  

  

 

1 Los trabajos aquí presentados se han desarrollado gracias a la ejecución del proyecto de investigación 

Edumemorias (2018RICIP00010, subvencionado por el Institut Català Internacional per a la Pau) y del 

proyecto de innovación docente Promoción de la competencia investigadora en estudiantes de 

magisterio: Edumemorias en las aulas universitarias (2019PID-UB/036) 
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ENTRE LA EPISTEMOLOGIA DE LA HISTORIA Y 

DE LA DIDÁCTICA: HACIA UNA REFLEXIÓN 

CRÍTICA DE CÓMO SE ENFOCA EL SABER 

HISTÓRICO 

Miquel Sillero Jaen2 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Desde qué perspectiva historiográfica enfocamos la práctica en el aula o la innovación? Cuando 

hablamos de método histórico y trabajo de fuentes, ¿de qué hablamos? ¿Por qué no está 

presente una discusión sobre si la Historia es una ciencia, o en qué sentido hablamos de ciencia 

cuando la referimos a la Historia? Estas son las preguntas que, en tanto que teórico, me llevan 

a este trabajo y, en ese sentido, son las preguntas de investigación. 

En la literatura consultada aparece una falta de reflexión explícita sobre algunas de estas 

cuestiones teóricas, que a veces pueden parecer cuestiones obvias, que no precisan discusión; 

nada más lejos (Prats, 2015). Implicitar el conocimiento de conceptos difíciles de aprehender, 

como es la epistemología de la disciplina es, ciertamente, peligroso en cualquier campo del 

conocimiento, pero me parece especialmente indeseable en el campo de la Historia, donde el 

combate ideológico es omnipresente y donde, además, se legitiman diversas formas de 

identidad colectiva. La crítica aquí no es solo a cómo enseñamos historia, también a cómo la 

hacemos, pues a menudo ha parecido mejor, más científico, obviar la posición política desde la 

que escribimos los académicos (Hunt, 2018). 

Históricamente esto ha conducido a la marginación de lo marginal, valga la redundancia, así 

como a visiones hegemónicas de la historia (visiones blancas heteronormativas y patriarcales, la 

visión de la historia WASP o Tory, y la visión de las clases dominantes) que monopolizan el 

 
2 Trabajo de fin de máster del máster de profesorado de la Universidad de Barcelona. Dirigido por 

Isidora Sáez Rosenkranz 
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discurso histórico y venden, reproducen, modelos de dominación. Como veremos en el trabajo, 

aún hoy la tradición de la enseñanza histórica se fundamenta en rutinas vetustas, prácticas más 

bien simplistas de repetición de datos concretos, el hard data de las ciencias, y no en la reflexión 

y el pensamiento crítico (Sáiz, 2013; Prats, 2015). En los últimos años, la disciplina de la didáctica 

de la Historia ha avanzado mucho su producción científica y, por ello, se vuelve aún más 

interesante plantear un diálogo entre la teoría y la práctica disciplinar, para no caer en silencios 

implícitos ni reproducir los mecanismos de dominación del modelo anterior. 

Asimismo, parece muy interesante examinar las aproximaciones en torno al concepto de 

memoria histórica, pues es un campo aún controvertido y que puede resultar fundamental para 

la enseñanza en valores por la que se aboga (Cuesta, 2011; Jelin, 2013). Precisamente hoy día, 

en que el fantasma de la ultraderecha sobrevuela Europa de nuevo, es imprescindible 

conceptualizar la educación histórica en bases fuertes y explícitas, que permitan el diálogo y la 

crítica desde el respeto. Sin embargo, estas dos opciones no siempre resultan claras ni se 

presentan en ausencia de una discusión: la multitud de formas de trabajar los contenidos 

históricos en relación con los valores y la reparación de posibles heridas sociales, así como la 

diversidad de la propia disciplina son tanto obstáculos como lugares llenos de posibilidades para 

mejorar la enseñanza (Maza, 2017; Hunt, 2018). 

Para empezar este trabajo vale la pena realizar un breve repaso sobre el estado de la disciplina 

académica de la Didáctica de la Historia, así como apuntar algunos puntos clave del diagnóstico 

de la enseñanza de las ciencias sociales en las aulas. Ese diagnóstico se centra, groso modo, en 

tres pilares: las competencias básicas y el currículo, los materiales (especialmente los manuales 

o libros de texto), y la opinión de los profesores (si bien recogida no mediante estudios de los 

profesores en activo, sino de estudios sobre alumnos que cursan el Máster de formación del 

profesorado en universidades de todo el estado). 

La Didáctica de la Historia es una disciplina relativamente nueva, cuyo mayor desarrollo se ha 

producido en los años finales del siglo XX y los primeros del XXI. Es en estos años en que la 

disciplina se ha consolidado como un espacio científico-académico. Cuenta con más de 200 

académicos en España y se ha orientado en torno a la mejora de la docencia, con un importante 

énfasis en la innovación didáctica (Henríquez y Pagés, 2004; Prats y Valls, 2011; Miralles, Molina, 

Ortuño, 2011; Carretero, 2015). 

Sin embargo, en lo referente a la teoría, aún la disciplina no está muy madura, y esencialmente 

las discusiones teóricas giran en torno a las líneas y modelos de investigación de la Didáctica. 

Asimismo, se observa poca precisión en el uso y discusión de conceptos como epistemología, 

teoría, metodología, etc. (Prats y Valls, 2011, pp. 23-24). Las muchas mejoras dejan un sentido 

de inmadurez o precariedad, a pesar del gran aumento de producción científica por su 

especificidad y concentración en unos pocos temas y en poco variados instrumentos de 

investigación (Miralles, Molina, Ortuño, 2011, pp. 155-159). 
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Sobre la producción científica, un 28% de los trabajos son escritos por profesores de secundaria 

(Miralles, Molina, Ortuño, 2011, p. 159). Como apunta un más reciente análisis bibliométrico 

(Gomez-Carrasco et al., 2019), en el período 2007-2017 la evolución de la producción de 

artículos científicos es ascendente (pp. 71-72), con un 70% de la producción centrada en revistas 

específicas de Didáctica de las Ciencias Sociales. Sin embargo, de ellas solo un 16,2 % las 

clasifican como reflexiones teóricas (p. 75). 

La principal temática es la educación histórica, con un 48,8%, mientras que los artículos respecto 

a la Didáctica de las Ciencias Sociales en general ocupan solo un 12% (pp.76-78). Estos datos 

parecen reforzar los argumentos de Valls y Prats (2011) y de Miralles, Molina y Ortuño (2011) 

sobre un aumento y consolidación de la Didáctica de las de las Ciencias Sociales como disciplina 

académica, a la vez que presentan algunas de las limitaciones de esa consolidación. 

 

LA HISTORIA Y LA HISTORIA ENSEÑADA 

Por un lado, las investigaciones de Gómez, Miralles y Chapman (2017) sobre el modelo español 

de enseñar historia (en comparación con el modelo británico) se centran en el currículo español, 

y usan el modelo teórico de primer/segundo orden. Este es un modelo bastante frecuente, que 

establece conceptos de primer orden, más conceptuales (como revolución, presidente o nación), 

y conceptos de segundo orden, que Lee y Ashley describen como las ideas que forman la Historia 

como disciplina (como causa, cambio o evidencia). Así los conceptos de primer orden se 

relacionan más con la categoría expositiva del aprendizaje, mientras que los de segundo se 

relacionan con los procedimientos, es decir, con la forma en que hacemos Historia (recogido en 

Peck, C y Seixas, P., 2008, p. 1021). 

Desde ese modelo, el análisis de las propuestas curriculares obtiene los siguientes resultados: 

en la primera LOGSE, hay un cierto equilibrio entre unos y otros, pero en los años siguientes se 

observa una tendencia hacia los conceptos de primer orden y la desaparición de los de segundo. 

En lo que al currículo español respecta, en los últimos años este ha ido minimizando los 

conceptos de segundo orden (conceptos de pensamiento histórico) en relación a los conceptos 

de primer orden (hechos y conceptos concretos). (Gómez C. et Al, 2017, p. 55).  
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Gráfico 1. Evolución de los conceptos históricos de primer y segundo orden en los contenidos del 

currículo español de Educación Secundaria (1990-2015) (Gómez C., Miralles P., Chapman A, 2017, p. 41). 

 

Introduciendo otra categoría al análisis, los autores exploran también la perspectiva 

historiográfica desde la que se plantean los contenidos: esencialmente los manuales mantienen 

el modelo positivista rankeano (que combina datos y fechas cronológicamente como el hueso 

de la materia, aunque aparece algún apunte de la escuela de los Annales, consistente 

especialmente en la división entre campos internos de la historia: social, política, económica, 

pensamiento, cultura y arte (Gómez C. et Al, 2017, p. 44). 

En lo que respecta a evaluación, aún esta se basa casi exclusivamente en exámenes, con 

ausencia de otros instrumentos de evaluación y, a menudo, al final de la unidad o tema. 

Asimismo, la evaluación es casi siempre calificadora. En encuestas a profesorado, los datos 

muestran una alta contestabilidad en diversas cuestiones, ya que casi todas se mueven entre el 

40-50% de profesores a favor y en contra. Algunas de las preguntas relevantes eran si se evalúa 

más por competencias o por aspectos concretos y cuantificables, o si se practica la evaluación 

continua (Alfageme et al. 2015).  

En los exámenes en sí, predominan cuestiones factuales, preguntas cortas y de niveles 1 en la 

taxonomía de Bloom (Gómez Carrasco C. et Al, 2017, pp. 49-50). La evaluación en términos 

generales queda retratada al servicio de un pretendido objetivismo y de la memorización y 

repetición de datos, examen mediante: «Diversos estudios muestran que habilidades como el 

análisis, el razonamiento, la reflexión y la valoración o la interpretación de documentos, que son 

fundamentales para el aprendizaje del pensamiento histórico, tienen una escasa presencia en 

los exámenes escritos» (Gómez C. y Miralles P., 2015, p.54). Los datos muestran el 

mantenimiento de viejas prácticas en las aulas, pese a la reflexión didáctica. 

En el apartado de evaluación, los autores proponen de nuevo reconocer la historia como 

pensamiento y fomentarla mediante procesos cognitivos más complejos, esencialmente de 
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crítica y argumentación. De nuevo, sin embargo, obvian que existen diferentes maneras en la 

disciplina de llevar a cabo esos procesos. Hablan de evidencias (Gómez C. y Miralles P., 2015, 

p.64) y de pruebas objetivas (p.65) que parecen ser conceptos problemáticos al reivindicar un 

cambio sistémico en cómo enseñamos historia. 

Para concluir el diagnóstico cabe sintetizar: nuestra forma de enseñar historia es aún cuasi 

rankeana, basada en memorización de datos duros y con severas deficiencias en práctica 

argumentativa, reflexiva o crítica. Los autores coinciden en reivindicar el uso de la práctica del 

historiador entre el alumnado, lo que parece un acierto, pero tienen dificultades para concretar 

qué es exactamente esa práctica. Y ello nos lleva a la siguiente parte. 

A pesar de la buena voluntad que se transmite en la parte expositiva de las leyes educativas, 

existe una dificultad grande para concretar sus misiones. Las investigaciones de Sáiz dividen esta 

dificultad en dos pilares: por un lado, la estructura del material escolar, incompatible con un 

enseñamiento por competencias básicas (CCBB) y, por otro, una incapacidad en la propia 

administración de elaborar unas competencias concretas y aplicables, que transciendan un 

«carácter generalista, contradictorio y superficial» (Sáiz, 2013, p. 44). A pesar de que existe una 

diferencia marcada entre lo que dice la ley y las prácticas de la disciplina de Didáctica, es 

interesante ver esta cuestión para lo competencial, puesto que es algo relativamente nuevo en 

el Currículo. 

Aún con esto, el autor reconoce una segunda dificultad concreta para la historia. A saber: «qué 

supone que un estudiante sea competente en ciencias sociales y sobre todo en historia: ¿qué 

debería conocer, saber hacer y manifestar un estudiante competente en historia? Esa respuesta 

está por ser definida y la exigencia de las CCBB, al margen de su más o menos deficiente 

concreción, hemos de verla como una oportunidad al respecto» (Sáiz, 2013, p. 44). 

Sáiz se muestra optimista y pretende relacionar unas competencias básicas con destrezas del 

pensamiento histórico, lo que llama alfabetización histórica. Es decir, quiere identificar y definir 

unas competencias históricas equiparables, en sus propias palabras, a las competencias 

científicas de las pruebas PISA. 

Los modelos de los que toma el autor para elaborar sus marcadores son el británico y el 

americano, que establecen procedimientos de comprensión histórica graduales: un primer nivel 

presentista, un segundo que reproduce los datos sin interpretar, un tercero que contextualiza y 

describe los datos «y un nivel 4, el más desarrollado, donde se procede a valorar y juzgar 

históricamente la información de forma relacional con otros elementos del contexto histórico, 

reconociendo los estudiantes una conciencia de su propia subjetividad como actores históricos 

del presente pero también como lectores de textos históricos» (Sáiz, 2013, p. 47). 

En lo que respecta a en qué posición se encuentran los alumnos, tras repasar las investigaciones 

principales Sáiz concluye: «Se constata una tendencia mayoritaria entre el alumnado a un uso 

algorítmico y descriptivo de las fuentes, afrontándolas como comentarios textuales dirigidos, sin 
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planteárseles cuestión alguna; pero también se ve una limitada aproximación heurística y 

creativa a las fuentes, aquella que demanda habilidades de interpretación y contextualización. 

En este campo es notoria la falta de costumbre de los estudiantes en actividades de resolución 

de problemas y de indagación frente al hábito predominante de labores del formato tradicional 

de “comentario de texto” y la búsqueda de respuestas literales». (Sáiz, 2013, p. 48). 

En su investigación sobre las actividades de historia, Sáiz plantea un modelo relacionado con la 

dificultad cognitiva y la tipología de las mismas. Es especialmente interesante su análisis de las 

pruebas de las PAU, por ser estas la expresión final (última) de capacidades y competencias de 

los alumnos: aquellos que llegan a este examen deben (deberían) haber adquirido las 

competencias estipuladas.  

Estos estudios muestran un nivel cognitivo muy bajo entre los alumnos, así como que «la mera 

presencia de fuentes históricas no supone un enriquecimiento cognitivo de los aprendizajes del 

alumnado y tampoco equivale a formar el pensamiento histórico» (Sáiz, 2013, p. 60).  

Esto lo achaca a la «rutina escolar» (p. 61), una predisposición del profesorado y un formato de 

manual que siguen trabajando en rutinas de nivel cognitivo bajo. La solución «pasa bien por 

utilizar materiales curriculares de innovación didáctica en Historia, que sí que presentan niveles 

cognitivos adecuados y ascendentes, o bien por crear nuestros propios materiales haciendo un 

uso flexible del libro de texto de Historia e introduciendo planes de trabajo o secuencias 

didácticas alternativas que enseñan a pensar históricamente». 

En mi experiencia en el aula, las conclusiones de Sáiz parecen sólidas. Los viejos patrones de los 

manuales y del profesorado impiden un mejor uso de la historia en las aulas. Sin embargo, 

surgen dudas sobre qué es valorar y juzgar históricamente. Por supuesto, las personas creen 

que pensar con consciencia es mejor que reproducir la información acríticamente. Esto es, 

además, cierto. Tan cierto que parece una obviedad. Pero ahí precisamente tropieza la teoría 

porque, ¿qué es juzgar históricamente? ¿Todos los historiadores juzgan, valoran, piensan y 

razonan igual? ¿Qué es usar heurísticamente las fuentes? ¿Lo hacen todas las historiografías 

igual? 

Gómez, Ortuño y Molina (2014) han defendido la necesidad de hacer una reflexión 

epistemológica sobre la historia, en su opinión desde las posiciones historiográficas de la historia 

social crítica alemana. Sin embargo, la segunda línea de ese artículo ya proclama la historia como 

"ciencia" sin discusión ni cita. La posición reflexiva, aunque abundante entre la literatura 

pedagógica, parece siempre presentarse con deficiencias de forma y contenido. Según lo que 

hemos podido observar en la literatura, las discusiones sobre historiografía son escasas, las 

discusiones sobre método histórico inexistentes y las discusiones conceptuales vagas; la tónica 

es postular una posición injustificada cayendo en a priorismos y en una cierta idea de "sentido 

común": la historia es importante para reflexionar críticamente sobre el pasado, entender mejor 

el presente, desarrollar pensamiento deductivo. 
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Aunque la reflexión de fondo que hay en esta corriente es necesaria, sus soluciones parecen 

poco justas. Si precisamente su reflexión crítica nace de darse cuenta de cómo se han obviado 

elementos clave de la disciplina histórica en las aulas, ¿cómo es que caen ellos mismos en obviar 

nuevos elementos? Enumerémoslos: desde qué posición(es) historiográfica(s) se trabaja; desde 

qué concepción de la historia; qué se entiende por método histórico, qué método(s) se quieren 

usar y por qué. 

Parece aconsejable fomentar debates y discusiones sobre las diferentes metodologías e 

historiografías y no tanto entronizar un modelo que podría acabar nuevos postulados de un 

método histórico, a menudo relacionado con "ciencia" o "científico", sacralizando así la ciencia 

nueva en lugar de la vieja, pero no obstante solidificando edificios de conocimiento cuyos 

cimientos no son tan sólidos como querríamos (algunas de estas posibilidades se observan en 

Prats y Valls, 2011; Prats 2015). 

Un ejemplo crucial de estas prácticas se encuentra en la dicotomía de conocimientos de primer 

orden versus conocimientos de segundo orden. Efectivamente el currículo y los libros de texto 

españoles han tendido a priorizar el conocimiento memorístico y factual y, efectivamente, los 

procedimientos del historiador están poco presentes (Gómez Carrasco C. et Al, 2017, pp. 43-44). 

No obstante, al relacionar unos con primer orden y otros con segundo se crea una confusión: se 

relacionan conceptos clave cómo "memorístico" con "conceptual", mientras que se relaciona el 

"método del historiador" con "procedimental". Este planteamiento conceptual revela una vez 

más una postura disciplinar concreta, a menudo implícita, que se relaciona con los postulados 

de la escuela marxista británica (no es casual que el estudio comparativo lo hagan entre España 

e Inglaterra) y, como explicitan en otros trabajos, la social alemana (Gómez et al., p. 7, 2014).  

Hablando de una discusión en Australia, los autores muestran un gran ejemplo de esas 

relaciones dicotómicas que están estableciendo: «priorizar la enseñanza de contenidos de 

primer orden (esto es, fomentar el conocimiento histórico), frente a aquellos otros que abogan 

por la potenciación de habilidades relacionadas con el pensamiento histórico.» (Gómez et al., p. 

11, 2014). Es decir, el conocimiento histórico se presenta como conceptual mientras que el 

pensamiento histórico se presenta como procedimental. En ningún caso los autores explicitan 

una diferencia marcada, sino que ambos conceptos forman parte de un todo y no son 

incompatibles en absoluto. 

No obstante, la forma en que se expresan y la interrelación de esos conceptos sí lleva a pensar, 

junto con una parte de las tradiciones historiográficas que hoy en día hay en el mundo, 

relacionada quizá con Fontana y su influencia en el paradigma histórico español. Debemos tener 

presente que, en otras tendencias historiográficas, el procedimiento es lo que genera 

conocimiento, la forma define el contenido: por ejemplo, en la microhistoria; o bien los 

conceptos generan conocimiento solo cuando los destripamos y exponemos su impacto en la 

sociedad, típico de la historia cultural. Es decir, bien podríamos expresarlo al revés y decir que 
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el conocimiento es procedimental y el pensamiento conceptual: simplemente depende de cómo 

se enfoca la Historia. 

¿Qué es, en el fondo, conocimiento histórico? ¿Y qué es pensamiento histórico? No parece que 

podamos delimitar claramente uno y otro, y eso es importante tenerlo en cuenta siempre que 

se discuta sobre teoría, así como en las aulas. No basta con enseñar a los alumnos a hacer 

historia y darse por satisfecho. 

Cuando se pide que las aulas se aparten del positivismo, para ir hacia este enfoque práctico, 

procedimental, de trabajo de fuentes y método histórico, el lector lo recibe como una obviedad: 

el conocimiento de esta virtud se hace evidente. Sin embargo, no es obvio, de la misma forma 

que no es obvio que ningún modelo histórico sea mejor que otros; por ello es necesario explicitar 

la postura historiográfica e incluso ideológica, expresar las bondades y también las limitaciones 

de la forma de hacer y enseñar historia que se quiere proponer. Esta práctica crítica y reflexiva 

está mayoritariamente ausente, al menos en la literatura consultada. 

Cuando se exige un esfuerzo por ir más allá de la memorización y abarcar una comprensión de 

la naturaleza propia de la disciplina (Gómez et al., p. 14, 2014) se debe explicitar que la 

naturaleza histórica es siempre ladina e, incluso, múltiple. 

¿Qué es la naturaleza histórica? ¿Qué actitud adoptan los historiadores? ¿Todos los 

historiadores adoptan la misma actitud? Si bien hay preguntas en extremo difíciles de 

responder, esta última debería ser bastante sencilla: no. Toda persona que se ha interesado por 

conocer las disciplinas de filosofía o teoría de la historia, o que tiene interés en la historiografía 

y su epistemología sabe perfectamente que cada historiador se aproxima a su investigación con 

un método distinto, basado más o menos en una corriente historiográfica o teórica, y adaptado 

a su persona concreta.  

VanSledright y Reddy en su artículo en el mismo número de la revista Tempo & Argumento sí 

empiezan su reflexión discutiendo los límites del conocimiento histórico. Específicamente, el 

hilo discursivo gira en torno al problema del bias, la parcialidad, y de la relación entre lo que se 

sabe y el sabio (knower-known); es decir, enfocan el problema del conocimiento histórico en 

tanto que oscila entre distintas posturas epistemológicas: los objetivistas (historia es lo que pasó 

exactamente), subjetivistas (es lo que dicen los historiadores) y un mixto que ellos relacionan 

con la hermenéutica práctica de Kloppenberg, que denominan criterialistas (VanSledright y 

Reddy, 2014). 

En el estudio que llevaron a cabo, a pesar de que la muestra es bastante pequeña (18 

estudiantes), los autores creyeron preciso separar en dos grupos a los que están entre posturas 

objetivistas y subjetivistas. Los transitioners 1, como ellos los denominan, presentaban, por un 

lado, personas que reconocían las limitaciones para poder tener conocimiento objetivo de la 

historia, pero con un sentimiento de abatimiento; creían que esto no tenía por qué ser así y 

creían poder obtener, en condiciones ideales, historias objetivas. 
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El grupo de transitioners 2, en cambio, sí que mostraba un deseo de entrelazar la relación entre 

el objeto del conocimiento y el creador del conocimiento de una forma más coherente. Lo que 

es interesante, sin embargo, es que estos mostraban una «profunda falta de claridad sobre 

métodos, criterios o juicios que les permitiesen esa coordinación». Es decir, los participantes 

sabían que existía una necesidad de criterios, pero desconocían donde encontrarlos o como 

trabajarlos (VanSledright y Reddy, 2014, p. 44). Esto es importante para el argumento anterior, 

pues parecía que la panacea era el método, pero es precisamente en lo metódico donde se 

hallan problemas (más allá de la reiterada cuestión de la multiplicidad de métodos). 

La referencia epistemológica fundamental de ambos artículos es el mencionado artículo de 

Kloppenberg que data de 1989. Se trata, en realidad, de una review de un libro sobre 

historiografía americana que Kloppenberg usa para argumentar decisivamente en favor de una 

postura epistemológica para la académica de la Historia americana: un valor pragmático que 

acepta lo indispensable del método científico para verificar hechos y un igualmente 

indispensable método hermenéutico de interpretar el pasado (Kloppenberg, 1989, p. 1029): 

«It is precisely because the indeterminacy of truth and the historicity of reason are now widely 

conceded that we can no longer claim to find objectivity-in science or in history. It is, 

furthermore, precisely for that reason that historians must insist on the indispensability of 

historical studies as one of the most fruitful forms of inquiry in a world of uncertainty. We cannot 

have, nor should we want, the self-righteous smugness of earlier generations that we have "got 

it right" once and for all. But that should not cause us to despair about our prospects for making 

progress. Beyond the noble dream of scientific objectivity and the nightmare of complete 

relativism lies the terrain of pragmatic truth, which provides us with hypotheses, provisional 

syntheses, imaginative but warranted interpretations, which then provide the basis for 

continuing inquiry and experimentation. Such historical writing can provide knowledge that is 

useful even if it must be tentative. It is within that realm that historical truth-like all truth in a 

world that has moved beyond the discredited dualisms of both positivism and idealism-must be 

made, questioned, and reinterpreted. As historians, we cannot aspire to more than a pragmatic 

hermeneutics that relies on the methods of science and the interpretation of meanings. But we 

should not aspire to less.» (Kloppenberg, 1989, p. 1030). 

Esta es, en resumen, la postura epistemológica defendida. Sin embargo, se debe insistir: no es 

única. Una posición más sustentada parece ser aquella en que se acepta la multiplicidad y la 

poca estabilidad de la disciplina histórica, en la línea de los estudios culturales (Appleby, Hunt y 

Jacob, 1994; Chartier, 2009; Maza, 2017; Hunt, 2018). Es la propia Maza la que recuerda que en 

los premios Pulitzer, la categoría de Historia es la única en el galardón que ha sido otorgada a 

no-historiadores, prueba de la diversidad y riqueza de los métodos históricos.  

No existen dos investigaciones históricas iguales: dos personas, consultando los mismos 

documentos, las mismas fuentes, habiendo leído los mismos libros y artículos sobre la materia 

no generarían dos historias idénticas. La práctica histórica está condicionada por el historiador, 
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y no al revés. El proceder del historiador no puede ser científico en tanto que sus "experimentos" 

no son repetibles. «Tras esta visión panorámica y cronológica de los esfuerzos realizados por 

dotar a la enseñanza de la historia de una metodología que ayuda a desarrollar en el alumnado 

un espíritu crítico y un conocimiento de la disciplina que permite superar las críticas del 

conocimiento histórico como producto de construcciones subjetivas de los historiadores, 

podemos afirmar que existe una coincidencia clara que debe unir tanto la historia académica 

como la enseñanza de dicha disciplina.» (Gómez et al., p. 14, 2014). 

Y, sin embargo, mientras afirman esto, obvian que la historia académica es múltiple y cambiante, 

y, discutiblemente, subjetiva. Un conjunto de autores que han dedicado parte de su carrera 

académica a estudiar la disciplina deberían saber y, por lo tanto, reconocer abiertamente, que 

existe un debate académico sobre la objetividad histórica (Lynn Hunt, 2018). El método como 

salvador de la objetividad (Gómez et al., p. 17, 2014) es insuficiente como fundamento teórico 

y disciplinar, especialmente sin una discusión sobre el método. 

 

POR QUÉ Y PARA QUÉ ENSEÑAR HISTORIA 

Retomando el título del capítulo de Prats y Santacana ¿Por qué y para qué enseñar historia? 

(Prats y Santacana, 2011), allí se expresa una concepción de la historia como una aproximación 

al conocimiento que aún está en construcción, así como una disciplina metodológica dentro de 

las ciencias sociales (p. 18). Asimismo, destacan algunas funciones sociales de la Historia 

relevantes a la discusión de su papel en las aulas: especialmente son de interés la función 

ideológica, la científica, la de memoria histórica y la pseudodidáctica, para finalmente ir a la 

función de idoneidad para educar a niños y jóvenes (p. 23). 

En la ideológica no se refieren los autores a la parte política, que reflejan en las funciones 

patrióticas y propagandísticas, sino a la función de «inculcar a los ciudadanos que el sistema 

político social en el que se desenvuelven es el mejor posible» sin que ello desestime la existencia 

de iguales sistemas «utópicamente» (p. 25). La función de memoria consiste en dar vida a los 

recuerdos y la científica en difundir los métodos y técnicas de análisis para conocer el pasado 

(p. 26). La función que llaman pseudodidáctica es la tradicional función ejemplarizante o moral 

de la Historia. 

Con este breve contexto, entremos pues en la última función de la lista: la historia como 

formadora. Aquí el concepto clave es el desarrollo de la causalidad, asociar hechos con causas y 

consecuencias; entender explicaciones causales, esencialmente, así como ejercer de nexo 

común entre las distintas ciencias sociales (p. 28). La forma de hacerlo que proponen es 

enseñando a «Formularse preguntas sobre el presente y sobre el pasado; deducir hechos, causas 

o consecuencias elementales; extrapolar situaciones históricas; evaluar las informaciones 

disponibles; interpretar hechos; clasificar y contrastar fuentes; cuestionar situaciones o 
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explicaciones sobre los hechos; proponer hipótesis; diferenciar fuentes primarias de 

secundarias; diferenciar fuentes auténticas de copias; diferenciar hechos de ficciones y de 

opiniones, [y] detectar prejuicios.» (p. 53). 

Otro de los valores clave que recalcan Prats y Santacana es el pensamiento crítico, entendido 

como las habilidades de saber plantearse dudas metódicamente, usar pensamiento 

hipotéticodeductivo y realizar análisis de fuentes, pero también interpretarlas. En ausencia de 

pensamiento crítico siempre queda el miedo a la barbarie: «los pensamientos totalitarios y las 

aberraciones del sentido común, que padecen en ocasiones los pueblos y las colectividades, solo 

son posibles cuando el cuerpo social, esto es, la gran mayoría de los ciudadanos, ha sido 

desposeída previamente del conocimiento crítico de su propio pasado y del pasado de los demás 

pueblos» (Prats y Santacana, 2011, p.48). 

Mientras que la obra de Prats y Santacana pretende abordar cuestiones generales, válidas para 

la enseñanza de la historia en general (en un modelo occidental), Valls y Facal tratan la cuestión 

en el ámbito español y nos sirven para concretar el marco de los últimos años en este país. 

Alrededor del año 2000, tanto el gobierno conservador como la Real Academia de la Historia 

consolidaban una crítica hacia las reformas educativas de los anteriores gobiernos más 

progresistas, incidiendo en el rechazo a las innovaciones didácticas, en la forma en que se habían 

incluido las historias regionales y en el excesivo peso de la historia contemporánea (Valls y López 

Facal, 2010, p. 74). Esta postura fue duramente criticada desde diversos ámbitos, especialmente 

desde la academia didáctica, pero en 2001 se introdujeron no obstante la oposición. Incluso tras 

el cambio de gobierno, los postulados se mantienen: «Los posteriores currículos de 2007, 

actualmente vigentes, que fueron impulsados por una administración socialista, no cambiaron 

apenas los planteamientos establecidos en 2001, para frustración de muchos de los que 

creíamos en que las cosas podían modificarse para bien o, al menos, no continuar empeorando 

en relación con lo que la investigación didáctica internacional de la historia venía diciendo y 

confirmando» (p. 74-75). 

Sin embargo, los estudios que presentan los autores no ofrecen evidencias que apoyen las 

críticas. Basándose sobre todo en la discusión sobre manuales escolares, los autores recalcan y 

recuerdan que los manuales están sometidos a las leyes de mercado, y que, a menudo, priman 

los contenidos curriculares por encima de las aproximaciones didácticas (pp. 75-78). Es 

interesante la apreciación que hacen los autores que el profesorado hace suyos los criterios de 

la historiografía, pero no los de la didáctica de la historia.  

En la misma línea de Valls i López Facal van los apuntes de Miralles (Miralles Martínez, 2009) o 

de Gómez Carrasco (C. J. G. Gomez-Carrasco & Miralles Martínez, 2013) en sus repasos por los 

últimos años de la enseñanza de historia en España. Estos autores remarcan también la 

importancia que ha tenido la historia social en los currículos (y especialmente en España la 

historia de los Annales, algo que comparte Prats, 2016), si bien en la última década ha recibido 
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sendas críticas y ha vivido un cierto declive (Gomez-Carrasco & Miralles Martínez, 2013, p. 2). 

Gómez-Carrasco y Miralles inciden también sobre nuevos modos de hacer historia, como la 

microhistoria o la historia sociocultural, así como reconocen y ponen de manifiesto el desafío 

que la teoría posmoderna supuso para la historia, incidiendo en los estudios sobre marginalidad, 

pobreza o sexualidad (p. 6-7).  

En lo relativo a Didáctica de la Historia, estos autores se suman a lo que decían Prats y Santacana, 

y añaden: «Si consideramos que la competencia social y ciudadana consiste en que los 

estudiantes tengan la capacidad, habilidad o destreza de vivir en sociedad, comprender esa 

realidad social y ejercer una ciudadanía democrática, el área de ciencias sociales es uno de los 

pilares de esta competencia y la historia social una gran plataforma de trabajo» (p. 8). 

Esto es una primera aproximación a la forma de enseñar historia que se viene trabajando desde 

la didáctica en los últimos años, a modo de estado de la cuestión complementario a lo tratado 

en el capítulo anterior. Creo que vale la pena ahora incidir sobre algunas cuestiones extra que 

nos interesan especialmente: qué historia queremos y vale la pena enseñar, qué entendemos 

por pensamiento histórico y cuándo hablamos de memoria histórica. 

 

LA HISTORIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA. ¿QUÉ QUEREMOS 

ENSEÑAR? 

¿Qué historia queremos enseñar a los alumnos? Es decir, ¿qué historia queremos transmitir a 

las próximas generaciones, y para qué? Esta es, quizás, la pregunta más importante que 

podemos hacernos. 

En la obra que citábamos al principio, Prats y Santacana apuntan que la respuesta a qué historia 

enseñar debe llevarnos a hablar del uso de la historia. Sabemos que: «La consolidación de los 

Estados liberales y el surgimiento de los nacionalismos despertaron el interés, por parte de los 

gobiernos, en fomentar el conocimiento de la historia nacional como medio de afianzar 

ideológicamente la legitimidad del poder y cimentar y estimular el patriotismo de los 

ciudadanos» (Prats y Santacana, 2011, p. 60) y este es aún un uso ante el que se debe estar 

atento en las aulas. 

Ante esto, los autores hacen una propuesta que «pretende desligarse de la moda historiográfica 

del momento, de las presiones de la política que tiende a justificar las acciones de los gobiernos 

con la historia, de la manipulación de la historia para ideologizar acríticamente al alumnado y 

de las visiones excesivamente psicologistas que intentan diluir o relativizar la importancia del 

conocimiento histórico» (Prats y Santacana, 2011, p. 64) que vinculan, esencialmente, con 

contenidos de tipo cronológico, sobre personajes y hechos, sobre dinámicas de cambio y 
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continuidad, y finalmente sobre la multicausalidad, complejidad y comparativa de los diferentes 

sucesos del pasado (pp. 65-68). 

El mismo Prats ha escrito sobre los usos y abusos de la Historia incluyendo dentro del uso político 

la memoria histórica. Según él, la mayoría de Estados han pretendido congeniar las efemérides 

con un discurso de recuperación de las atrocidades que unos y otros se han hecho (Prats, 2010). 

En esto, Prats insiste que no debemos confundir memoria histórica con la correcta enseñanza 

de la historia y, de nuevo, incide sobre la "historia científica" como antídoto. 

La historia crítica y el juicio al pasado: hacia una educación por la memoria 

Un referente más antiguo, y desde otro lugar, pero creo valioso en este asunto es Nietzsche. En 

la segunda de las Meditaciones intempestivas el alemán reflexiona sobre la utilidad y el perjuicio 

de la historia para la vida; es decir, sobre los usos y abusos. No es casual que lo haga ante 

precisamente el auge de la Historia alemana de Ranke, y el conocido lema de reproducir aquello 

que pasó exactamente. Ante esta postura, Nietzsche defiende que la Historia debe medirse no 

cómo ciencia, sino por sus usos, su utilidad para la vida de las personas y el crecimiento de la 

sociedad. 

Él distingue tres usos principales, que pueden tanto ser útiles como dañinos según cómo se 

planteen: la historia monumental, la historia de anticuario y la historia crítica. Esencialmente, la 

monumental es el estudio de los grandes líderes del pasado, de las personalidades para 

aprender de ellos (porqué eran siempre hombres) y saber aplicar la grandeza del pasado al 

presente. La historia de anticuario se correlaciona con el amor al pasado, la conexión más 

emocional por descubrir elementos del pasado y recopilarlos, en tanto que el historiador se 

identifica con estos. Finalmente, la historia crítica, dice Nietzsche, es aquella que busca el pasado 

para juzgarlo severamente (Nietzsche, 1874). Este referente lo recupera también Cuesta (2007, 

2011) que enlaza lo que llamamos memoria con la tercera historia nietzscheana, la crítica. 

La memoria se presenta como razón fundada en el recuerdo del sufrimiento humano (Cuesta, 

2011, p. 20). Esto comporta la obligación de recordar, y «romp[e] así con la racionalidad 

cientificista y tecnocrática que sitúa la objetividad y la neutralidad valorativa en el núcleo del 

discurso de la modernidad» (pp. 20-21). Apropos de lo que comentábamos anteriormente, el 

autor distingue «entre la historia (que es fría como la ciencia) y la memoria (que es cálida como 

la conciencia)» (Cuesta, 2011, p. 18). 

Su visión es crear una historia con memoria partiendo de una concepción basada en las 

relaciones hegemónicas entre saber y poder, Cuesta caracteriza la memoria en cinco 

dimensiones: la individual, la social, la histórica, la conflictiva y la selectiva. Todas ellas, en 

conjunto con una didáctica crítica (Cuesta, 2011, pp. 25-29).  

Otro aspecto importante si hablamos de memoria es la consideración siguiente: la memoria es 

siempre construida y reconstruida. Como dice Sacavino (2014), la memoria no es traer al 

consciente elementos del pasado, sino que consiste en integrarlos, dotarlos de sentido. Esto 
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supone, a su vez, que no existe una memoria, sino múltiples y cambiantes memorias. El sentido 

de las memorias lo vincula, también, al juicio y reparación del pasado en la expresión de la 

educación para el nunca más. Esto, para la didáctica implicaría un proceso cognitivo muy 

complejo: el juicio, racional, a posteriori, basado en evidencias, pero a la vez sujeto al enorme 

espectro emocional de trabajo de heridas, comprensión de la diversidad desde el respeto, y 

aceptación de la multiplicidad orgánica del conocimiento. 

Para Sacavino, la caracterización de la memoria pasa por reconocer los sujetos históricos (a 

menudo los olvidados o reprimidos), el trabajo de los derechos humanos y la construcción de la 

interculturalidad, tres dimensiones complementarias a las anteriores. Son muy interesantes 

también los ejes pedagógicos con que vincula Sacavino la educación para la memoria y el nunca 

más: el vínculo pasado-presente (relacionar las violaciones de derechos humanos históricas con 

elementos del presente), desarrollo de una memoria crítica (construcción de conocimiento 

social), construcción de pensamiento reflexivo y crítico (autónomo, donde el alumno se 

posiciona en defensa de los valores de justicia, paz, democracia e inclusión) y promoción de la 

cultura de los derechos humanos (reconocer y respetar al otro) (Sacavino, 2014, p. 77). 

En relación a la pregunta ¿para qué educar en la memoria?, explicitemos los motivos, aunque 

se deducen fácilmente de lo anterior: en palabras de Jelin (2013) la pedagogía de la memoria se 

hace para obtener algunos cambios sociopolíticos, en relación con las instituciones dominantes. 

En esto, Jelin relaciona el desarrollo de la memoria tanto con esta pedagogía como con las 

conmemoraciones y ambas confluyen en una defensa de la democracia, dicho genéricamente. 

El paradigma de los derechos humanos se instauró en los años 70, y es a partir de ahí que surgen 

las iniciativas para educar en memoria en tanto que se reparan crímenes y violencias sobre los 

seres humanos (Jelin pone ejemplos de España y Chile en la salida de sus dictaduras). Así añade 

otra característica a la conceptualización de la memoria: la centralidad de la víctima (Jelin, 2014, 

p. 138). El problema, sin embargo, existe en tanto que cualquier juicio al pasado tiene varias 

visiones, contendientes por la memoria. Parece probable que nos pongamos de acuerdo en una 

defensa de los valores democráticos y de derechos humanos, pero no es seguro. De nuevo 

mirando a la didáctica, no es seguro, tampoco, que podamos crear consenso respecto a qué 

historia enseñar ni cómo enseñarla. Cuando enjuiciamos el pasado entramos de lleno en el 

tupido tejido de las relaciones de poder, y en la diversidad de las aulas siempre va a haber 

conflictos de intereses entre los grupos de poder: no es lo mismo enseñar memoria en Cataluña 

que en Madrid, por ejemplo; tampoco es lo mismo enseñar memoria en una escuela con un 

alumnado de clase alta (sociológicamente) que en un barrio pobre. 

Estamos tratando de conflictos en el tejido social, y las tensiones existen; solo podemos 

aceptarlas e intentar tratarlas con justicia. Ello, sin embargo, implica que adoptamos una 

postura (aunque sea esta la postura de la “imparcialidad”) y por tanto tomamos partido. No 

basta con ritualizar la memoria. Como Sacavino (2014), Jelin (2013) insiste: ¿de qué sirve 

ritualizarla? En su ejemplo, la visita a un campo de concentración, por si sola, no genera nada. 
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Se necesita un aspecto más: la reflexión sobre esa memoria. La construcción de sentido a partir 

de lo recordado. Todo ello nos enlaza con una aproximación algo distinta a la memoria y la 

enseñanza de la Historia que vale la pena tratar: resumiendo, la postura articulada en torno al 

no enseñar historia, sino enseñar a pensar históricamente. 

 

PENSANDO HISTÓRICAMENTE 

Aquí un gran referente es el trabajo de Seixas y Morton (2012) donde el pensamiento histórico 

puede definirse como el proceso creativo que realizan los historiadores para interpretar las 

fuentes del pasado y generar las narrativas históricas. Para su desarrollo se debe tener en cuenta 

seis conceptos clave: relevancia histórica; fuentes; cambio y continuidad; causas y 

consecuencias; perspectiva histórica; y la dimensión ética de la historia (Gómez Carrasco et al., 

2014, p.12).  

Enlazando el modelo de pensamiento con lo que hemos dicho anteriormente, Seixas distingue 

la memoria de la aproximación disciplinar a la historia y caracteriza la memoria colectiva como 

una forma didáctica y estabilizadora de enseñar historia a través de narrativas que se pasan de 

los profesores a los alumnos como si fueran la mejor versión del pasado posible, tan cercana a 

como fue realmente.  

En este sentido, la memoria se asemeja también al pensamiento narrativo que describe Bruner 

(Kelly et al. 2007, p. 120-121; Bruner, 2013). Sin embargo, para nada parece esto incompatible 

con la propuesta anterior. Si bien Cuesta no hace hincapié en la narración, tampoco la excluye. 

Si bien su caracterización no incluye el pensamiento histórico, el fondo de la propuesta sí lo 

hace. 

Otra cuestión clave en enseñar a pensar es que los estudiantes saquen sus propias conclusiones 

(Hervás Aviles & Miralles Martínez, 2006, pp. 35-36); esto debe congeniarse con la realidad de 

la cadena de transmisión del conocimiento profesor-alumno o manual-alumno. 

Una crítica al modelo propuesto (a cualquier modelo) porqué en el fondo hablamos de modos 

de racionalidad, y en ese sentido cualquier cosa que pase en las escuelas está regida por unos 

intereses, una cosmovisión y unas formas de relación social, así como a los criterios de mercado, 

lo ideológico, etc. como argumenta Bonafé (2013). La crítica es adaptable a la academia: 

también las soluciones que dan las pedagogías críticas parten de su modo de racionalidad y de 

sus particularidades. Solo queda reconocer esta debilidad, y tomar parte activamente del lugar 

político des del que quiere enseñar.  

Esto es un acierto mayor que refugiarse en las prácticas científicas y profesionales. Al final, la 

educación de la historia constituye un acto político (Foucault diría que todo acto es político). 

Toda la educación, de hecho, en tanto que instrumento estatal para formar ciudadanos está 
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cargada de política e ideología. Precisamente en Historia es el lugar idóneo de enseñar también 

como las relaciones saber-poder subyacentes existen en todo lo que hacen nuestros alumnos. 

Como dice Cuesta, enseñar una razón crítica con la razón.  

Aquí es quizá donde más problemas se perciben con la cientifización de la historia: primero 

porqué la historia no es una ciencia, nunca lo ha sido (salvo en las concepciones de positivismo 

rankeano, que convertían la disciplina en poco más que un dietario de hechos). La interpretación 

nunca es una ciencia, aunque pueda ser, deba ser incluso, metódica. Dos historiadores 

consultando las mismas fuentes no escribirán la misma historia; el mismo historiador hoy y 

dentro de diez años no escribirá la misma historia, en palabras de Carr. No existe posibilidad de 

respetabilidad, por mucho que dos historiadores usen el mismo método, y esto hace el 

conocimiento que genera nuestra disciplina sea profundamente acientífico. 

«No ha existido jamás una dictadura o un totalitarismo que no se haya inspirado en supuestos 

valores históricos, previamente castrados y manipulados» dicen Prats y Santacana (2011, p. 49) 

en su defensa de la Historia científica. ¿Pero no son los valores históricos siempre castrados y 

manipulados? Parece ingenuo pensar que solo son manipulaciones cuando derivan en sistemas 

políticos que no son de nuestro gusto. Parece mejor aceptar las relaciones de poder en el 

trasfondo de la Historia que intentar sacralizar un método o una ciencia histórica que, al fin y al 

cabo, repetirá sus propios patrones. 

¿Cuál es, entonces, el modelo propuesto? Un lugar intermedio, donde se acepta la importancia 

de explicitar un método, por rigor, así como de tratar las fuentes honestamente. Pero, más 

importante, donde se entiende que aquello importante de la Historia es precisamente su parte 

histórica. No en vano la palabra que define nuestra disciplina coincide con la palabra que se usa 

para narración en múltiples lenguas. La Historia es siempre un relato, parcial, interpretativo, con 

un uso para el presente y que parte de los problemas del presente en su concepción, pero que, 

sin embargo, intenta ser fiel y honesto con las fuentes y documentos que tiene. Su relación con 

la verdad no es absoluta ni científica, es de consenso y de intención.  

En este sentido escriben Kelly et al. «Historians and philosophers have participated in an ongoing 

debate related to issues of epistemology, method, and ultimate purposes. Although the edifice 

of an accepted historical method has been generally solidified as a result of the increasing 

professionalization of the discipline, conflicting interpretations of the past abound, as do diverse 

articulations concerning what it means to know and do history. These same questions help to 

shape the debates taking place within the history education research community, especially 

concerning the broader purposes teachers and students attach to domain specific learning» 

(Kelly et al. 2007, pp. 119-120). 

Esto, creo, es un modo de pensamiento crítico muy ausente, y muy necesario en la enseñanza. 

Los alumnos ya aprenden las virtudes de la ciencia en otras disciplinas, pero deben también 

aprender sus limitaciones e incluso los usos de la ciencia como legitimador de modelos 
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hegemónicos de exclusión y opresión. Es posible enseñar esto históricamente, en relación con 

la memoria y con las necesidades del mundo actual. «Surely history demands a self-conscious 

stance about the active role historians play in “selecting, analyzing, and writing about the past.”» 

(Kelly et al. 2007, p. 123). 

Pensar históricamente debe significar tratar de comprender el pasado en su multicausalidad y 

en su relación multifacética con la verdad y el significado. Es decir, comprender que todo el 

“pasado” es una interpretación, y que toda interpretación (personal o colectiva) está sujeta a 

los sesgos de la cultura. Es entender y aceptar la diversidad de conocimientos-verdad que 

coexisten e ir más allá: comprender sus motivos, los intereses y la política detrás de las cortinas. 

Es formar parte activa de la relación entre poder y saber, entendiendo las múltiples injusticias 

que ha causado. 

 

METODOLOGÍA 

«Method is the most sterile of all concerns... Nothing was ever accomplished through method 

alone».  

Max Weber, (recogido en Bronner, E., 2017, p. 29). 

Enfoque y procedimientos de análisis 

En los libros de texto de Historia, a menudo el tipo de contenido marca la forma en que se 

expresa, todo ello de forma implícita (y por lo tanto oculta al lector alumno). 

Como expresa Santander (2011), no existe una forma concreta de hacer análisis textual. En este 

sentido, analizar un discurso puede definirse como el proceso de traducción de las 

construcciones sociales (Piñuel Raigada, 2002; Santander, 2011). El enfoque desde las ciencias 

sociales y humanas es amplio, pero en general se constituye en un análisis a partir de las 

construcciones del lenguaje como elementos simbólicos que transmiten información. Sin 

embargo, la transmisión no es transparente, sino que ocultan capas de información, que 

subyacen en el texto. En la venia del giro lingüístico, el análisis saca a la luz, desvela el 

funcionamiento interno del discurso y revela sus intereses y prejuicios en su función de 

transmisor de conocimiento. 

Es muy interesante la aproximación de los estudios culturales, entendiendo cultura como la 

dialéctica entre el conjunto de prácticas y el sistema que las integra (definición de William Sewell 

Jr, recogido en Hunt, 1989). 

En este sentido, autores de la New Cultural History (Lynn Hunt o Roger Chartier por ejemplo) 

han planteado modelos de estudio de historia y literatura a través de los textos que encajan 

muy bien en la perspectiva cultural. También es conveniente integrar algunas de las 
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posibilidades metodológicas planteadas por Michel Foucault (1966, 1969, 1970, 1976), que, a 

pesar de ser poco ortodoxas, perfilan, tras una debida depuración y pulido, una forma de 

trabajar muy interesante.  

Al filósofo francés le mueven dos obsesiones: una, las relaciones, mecanismos e instrumentos 

de poder; dos, el discurso. Foucault planteaba la historia como una dialéctica entre lo que es y 

entre lo que el poder quiere que sea. Explicado, existe un ahora social que engloba cómo son 

las cosas. Dentro de esta sociedad hay un poder que consiste en un microcosmos de poderes. 

Pero hay un grupo que quiere ser dominante y establece relaciones desde su poder con el 

objetivo de mantenerlo. Ello crea una compleja red de relaciones. Pero el poder quiere que las 

cosas sean a su manera, así que también desarrolla una serie de mecanismos para influir en las 

relaciones del resto de grupos. El discurso es esto.  

El discurso del poder es normalizador, pretende crear una norma (social), y para ello crea una 

anormalidad. La anormalidad no es más que el grupo que ha resultado perdedor de las 

relaciones de poder, y son estos grupos quienes interesan a Foucault: los locos, los prisioneros, 

los marginados. 

Esto es, en realidad, un método para analizar cómo cambian ciertas cosas profundas de la 

sociedad. Específicamente, los sistemas de pensamiento. Foucault cree que existe una relación 

muy estrecha entre el sistema de pensamiento y el discurso, y cree que el discurso articula en 

gran medida el modo de pensar a través de la represión de ciertos comportamientos. El discurso 

limita lo decible y, por tanto, hasta cierto punto, lo pensable. No es una actuación por la fuerza, 

sino a niveles más profundos, afectando lentamente y sin percibirlo a la percepción del conjunto 

de la sociedad. 

Las tres posturas vienen a entender lo mismo: que en los textos hay transmisión de valores-

saber, y que esa transmisión no es limpia; está cargada de relaciones de poder subyacentes que 

debemos tener en cuenta.  

En el caso de los libros de texto para Historia, la relación de poder-saber queda clara cuando se 

tiene en cuenta lo dicho en la introducción y el marco teórico: el discurso oficial de la historia, 

ora institucional ora empaquetado por las leyes de mercado, genera unos lazos de identidad 

concretos (nación) y unas posturas respecto al pasado (vencedores-vencidos, la historia de 

quién, sacralización de los hechos vs menoscabo del pensamiento crítico, etc.) que son muy 

interesantes de observar, a la luz de la historia con memoria, para hechos que nos tocan aún de 

pleno como es la Guerra Civil y el Franquismo. 

Recordar, finalmente, que como decía Foucault siguiendo a Nietzsche, se deben violar, forzar 

los textos para revelar el lado oculto del poder. No existen dos lecturas idénticas de un texto, 

sino que cada lectura está condicionada por las circunstancias irrepetibles del marco en que se 

hace.  
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Muestra 

Se trabajará sobre el libro de texto Geografia i Història 4, de la editorial Vicens Vives para cuarto 

de ESO, del año 2016. Este manual pertenece a una de las editoriales escolares más antiguas y 

populares en Cataluña, y es por lo tanto representativo al trabajo a partir de los libros de texto 

en la secundaria en Cataluña. 

Nos vamos a centrar específicamente en los capítulos referidos a historia contemporánea de 

España y de Cataluña, analizándolos desde una perspectiva dual de contenidos y formas. 

Aunque la muestra es relativamente pequeña, los datos que obtenemos de ella son útiles por 

su cercanía a la realidad de las aulas y por tratar de temas especialmente relacionados con todo 

lo comentado sobre memoria. 

 

Instrumentos y técnica de análisis  

Puesto que este trabajo parte de objetivos y preguntas generales en lugar de una hipótesis 

concreta, parece más adecuado plantear una investigación inductivista, que dará lugar a 

categorías emergentes y que se enfocará desde la semiótica discursiva (Santander, 2011, p. 

214). 

La pregunta clave para todo análisis es «¿qué busco en el texto?» (Santander, 2011, p. 215). 

Buscamos encontrar las tendencias que priman en el discurso en relación con la disciplina 

histórica, así como los materiales que sean interesantes a la reflexión de la historia con memoria. 

Se hará un análisis a dos niveles: un primer nivel general donde se hablará de qué corriente 

historiográfica predomina, cómo se explica la Historia, cómo se presentan las minorías (mujeres, 

en este caso), etc. El segundo nivel será más específico, enfocado a analizar cómo presenta el 

manual algunos de los aspectos controvertidos: la articulación de la memoria en dos lugares 

clave, la Guerra Civil y el Franquismo. Se desarrollarán algunas categorías historiográficas que 

emerjan del discurso, para agilizar el análisis. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

La organización del libro de texto es la siguiente: los contenidos están ordenados por temas. 

Cada tema contiene una serie de títulos que presentan cada doble página. Además, dentro de 

cada título existen algunos epígrafes que ordenan y categorizan la información. Las actividades 

aparecen en la parte inferior derecha de la doble página, tras las explicaciones. Asimismo, a 

veces aparecen recuadros de texto con elementos destacados o cuestiones clave de vocabulario, 

gráficos o esquemas conceptuales para ayudar al alumnado. Al final de cada unidad aparece un 
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espacio de «Síntesis», con actividades para reforzar lo aprendido durante la unidad, y unas 

páginas de «Taller de Historia» donde hay trabajo con fuentes. En ocasiones aparecen páginas 

específicas bajo un rótulo distinto de color azul, como «Descubre» o «Pregunta clave», donde 

se tratan temas específicos. 

En primer lugar, se analizará el tema de la II República española y la Guerra Civil, seguidamente 

la dictadura franquista y, por último, la transición. Se trata de temas relevantes porque son 

cuestiones recientes de la historia de este país, donde existen aún profundas heridas asociadas 

con la memoria. 

La visión del manual es una visión dual entre Historia de España e Historia de Cataluña, 

combinándolas, pero sin mezclarlas: por ejemplo, una doble que trata de asuntos de orden 

español y luego otra doble trata los catalanes. 

Esencialmente el discurso del capítulo sobre la II República se enmarca íntegramente sobre la 

Historia Política e Institucional. Aquí aparece la primera categoría emergente del texto, relativa 

a la tendencia historiográfica. La Historia Política e Institucional es una forma de hacer Historia 

bastante antigua, que usa un enfoque de arriba abajo y que ha mantenido cierta popularidad a 

través de una reimaginación de su estilo. Se centra en los acontecimientos y los actores políticos 

(constituciones, gobiernos, partidos y figuras políticas, etc) así como en las reformas 

institucionales que generan (leyes, administración, nuevas instituciones y organismos públicos). 

Este tipo de discurso es el dominante en todo el capítulo, con algunos matices en los que vamos 

a profundizar a través de los ejemplos. 

Es interesante observar que no solamente es esta la tendencia predominante, sino que se 

“come” campos que debieran pertenecer a otras tendencias. Por ejemplo, las páginas 198-199, 

bajo el epígrafe «La Guerra Civil y la revolución social en Cataluña» por su título deberían 

contener un formato propio de la categoría Historia Social. Sin embargo, al analizar el discurso 

observamos que el enfoque sigue perteneciendo a la primera categoría: se inicia estableciendo 

que el gobierno se vio desbordado, se habla de Companys y Negrín, así como de Franco en el 

bando rebelde. Se habla de la CNT y de los comités obreros, así como de la Falange, 

efectivamente, pero esto no convierte el discurso en Historia Social inmediatamente. La forma 

en que se hace sigue siendo eminentemente institucional, como grupos de poder luchando por 

sus intereses. Incluso un apartado titulado «La revolución social en Cataluña» empieza con los 

actos que hizo el president Companys después de detener la revuelta y la reacción de los 

comités: la perspectiva es totalmente desde arriba y no entra en lo que sería hacer una historia 

social estructural. 

Las páginas siguientes son ejemplo de otra tendencia que sufre de la misma dolencia. La doble 

200-201 trata de «La Guerra Civil: las fases militares». Esto nos lleva a pensar en Historia Militar, 

una tercera categoría historiográfica. La primera página consiste en tres fases, con tres mapas 

donde se trata del avance de los frentes y las batallas libradas. Esto remite a la vieja Historia 
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Militar, de generales, movimientos de tropas y batallas. Si bien el contenido se trata muy 

reducida y esquemáticamente, se aprecia la perspectiva desde arriba. La siguiente página, 

sorprendentemente, ya vuelve al discurso de Historia Política e Institucional para tratar los 

apoyos internacionales y las ideologías, haciéndolo a través de las instituciones como los 

partidos, el Comité de no intervención o las Brigadas Internacionales. 

Las páginas 202-203, del formato «Descubre» y bajo el epígrafe «Los desastres de la Guerra» sí 

que tratan el impacto de la guerra en la población civil, y se alinean más con la perspectiva de 

Historia Social. El discurso se centra en los bombardeos, el hambre y los problemas de la 

retaguardia (a modo genérico, se categorizan problemas sanitarios, higiénicos y de escolaridad 

sin entrar a explicarlos). Se dedica un apartado a persecución y represión donde cada bando 

ostenta un párrafo de igual tamaño, y otro apartado de «Consecuencias» donde destacan 

consecuencias demográficas, económicas, políticas y sociales, aquí herencia de la tendencia de 

los Annales, si bien apenas llega a constituir nada a nivel de contenido (llegan a unas 20 palabras 

por categoría). 

En esta página, sin embargo, hay otro elemento que nos debe llamar la atención en lo relativo 

a memoria, y que se hace necesario a discutir a parte. 

En primer lugar, hay una caracterización historiográfica bastante moderna que consiste en 

denominar al bando franquista rebeldes (“revoltats”, en catalán) y no Nacionales. El concepto 

fue uno de los campos de discusión desde la revisión de la visión que se había dado de Guerra 

Civil como guerra “entre hermanos”, beneficiosa al bando franquista. Denominarlos rebeldes 

deja clara la posición de enfrentamiento a la democracia de la época, y toma por tanto una 

postura en lo que a memoria se refiere: el bando franquista se “rebeló” contra el gobierno 

legítimo, golpe de estado mediante (señalar, simplemente, como aquí también se mantiene la 

visión político-institucional). 

Este es un cambio sutil, que en ningún caso se discute en el manual: no hay una explicación de 

por qué un concepto y no otro. Además, cuando entramos en el discurso per se vemos que han 

hecho un esfuerzo por parecer imparciales: «además de en el campo de batalla, la violencia se 

ejerció, por los dos bandos, contra la población civil» (p. 203). Tras esto se destina, como ya 

decía, un párrafo a zona republicana y uno de igual extensión a zona franquista. En los recuadros 

complementarios, además, se toma la misma decisión de imparcialidad: un recuadro para los 

refugiados que huyeron hacia Cataluña, otro para las “sacas y paseos” debidos al “descontrol 

republicano”.  

En estas páginas hay, pese a la brevedad, multitud de heridas abiertas que no se tratan como 

debieran. Esto muestra, lejos de criticar solamente el manual, los problemas que aún tenemos 

como sociedad para recordar y enseñar una historia llena de heridas. La visión franquista de la 

guerra aún colea y aún ejerce gran impacto sobre la opinión pública: el propio término Guerra 

Civil evoca un enfrentamiento fraternal, lejos de una “guerra contra el fascismo”, que sería el 
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concepto predominante en la historiografía europea para estas fechas (perfectamente 

aplicable, también, a la guerra española puesto que existe alineación entre Franco-Hitler-

Mussolini y hubo intervenciones militares de esas potencias en la Guerra Civil). 

Aunque se les llama rebeldes, existe una herida profunda que impide defender la República, 

sintiendo la necesidad de equipararla a nivel textual y de contenido con los franquistas. Aquí se 

perciben también ecos de la transición a la democracia: no fue volver a la legalidad republicana, 

sino dar continuidad al régimen (el rey Juan Carlos fue el sucesor designado de Franco) para 

luego reconducir a las elites progresistas del mismo hacia un futuro demócrata (recordemos que 

Alianza Popular, que incluía ministros franquistas, votó en contra de la Constitución del 1978). 

Aquí sin embargo aparece una cuestión relativa a la enseñanza de la historia con memoria que 

planteábamos en el marco teórico: ¿corresponde a la enseñanza secundaria intentar enmendar 

estas heridas? Es una pregunta que sigue abierta, pero en lo que respecta al manual ni siquiera 

se hace el intento, pasando de puntillas por las problemáticas sin definirlas e intentando hacer 

un juicio imparcial al pasado. Este intento acaba construyendo un discurso blando e ineficaz, 

que parece resumirse en “todos los crímenes son malos”, pero donde quedamos sin saber bien 

de qué hablamos cuando hablamos de “crimen” o de “atrocidad”, desde donde lo hacemos (si 

desde la cultura de “valores democráticos” o desde la de “conciliación”) etc. 

Pasando al capítulo de franquismo se pueden observar tendencias similares: el título del tema 

va acompañado del subtitulo “Por qué el franquismo fue una dictadura?”, augurando quizás una 

discusión más cercana a la historia con memoria. 

En esa línea aparece la introducción del tema, cuatro párrafos de texto donde se explica que la 

victoria del bando franquista supuso el establecimiento de un régimen autoritario que eliminó 

“cualquier vestigio de democracia” y restringió las libertades. Además, señala las restricciones 

específicas a Cataluña, tanto políticas como culturales. Finalmente, el texto apunta al 

crecimiento de la oposición, la demanda de libertades y una fuerte crisis económica, junto a la 

muerte del dictador, como causas del final de la dictadura (p. 271). La primera pregunta que se 

plantea a los alumnos es por qué el franquismo fue un sistema dictatorial, y esto señala una 

visión positiva respecto a tratar los conflictos de memoria en el aula. Sin embargo, solo estamos 

hablando de la introducción al tema, y la pregunta aparece en el lugar de los conocimientos 

previos. 

Al entrar en la lectura del contenido del tema propiamente se observa una doble página especial 

que responde a la «pregunta clave»: está dividida en cuatro apartados, de los cuales el primero 

indica las razones por las cuales se considera una dictadura militar, el segundo los grupos de 

apoyo al régimen, el tercero la represión a la oposición y el cuarto la política internacional. Todos 

ellos, salvo el tercero, se enfocan de nuevo desde una perspectiva de Historia Política e 

Institucional. El tercero sería un lugar de discusión pues se pueden observar en la explicación 

elementos de Historia Social, pero el tono sigue siendo marcadamente institucional. (pp. 272-

273) 
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Y a continuación, aunque la explicación de contenido empieza señalando las heridas de la guerra 

(hambre, pobreza, exilio), enseguida se vuelve a trenzar la explicación con los datos político-

institucionales, salvo en los contenidos de tipo económico, donde sí apreciamos discurso de la 

Historia Social, aquí de forma más clara y marcada que anteriormente e incluso ostentando 

páginas específicas de «Descubre» (278-283). Aquío vemos un tipo de Historia económica muy 

tradicional: se categorizan tendencias (crecimiento/estancamiento/crisis), se tratan los sectores 

(industriales/agrarios) y también los movimientos migratorios (rural-urbano e interno en 

España). Todo ello se integra, de nuevo, en un eje central del discurso que es político-

institucional: el camino económico del régimen con sus leyes modernizadoras, con datos 

concretos de fábricas, con los incidentes internacionales, etc.  

Para poner un ejemplo de cómo la forma de hacer esta historia se asemeja más a la tradicional 

Historia Económica que a la Historia Social: en la página 282 se dedica un recuadro para la 

mejora de las condiciones de vida. En él, se dedica el párrafo menos extenso (ca 40 palabras) a 

la mejora de las condiciones de vida, mientras que los dos párrafos más extensos tratan de datos 

duros de crecimiento de asalariados y población urbana. 

Es decir, se observa un mantenimiento de la tendencia discursiva de Historia Política e 

Institucional, con algunos puntos de Historia Social y Económica. 

De este tema, sin embargo, son muy interesantes algunas páginas concretas: en primer lugar, 

interesante para con la historiografía, una doble que trata las mujeres en el franquismo. Esta 

enmarcada por el rótulo azul, esta vez con el título “protagonistas de la historia”. Decir aquí que 

el simple hecho de estar enmarcadas en un aparte para ellas demuestra que en ningún caso se 

ha integrado a las mujeres en el discurso histórico; se las ha convertido, por el contrario, en un 

aparte. La inclusión no es integración y, a la vista de los recientes avances en feminismos e 

historia de género, se muestra claramente insuficiente en el ámbito de manuales escolares de 

secundaria. 

El contenido de esta doble es, de nuevo, eminentemente político-institucional. Se trata la 

desigualdad jurídica, la educación (como institución) y el modelo ideológico del régimen (la 

esposa perfecta). Solo uno de los cuatro recuadros toma nota de la resistencia femenina contra 

el régimen, y lo hace desde los más absolutos generalismos, ilustrados, eso sí, por dos fuentes 

primarias relevantes. 

Solamente por una cuestión de extensión provisional (una doble de todo el tema) se hace difícil 

emitir juicios de esta inclusión de las mujeres. Parece aceptable hablar de una cierta perspectiva 

historiográfica de Historia de las Mujeres clásica, aunque ni siquiera se hace un recuento de 

mujeres notables como hacía esta tendencia durante el siglo XX. La Historia de Género está 

absolutamente ausente, salvo en los ejercicios que se incluyen al final de la doble (y que 

aparecen mucho más actualizados que la explicación en sí). En ellos se pide reflexionar sobre el 

papel que el franquismo da a las mujeres y su justificación ideológica, se incide en las 
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implicaciones reales de la desigualdad jurídica y se reflexiona sobre los valores que se inculcaban 

en la Sección femenina, acabando con una comparativa con las mujeres presentes. A pesar de 

estos buenos ejercicios, el material que se da en el libro es completamente insuficiente para 

generar unas respuestas en los alumnos que cuenten con rigor (por supuesto, esta dificultad 

podría salvarse con el apoyo del profesor y de materiales extra). 

En segundo lugar, interesante para con la memoria, encontramos una doble sobre exilio y 

oposición al franquismo. Aquí sí que la narrativa toma un bando más claro en su oposición 

(implícita) a la persecución que hizo el régimen. Sin embargo sigue ausente toda explicitación 

de la herida social que generaron esas prácticas. En la primera parte se incide mucho sobre el 

exilio y los exiliados, pero no se llega a relacionar esto con la experiencia del alumnado a nivel 

familiar (abuelos y bisabuelos). En la segunda ya se vuelve a la narrativa político-institucional 

para narrar la oposición al régimen, desde los maquis hasta los partidos y los movimientos 

sociales.  

Se dedica un pequeño recuadro en el lateral a comentar (en unas 50 palabras) la reivindicación 

de la amnistía y de la memoria histórica. Creo oportuno citar la parte final (traduzco): «[…] la 

presión de sectores de la sociedad que aspiraban a la verdad, la justicia y la reparación de estas 

víctimas culminó en la aprobación de la ley de memoria histórica (2007).» Estas son todas las 

palabras que se dedican a hablar de memoria histórica. En este caso, los ejercicios son de tipo 

busca, encuentra, responde, muy declarativos y de hard data, así que no inciden en esta 

reflexión tampoco. 

De nuevo parece claro que incluir no significa que haya aprendizaje, mucho menos que este sea 

significativo. Es curioso observar que los editores del manual saben que existe este campo, y 

que este tema es un lugar propicio para tratar las cuestiones de memoria que hemos estado 

discutiendo. ¿Por qué si no incluirían este recuadro? También parece que conocen las palabras 

clave: verdad, justicia, reparación. Pero no se entra a discutir nada. Como mucho se consigue 

que al alumnado le suenen dichos conceptos, pero parece poco probable que se consiga nada 

más.  

Las tendencias que se han descrito se mantienen para el capítulo de la transición, que se narra 

a través del juego de partidos y políticos y de la recogida de medidas concretas que se hicieron. 

La construcción estado de las autonomías, por ejemplo, se explica solo descriptivamente, sin 

profundizar en las causalidades profundas. Tanto los cambios iniciales como los de consolidación 

(antes y después de 1985, respectivamente) se narran desde el discurso político-institucional, 

con algunos tintes de socioeconomía. Se recoge en este tema una doble sobre “Construcción y 

crisis del estado del bienestar” que sí funciona bastante en la línea de una Historia Social más 

moderna, incluso dedicando un recuadro a la crisis de 2008 y ligando el contenido histórico con 

la realidad social que viven los alumnos. 
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Al margen del discurso principal, hay algunos recuadros que vale la pena mencionar: en el 

apartado de gobiernos demócratas hay un recuadro de “La memoria de las víctimas” (p. 301), 

que insiste en la Ley de memoria histórica, que «instituyo medidas a favor de las víctimas de 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y el franquismo». Sin embargo, no se detalla 

ninguna de las medidas. El segundo párrafo integra esta ley en el conjunto de medidas de la 

ONU y la UE para «aceptar la verdad, cerrar las heridas y avanzar en la reconciliación». Para 

acabar, el tercer párrafo recoge la ley de 2011 para reconocer las víctimas de la violencia 

terrorista. 

Aquí se observa una repetición de algunos elementos, como verdad o heridas, pero con un 

cambio sutil pero significativo: de reparación se ha pasado a reconciliación. Esto, sumado a la 

inclusión del terrorismo, permite hablar de nuevo de una postura de pretendida imparcialidad 

que en realidad se asemeja a la narrativa dominante de la transición: aceptación de la Guerra 

Civil como fraternal, necesidad de reconciliarse para regenerar la nación española. Esta postura 

ya falla a las víctimas de por sí, puesto que su objetivo no es “hacer memoria”, sino barrer las 

heridas debajo de la alfombra. De hecho, aún hoy existen problemas para aplicar la dicha Ley de 

memoria histórica, con combates por cambiar nombres de calles o plazas franquistas, o la 

imposibilidad, en su momento célebre, del juez Garzón de desenterrar muertos de las cunetas. 

Hay otro recuadro a parte sobre el papel de las mujeres (p. 304) dentro del apartado de cambio 

económico y social a partir de 1985. De nuevo el simple hecho de que sea un recuadro a parte 

demuestra que no hay integración. El contenido de este recuadro incide en el aumento de «la 

participación de la mujer en la vida política, social y laboral», sin explicar qué es esto, ni dar 

ningún ejemplo. A continuación, se citan las nuevas leyes de igualdad y se finaliza con la reflexión 

que «aún estamos lejos de superar el “techo invisible” que impide a las mujeres situarse en 

igualdad con los hombres en muchos ámbitos sociales» (p. 304). Es problemático, más allá de la 

falta de encaje en cualquier otro discurso histórico del manual, dejar caer generalismos con 

conceptos nuevos sin ofrecer ninguna explicación, de nuevo quedando en manos del profesor 

enmendar el buen aprendizaje de los mismos. 

Para acabar, hay una doble interesante que, bajo el marco “protagonistas de la historia”, trata 

las movilizaciones populares de los años setenta. Aunque el discurso es bastante político-

institucional, se recogen sectores diversos (asociaciones cívicas y vecinales, feministas, partidos 

políticos e iglesia) y de las seis actividades, dos profundizan en la reflexión y no son meramente 

declarativas: la relación entre las movilizaciones y la llegada de la democracia y una actividad en 

grupo para emular un grupo de protesta con sus reivindicaciones. 

Tras este comentario cronológico con ejemplos, recapitulemos: aunque se van incluyendo 

elementos o títulos cercanos a historiografías diversas e incluso a concepciones de memoria 

histórica, el discurso general no los recoge y consiste eminentemente en una narrativa desde 

arriba, propia de la Historia Política e Institucional con pinceladas de Historia Social y Económica. 
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La forma principal de aprendizaje es memorística y declarativa, predominando un contenido de 

datos duros (nombres y fechas). La narrativa es unicausal, indicando una sola explicación de “lo 

que pasó”, y en este sentido podríamos denominarla rankeana (si bien es un rankeanismo soft, 

puesto que existe una cierta integración en un discurso político-institucional y no son inventarios 

de datos). Las minorías están mayoritariamente ausentes, y cuando se las incluye se hace 

siempre con un aparte, no integrándolas en la narrativa principal. 

La memoria se presenta de forma parcial, también en apartes, y con unos contenidos de 

mínimos; no se incide en aquellas cuestiones clave que hilan el propósito último de la memoria 

de trabajar las identidades personales y colectivas, las heridas y las injusticias. 

Todas estas inclusiones aparecen de forma poco reflexiva, más bien como notas a pie de página, 

quizás para asegurar que no se les señalan vacíos que la Didáctica lleva años reclamando. 

En lo que respecta a la metareflexión sobre Historia y formas de hacer historia existe un vacío: 

cuando se cambia de “registro histórico”, cambiando por ejemplo de una tendencia 

historiográfica a otra esto no se hace explícito al alumnado (que parece improbable que sepa 

que existen distintas tendencias mezcladas en su manual). Al no haber esa metareflexión, el 

alumnado se genera una idea de Historia alejada de la realidad disciplinar, llevando a muchos 

de ellos a encontrar la materia tediosa y falta de propósito. 

Esa falta de propósito existe, creo, tanto en los manuales como en la mente de muchos 

profesores, que repiten las formas y prácticas de enseñanza de la Historia que aprendieron, y se 

hace muy visible en esas inclusiones sin contenido profundo que hemos ido señalando. ¿Por qué 

están ahí, más que para salvar las apariencias? Tampoco se cumplen las exigencias reparativas 

de la memoria relativas a recoger el sufrimiento humano y ponerlo en dimensiones personal, 

social, de conflicto, etc. 

Tampoco se toma partido de una forma explícita de uno de los lados del conflicto. Al contrario, 

se intenta mantener imparcialidad mediante la recogida de atrocidades, en sentido general, por 

parte de todos los bandos. El problema es la falta de reflexión al respecto: por supuesto es 

necesario ser riguroso y no ocultar voluntariosamente injusticias de un bando, pero al hilar el 

discurso histórico sí debe darse una explicitación de los valores desde los que trabajamos. 

Sobre método histórico, está completamente ausente del discurso principal. Implícitamente, la 

forma de enfocar el contenido lleva a pensar en un método de indagación de datos (políticos, 

leyes, instituciones y sus fechas, sobre todo) pretendidamente objetivo. Sin embargo, no se 

incide en la multicausalidad ni en las explicaciones complementarias, ni se da valor a la utilidad 

de esos contenidos para el alumnado. También fuera del discurso, existen los apartados de 

“taller de historia” (pp.  205-207; 287-289), que son ejercicios de trabajo de fuentes (primarias 

y secundarias) mediante un método simplista de descripción-interpretación apoyado por el 

discurso político-institucional. Esto genera, de nuevo, una ausencia de la multiplicidad de 
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métodos y priva de su riqueza al alumnado, que aprende que interpretar una fuente es ver qué 

sale en ella y repetir los datos y fechas adecuados. 

En conclusión, se observa muy poca relación entre los avances disciplinares en Historia y 

Didáctica y en lo presente en el manual. Quizá más preocupante es que se observa conocimiento 

en los editores del manual sobre algunas de las cuestiones que están en la mesa de debate de 

las disciplinas, especialmente las relativas a mujeres y memoria, y sin embargo hay falta de rigor 

en el momento de incluirlas (aunque bien podría ser causado esto por una imposibilidad 

marcada por el mercado editorial del libro de texto, y no por los propios editores que al final 

trabajan a las órdenes de un director editorial). 

En cualquier caso, aún queda camino por recorrer y debates por mantener al respecto de estas 

cuestiones, tanto en la academia como en las escuelas, para mejorar el aprendizaje del 

alumnado. 

 

CONCLUSIONES 

Durante el presente trabajo se han visto distintos lugares de conflicto y distintas posibilidades 

de encuentro entre la enseñanza de la historia en secundaria y distintas tendencias disciplinares, 

tanto de Didáctica como de Historia. 

El análisis de libros de texto, lejos de ser completo y unívoco, sí que nos sirve para aterrizar y 

concretar algunas de las cuestiones teóricas para que no queden solamente en el marco general. 

En el manual analizado hemos observado ejemplos de cómo aparece la memoria y de cómo 

aparecen tendencias historiográficas menos comunes (como la historia de las mujeres), 

observando las múltiples limitaciones que aún presentan. 

El propósito inicial del trabajo era reflexionar críticamente sobre cómo se enseña la historia en 

las aulas de secundaria, poniendo el énfasis en examinar el contenido y el método desde una 

perspectiva historiográfica cultural que relacionara las prácticas con las preconcepciones 

implícitas en ellas. 

Los conocimientos de las llamadas “ciencias humanas” son espacios muy controvertidos y 

complejos, puesto que se hace imposible tratarlos objetivamente y existen tantas perspectivas 

complementarias que es muy difícil sintetizarlas. Esto, no obstante, debe empujarnos aún más 

a fomentar discusiones desde la diversidad y no debe desanimarnos de intentar encontrar 

lugares de encuentro y consenso: más importante que encontrar un mecanismo de objetividad 

al que aferrarse es fomentar esa discusión participativa en el mundo académico. 

En lo que a tendencias historiográficas se refiere, podemos concluir que aún queda mucho por 

hacer en las aulas. Las tendencias están ausentes totalmente como entidades propias: es decir, 

no se mencionan y explicitan para que el alumnado vea la riqueza disciplinar, sino que quedan 
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marginadas y ocultas en la forma discursiva elegida. En los discursos y las prácticas predominan 

historias simplistas, de corte factual y memorístico que no son representativas de las 

posibilidades disciplinares.  

Respecto a la Didáctica ocurre algo parecido. Pese a la incorporación de conceptos y 

terminología propia de la disciplina, los contenidos y los procedimientos en la secundaria aún 

deben acabar de desarrollarse. Esto nos importa especialmente en la memoria, puesto que 

debería ser uno de los pilares de la explicación histórica para fomentar un entendimiento del 

pasado en relación con nuestro presente.  

Por supuesto, debemos superar el aprendizaje memorístico de fechas y datos como cuerpo de 

la Historia. Hoy en día se hace evidente que es mejor enseñar al alumnado a tratar la historia 

críticamente, a generar un juicio propio, pero a la vez de cierto rigor, sobre los acontecimientos 

pasados. Quizá no tan evidente es que esto se debiera acompañar de una explicitación de la 

posición ideológica-ética y teórica-disciplinar de la que partimos, mientras se acepta la multitud 

de opciones como narrativas complementarias (aunque a veces parezcan contradictorias). En 

esa diversidad está la riqueza. 

Este estudio presenta limitaciones de extensión y escasez en la muestra, que se enmarcan en 

los límites propios de un trabajo de final de máster; por ello queda como un estudio preliminar 

que abre posibilidades futuras de investigación. Quedan aún muchos temas que tratar en esta 

discusión, pero la esperanza es que actúe como un lugar de inicio. 
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LA MEMORIA HISTÓRICA EN LAS AULAS.  

Una propuesta de gamificación para tratar la 

guerra civil española en primaria  

 

Nadia El Ansari Pedroso3 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La enseñanza obligatoria de la Historia se ha llevado a cabo a través de la explicación y narración 

lineal sobre algunos hechos políticos, bélicos, económicos y, en menor medida, social, 

seleccionando, las editoriales de libros de texto, en respuestas a las indicaciones curriculares, 

aquellos que vienen considerados relevantes para la institución educativa. En este caso, la 

narrativa seleccionada del pasado, no tiene en cuenta las posibles variaciones interpretativas de 

aquellos historiadores dedicados a escribirla.  

La Historia escolar, a su pesar, se ha convertido, pues, en un instrumento de promoción de esta 

narrativa homogénea y hegemónica que podría incidir en la visión de una narrativa parcial y 

exclusiva, con la consecuencia de la pérdida de la racionalidad explicativa para adaptarse a los 

propósitos del presente (Sebastiá-Alcaraz, 2014).  

Teniendo en cuenta los conceptos en los que se centrará este trabajo, he decidido enfocarlo 

dentro del diseño de una propuesta didáctica donde la memoria histórica sea la protagonista. 

Esta propuesta se llevará a cabo utilizando la gamificación, por lo tanto, se centrará en la 

 
3 Trabajo de fin de grado del grado de Maestro en Educación Primaria, Universidad de Barcelona. 
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creación de un juego de mesa cuya temática principal será la Guerra Civil Española al ciclo 

superior de Primaria. 

A raíz de la carencia y de la dudosa objetividad de los hechos narrados, ha surgido la necesidad 

de crear una nueva forma de enfocar la enseñanza de la Historia, la cual se centra en trabajarla 

desde el método del historiador que permite problematizar los contenidos históricos. En esta 

línea, también, ciertas temáticas candentes de las políticas de Memoria Histórica permiten llevar 

al aula argumentos y cuestiones del pasado reciente por tal de hacer de este mismo pasado algo 

más cercano a las vidas de los estudiantes.  

En esta línea se piensa esta propuesta didáctica, tratando la memoria histórica como una 

ocasión para ejercitar el método del historiador, problematizando ciertas temáticas relativas la 

guerra civil española.  

La Memoria Histórica es un concepto relativamente reciente y no existe una definición 

suficientemente consensuada, pues, como dice Sebastiá-Alcaraz (2014), la memoria histórica es 

una construcción social, la cual puede ser orientada según los objetivos que persiga el Estado y 

la política del momento. Por lo tanto, trabajar a partir de la Memoria Histórica e indagar sobre 

ella en las aulas puede tener un impacto positivo en los alumnos de educación primaria, ya que 

puede crear un espacio donde desarrollen el pensamiento crítico a partir de la reflexión de los 

hechos e historias narradas desde diferentes perspectivas (Rosa Margarita et al., 2018). 

Finalmente, en este trabajo se tiene en cuenta el cambio metodológico que supone la enseñanza 

de la Memoria Histórica y se propone, como recurso o estrategia de innovación, la gamificación. 

Como nos indican Domínguez-Orta et al. (2019), esta estrategia permite hacer atractivo el 

estudio a través de juegos, desarrollando la motivación del alumno y haciéndole partícipe en su 

proceso de aprendizaje. Además, la gamificación también permite aproximar la historia a los 

alumnos, educa en el pensamiento divergente y estimula la creatividad (Feliu Torruella et al., 

2013). El recurso del juego, además de motivador, despierta el interés del alumnado de primaria 

y potencia la participación y ayuda a mejorar el rendimiento académico y el aprovechamiento 

en el aula. 

 

LA MEMORIA HISTÓRICA 

La Memoria Histórica es un concepto intrincado, pues causa muchas confusiones en su estudio, 

por lo que establecer una definición concreta y correcta es una tarea ardua que dificulta la 

fijación de una definición científica. Este concepto es un producto social que se relaciona con 

diferentes opiniones y puntos de vista. La memoria histórica es, pues, como la memoria humana, 

lábil, endeble e incluso frágil. 
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Para poder entender mejor este concepto, comenzaremos con la explicación y la indagación 

sobre la memoria humana. La palabra memoria proviene del latín, y fue formada a partir del 

adjetivo menor (el que recuerda), con el que se creó el verbo memorae (recordar, almacenar en 

la mente). 

En el documento Memoria y poéticas de una Europa en Guerra, (Sebastiá-Alcaraz, 2014) se 

explica que la memoria humana es una capacidad individual que se asocia con la experiencia 

personal de cada ser humano y que, por lo tanto, no puede ser definida como conocimiento 

histórico. La define como un almacén o un archivo reestructurado que es responsable de los 

recuerdos y del olvido. Con ella, el ser humano puede construir e imaginar el pasado, y puede 

ayudarle a desenvolverse en el presente.  

Arostegui (2004), por otra parte, además de definir la memoria humana como la capacidad de 

recordar, hace hincapié en la idea de traer al presente los hechos pasados y, de esta forma, 

hacer permanente el recuerdo. Este historiador, explica que la memoria no se vincula a la 

experiencia sin más, sino que recordar de manera ordenada y organizada es lo que hace posible 

su creación y la representación permanente de dicha experiencia. Asimismo, este autor, añade 

la idea de la existencia de más de una memoria, cuyas características, aunque estén 

relacionadas, son diferentes entre sí. 

Sacavino (2014), define la memoria como la capacidad de integrar el recuerdo de un hecho 

pasado en una serie de sucesos entrelazados entre ellos. Explica que es un proceso subjetivo 

que ayuda a la creación de un sentido de integración y autoafirmación dentro de la sociedad. 

Según esta autora, no existe solamente una memoria, sino que hay varias y son diferentes entre 

ellas y se van construyendo según los intereses y significados. Entre estas memorias, habla de la 

memoria individual y la memoria social. Como indica Susana Sacavino, la primera de ellas, la 

memoria individual, se entiende como una experiencia personal y subjetiva; la segunda, la 

memoria social representa unos recuerdos compartidos por una sociedad que se conservan en 

el tiempo. 

Esta última idea es reforzada por Arostegui (2004), quien también habla de los diferentes tipos 

de memoria que existen y que, además, añade la memoria colectiva o de grupo, la cual define 

como una construcción cultural muy elaborada. Este último autor introduce la memoria 

histórica explicando que, para poder entenderá y analizarla mejor, es esencial entrelazar todos 

los tipos de memoria. 

La memoria histórica, pues, no se puede entender como un concepto único, aislado y abstracto, 

sino que es imprescindible la intervención de muchos otros factores para su comprensión. 

Según Sebastiá-Alcaraz (2014), la memoria histórica es una construcción creada por los seres 

humanos, por tanto, no es objetiva, más bien escurridiza, limitada al recuerdo, y sujetas a los 
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intereses individuales y colectivos. Al igual que la memoria humana, la memoria histórica 

también es un recuerdo que se construye. No obstante, este historiador, explica que dicho 

concepto se difunde y se lleva a cabo con un objetivo mayoritariamente político. Por lo tanto, si 

se da algún cambio político en el Estado, la memoria histórica también cambiaría. Esta idea es 

reforzada por Sacavino (2014), quien también piensa que la memoria histórica depende de la 

política y que, por consiguiente, es posible que varíe o sufra alteraciones dependiendo del 

momento histórico en que nos hallemos.  

Un gran ejemplo de este uso de la memoria histórica, como nos indica Prats (2018), en las 

dictaduras se utilizan los olvidos intencionados de la memoria para la ocultación de las 

represiones y los grandes crímenes que acontecieron durante el siglo XX. 

Muchas veces, se confunde la historia con la memoria histórica y es que es muy difícil entender 

la una sin la otra. Pues sin la capacidad de la memoria, es decir, sin recuerdos, no se podría 

explicar ni crear historización.  

Es la memoria histórica, por tanto, el punto real e imprescindible de la convergencia entre las 

memorias particulares y la historia de vocación universal y el punto real entre una y otra realidad 

no puede establecerlo sino la «memoria histórica. (Arostegui, 2004, p.25) 

No obstante, no se pueden concebir como conceptos similares, pues la Historia es una ciencia, 

mientras que la memoria depende de las opiniones. Además, la memora histórica es un proceso 

individual y/o social, por lo que no se puede calificar como conocimiento histórico. Por tanto, 

para que pueda ser beneficiosa y útil, ha de ser verificada a través de la historia. 

La memoria histórica es en realidad un combustible para la caldera de la historia, ya que, si la 

historia solo fuese memoria, ya no sería historia” (Prats, 2018, párr. 4) 

Por otra parte, Sebastiá-Alcaraz define la historia como la ciencia que se encarga de explicar e 

interpretar los hechos del pasado o históricos, pero no se encarga de juzgarlos. En 

contraposición, la memoria histórica sí que tiene ese papel de juez ético o moral del pasado e 

intenta explicar qué está bien y qué no lo está. A raíz de todo esto, ayuda a organizar el 

desarrollo social. 

La memoria histórica posiblemente sea el origen de la Historia. Para algún historiador esta 

ciencia en su génesis no fue otra cosa que un refinamiento de la memoria colectiva. La Historia, 

aunque es un producto social y dinámico en el tiempo, ofrece unas características que la hacen 

distinta.” (Sebastiá-Alcaraz, 2014, p. 47). 

Finalmente, Sebastiá-Alacaraz, nos dice que la Historia siempre está escrita para los vencedores, 

y elaboran, así, la historia oficial, dejando una historia alternativa para los vencidos. La memoria 
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histórica, en ese momento, juega un papel crucial, ya que su objetivo es luchar por la historia y 

la verdad de aquellos vencidos y marginados por el resto de la sociedad. 

 

MEMORIA HISTÓRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

La memoria histórica, dentro de las aulas de Educación Primaria se trabaja muy poco. Su trato 

es, de hecho, inexistente. Sin embargo, la memoria histórica puede tener muchos beneficios 

porque ayuda a reflexionar y a tener un punto de vista mucho más crítico sobre los hechos 

históricos, además de ayudar a entender el presente y la sociedad actual. Educar con un enfoque 

de memoria histórica es también educar en empatía y educar para una mejora de la ciudadanía 

como actualmente se conoce. 

En la escuela primaria, existe una manipulación por parte del poder que hace que se divulguen 

y se enseñen unos valores políticos, sociales y morales que interesen en ese momento. La 

enseñanza obligatoria de la Historia, pues, como indica Sebastiá-Alcaraz (2014), se utiliza para 

crear e imponer una memoria, perdiendo así la investigación de la racionalidad explicativa de 

los hechos del pasado para desarrollarse y adaptarse al presente.  

La historia escolar tiene una gran influencia en la construcción de la memoria colectiva, 

especialmente entre la población que no puede acceder a una formación superior.” (Sebastiá-

Alcaraz, 2014, p. 49) 

Esta cita nos incita a darnos cuenta de la importancia de la manera en la que se ha de trabajar 

la historia, pues los docentes tienen un papel crucial en la formación y en la educación de la 

mejoría de la ciudadanía. Si se enseña solo aquello que nos indica el currículo y dejamos atrás la 

reflexión, puede llegar a ser un trabajo en vano. 

Sacavino (2014), por su parte, se preocupa por la educación del nunca más, dando un papel 

protagonista, en ella, a la memoria histórica. El término nunca más alude a las violaciones de los 

derechos humanos que se han llevado a cabo, sobre todo, durante dictaduras militares y se 

convierte en un “grito” de lucha contra todo esto. Según esta autora, educar bajo este término, 

permite trabajar la memoria olvidada y poder enseñar la historia con diferentes instrumentos y 

puntos de vista, para conseguir el desarrollo de la democracia. Así lo comenta en un texto: 

Los ejercicios de memoria histórica no solo forman parte de un capital social y simbólico de los 

ciudadanos, sino que además estimulan la necesidad urgente de nuevas miradas, estrategias y 

acciones históricas. El ejercicio del derecho de los pueblos a la memoria, a construir un espacio 

en el que los diferentes grupos y personas puedan recrear y elaborar con libertad su pasado, 

debe ser garantizado por el Estado. (Sacavino, 2014, p. 76) 
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Sáez et al. (2020) refuerza el argumento comentando la posibilidad de utilizar la pedagogía de 

la memoria para el “nunca más” y explica cómo abordar la memoria histórica dentro de las aulas.  

La memoria debe desarrollarse enseñando el contexto y los hechos, pero también yendo más 

allá de la educación para la ciudadanía y la promoción de algunos atributos intelectuales como 

el pensamiento crítico y reflexivo. (Sáez et al., 2020, p. 5). 

Esta misma autora explica que la enseñanza de la memoria histórica implica hablar de historia 

huyendo de relatos que adoctrinen o nos convenzan de la supremacía de un bando sobre el 

otro, además de rechazar ideologías que fragmenten la sociedad. 

Así mismo propone diversos temas que hay que abordar cuando se trabaja la memoria histórica, 

que son la historia actual, los contextos globales y locales de los hechos históricos y la 

participación e importancia de la sociedad – no solamente de los grandes personajes conocidos 

- en la historia. Es importante, también, aprender a unir el pasado y el presente a través de la 

comprensión histórica. 

Por otra parte, Prats (2018) se refiere a la memoria histórica como una estrategia para sanar las 

heridas de una sociedad dividida y dañada por traumas históricos. Pues puede tener un impacto 

positivo en el alumnado formando una conciencia social a través del abandono del olvido 

interesado.  

Finalmente, como se ha explicado, la utilización de la memoria histórica implica un cambio 

metodológico de la enseñanza de la Historia en las aulas, y es algo que casi nunca se da. Además, 

según nos han indicado diferentes autores, es un cambio necesario y muy beneficioso para el 

alumnado de primaria.  

 

MEMORIA HISTÓRICA Y GUERRA CIVIL 

La Guerra Civil española (1936-1939) fue un conflicto bélico que estalló el año 1936 tras la 

Segunda República de España, en la que se distinguían dos bandos: el republicano y el sublevado 

o “nacional”, siendo el segundo mucho más compacto y uniformado del primero, dentro las 

cuales filas existían diferentes líneas de pensamiento que influyeron en la acción bélica. 

Finalmente, el día 1 de abril de 1939 concluyó la guerra con la victoria del bando sublevado 

liderado por Francisco Franco, quien instauró una dictadura que finalizó con su muerte, el día 

20 de noviembre de 1975. 

Este suceso fue un hecho traumático –como cualquier guerra- que fragmentó a la sociedad, 

sobre todo española, en dos bandos que quedaron muy diferenciados que, aún a día de hoy, 

siguen estando muy marcados y confrontados.  
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Aunque esta guerra fuera lejana y ya prácticamente no queden testigos directos, ya que sucedió 

durante la primera mitad del siglo pasado, el conflicto sigue siendo motivo de discusión y de 

debate, pues la Guerra Civil española fue crucial para el futuro de Europa y, por supuesto, de 

España (Torruella et al., 2013). 

En este punto, la memoria histórica, podría ayudar a trabajar este tema a través de la 

convivencia de diferentes opiniones e ideologías y se podrían llegar a entender los distintos 

bandos y, de manera muy general, el funcionamiento de la política actual del país y del 

continente. 

 

Didáctica de la guerra civil en primaria 

En la etapa de Educación Primaria, la Guerra Civil española es un tema que apenas se trabaja, 

ya que, normalmente no se le da mucha importancia y son contenidos que no tienen mucha 

relevancia, aunque muchas veces depende de las decisiones del profesorado y del centro dar 

una mayor relevancia a dichos contenidos. 

No obstante, la GCE puede ser un tema muy interesante y puede potenciar el trabajo 

interdisciplinar o la realización de debates respecto al ámbito de valores, ética y ciudadanía, 

temas de relevancia social que ayudarían a los niños a desarrollar y trabajar conceptos y valores 

como la empatía, el respeto y la responsabilidad social y de comunidad, entre otros. 

La mayoría de ocasiones en que la GCE es llevada a cabo y desarrollada en la enseñanza primaria, 

las metodologías utilizadas suelen plantear una perspectiva cronológica de los sucesivos hechos 

históricos, lo cual, según (Torruella et al., 2013) aunque sean propuestas perfectamente válidas, 

pueden llegar a ser contraproducentes y poco precisas, ya que implica una selección poco 

consensuada de hechos o temas que se tratarían de forma reducida, por lo que habría temas 

que no serían tratados y otros que recibirían un estudio excesivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden llevar a cabo diferentes metodologías alternativas e 

innovadoras, a la vez que una selección de temas más flexibles y no trabajar la guerra 

únicamente desde el punto de vista de las didácticas cronológicas. En el libro Didáctica de la 

Guerra Civil española, (Torruella et al., 2013) se proponen técnicas y propuestas para el estudio 

de la GCE en las aulas, con la intención de mostrar diferentes posibilidades de su trabajo y 

desarrollo, entre las que se destacan las siguientes: 

Memorias e historias de vida 

Se centra en el estudio de las percepciones y vivencias de los testigos directos para entender un 

hecho histórico. Se puede realizar a partir de entrevistas, cuestionarios, libros... Es la utilización 

directa de la memoria de las personas. 
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Paisajes de guerra, monumentos y museos 

Se centra en un trabajo fuera de clase sobre lugares y monumentos simbólicos, campos de 

batalla y las diferentes transformaciones del paisaje. Insta a la observación del alumnado como 

método didáctico. 

Espacios de represión 

Se centra en la necesidad de la reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la represión del 

bando republicano por parte del bando franquista. Los espacios de represión podían ser campos 

de concentración, cárceles y sitios de ejecución. 

Fotografía 

Se centra en el análisis de la fotografía como fuente primaria de información. Las fotografías 

pueden aproximar al alumnado hacia el conflicto, ya que existieron muchos fotógrafos que se 

dedicaron a hacer ilustraciones y recoger grandes momentos de la guerra. 

Literatura y arte 

En este punto cabe destacar, por un lado, la cantidad de narrativas que el conflicto de la GCE 

generó, como, por ejemplo: poesía, novela, teatro, cómics o relatos propios. Es una buena 

manera para utilizar la literatura como herramienta para el estudio de la historia y, de esta 

manera, acercar un período de tiempo y un hecho en concreto. 

Por otra parte, en cuando al arte, se han de tener en cuenta las manifestaciones artísticas que 

se realizaron durante la guerra, como por ejemplo cuadros tipo Guernica, de Picasso. Pero, 

además, el arte también se utilizaba para mover a la gente hacia la lucha o la resistencia, a través 

de carteles de guerra. Este tipo de manifestaciones pueden ser analizadas en las aulas y ayudan 

a entender mejor una época determinada. 

Banda sonora 

Se basa en canciones populares durante el conflicto que fueron pasando por generaciones y 

que, actualmente, algunas de ellas se recuerdan y ayudan a mantener el recuerdo de la guerra. 

Las posibilidades didácticas de esta propuesta pueden ayudar mucho a un análisis más completo 

del estudio de la GCE, siendo la música un recurso motivacional para aproximar al alumnado a 

los hechos históricos pasados. 

Juegos y recreación 

Se centra en la utilización de simulaciones o juegos y en las posibilidades didácticas que pueden 

ofrecer. En diversas ocasiones, los juegos o las recreaciones históricas, como, por ejemplo, 

contemplar viajes en el tiempo o la contextualización de un hecho pasado en que el alumnado 
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puede ser partícipe, permite educar en empatía y también puede ser una estrategia 

motivacional para trabajar en el aula. 

Finalmente, como se puede observar, existen muchas formas y metodologías para enseñar y 

trabajar conflictos que pueden crear mucha controversia o fragmentaciones en la sociedad, 

como lo fue la Guerra Civil española que pueden ayudar a mejorar la didáctica de dicho 

acontecimiento histórico en la enseñanza de primaria. 

 

LA GAMIFICACIÓN  

La gamificación es una técnica o estrategia de aprendizaje que consiste en la utilización de los 

juegos como base del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según Berrocoso y Arroyo (2016) para que esta estrategia sea eficaz y pueda fomentar el 

aprendizaje, debe ser una actividad que requiera implicación por parte del alumnado durante 

todo su desarrollo. Definen los juegos significativos como juegos con las siguientes 

características: 1) Metas; 2) Capacidad de generar conflicto; 3) Existencia de reglas; 4) 

Competitivos o cooperativos, pero siempre interactivos; 5) Planteamiento de desafíos; 6) 

Motivadores; 7) Estructura formal. 

Por otra parte, Rodríguez, et al. (2016) definen el juego como un recurso didáctico que usa una 

pedagogía activa que puede ayudar a mejorar en los procesos afectivos e intelectuales del 

alumnado, como también ayudan a potenciar su creatividad, imaginación y la participación. 

Además, el uso de la gamificación puede permite la mejora del rendimiento en el aula. 

El uso de diferentes metodologías que se centren en los juegos, según explican Josep i Peris 

(2015), es una estrategia excepcional para la mejora de la concentración y el rendimiento 

académico. Este autor también le atribuye el término de “ludificación” y define las actividades 

desarrolladas como “juegos serios”. Además, añade una nueva idea a la estrategia de 

gamificación como es el uso de las nuevas tecnologías, ya que puede tener un impacto muy 

positivo en las aulas actuales de primaria. 

Así pues, la utilización del juego causa un impacto positivo dentro del aula, ya que gracias a él 

se fomenta la creatividad y la imaginación, la comunicación entre el alumnado mejora 

potencialmente y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje (Uribe, et al., 2017). 

Cabe destacar que no se debe confundir el aprendizaje basado en juegos (ABJ) con la 

gamificación, ya que son términos diferentes. Aunque su diferencia sea sutil, este último 

concepto hace referencia a la aplicación de técnicas de los juegos en ambientes no lúdicos como, 



 

 

 

 

Guia del profesorado  Curso 6.º Primaria 

 

 

 

43 

en este caso, la educación. Sin embargo, el aprendizaje basado en juegos utiliza el juego para 

aprender contenidos didácticos.  

Finalmente, aunque es importante diferenciarlo, las dos técnicas optan por un recurso 

innovador y utilizan el juego como base del aprendizaje.  

 

Breakout o scaperoom como estrategia de gamificación 

Un Scaperoom es un juego en que los estudiantes deben resolver preguntas, enigmas y pruebas 

con el objetivo de aprender jugando. Este término, en el ámbito educativo se suele llamar 

BreakOut y se diferencia del primer concepto en que en el Scaperoom el objetivo final es salir 

de una habitación, mientras que en el BreakOut hay que abrir diferentes objetos para descubrir 

lo que hay dentro. 

La realización de un juego así en primaria es una propuesta innovadora y diferente de 

aprendizaje y es un juego que intenta respetar los diferentes niveles o ritmos del alumnado. 

Además, se diseñan para potenciar el trabajo en equipo y distintos valores como el respeto, la 

empatía y la responsabilidad (Tristán, 2020). Crear un BreakOut implica situarse en un contexto 

y sumergirse en él y, por tanto, es un tipo de juego donde la motivación del alumnado puede 

crecer, pues te brinda la oportunidad de formar parte de la historia sin necesidad de moverse 

del aula.  

 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

He decidido llevar a cabo una propuesta didáctica innovadora centrada en la Guerra Civil 

española, utilizando la gamificación como principal herramienta. Para poder crear esta 

propuesta, se ha diseñado un programa que permitirá, en su implementación, potenciar el 

aprendizaje reflexivo y cooperativo a través de la realización de un Scaperoom, término mayor 

conocido como BreakOut en el ámbito educativo.  

Con relación al marco teórico, esta propuesta de BreakOut, basada en el tema de la Guerra Civil, 

estará llena de preguntas y enigmas donde se potenciará la reflexión sobre los hechos históricos 

expuestos y se pretenderá recordar la narrativa de esta parte de la historia a través de la 

memoria histórica.  

Es importante recordar que la memoria histórica es un término que carece de una definición 

concreta y correcta, por lo que es posible que sea complicado introducirla y trabajarla de manera 
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óptima. No obstante, basándome en distintos juegos y materiales didácticos relacionados con 

dicho término, aprovecharé todos esos recursos e ideas para poder llevarla a cabo con el mayor 

rigor posible y enriquecer el aprendizaje del alumnado.  

Esta propuesta didáctica está pensada para realizarse con alumnos de Ciclo Superior de 

Educación Primaria, concretamente en sexto curso, ya que esta dinámica requiere de mucha 

reflexión y unas capacidades cognitivas altas.  

Se plantea como una actividad de cierre de una Unidad Didáctica sobre la Guerra Civil española. 

Es decir, se pretende ejecutar este BreakOut después de haber realizado un trabajo previo en el 

aula sobre el tema en el que se centrará. 

La propuesta didáctica del BreakOut, se hará con una clase de sexto de primaria de 22 alumnos.  

A la hora de realizar una actividad así, es muy difícil que entre toda la clase puedan resolver una 

prueba, por lo que se separará al alumnado en dos aulas distintas, pero con los mismos enigmas 

a resolver y la misma actividad que realizar, por lo que se dispondrá de dos maestros 

dinamizadores y cada uno se situará en un aula distinta. El papel del docente durante el juego 

será únicamente de observador y guía, ya que no intervendrá en ningún momento a menos que 

sea estrictamente necesario (en caso de que el alumnado se bloquee o no pueda resolver las 

pruebas). 

Como he explicado anteriormente, la temática central del juego será la Guerra Civil Española y 

en todas las pruebas habrán de resolver enigmas y preguntas entorno a la misma cuestión. 

Se seguirá un método secuencial. Es decir, la solución de una prueba será la pista para encontrar 

y/o resolver la siguiente hasta llegar a la última, con la que esta actividad finalizará. 

Se requerirá la participación de todos los alumnos, ya que las pruebas están pensadas para llevar 

a cabo el trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo. De esta manera, se garantizará un 

espacio para la interacción entre el alumnado para un aprendizaje mucho más enriquecedor y 

compartido. 

Se pretende que la temporalización del BreakOut tenga una duración máxima de 60 minutos y 

se desarrolle durante una sesión de la asignatura de conocimiento del medio social y cultural. 

Para finalizar con la actividad y con la finalidad de poder hablar sobre su experiencia, cuando el 

tiempo se acabe, toda la clase se reunirá en el aula de tutoría para reflexionar y debatir sobre 

cómo se han sentido y todo el conocimiento que han adquirido y compartido. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

Actualmente en Cataluña, las leyes por las cuales se rige la educación son, primeramente, la 

LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la cual no se lleva a cabo como 

tal, sino que se debe tener en cuenta junto a ella el Real Decreto 119/2015, de 23 de junio, es 

decir, el Currículum de Primaria. 

Por otra parte, a nivel autonómico, se debe tener en cuenta la Ley 12/2009 del 10 de julio de 

educación, con el nombre de LEC (Ley de Educación de Cataluña), en la cual se insta a los centros 

educativos a elaborar un proyecto educativo de centro (PEC) adaptado a las diferentes 

necesidades de cada escuela. 

Finalmente, este mismo año se ha aprobado una nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley 

Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, la cual se está intentando 

aplicar actualmente en Cataluña. 

Haciendo referencia a la propuesta, ésta va dirigida al alumnado de una clase del último curso 

del Ciclo Superior de Educación Primaria. Es una clase con un total de 22 alumnos. 

Nos encontramos en un colegio situado en Llefiá, un barrio obrero de la ciudad de Badalona con 

una situación socio-económica entre mediana y baja. Es un barrio, además, con mucha 

inmigración, por lo que conviven una gran diversidad de culturas y etnias distintas.  

Este colegio es una institución laica, pública y de máxima complejidad, ya que, debido al 

contexto del barrio en que se sitúa, los alumnos tienen un nivel socioeconómico complicado y, 

en cuanto a la procedencia sociocultural, provienen de países, culturas y religiones muy 

diferentes entre sí. Por lo tanto, la lengua de uso de las familias depende mucho de la situación, 

aunque la más habitual es el castellano. 

La escuela abarca desde parvulario (P3, P4 y P5) hasta sexto de primaria, y todas las etapas 

(infantil, ciclo inicial, ciclo medio y ciclo superior) tienen una sola línea. Cuenta con un total de 

225 alumnos (entre 20-25 por cada clase). El número total de docentes es de 36 y en cuanto al 

radio profesorado/alumnado, mayoritariamente hay un maestro por cada 12 alumnos. Es decir, 

suele haber dos profesores en cada aula. 

En cuanto a la tipología del PEC, es un documento práctico e instrumental, que explica que la 

línea pedagógica del centro, la metodología de trabajo, la organización y su funcionamiento se 

trabajan de manera abierta y flexible y se adaptan y adecúan en todo momento a la realidad 

escolar. 
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Este colegio se muestra abierto a otros ámbitos de los cuales forma parte y con los que 

interacciona, como las familias, otras escuelas o entidades de la ciudad y del barrio y, en 

definitiva, el entorno del centro. 

Es una escuela que está dentro del proyecto “Escola nova 21”, y utilizan metodologías 

innovadoras como: Ambientes, Rincones, Cajas de aprendizaje, entre otras. Además, siempre 

intentan que haya más de un profesor en una misma aula y, tienen un horario bastante flexible, 

que puede variar según las necesidades de cada clase.  

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta propuesta didáctica el alumnado aprenderá y disfrutaré de la experiencia de un 

BreakOut, además de profundizar y reflexionar a través de la memoria histórica. 

Para ello, me he marcado los siguientes objetivos específicos, los cuales se dividen en tres 

bloques: 

• Objetivos de etapa (ciclo superior de primaria) 

• Objetivos de área (área de conocimiento del medio) 

• Objetivos didácticos 

Para construir los objetivos de los dos últimos bloques, me he basado en el documento 

Currículum de Primaria, establecido por el Real Decreto 119/2015, del 23 de junio.  

Estos objetivos se desglosarán en la siguiente tabla: 

TABLA 1. OBJETIVOS  

Objetivos didácticos Objetivos de área Objetivos de etapa 

Aprender a trabajar en equipo y 

colaborar entre compañeros (OD1) 

Identificar las normas de 

convivencia de los grupos y 

respetar los derechos y deberes 

fundamentales de las personas 

(OA1) 

Mostrar iniciativa y creatividad en 

la realización de un trabajo (OE1) 

Compartir las reflexiones y poder 

llegar a una conclusión juntos (OD2) 

Reconocer y respetar la diversidad 

de manifestaciones culturales del 

entorno (de Cataluña y España) 

(OA2) 

Plantearse interrogantes sobre 

determinados problemas 

socialmente relevantes (OE2) 
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Tener un papel activo dentro de la 

actividad (OD3) 
Identificar, describir y analizar 

procesos de cambio y de 

transformaciones sociales, 

culturales y económicas en el 

entorno. (OA3) 

Obtener información y recoger 

datos a partir de la observación 

directa e indirecta utilizando 

diferentes tipos de fuentes 

documentales y experimentales 

(OE3) 

Reflexionar y dudar sobre la “historia 

real” escrita respecto a la Guerra Civil 

(OD4) 

Relacionar los hechos del pasado con 

la actualidad, para una mejor 

comprensión del presente (OD5) 

Valorar la viabilidad de un proyecto 

emprendedor relacionado con un 

tema relevante del entorno (OA4) 

Interpretar y comunicar los 

resultados oralmente, 

gráficamente y/o por escrito (OE4) 

Entender y respetar diferentes puntos 

de vista e ideologías, siempre y cuando 

no atenten contra los derechos 

humanos (OD6) 

 

Encontrar estrategias que mejoren 

el trabajo cooperativo a partir del 

análisis de las actuaciones propias 

y las del resto (OE5) 

 

 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Basándome en las competencias instauradas en el documento Currículum de Primaria, 

establecido por el Real Decreto 119/2015, de 23 de junio, se ejecutarán las siguientes: 

 

Competencias ámbito lingüístico 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN ORAL 

• Competencia 3. Interactuar oralmente de acuerdo con la situación comunicativa 

utilizando estrategias conversacionales. (C3) 

Esta competencia la trabajarán durante toda la actividad, ya que estarán constantemente 

interactuando de manera oral con sus compañeros a través de conversaciones para poder 

resolver cada una de las pruebas y poder finalizar el juego 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

• Competencia 5. Aplicar estrategias de comprensión para obtener información, 

interpretar y valorar el contenido de acuerdo con el propósito de la lectura. (C5) 

• Competencia 7. Aplicar estrategias de gestión de la información para adquirir 

conocimiento propio. (C7) 
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Estas competencias habrán de aplicarlas durante el juego, ya que será imprescindible gestionar, 

comprender e interpretar la información que reciban durante todo el proceso para poder 

entender las pruebas, resolverlas, completar su dosier y adquirir conocimiento propio 

 

Competencias ámbito conocimiento del medio  

DIMENSIÓN MUNDO ACTUAL 

• Competencia 2. Interpretar el presente a partir del análisis de los cambios y 

continuidades a lo largo del tiempo, para comprender la sociedad en la que vivimos (C2) 

• Competencia 5. Valorar problemas sociales relevantes interpretando las causas y las 

consecuencias para plantear propuestas de futuro (C5) 

La temática en que está basada la actividad y la manera en que se trabaja, requiere de la 

valoración de problemas sociales y de la interpretación de las causas y consecuencias del 

conflicto (la Guerra Civil) y, a partir de esto, la comprensión de los conflictos y el funcionamiento 

de la sociedad actual. Estas competencias, por lo tanto, estarán presentes durante todo el juego 

y están relacionadas directamente con el tema 

DIMENSIÓN CIUDADANÍA 

• Competencia 12. Participar en la vida colectiva a partir de valores democráticos, para 

mejorar la convivencia y para favorecer un entorno más justo y solidario (C12) 

• Competencia 13. Valorar el sistema democrático partiendo del conocimiento se los 

sistemas políticos para devenir futuros ciudadanos críticos (C13) 

A través del estudio de la memoria histórica, se trabaja la dimensión ciudadana y estas 

competencias. Durante la Unidad Didáctica y el BreakOut, el alumnado observará las diferencias 

políticas entre la actualidad y el conflicto pasado y se fomentará su pensamiento crítico y el 

desarrollo de la empatía y la solidaridad, a través del análisis de los diferentes hechos pasados 

 

CONTENIDOS CURRICULARES  

En cuanto a los contenidos, también me he basado en el documento establecido por el Real 

Decreto 119/2015, de 23 de junio (Currículum de Primaria), donde he querido destacar los 

contenidos curriculares que se trabajarán en el aula a través de la propuesta didáctica y están 

inmersos en el ámbito de conocimiento del medio social y cultural. 
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A pesar de que en el currículum aparecen tres bloques de contenidos, solo nos centraremos en 

dos de ellos. Además de los contenidos del currículum, he añadido algunos que no aparecían en 

él y que estarán presentes durante la propuesta didáctica. En la tabla 2 los contenidos 

curriculares y su desglose con los contenidos didácticos que se trataran en esta propuesta.  

 

TABLA 2. CONTENIDOS 

Contenidos didácticos Contenidos curriculares 

- Análisis de los hechos 

históricos básicos de la Guerra 

Civil española (CD1) 

 

- Situación cronológica de los 

hechos históricos más 

relevantes de la Guerra Civil 

(conocimiento de diferentes 

etapas) (CD2) 

 

- Diferenciación de los dos 

bandos de la guerra: 

nacionalista y republicano (CD3) 

 

BLOQUE 1: 

Personas, culturas y sociedades 

BLOQUE 2: 

Cambios y continuidades en el 

tiempo 

- Reconocimiento de la 

diversidad de opiniones (CC1) 

 

- Valoración de los derechos y 

deberes ciudadanos y del papel 

individual y colectivo en la 

construcción de un mundo más 

justo y equitativo (CC2) 

 

- Valoración de la necesidad de 

un compromiso para la 

resolución de problemáticas 

sociales (CC3) 

 

- Comprensión del tiempo 

cronológico: identificación de la 

durada, simultaneidad y sucesión de 

eventos históricos (CC4) 

 

-Valoración de la propia historia 

personal y colectiva para la 

comprensión del pasado y del 

presente y la construcción del futuro 

(CC5) 

 

-Análisis de los hechos históricos 

básicos de la historia de España 

durante los siglos XX y XXI para 

comprender la sociedad actual (CC6)  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta actividad, como se ha explicado anteriormente, se llevará a cabo después de la realización 

de una Unidad Didáctica sobre la Guerra Civil española, que el alumnado de esta clase habrá 

estudiado y trabajado.  

Dicha Unidad Didáctica se desempeñará durante el segundo trimestre del curso en los horarios 

de la asignatura Conocimiento del medio natural, social y cultural. Durante el primer trimestre, 
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se estudiará un tema sobre el medio natural, mientras que el segundo y el tercer trimestre se 

centrarán en temáticas del medio social y cultural. 

Esta asignatura aparece en el horario del aula dos días a la semana: los lunes después del patio 

(con una duración de hora y media) y los miércoles por las tardes (con una duración de dos 

horas). 

Por tanto, la temática de la Guerra Civil y su estudio abarcará desde el comienzo del segundo 

trimestre y se trabajará los lunes y los miércoles. Como actividad final de esta Unidad Didáctica 

se realizará la propuesta del BreakOut, que se llevará a cabo un miércoles por la tarde (con una 

temporalización de 2h). 

En la tabla 2 se desglosa el horario electivo del grupo clase evidenciando en gris las horas 

dedicadas al temario de historia.  

Tal como se ha comentado, el temario se impartirá en 20 clases y finalmente el ScapeRoom será 

una actividad para accionar conocimientos.  

La temporalización específica del BreakOut será de 60 minutos, ya que la actividad se habrá de 

realizar durante este tiempo. Aun así, se hará el miércoles y se dispondrá de dos horas porque, 

una vez finalizado el juego, todos los alumnos se juntarán en el aula de tutoría corriente y 

pondrán en común su experiencia, además de recordar entre todos los contenidos y 

conocimientos trabajados (a través de su dosier personal) y se hará una reflexión conjunta de 

toda la clase. 

 
 

TABLA 3. HORARIO 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-10 h 

Dictado 

 

Tejido aula 

Lectura 

 

Catalán 

 

Matemáticas Educación física 

Dictado 

 

Catalán 

 10-11 h Inglés Tejido aula Música 

11-11:30 h  Patio Patio Patio Patio Patio 

11:30-13 h  

 

Conocimiento 

medio natural 

y social 

Matemáticas 

Lectura  

 
Cajas 

Aprendizaje 

 

Inglés 

Audiovisuales 
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13-15 h Mediodía Mediodía Mediodía Mediodía Mediodía 

15-16 h 
Educación 

física 
Castellano 

Conocimiento 

medio natural y 

social  

½ inglés 

½ tejido aula 

 

Lectura 

dialógica 

 

Cajas 

Aprendizaje 

16-17 h Castellano 
Rincones 

catalán 

 

Tutoría 

 

METODOLOGÍA 

 
Casi toda la dinámica del BreakOut girará en torno a un ordenador que será el encargado de 

desbloquear cada una de las pruebas que el alumnado vaya superando. Se realizará de la manera 

que se desglosa a continuación. 

En el ordenador solo se verá el escritorio y una carpeta llamada: Primer Enigma. Cuando 

intenten abrirla, ésta estará bloqueada y habrán de utilizar un código o una contraseña para 

poder desbloquearla. Para obtener ese código, habrán de resolver la primera prueba, ya que su 

solución será esa misma contraseña. 

Una vez resuelta la prueba se generará un código que desbloqueará la carpeta del ordenador 

que se abrirá y dentro de ella habrá una pista cuya resolución llevará a los alumnos a la siguiente 

actividad y a una nueva carpeta, cuya contraseña habrán de averiguar para poder obtener la 

información que oculta dentro.  

De esta manera, con la obtención de diferentes códigos se superará cada uno de los enigmas, y 

se podrán ir abriendo y desbloqueando carpetas hasta conseguir llegar al final. Todo lo que salga 

en el ordenador estará siendo proyectado y todos los participantes podrán ver y escuchar las 

pistas que se les proporcionan.  

Las pistas que aparecen durante el juego son muy diferentes entre ellas y las hay de diferentes 

tipos: 
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Pistas de las carpetas: 

• Todas las pistas que aparecen en las carpetas son imágenes o fotografías de símbolos 

y/o dibujos que deberán buscar por el aula. Además, todas estas pistas se utilizan 

únicamente para encontrar la siguiente prueba o enigma que deberán resolver. 

• En todas las carpetas hay una de estas pistas. 

 
Pistas de las actividades: 

• Todas las pistas que aparecen en las actividades son frases que sirven de ayuda para 

resolver los enigmas más difíciles, o aquellos que requieren más reflexión. 

• Algunas pruebas tienen una sola frase como pista, mientras que otras pueden tener más 

de dos, dependiendo de su nivel de dificultad. 

• No todas las actividades requieren de pistas. 

La temática principal del juego, como más adelante se explicará, se centrará en desactivar una 

bomba y se les situará en un contexto histórico concreto (El final de la Guerra Civil). Para poder 

“desactivar” esta bomba se deberán de seguir unos pasos que se articulan en un total de 4 

pruebas. Las tres primeras estarán divididas en dos actividades que los estudiantes habrán de 

resolver, las cuales estarán repartidas por toda el aula y tendrán que buscarlas a través de las 

pistas que la carpeta o las mismas actividades les proporcionen. En la última prueba solo habrán 

de buscar una herramienta y resolver pequeños enigmas a modo de adivinanza, con lo que 

pondrán fin a la actividad. 

Al final del aula, tendrán un portátil encendido en el que habrá un reloj digital contando hacia 

atrás, para que puedan saber el tiempo que les queda en todo momento. 

Se dividirá la clase en dos grupos equitativos y se repartirán en dos aulas y en cada aula habrá 

un profesor. Aun así, harán las mismas pruebas en las dos clases y el juego se desarrollará al 

mismo tiempo. 

Por último, cada alumno tendrá un dosier individual donde apuntarán los resultados de cada 

una de las pruebas y responderán a preguntas similares o iguales a las del juego para que puedan 

ir reflexionando sobre todos los contenidos y conocimientos que irá aplicando. Al finalizar cada 

prueba, antes de ir a la siguiente, deberán responder a las preguntas de dicho dosier de manera 

individual, pero en colaboración con todo el grupo. 

Para comenzar el BreakOut, se les contextualizará y se les explicará que están en un momento 

histórico concreto, ya que de esta manera se ambientará el juego y su objetivo principal, será 

lograr resolver todos los enigmas para desactivar una bomba. 
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Dicha “bomba” será una caja de metal pintada, y la representará de modo simbólico. Al 

alumnado se le explicará lo que es y estará, desde el principio de la actividad encima de una de 

las mesas y no se podrá tocar hasta que se indique dentro del juego. 

 

HISTORIA Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Primeramente, escucharán el siguiente vídeo sobre bombardeos: 

 

 
 
 

Después de escucharlo, el maestro o maestra, el cual irá disfrazado de ciudadana del año 1939, 

leerá la siguiente carta: 

 

 
“Buenos días a todos y todas, compañeros. Ahora mismo estamos en el año 1939 y la 

Guerra Civil Española está a punto de finalizar. Nos encontramos en Madrid, en la 

capital, y el ejército sublevado está cada vez más cerca de tomar la ciudad. Estos tres 

años, se ha vivido con mucho miedo y terror y algunos de nuestros familiares han ido a 

luchar al frente, donde han perdido sus vidas. Aquí, las personas que no luchábamos, 

hemos podido ver y vivir todo tipo de horrores, y los bombardeos han destrozado muchos 

de nuestros hogares, y también muchas vidas. Por ello, se han creado muchos refugios 

antiaéreos. Este, es uno de esos refugios, donde caben unas 12 personas y estamos aquí 

para poder protegernos. No podemos salir porque las calles aún no son seguras y es muy 

probable que dentro de poco vuelvan a bombardear la ciudad. Pero necesito que me 

ayudéis en esta misión: He descubierto una bomba que en el momento del impacto no 

estalló, pero que sigue activa y está aquí dentro. Por tanto, se ha de desactivar o 

neutralizar porque, con que solo una diminuta piedra caiga sobre ella, puede estallar. Mi 

labor acaba de terminar al contaros todo esto. Ahora es vuestro turno. 

Tenemos un total de 60 minutos. ¡Vamos allá!” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yi111_6rNV4
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EVALUACIÓN 

Para evaluar esta actividad se utilizará más de una herramienta y más de un único método e 

instrumento de evaluación. 

Se hará una evaluación individual del profesor al alumno, donde se tendrá en cuenta el dosier 

que han ido rellenando durante el juego y, además, la observación que el maestro haga a lo 

largo del desarrollo de la actividad. En esta parte de la evaluación, se tendrán en cuenta los 

objetivos planteados al principio de la propuesta, los cuales se utilizarán para la realización de 

los criterios, además de los extraídos del Currículum de Primaria. 

Las pruebas del BreakOut no se evaluarán por sí mismas, sino que se evaluará el conjunto del 

juego. 

El sistema de evaluación se dividirá en dos fases diferenciadas: 

 
TABLA 4. TIPO DE EVALUACIÓN 

Fase Tipo de evaluación 

FASE 1 

En esta fase, la evaluación consistirá en la observación del docente hacia los alumnos 

durante la realización de las pruebas de la actividad. En este punto, los criterios o los 

puntos que requerirán más fijación serán la participación e implicación del alumnado y, 

por otra parte, una valoración general de la asimilación de contenidos. 

FASE 2 

En esta segunda fase, la evaluación se centrará en la corrección del dosier que los 

alumnos habrían de completar durante el BreakOut. De esta manera, se evaluará más 

explícita y concretamente la asimilación de contenidos y la capacidad de reflexión de 

cada alumno. 

 
En cuanto a los criterios de evaluación, como se ha expuesto anteriormente, se tendrán en 

cuenta los objetivos y el currículum para su realización. De esta manera, los criterios de 

evaluación se dividirán en dos bloques distintos. 
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TABLA 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios curriculares Otros criterios 

Comunes Específicos del área  

-Trabajar en equipo y 

colaborar entre compañeros 

(CE9) 

1. Mostrar iniciativa y 

creatividad en la realización de 

un trabajo (CE1) 

5. Reconocer y respetar la diversidad 

de manifestaciones culturales del 

entorno (de Cataluña y España) (CE6) 

2. Plantearse interrogantes 

sobre determinados problemas 

socialmente relevantes (CE2) 

6. Identificar, describir y analizar 

procesos de cambio y 

transformaciones sociales, culturales y 

económicas en el entorno (CE7) 

 

-Compartir las reflexiones 

para poder llegar a una 

conclusión juntos (CE10) 

3. Obtener información y 

recoger datos a partir de la 

observación directa e indirecta 

utilizando diferentes tipos de 

fuentes documentales y 

experimentales (CE3) 

 

8. Valorar la viabilidad de un proyecto 

emprendedor relacionado con un 

tema relevante del entorno (CE8) 

 

-Mantener un papel activo 

dentro de la actividad 

(CE11) 

4. Interpretar y comunicar los 

resultados oralmente, 

gráficamente y/o por escrito 

(CE4) 

-Reflexionar y dudar sobre 

la “historia real” escrita 

respecto a la Guerra Civil 

(CE12) 

5.Encontrar estrategias que 

mejores el trabajo cooperativo 

a partir del análisis de las 

actuaciones propias y las del 

resto (CE5) 

-Relacionar los hechos del 

pasado con la actualidad, 

para una mejor 

comprensión del presente 

(CE13) 

-Entender y respetar 

diferentes puntos de vista e 

ideologías, siempre y 

cuando no atenten contra 

los derechos humanos 

(CE14) 
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RECURSOS  

 
Para la actividad del BreakOut se requerirán diferentes recursos. 

RECURSOS HUMANOS 

Para la realización de la propuesta didáctica, los recursos humanos que se necesitarán serán los 

22 alumnos, los cuales estarán divididos en dos clases, y dos maestros, uno en cada aula. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Todos los materiales que se utilizarán en las pruebas están especificados en cada una de ellas. 

Los recursos materiales generales que se necesitarán para la realización del Break Out serán los 

siguientes: 

Dos aulas 

Dos ordenadores (uno para poder jugar y otro para la cuenta atrás del tiempo) 

Proyector 

Altavoces 

 

CREACIÓN DE MATERIAL  

 
En esta parte, se explicará el funcionamiento de cada una de las pruebas y actividades que se 

realizarán durante el BreakOut.  

Hay un total de cuatro tablas y en cada tabla se desarrollará cada una de las pruebas con cada 

una de su actividad o sus actividades correspondientes. No obstante, solo aparecerá la 

explicación de dónde se situarán y cómo se habrán de resolver. La actividad en sí, su 

ejemplificación y la solución se podrán visualizar de forma más clara en los anexos. Por tanto, la 

mayoría del contenido de las actividades se podrá ver, también, en anexos. 
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PRUEBA 1 

Esta prueba se divide en dos actividades: 

La primera actividad se situará encima de una de las mesas del aula. Una vez la hayan 

solucionado y hayan podido desbloquear y abrir la primera carpeta, podrán acceder a la segunda 

actividad. Dentro de esa carpeta, parecerá una imagen de un símbolo de una división y otra 

carpeta bloqueada con el símbolo de un candado. Habrán de buscar por la clase una imagen 

impresa ese símbolo división, la cual estará enganchada en una puerta de uno de los armarios 

de clase. 

TABLA 6. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 1 

Conceptos clave 
II República española, Guerra civil, Diferentes 

bandos 

Tiempo 20min 

Objetivo principal 
Comprender el fragmento de la sociedad y 

relacionarlo con el presente 

Materiales 

 

- Cartulina que indica el número (1) 

- Tarjetas plastificadas (16) 

- Sobres (2) 

- Fichas con preguntas (2) 

- Fichas con las pistas (2) 

- Banderas pequeñas pintadas y plastificadas 

de los bandos (2) 

ACTIVIDAD 1 

Tiempo 10 minutos 

Dónde se sitúa Encima de una de las mesas del aula 

Cómo se 

encontrará 

Habrá una cartulina encima de la mesa con el número 1 dibujado y pintado en una 

de sus caras (el número indicará que es el inicio del juego). 

En la otra cara de la cartulina habrá enganchado un sobre, dentro del cual habrá 16 

tarjetas plastificadas y un papel de cartulina con la pista escrita, la cual podrán leer 

antes de realizar la actividad. 

Las tarjetas estarán divididas en 4 bloques de 4 tipos de tarjetas diferentes. Para 

diferenciarlas, cada tipo estará pintada de un color distinto y simbolizarán cosas 

distintas: 
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Bloque 1 (Color amarillo): Fechas 

1931-1936/ 1936-1939/ 1939-1975/ 1975-Ahora 

Bloque 2 (Color verde): Nombres de épocas o sucesos históricos 

II República/ Guerra Civil/ Dictadura/ Democracia 

Bloque 3 (Color azul): Una característica de cada época 

No hay rey/ Dos bandos: republicano y nacional/ No hay división de poder/ 

presidente y partidos políticos 

Bloque 4 (Color rojo): Fotografía de cada época 

Desarrollo 

Una vez encuentren las tarjetas, habrán de ordenarlas de forma correcta y servirá a 

modo de introducción o repaso del contexto histórico de la Guerra Civil. Además, 

cada una de las tarjetas tiene una pequeña letra escrita en su extrema. Una vez 

hayan conseguido ordenarlas y relacionar las características y las fotografías, 

descubrirán que las letras ordenadas forman una frase, que es un enigma para 

desbloquear la primera carpeta e ir a la segunda parte de la primera prueba. 

Uniendo y ordenando correctamente las tarjetas descubrirán la frase escondida, 

que será la clave para desbloquear la primera carpeta. 

*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código, habrán 

de responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier (Anexo 2) 

Pista Si el enigma quieres descubrir, el orden has de seguir  

Código final CONFLICTO BÉLICO (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1) 

ACTIVIDAD 2 

Tiempo 10 minutos 

Dónde se sitúa Dentro de uno de los armarios de la clase 

Cómo se 

encontrará 

Dentro del armario habrá un sobre que contendrá dos mini-banderas del bando 

nacional y republicano, una ficha con una pista para averiguar el código final y una 

ficha plastificada con las preguntas y respuestas múltiple. 

Esta pista se utilizará, también, para una de las primeras actividades de las pruebas 

2 y 3, por lo que en la otra cara del papel, donde no está escrita la carta, pondrá el 

siguiente mensaje: esta pista la debéis guardar porque se utilizará en las próximas 

pruebas. 

Desarrollo 

Entre toda la clase deberán leer, debatir y responder las preguntas. Una vez hayan 

respondido, a través de la pista deberán averiguar el código, que será la 

combinación de los números correspondientes a las respuestas correctas que 

habrán marcado.  

*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código, habrán 

de responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier (Anexo 2) 
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Pista Si a la siguiente prueba quieres llegar, un código numérico habrás de buscar 

Código final 2-3-3 (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1) 

 
 

***Dentro de la carpeta, se encontrarán la imagen de una bomba y una carpeta bloqueada. 

Habrán de buscar la imagen impresa de una bomba, la cual estará enganchada en uno de los 

cajones de la mesa del docente*** 

 

PRUEBA 2 

Esta prueba se divide en dos actividades: 

La primera y la segunda actividad se situarán dentro de un cajón de la mesa del docente. La 

primera será una hoja plastificada con preguntas que habrán de responder y, una vez las hayan 

respondido, descubrirán un código que les permitirá abrir el candado de una caja fuerte que 

también se situará en el mismo cajón y que hace referencia a la segunda actividad. 

 

TABLA 7. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 2 

Conceptos clave Bombardeos 

Tiempo 15min 

Objetivo principal 
Comprender y denunciar la vulneración de los 

Derechos Humanos 

Materiales 

 

- Fotografía del cuadro del Guernica (1) 

- Ficha plastificada con preguntas (1) 

- Sobres (1) 

- Imagen impresa de una bomba (1) 

- Caja de metal (1) 

- Candado (1) 

- Puzzle hecho a mano (1) 

ACTIVIDAD 1 

Tiempo 7 minutos 
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Dónde se 

sitúa 
Dentro de uno de los cajones de la mesa del profesor 

Cómo se 

encontrará 

Dentro del cajón se encontrarán una ficha plastificada con preguntas de opción 

múltiple, la fotografía del cuadro del Guernica y una caja de metal cerrada con un 

candado. 

Desarrollo 

Entre toda la clase deberán leer, debatir y responder las preguntas, las cuales 

tratarán sobre los bombardeos y su repercusión. Una vez hayan respondido, a través 

de la pista deberán averiguar el código para abrir el candado, que será la 

combinación de los números de las respuestas correctas que habrán marcado.  

Para esta actividad, como se explica anteriormente, habrán de utilizar la pista 

anterior, ya que el método para descubrir la solución es el mismo. 

*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código, habrán de 

responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier (Anexo 2) 

Pista Si a la siguiente prueba quieres llegar, un código numérico habrás de buscar 

Código final 2-2-2 (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1) 

ACTIVIDAD 2 

Tiempo 8 minutos 

Dónde se 

sitúa 
Dentro de la caja fuerte 

Cómo se 

encontrará 

Dentro de la caja descubrirán un puzzle y un papel con diferentes pistas. En este 

caso habrá un total de 3 frases, es decir, 3 pistas, ya que el código es una palabra 

concreta que habrán de descubrir a través de leerlas. 

Desarrollo 

Habrán de montar, entre todos, el puzzle, que contiene dos frases. La primera de 

ella es una reflexión sobre los bombardeos y el daño que pueden causar tales 

conflictos como las guerras y la siguiente será el enigma que deben descubrir para 

desbloquear la siguiente carpeta.  

*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código, habrán de 

responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier (Anexo 2) 

Pista 

-Sucedieron muchas durante la Guerra civil en diferentes ciudades de España 

-Los bandos corrían el mismo riesgo al mismo tiempo 

-Es una palabra, sinónimo de lucha 

Código final BATALLA (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1) 
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Dentro de la carpeta desbloqueada, habrá una imagen de un casco que tendrán que buscar por 

el aula, la cual estará enganchada a una pata de una de las mesas. 

 

PRUEBA 3 

Esta prueba se divide en dos actividades: 

La primera actividad, situada debajo de una de las mesas, consistirá en observar unas fotografías 

de diferentes batallas de la guerra civil y completar un texto. Una vez lo resuelvan y consigan el 

código, desbloquearán la carpeta y llegarán a la segunda actividad, que se divide en por partes. 

La primera parte consistirá en escuchar y ver un vídeo de una canción que estará dentro de la 

carpeta. Después, para la segunda parte, habrán de buscar una imagen impresa de una carta 

por la clase, la cual estará enganchada encima de un mapa de España (colgado en la pared como 

decoración de la actividad). 

 

TABLA 8. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 3 

Conceptos clave Batallas, bombardeos, pueblo 

Tiempo 20min 

Objetivos principales 

- Reconocer la batalla más impactante de la 

guerra 

- Acercar el conflicto al pueblo y comprender 

que la historia la construimos nosotros, no 

solamente los grandes personajes históricos 

 

Materiales 

 

- Canción on-line (1) 

- Sobres (2) 

- Imagen impresa de un casco (1) 

- Ficha con texto incompleto (1) 

- Ficha con adivinanza (1) 

- Llave (1) 
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ACTIVIDAD 1 

Tiempo 5 minutos 

Dónde se 

sitúa 
Enganchada debajo de una de las mesas de clase 

Cómo se 

encontrará 

Debajo de la mesa encontrarán una ficha plastificada, enganchada con cinta. La 

habrán de despegar y encontrarán una actividad con un texto incompleto sobre 

diferentes temas de la Guerra Civil, que habrán de rellenar con diferentes opciones. 

Para esta actividad, como se explica anteriormente, habrán de utilizar la pista de la 

actividad 1 de la prueba 2, ya que el método para descubrir la solución es el mismo. 

Desarrollo 

Entre toda la clase deberán leer, debatir y rellenar los huecos. Una vez lo hayan hecho, 

través de la pista deberán averiguar el código, que será la combinación de los 

números de las respuestas correctas que habrán marcado.  

*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código, habrán de 

responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier (Anexo 2) 

Pista Si a la siguiente prueba quieres llegar, un código numérico habrás de buscar 

Código final 1-1-1-2-1-2-2-1 (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1)  

ACTIVIDAD 2 (Primera parte) 

Tiempo 2 minutos 

Dónde se 

sitúa 
Dentro de la carpeta del ordenador, una vez desbloqueada 

Cómo se 

encontrará 

Dentro de la carpeta desbloqueada aparecen diversas cosas: Un vídeo on-line de una 

canción llamada “Mi amigo José”, la imagen de una carta y otra carpeta cifrada. 

Desarrollo 

Primero de todo, habrán de mirar el vídeo y escuchar la canción (con la letra), la cual 

trata sobre un hombre que combatió en las batallas de la guerra y explica su 

experiencia a través de una carta a su madre (Ejemplificación de toda la actividad: 

Anexo 1) 

Pista Esta parte de la actividad no requiere pistas 

ACTIVIDAD 2 (Segunda parte) 

Tiempo 13 minutos 

Dónde se 

sitúa 
Detrás del mapa, enganchados en la pared 
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Cómo se 

encontrará 

Habrá dos sobres con dos números: 1 y 2, indicando así qué sobre han de abrir 

primero. 

Sobre 1: Contendrá: 

-Un papel con una pequeña reflexión sobre las personas que luchan en la guerra y una 

pregunta que deberán responder en su dosier. 

Sobre 2: Contendrá: 

-Una adivinanza en la que deberán averiguar la palabra escondida (el código) en una 

estrofa de 6 versos, que tratará sobre la importancia de los civiles y del pueblo dentro 

del conflicto. 

-Un papel con una pista para resolver la adivinanza. 

Desarrollo 

Primeramente, cuando abran el sobre número 1, habrán de leer las reflexiones y la 

pregunta, la cual no tendrán que responder para resolver el enigma, sino que se 

limitarán a responderla de manera individual en su dosier (ya que en él aparecerá la 

misma pregunta). 

Finalmente, cuando abran el sobre dos, habrán de leer la adivinanza, con la ayuda de 

la pista, resolverla. 

*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código, habrán de 

responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier (Anexo 2) 

Pista Para el juego terminar, una palabra has de encontrar 

Código final PUEBLO (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1) 

 

 

La palabra de esta adivinanza servirá para desbloquear la carpeta y los llevará a la última fase 

del BreakOut. Una vez abran la carpeta encontrarán dos cosas: la imagen de una llave y una 

carpeta llamada “NEUTRALIZAR BOMBA”. 
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PRUEBA 4 

Esta prueba solo contendrá una actividad y un enigma que resolver. 

TABLA 9. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 4 

Conceptos clave Batallas, bombardeos, pueblo 

Tiempo 5 min 

Objetivo principal Neutralizar la bomba 

Materiales 

 

- Llave (1) 

- Caja fuerte (1) 

- Hoja de papel pequeña (2) 

ACTIVIDAD 1 

Tiempo 5 minutos 

Dónde se 

sitúa 

Bomba: estará situada encima de una mesa 

Llave: estará enganchada debajo de la caja fuerte que simboliza la bomba, con 

cinta adhesiva 

Cómo se 

encontrará 

Dentro de la caja encontrarán una nota donde estará escrita una adivinanza a 

resolver, cuya solución será el código para neutralizar la bomba. 

Después de introducir la solución en la carpeta llamada “Neutralizar bomba”, 

aparecerán dos cosas: 

Un mensaje donde se les de la enhorabuena por su trabajo y por haber 

finalizado el juego con un último mensaje 

Un vídeo final  

Desarrollo 

Cuando abran la caja fuerte con la llave y resuelvan la adivinanza, habrán de 

introducirlo en la carpeta para desbloquearla. Una vez desbloqueada la tarjeta, 

aparecerá el mensaje final, que leerán en voz alta, y el vídeo final, el cual tratará 

sobre el último parte de la Guerra Civil española. 

Con este vídeo se supondrá que, dentro de la historia y el contexto en el cual se 

encontraban (la Guerra Civil) habrá acabado. De esta manera, finalizaría la 

actividad del BreakOut. 
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*Cuando acaben la prueba, antes de desbloquear la carpeta con el código,

habrán de responder la pregunta o preguntas correspondientes del dosier 

(Anexo 2) 

Pista Esta actividad no dispone de pistas 

Código 

final 
FRANCISCO FRANCO (Ejemplificación de toda la actividad: Anexo 1) 
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TABLA 10. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

Contenidos 

curriculares 
Contenidos del ámbito 

Criterios de 

evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CD1 Realizar tareas de 

comunicación que les 

permitan expresar su 

comprensión de la 

realidad  

(Ámb. lingüístico) 

Entender, opinar y 

tomas decisiones sobre 

los aspectos del entorno 

con los que interacciona 

(Ámb. conocimiento del 

medio) 

Adquisición de hábitos 

de convivencia y 

aprendizaje de 

conocimientos que crean 

CE7 

1-El alumno/a no es capaz de analizar los hechos históricos básicos de la Guerra Civil

2- El alumno/a puede analizar algunos hechos históricos, pero pasan desapercibidos

muchos detalles

3- El alumno/a hace un análisis completo de todos los hechos históricos básicos de la

Guerra Civil

C2: Ámbito 

conocimiento del 

medio 

CD2 CE3 

1-No conoce bien las etapas y no sabe ordenar cronológicamente los hechos

históricos

2- Conoce todas las etapas, pero tiene dificultades para ordenar cronológicamente los

hechos históricos

3- Conoce todas las etapas y puede ordenar de manera adecuada y cronológicamente

los hechos históricos

C7: Ámbito 

lingüístico 

C2: Ámbito 

conocimiento del 

medio 

CD3 CE3 

1-El alumno/a no distingue ni conoce los dos bandos de la guerra

2- El alumno/a conoce los dos bandos de la guerra, pero los confunde muchas veces

3- El alumno/a conoce y diferencia perfectamente los dos bandos de la guerra

C2: Ámbito 

conocimiento del 

medio 

CC1 CE6, CE14 

1-No es capaz de reconocer ni aceptar la diversidad de opiniones

2- Reconoce que pueda haber opiniones diferentes, pero no es capaz de aceptarlas

3- Reconoce y entiende perfectamente la diversidad de opiniones

C12: Ámbito 

conocimiento del 

medio 
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CC2 

al ciudadano 

responsable del futuro 

(Ámb. conocimiento del 

medio) CE2, CE6 

1-El alumno/a no entiende que haya deberes y derechos ni el papel de los ciudadanos

en la construcción de un mundo equitativo

2- El alumno/a no siempre es capaz de valorar los deberes y derechos de los

ciudadanos en la construcción de un mundo más justo y equitativo

3- El alumno/a valora los derechos y deberes ciudadanos y del papel individual y

colectivo en la construcción de un mundo más justo y equitativo

C12: Ámbito 

conocimiento del 

medio 

CC3 CE2, CE7 

1-El alumno/a no entiende que haya una necesidad de compromiso para resolver

problemáticas sociales

2- El alumno/a entiende a veces la necesidad de comprometerse para resolver

problemas sociales

3- El alumno/a valora y entiende la necesidad de un compromiso para la resolución de

problemas sociales

C5, C12: Ámbito 

conocimiento del 

medio 

CC4 
CE2, CE7, 

CE13 

1-No comprende el tiempo cronológico, por lo que no es capaz de identificar la

durada o sucesión de ningún evento histórico

2- Muestra dificultades para comprender bien el tiempo cronológico y le cuesta

identificar la durada, simultaneidad o sucesión de los eventos históricos

3- Comprende sin dificultades el tiempo cronológico e identifica con precisión la

durada, simultaneidad y sucesión de los hechos

C5: Ámbito 

lingüístico 

C2: Ámbito 

conocimiento del 

medio 

CC5 CE7, CE13 

1-No valora la propia historia personal ni la colectiva y no consigue comprender la

relación entre el pasado, el presente y la construcción del futuro

2- Valora la propia historia personal y colectiva, pero le cuesta comprender la relación

entre el pasado, el presente y la construcción del futuro

C2, C5, C13: Ámbito 

conocimiento del 

medio 
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3- Es capaz de valorar la historia personal y colectiva para poder comprender los

hechos del pasado, del presente y la comprensión del futuro

CC6 CE7, CE13 

1-El alumno/a no es capaz de analizar los hechos históricos básicos de la historia de

España durante los siglos XX y XXI ni tampoco entender su relación con la sociedad

actual

2- El alumno/a puede analizar algunos hechos históricos básicos, pero pasan

desapercibidos muchos detalles y no entiende la relación con la sociedad actual

3- El alumno/a hace un análisis profundo de los hechos históricos básicos de la

historia de España durante los siglos XX y XXI y es capaz de comprender la sociedad

actual

C2, C5: Ámbito 

conocimiento del 

medio 
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ANEXOS  

 
En esta parte, se recogerán todas las pruebas explícitas de la actividad del BreakOut y sus 

soluciones. Además, también aparecerá el dosier que los alumnos deberán completar a la vez 

que se desarrolla el juego. 

 

ANEXO 1 -- PRUEBAS, ACTIVIDADES Y SOLUCIONES BREAKOUT: 

PRUEBA 1 

ACTIVIDAD 1 

Solución actividad: 

C 1931-1936            O 1936-1939        N 1939-1975      F 1975-Ahora       

L II República       I Guerra Civil       C Dictadura          T Democracia       

O No hay rey               
B Dos bandos:  republicano 
y nacional             

É No hay división de 
poder                  

L Presidente y partidos 
políticos                         

I C O  

 
Código: CONFLICTO BÉLICO 

 
ACTIVIDAD 2 

Preguntas de la ficha: 

A. Los bandos de la guerra se crearon… 

1. Días antes de estallar la guerra (el bando de izquierdas republicano y el bando nacional 

monárquico) 

2. Durante la II República (el bando de izquierdas republicano y el bando nacional 

monárquico) 

B. Después de la guerra… 
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1. Los dos bandos se unieron creando uno y las personas que apoyaban la república 

comenzaron a apoyar a Franco 

2. La sociedad seguía dividida, aunque el bando vencedor perdonó a los vencidos y no 

hubo represalias. El país siguió hacia adelante sin olvidar el conflicto de la guerra, pero 

buscando la paz 

3. La sociedad seguía dividida. Ninguno de los bandos perdonó y los vencedores siguieron 

castigando a los vencidos y generando rencor entre bandos, intentando olvidar el 

conflicto de la guerra 

 

C. Actualmente ¿Sigue existiendo alguna división de la sociedad? 

1. No 

2. Sí, hay muchos partidos políticos y, por tanto, mucha gente piensa diferente, pero se 

respetan y conviven todas las ideologías 

3. Sí, aunque existen diferentes partidos políticos sigue habiendo dos grandes bandos, 

diferenciados entre la izquierda y la derecha. Aún hay mucho rencor. 

Solución actividad: 

Los bandos de la guerra se crearon… 

2. Durante la II República (el bando de izquierdas republicano y el bando nacional 

monárquico) 

Después de la guerra… 

3. La sociedad seguía dividida. Ninguno de los bandos perdonó y los vencedores siguieron 

castigando a los vencidos y generando rencor entre bandos, intentando olvidar el 

conflicto de la guerra 

Actualmente ¿Sigue existiendo alguna división de la sociedad? 

3. Sí, aunque existen diferentes partidos políticos sigue habiendo dos grandes bandos, 

diferenciados entre la izquierda y la derecha. Aún hay mucho rencor. 

 

Código: 2-3-3 
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PRUEBA 2 

ACTIVIDAD 1 

Preguntas de la ficha: 

A. ¿Cómo se llama la ciudad que fue bombardeada el año 1937 que fue representada por 

Pablo Picasso en este cuadro? 

1-Madrid       3- Vitoria 

2-Guernica       4- Barcelona   

 

B. ¿Qué representa la obra? 

1. Los conflictos de la guerra y la actuación de los dos bandos 

2. Los horrores provocados por los bombardeos y el sufrimiento de la gente 

 
C. Los bombardeos se utilizaban para… 

1. Matar a las personas del bando enemigo 

2. Debilitar las fuerzas y la resistencia de la ciudad y poder tomar su control 

3. Destruir monumentos y edificios construidos por el bando rival 

 
Solución actividad: 

¿Cómo se llama la ciudad que fue bombardeada el año 1937 que fue representada por Pablo 

Picasso en este cuadro? 

2. Guernica  

¿Qué representa la obra? 

2. Los horrores provocados por los bombardeos y el sufrimiento de la gente 

Los bombardeos se utilizaban para… 

2. Debilitar las fuerzas y la resistencia de la ciudad y poder tomar su control 

Código: 2-2-2 
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ACTIVIDAD 2 

Solución actividad (Puzzle): 

Frase 1: “Los derechos humanos no se pueden vulnerar y las diferencias de ideas no deben 

bombardear” 

Frase 2: “Si la siguiente prueba quieres desbloquear, otro suceso que costó muchas vidas has de 

nombrar” 

Solución al enigma, Código: BATALLA 

 

PRUEBA 3 

ACTIVIDAD 1 

Texto: 

Durante la Guerra Civil Española sucedieron muchas (1) batallas / (2) luchas en diversidad 

ciudades de España. Al igual que los (1) bombardeos / (2) combates, se utilizaban para tomar el 

control de un territorio.  

La batalla más recordada por ser la más sangrienta es La batalla de (1) el Ebro / (2) Guadalajara, 

en la cual participaron también adolescentes a partir de 15 años, que eran llamados (1) 

Milicianos / (2) La quinta del biberón y dejó más de 130.000 muertes. 

Como podemos ver en las imágenes y hemos trabajado en clase, sucedieron muchas más 

batallas, pero nos centraremos en las de la capital: (1) Madrid / (2) Guernica. Esta ciudad, fue 

una de las más difíciles de tomar por parte del bando (1) republicano / (2) nacional, pues desde 

que comenzó la guerra (1) 1931 / (2) 1936, se estuvieron librando batallas y acontecieron 

muchos bombardeos. 

Una vez se tome la capital, la guerra habrá terminado. ¿Cuándo será esto? 

(1) 1º de abril de 1939 

(2) 1º de mayo de 1939 

(3) 1º de junio de 1939 

 
Solución: 

Durante la Guerra Civil Española sucedieron muchas (1) batallas en diversidad ciudades de 

España. Al igual que los (1) bombardeos se utilizaban para tomar el control de un territorio.  
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La batalla más recordada por ser la más sangrienta es La batalla de (1) el Ebro, en la cual 

participaron también adolescentes a partir de 15 años, que eran llamados (2) La quinta del 

biberón y dejó más de 130.000 muertes. 

Como podemos ver en las imágenes y hemos trabajado en clase, sucedieron muchas más 

batallas, pero nos centraremos en las de la capital: (1) Madrid. Esta ciudad, fue una de las más 

difíciles de tomar por parte del bando (2) nacional, pues desde que comenzó la guerra (2) 1936, 

se estuvieron librando batallas y acontecieron muchos bombardeos. 

Una vez se tome la capital, la guerra habrá terminado. ¿Cuándo será esto? 

1º de abril de 1939 

Código: 1-1-1-2-1-2-2-1 

 
 
ACTIVIDAD 2 

Vídeo: Después de la visión del vídeo: 

 
 

 

Sobre 1 

Reflexión y pregunta del papel: 

“Después de escuchar la canción, vemos una pequeña muestra de cómo muchas 

personas, de las cuales no se conoce ni el nombre, se dejaron la vida y familia atrás por 

luchar y perder o ganar una guerra.  

¿Son solamente los que tienen el poder o gobiernan quienes crean la historia? ¿Habría 

habido guerra sin las personas que sirvieron al ejército, por voluntad propia o a la 

fuerza?” 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8VGnmPjDzsk
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Sobre 2 

Para generar una guerra 

Un general no es suficiente 

Encontraremos soldados 

Brigadistas y otra gente 

Las personas, las que luchan 

Ondean su bandera en el frente 

 

Solución actividad: 

Para generar una guerra 

Un general no es suficiente 

Encontraremos soldados 

Brigadistas y otra gente 

Las personas, las que luchan 

Ondean su bandera en el frente 

 
Palabra escondida, Código: PUEBLO 

 

 

PRUEBA 4 

ACTIVIDAD 

Adivinanza: 

“Si vuestra vida queréis salvar y esta bomba neutralizar, 

El nombre del caudillo de España habréis de nombrar”. 

Palabras escondidas, Código: FRANCISCO FRANCO 
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Mensaje final: 

1. “¡Enhorabuena a todos y todas!  Muy buen trabajo, habéis conseguido desactivar esta 

bomba y salvar todas las vidas de las personas refugio. Ahora, os hemos de dar un último 

mensaje, mirad el siguiente vídeo” 

 

2. Un vídeo final: 

 

 

De esta manera, finalizaría la actividad del BreakOut. 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1murZqbLhdU
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ANEXO 2 – DOSIER DEL ESTUDIANTE 

 
 

PRUEBA 1 

ACTIVIDAD 1 

1. Rellena esta tabla con las fechas correspondientes, las etapas 

y características correctas, de la misma forma en que lo habéis 

resuelto en el enigma: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

2. ¿Qué frase habéis descubierto? 

 
 

 

3. ¿A qué conflicto en concreto creéis que se refiere? 
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ACTIVIDAD 2 

 

Responde estas preguntas de opción múltiple, tal como las has resuelto en 

el juego: 

A. Los bandos de la guerra se crearon… 

1. Días antes de estallar la guerra (el bando de izquierdas 

republicano y el bando nacional monárquico) 

2. Durante la II República (el bando de izquierdas republicano y el 

bando nacional monárquico) 

B. Después de la guerra… 

1. Los dos bandos se unieron creando uno y las personas que 

apoyaban la república comenzaron a apoyar a Franco 

2. La sociedad seguía dividida. Ninguno de los bandos perdonó y 

los vencedores siguieron castigando a los vencidos y generando rencor 

entre bandos, intentando olvidar el conflicto de la guerra 

3. La sociedad seguía dividida, aunque el bando vencedor 

perdonó a los vencidos y no hubo represalias. El país siguió hacia 

adelante sin olvidar el conflicto de la guerra, pero buscando la paz 
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C. Actualmente ¿Sigue existiendo alguna división de la sociedad? 

1. No 

2. Sí, hay muchos partidos políticos y, por tanto, mucha gente 

piensa diferente, pero se respetan y conviven todas las ideologías 

3. Sí, aunque existen diferentes partidos políticos sigue habiendo 

dos grandes bandos, diferenciados entre la izquierda y la derecha. Aún 

hay mucho rencor. 

 

 

D. ¿Cuál es el código que habéis descubierto? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PRUEBA 2 

ACTIVIDAD 1 

Responde estas preguntas de opción múltiple, tal como las has resuelto en 

el juego: 

 

A. ¿Cómo se llama la ciudad que fue bombardeada el año 1937 que 

fue representada por Pablo Picasso en este cuadro? 

1-Madrid       3- Vitoria 

2-Guernica       4- Barcelona   

 

B. ¿Qué representa la obra? 

1. Los conflictos de la guerra y la actuación de los dos bandos 

2. Los horrores provocados por los bombardeos y el sufrimiento 

de la gente 

 

C. Los bombardeos se utilizaban para… 

1. Matar a las personas del bando enemigo 

2. Debilitar las fuerzas y la resistencia de la ciudad y poder tomar 

su control 

3. Destruir monumentos y edificios construidos por el bando rival 
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D. ¿Cuál es el código que habéis descubierto? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2 

 

¿Cuáles son las frases que habéis descubierto después de realizar el 

puzzle? 

 

a) __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Cuando aparece la frase: “Los derechos humanos no se pueden vulnerar y 

las diferencias de ideas no deben bombardear”, ¿qué crees que quiere 

decir?  ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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PRUEBA 3 

ACTIVIDAD 1 

1. Completa este texto con las respuestas correctas, tal y como 

lo has resuelto durante el juego: 

Durante la Guerra Civil Española sucedieron muchas (1) batallas / (2) luchas 

en diversidad ciudades de España. Al igual que los (1) bombardeos / (2) 

combates, se utilizaban para tomar el control de un territorio.  

La batalla más recordada por ser la más sangrienta es La batalla de (1) el 

Ebro / (2) Guadalajara, en la cual participaron también adolescentes a partir 

de 15 años, que eran llamados (1) Milicianos / (2) La quinta del biberón y 

dejó más de 130.000 muertes. 

Como podemos ver en las imágenes y hemos trabajado en clase, sucedieron 

muchas más batallas, pero nos centraremos en las de la capital: (1) Madrid 

/ (2) Guernica. Esta ciudad, fue una de las más difíciles de tomar por parte 

del bando (1) republicano / (2) nacional, pues desde que comenzó la guerra 

(1) 1931 / (2) 1936, se estuvieron librando batallas y acontecieron muchos 

bombardeos. 

Una vez se tome la capital, la guerra habrá terminado. ¿Cuándo será esto? 

(1) 1º de abril de 1939 

(2) 1º de mayo de 1939 

(3) 1º de junio de 1939 
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¿Cuál es el código que habéis descubierto? 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2 

1. ¿Sobre qué trataba la canción que habéis escuchado?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Después de escuchar la canción y leer la carta, vemos como muchas 

personas, de las cuales no se conoce ni el nombre, se dejaron la vida y 

familia atrás por luchar y perder o ganar una guerra.  

REFLEXIONA: 

a) ¿Son solamente los que tienen el poder o gobiernan 

quienes crean la historia?  

b) ¿Habría habido guerra sin las personas que sirvieron al 

ejército, por voluntad propia o a la fuerza? 
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Explica tu punto de vista sobre estas dos cuestiones: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la solución a la adivinanza de los 6 versos? 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PRUEBA 4 

 

1. ¿Cuál es el código de la última prueba que hace que se 

neutralice, al fin, la bomba? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Sabes quién fue Francisco Franco? Escribe un poco sobre lo que 

recuerdes o sepas sobre él y lo que significó para la historia de España 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 3 – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (TABLAS)  

Esta tabla se podrá utilizar durante la realización del BreakOut y se podrá complementar con la 

corrección del Dosier individual y la reflexión conjunta de toda la clase: 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nunca 

Muy pocas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Ha trabajado en equipo y colaborado entre compañeros     

Ha compartido las reflexiones para poder llegar a una 

conclusión juntos 
    

Ha mantenido un papel activo dentro de la actividad     

Ha reflexionado y dudar sobre la “historia real” escrita 

respecto a la Guerra Civil 
    

Relaciona los hechos del pasado con la actualidad, para 

una mejor comprensión del presente 
    

Entiende y respeta diferentes puntos de vista e 

ideologías, siempre y cuando no atenten contra los 

derechos humanos 
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Esta tabla se podrá utilizar durante la realización del BreakOut y se podrá complementar con la 

corrección del Dosier individual y la reflexión conjunta de toda la clase: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nunca 

Muy pocas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Ha mostrado iniciativa y creatividad en la realización 

del trabajo 
    

Se ha planteado interrogantes sobre determinados 

problemas socialmente relevantes 
    

Ha obtenido información y recogido datos a partir de 

la observación directa e indirecta utilizando 

diferentes tipos de fuentes documentales y 

experimentales 

    

Ha interpretado y comunicado los resultados 

oralmente, gráficamente y/o por escrito 
    

Ha encontrado estrategias que mejoran el trabajo 

cooperativo a partir del análisis de las actuaciones 

propias y las del resto 

    

 

Esta tabla, igual que la primera se podrá utilizará para evaluar después la realización del 

BreakOut, teniendo en cuenta la corrección del Dosier individual y la reflexión conjunta de toda 

la clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Reconoce y respeta la diversidad de manifestaciones 

culturales del entorno (de Cataluña y España) 
    

Identifica las normas de convivencia de los grupos y respeta 

los derechos y deberes fundamentales de las personas 
    

Identifica, describe y analiza procesos de cambio y de 

transformaciones sociales, culturales y económicas en el 

entorno 

    

Valora la viabilidad de un proyecto emprendedor relacionado 

con un tema relevante del entorno 
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LA MALETA DIDÀCTICA COM A RECURS PER A 

L’APRENENTATGE DEL DRET A VOT DE LES 

DONES A CICLE MITJÀ 

MEMÒRIA HISTÒRICA A PRIMÀRIA: VOTEN A CANET DE MAR LES 

PRIMERES DONES ELECTORES DE CATALUNYA 

Mariam Chaibi Fartakh4 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ  

El present consisteix en el disseny d’una maleta didàctica per a treballar al cicle mitjà de 

l’Educació Primària el dret del vot de les dones, sent un tema propi de la memòria històrica del 

poble on visc, Canet de Mar.  

La problemàtica principal rau en el fet que les dones han estat un col·lectiu invisibilitzat a la 

història. Per això, l’assoliment del dret a vot, va suposar la introducció i participació d’aquestes 

a les activitats socials i públiques d’organització de l’Estat. Aquest fet social i polític, que amaga 

un context cultural poc estudiat a l’escola, coincideix en quelcom molt proper pels habitants del 

 
4 Trabajo de fin de grado del grado de Maestro en Educación Primaria, Universidad de Barcelona. 

Tutora: Ilaria Bellatti. 
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meu poble, ja que aquí és on inicialment es va dur a terme la primera votació amb participació 

femenina a Catalunya (Mundo Gráfico, 1933 citat a Biblioteca Nacional d’Espanya).   

A través del recurs conegut com la maleta didàctica, es vol posar fil a l’agulla i tractar des del 

rigor del mètode històric un fet que forma part de la memòria històrica de Canet de Mar. La 

maleta didàctica, tal com està dissenyada aquí, permet als infants un aprenentatge vivencial, ja 

que invita als infants a esbrinar certes qüestions concretes al voltant de l’episodi singular que té 

interès a nivell global, mitjançant la classificació, anàlisi, contrastació i interpretació de fonts 

històriques que s’han hagut d’adaptar, en ocasions, o, fins i tot crear de nou, per assolir el nivell 

dels alumnes. La finalitat d’aquesta proposta és la de garantir la identificació de valors 

democràtics a partir de processos històrico-socials que formen part de la memòria col·lectiva i 

que s’han d’interpretar de forma rigorosa.  

Per a la creació d’aquesta maleta ens fonamentarem en diferents fonts tant de caràcter primari 

com secundari, que ens puguin proporcionar fonament i base teòrica. Així doncs, el Treball Final 

de Grau té una estructura que ens permetrà analitzar la temàtica i problemàtica a diferents 

nivells i àmbits.  

Es divideix en dues parts: 1) la primera a partir de la qual confeccionarem el marc teòric; 2) i la 

segona on desenvoluparem el disseny del recurs didàctic que serà l’equipatge que acompanyarà 

als infants en el viatge i els oferirà recursos i materials per a entendre i comprendre el paper de 

la dona durant els anys trenta. 

Aquesta proposta s’inclou dins del projecte Edumemòries, dirigit pel Dr. Joaquín Prats Cuevas i 

finançat per a la Generalitat de Catalunya (R-ICIP 2018-2019). Aquest projecte té com a fita 

l’estudi de la memòria al currículum educatiu i llibres de text d’educació primària a Catalunya 

amb la voluntat de proposar material educatiu en acord amb els resultats de la recerca 

documental i la discussió teòrica. En aquest TFG es reporten aspectes d’aquests enfocats a 

l’especificitat de l’objecte d’estudi.  

 

Justificació  

El dret a vot és rellevant per a tota la població tant en l’àmbit polític com al social, però també 

és un deure i com a tal se l’ha de facilitar a tota la població la possibilitat d’exercir-lo.  Les dones 

a Catalunya i Espanya no van poder exercir aquest dret fins a l’any 1933, tot i que la Llei que 

aprovava la participació d’aquestes es va establir l’any 1931. Així doncs, coincidim que el sufragi 

femení va suposar un pas endavant per començar el recorregut de la igualtat entre gèneres i un 

pas més per a la política en general.   
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En aquest Treball Final de Grau volem tractar aquesta temàtica per abordar un problema més 

complex que és el de la invisibilitat de la dona a la història i principalment a l’educació primària.  

Les dones, tal com tractarem al marc teòric, no acaben a tenir cabuda en la narrativa històrica 

preferent, i  tampoc ho són a la narrativa educativa. Per consegüent, les dones  no es consideren 

figures rellevants de la història, no participen de les guerres, de la política, de l’art, de les grans 

evolucions i revolucions socials; no són agents actius del passat comú i la seva “suposada 

inferioritat” queda implícita en aquesta silenciosa omissió dels grans esdeveniments i 

produccions humanes. Hi ha autores que sospiten que aquesta mancança podria ser una 

justificació encoberta de la violència envers aquestes que justifica, de forma implícita,  la 

narrativa educativa (Criado, 2019).  

Obiols i Pagés (2011) ja ens avancen que als continguts d’història de les escoles les dones es 

tracten com a personatges secundaris. De fet, en la narrativa escolar que analitzen aquests 

mateixos autors, només apareixen citades dones en una proporció del 12%, davant del 88% que 

representen els homes. La causa d’aquesta invisibilitat de la dona també podria estar lligada a 

la visió social, la utilització de la política de la història i la tradició i formació dels docents que 

imparteixen la matèria (Pagès, 1998 i Prats, 2000). 

Així mateix, l’elecció d’aquesta temàtica es relaciona també amb la motivació personal de 

pertànyer al municipi on es va dur a terme el plebiscit que va propiciar la primera votació de 

dones a Catalunya (Mas Gibert i Amat Teixidó, 2012) que resulta un moment fonamental en 

l’avenç cap a la igualtat de gènere. 

A més, ens interessa tractar la memòria històrica a la qual es lliga aquest treball des del context 

local. Perquè cal fer èmfasi en el fet que la memòria històrica no és el mateix que Història. Prats 

(2010) defineix la memòria històrica com un procés individual, biogràfic i que per tant, no podem 

definir com si fos un coneixement històric. Per tant, la memòria històrica és la història viscuda. 

La memòria històrica necessita un recurs didàctic que s’enfoqui en la vivència per això volem 

dissenyar la proposta a partir de la maleta didàctica que és un recurs el desenvolupament del 

qual planteja un aprenentatge vivencial.  
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EPISODI HISTÒRIC: LES DONES VOTEN EN UN PLEBISCIT EL 16 

D’ABRIL DE 1933 A CANET DE MAR  

El setze d’abril de  l’any 1933 es produïa a la població de Canet de Mar un escenari mai vist a 

Catalunya amb anterioritat. Aquell dia les canetenques van votar per primer cop, set mesos i 

tres dies abans que ho fessin la resta de dones de l’estat. Fins aleshores, els únics que podien 

votar eren els homes que complien els requisits que regia la Llei del 26 de juny de 1890, és a dir, 

que eren electors els  barons espanyols majors de vint-i-cinc anys, residents d’un municipi per 

almenys dos anys i inscrits al cens electoral. Era també exigència no haver estat condemnat, 

inhabilitat, ser deutor dels fons públics, ser asilat o captaire (Ull Pont, 1976).  

No va ser fins a l’any 1931 que es va establir el dret a vot de les dones. El sufragi femení va 

suposar un pas per començar el recorregut de la igualtat entre gèneres. 

El 16 d’abril de l’any 1933 es va celebrar una consulta promoguda per l’alcalde Josep Fors Vidal 

amb motiu de la construcció d’un mercat municipal cobert, ja que fins aleshores, el mercat es 

feia a l’aire lliure en una plaça situada al centre del poble, la Plaça Macià, a Canet de Mar. 

Concretament, el que es decidia en aquell plebiscit era si l’ajuntament estipulava un préstec per 

a la construcció del nou equipament municipal (Mas Gibert i Amat Teixidó, 2012).  

La jornada electoral va concloure amb 1132 vots a favor i 571 vots en contra. De 3020 electors 

que hi havia en van votar 1703. Entre els votants es trobaven les primeres electores de 

Catalunya, les canetenques. Feia escassament dos anys que s’havia establert el dret a vot femení 

a l’estat Espanyol l’any 1931 amb la Segona República  i les dones de Canet de Mar van fer ús 

d’aquest dret abans que la resta perquè just va coincidir amb el nomenat plebiscit, a més, es 

tractava d’una consulta de caràcter municipal, i no estatal fet que justifica aquest esdeveniment 

històric (Sàiz i Xiqués, 2001).   

  

FORMALITZACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DE LA COEDUCACIÓ AL 

DISCURS DE LA NARRATIVA ESCOLAR 

 
En aquest capítol ens fixarem en les aportacions de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes i també del currículum educatiu d’Educació Primària de Catalunya en 

matèria de coeducació. Seguidament, exposarem els arguments de diversos autors envers la 

temàtica.  

A la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, es constitueix el dret de 

la igualtat de dones i homes. Aquesta Llei explicita literalment què: “És requeriment essencial 
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per a una societat democràtica que vol suprimir el sistema patriarcal androcèntric i sexista. 

Aquest dret s’ha de poder exercir en tots els àmbits i aspectes de la vida; polítics, econòmics, 

socials i culturals”.  

Després d’aquesta declaració que fa la Llei d’igualtat, indaguem al mateix document on es 

menciona l’educació. La trobem a la secció segona a l’article 21 titulat “coeducació”. En aquest 

article es diu que l’administració educativa ha de fer efectiu el principi de coeducació i  foment 

de la igualtat  de dones i homes que ja s’havien establert a la Llei 12/2009.  

A més d’incorporar la coeducació en la programació educativa i els currículums de tots els 

nivells, garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics 

i evitar tota discriminació associada al sexe i  promoure la investigació en matèria de coeducació 

i vetllar per incloure-la en els currículums, els llibres de text i els materials educatius. 

En el punt 3 d’aquest mateix article 21 s’estableix a què han d’anar dirigides les activitats i 

actuacions. Cal remarcar, que els punts que es presenten a continuació, són els que considerem 

que estan estrictament lligats amb la temàtica d’aquest Treball Final de Grau. Lligats a la qüestió 

central els punts que considerem més importants i destacables són (marquem en negreta 

aquells aspectes que estan més estrictament relacionats amb la temàtica tractada, és a dir la 

visibilització de les dones com a subjectes històrics):  

• a) La visibilitat de les aportacions històriques de les dones en tots els àmbits del 

coneixement i llur contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat. 

• b) La formació dels joves sobre el trajecte històric per a la consecució dels drets de les 

dones. 

• c) La promoció i la difusió dels criteris d’igualtat entre homes i dones, tant en els 

ensenyaments impartits com en l'establiment del treball col·laboratiu i participatiu. 

• f) La formació dels alumnes en l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.  

Els punts anteriorment citats són els que la Llei estableix que s’han de treballar a les aules de 

totes les escoles de Catalunya. A continuació, veurem com es reflecteix la Llei al currículum 

educatiu d’Educació Primària de Catalunya.  

El primer que ens sorprèn quan veiem el currículum educatiu d’Educació Primària (Departament 

d’Ensenyament, 2017) és que la paraula “coeducació” no apareix, tampoc el verb que se’n deriva 

coeducar. És una dada a tenir present quan precisament a la Llei d’igualtat efectiva de dones i 

homes s’hi dedica un article sencer a especificar de quina forma les escoles han de desenvolupar 

i treballar la coeducació. I, llavors ens preguntem: Si al currículum no queda reflectit com es 

podrà traslladar a les aules?  
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D’aquest document, també ens sorprèn que la paraula “dona” no apareix en cap moment i el 

concepte “dones” apareix 4 cops en un document de 179 pàgines; a les pàgines 13, 124, 127 i 

160 respectivament.  

La primera menció es fa al decret que apareix a l’inici del currículum, a l’article 3 corresponent 

als objectius establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol.  

e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un 

mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la 

no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets 

humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de 

discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició 

o circumstància personal o social (Decret d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació  primària. Generalitat de Catalunya, 2015). 

 

• Les següents mencions a les dones ja es troben als continguts específics de l’àrea de 

coneixement del medi social i cultural.de cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è). 

• Canvis i continuïtats en el temps (cicle mitjà)  Identificació del paper dels homes i les 

dones, individualment i col·lectiva, en la història  

• Canvis i continuïtats en el temps (cicle superior)  Anàlisi del paper de les dones com 

a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva 

aportació al patrimoni i a la cultura.  

• Finalment, l’última menció és fa a l’àmbit de l’educació en valors socials i cívics: 

Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global  Valoració de la igualtat de 

drets d’homes i dones en qualsevol àmbit.  

Arribats a aquest punt, podem entendre que sí que existeixen per part del currículum 

recomanacions per tractar la funció i posició social de la dona a la història al llarg del temps, i a 

més d’això també apareix com un tema d’igualtat. És per això, que sorprèn que no aparegui la 

dona al llarg de la història com a forma interpretativa del passat que podria donar peu a 

narratives diferents i contrastades a l’hegemònica. Tampoc queda clara ni es veu una iniciativa 

per a augmentar la seva visibilització rescatant de l’anonimat noms de dones importants al llarg 

de la història. Tot això, impossibilita un camí en què la coeducació pugui ser la via per avançar 

cap a la igualtat entre homes i dones i la visibilització de la dona a la història pel que fa a les 

activitats escolars.  

Blanco (2007) estableix que l’origen i demanda de la coeducació es va produir a la meitat del 

segle XX quan l’escola no donava resposta a les necessitats educatives de les nenes, que havien 
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entrat en retard en els projectes d’ensenyament obligatoris de les polítiques educatives estatals. 

Més endavant, quan les nenes ja van començar a anar a les escoles, ens adonem que l’educació 

que s’oferia era una educació que reproduïa els patrons sexistes de la societat i l’ordre jeràrquic 

i discriminador d’un món patriarcal i sexista. I d’aquí neix la demanda de coeducació que com 

remarca Blanco (2007) s’ha centrat a fer possible una educació adequada per a les nenes, en el 

sentit que la preocupació principal era que les nenes poguessin accedir a l’educació i que 

aquesta educació no fos una perpetuant dels estereotips sexistes de la societat, sinó que fos un 

recurs que pogués evitar-ho. Adequada també en el sentit de pensar que convertir l’escola en 

mixta era l’única acció que s’havia de dur a terme. Quan s’ha seguit ensenyant el mateix, el que 

el discurs homogènic ha dictat sempre. El fet que nens i nenes tinguessin aquesta oportunitat 

formativa (accés a l’educació) no va trencar ni trenca amb altres obstacles que existeixen en 

l’àmbit de la desigualtat entre homes i dones, com per exemple, el no incorporar com a 

contingut significatiu la contribució històrica de les dones a l’evolució de les societats (Fernández 

Valencia, 2005).  

El paper de la dona ha existit sempre però, la consolidació de models patriarcals en la majoria 

de les civilitzacions ha menyscabat els drets de les dones, les seves condicions d'igualtat respecte 

del gènere masculí i, en conseqüència, el paper que aquestes podien exercir en la societat 

(Ibáñez i Martínez, 2014). 

García Luque (2016) posa èmfasi sobre quines són les dificultats de portar al camp de la pràctica 

el paper de la dona a la història, i per tant, garantir la seva visibilitat a la narrativa històrica 

hegemònica. Les raons poden ser múltiples i desvelen totes les peques d’un sistema patriarcal 

d’organització social. El fet que la narrativa escolar aposta sobretot per una història de 

personatges polítics rellevants, generals i eclesiàstics, així com pintors reals i arquitectes, o 

inventors, afavoreix  en què els homes adquireixen el rol protagonista i les dones es releguen a 

un rol limitat. Si s’anomenen algunes dones és únicament perquè han realitzat de forma 

excepcional tasques que originàriament realitzaria un home.  

Idea amb què coincideixen autors tals com Obiols i Pagés (2011) que després d’analitzar el 

currículum de ciències socials d’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat de la 

Generalitat de Catalunya, extreuen tres possibles raons del perquè de la invisibilitat de la dona 

en un ensenyament que teòricament promou la coeducació.  

La primera raó correspon a què la majoria de continguts es relacionen amb la història política, i 

bé sabem que les dones al llarg de la història han tingut molt poca representació en aquest 

àmbit, ja que el protagonista ha estat el gènere masculí. L’aspecte més perillós d’aquesta falta 

son les possibles conseqüències que generen en l’imaginari de les joves estudiants.  
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L’autora Blanco (2007) avisa de que les nenes a l’escola no aprenen sobre si mateixes sinó que 

aprenen sobre el món que ha estat dissenyat per homes, pensat per ells i les seves avantatges. 

La segona raó que aporten Obiols i Pagés (2011) és que fins a l’època contemporània la dona 

només era visible en continguts d’història social i de forma anònima i degradant la seva condició 

humana rebaixant-la d’estatus. Això comporta que tot aspecte social de la història sigui negat i 

no es faci entendre com les persones i els ciutadans són agents socials-històrics i no només els 

grans noms considerats rellevants per la historiografia apòcrifa.  

El tercer motiu que aporten aquests autors és que les dones que sí apareixen com a 

“personatges històrics” ho fan des de la perspectiva de ser princeses, bruixes o feministes.  

Entenem per tots els autors anteriors, que les nenes a l’escola i les joves en general necessiten 

models, dones que puguin ser referents d’acció femenina, per poder crear-se les seves pròpies 

referents. Però, com diu Fernández Valencia (2005) malauradament l’ensenyament ha ignorat a 

les dones i la seva herència social.  

 

VISIBILITZACIÓ DE LA DONA COM A ACTRIU SOCIAL A LA NARRATIVA 

ESCOLAR 

Aquest capítol es dividirà en tres punts diferents en què tractarem aspectes que es relacionen 

de forma estricta amb la visibilitat de la dona i la narrativa escolar. Al primer es mostraran dos 

estudis a partir dels quals els autors han realitzat una investigació sobre la dona a les 

il·lustracions de llibres de text i altres tipus de narrativa.   

El llibre de text és un element al voltant del qual s’estructuren la majoria de pràctiques 

educatives i, per tant, és un material escolar que té una gran influència en els models 

d’aprenentatge actual, des d’on es produeix una interiorització de valors i normes però també 

de desigualtats entre gèneres. 

La majoria de dones que apareixen a la narrativa escolar com a “personatges històrics” o 

protagonistes desenvolupen papers més bé simplistes. En canvi pel que fa a homes, sempre s’ha 

parlat de “personatges històrics” desenvolupats, amb diferents rols que ofereixen una visió 

complexa de l’home (Obiols i Pagés, 2011). 

L’estudi realitzat per Terrón i Cobano (2008) ens mostra el paper que adquireix la dona a les 

il·lustracions de diferents llibres de text d’educació primària de diferents matèries; coneixement 

del medi natural i social, matemàtiques i llengua castellana. Analitzen les imatges, ja que 

consideren que són un element determinant per al llibre, per  la funció transmissora de 

continguts que té aquest. A més, les il·lustracions conformen la part que més crida l’atenció a 
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un infant quan té un llibre al davant. Per tant, aquestes mateixes autores ens afirmen que les 

imatges han d’anar lligades a l’època social i canvis que es produeixen en ella i els diferents 

contextos que la conformen.  

L’exemple que ens mostren és que seria important que un nen comptés amb l’opció de veure 

un representant masculí realitzant alguna tasca domèstica, fet que sempre s’ha relacionat amb 

les dones. De la mateixa manera que les dones no s’han de relegar als estereotips i dotar-les de 

la possibilitat de trobar-se en altres rols i contextos fora dels acostumats.  

De les 1062 imatges que analitzen on apareixen dones , (és important destacar que són imatges 

de llibres de 3 editorials diferents dels 6 cursos d’educació primària, és a dir, 18 llibres de text) 

els resultats extrets van ser: 

 
 

Figura 1: Nombre d’il·lustracions relacionades amb la dona en llibres de matemàtiques, 

coneixement del medi natural i social i llengua castellana 

Matemàtiques 
Coneixement del medi natural i 

social 
Llengua castellana 

646 102 314 

Taula confeccionada a partir dels resultats exposats a l’article de Terrón i Cobano (2008).  

 
 

Contràriament al que podríem pensar nosaltres i també els mateixos autors de l’estudi, les 

dones apareixen als llibres de matemàtiques en major quantitat que a l’àrea de coneixement 

del medi natural i social. Però això ja ens mostra indicis de que la dona a la història, formant part 

de les il·lustracions apareix molt poc. Fet que també analitzen els autors Obiols i Pagés (2011) i 

que al seu estudi també sobre un llibre de text en aquest cas de segon de l’educació secundària 

obligatòria en què, hi apareixen de forma general en 8 temes, 17 imatges on apareixen persones. 

D’aquestes 17 imatges, 14 corresponen a homes, 2 on apareixen homes i dones, i només a 1 

s’identifica una dona. En termes de percentatges, en tot el llibre només apareixia un 6% de 

representació femenina en forma d’il·lustració. Aquests nombres reafirmen el discurs de la 

inexistència del paper de la dona a la història a la narrativa escolar. Constitueixen un col·lectiu 

invisibilitzat, i del qual s’ha normalitzat aquesta invisibilitat. Per causa potser del latent discurs 

d'androcentrisme que segueix guiant i formant part de recursos que guien l’acció educativa. A 

escala de discurs la coeducació es considera important, però després busquem als llibres de text 

o altres tipus de narrativa escolar i és pràcticament inexistent.  
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El paper de la dona com a actriu social, com a personatge creador ha estat al llarg de la història 

gairebé inexistent. En un dels principals àmbits en què s’ha invisibilitzat a la dona com a actriu 

social, ha estat al científic.  

La ciència s’ha desenvolupat en un context dominat per homes, i on el coneixement es 

concentrava en aquests. Autors tals com Manassero i Vásquez (2003) consideren que l’entrada 

de les dones en aquests camps científics va comportar un xoc entre els estereotips i els valors 

socials dominants (Manassero i Vásquez, 2003). Considerem però, que la dona no va “entrar” a 

aquesta part de l’esfera social sinó que sempre ha estat però s’ha ignorat, o menyspreat la seva 

aportació.  

Mostra d’això, López-Navajas (2014) explica que la contribució de les dones al desenvolupament 

humà i la construcció del coneixement ha estat constant al llarg de la història, han fet 

aportacions tant en àmbits humanístics com als científics. Per tant, l’autora determina que es 

pot establir que existeix el saber produït per les dones, però del qual no es té coneixement. 

Desnaturalitzant la dona com a actriu social, com inventores, creadores, investigadores, que han 

estat molts cops relegades al paper de: l’esposa de X o la protegida de X. Desvalorant així el 

mèrit propi.  

Per concloure aquest apartat, cal fer referència a aquells agents que formaran part del procés 

d’aprenentatge dels infants, els mestres. Així doncs, per tal de fomentar una visibilitat de la dona 

a la història a les aules, hem de poder garantir que els futurs docents estiguin formats, que siguin 

capaços de redefinir les finalitats de l’ensenyament de la història i de qüestionar les narratives 

actuals (Ortega Sánchez et al., 2017).  

Això es fa difícil quan no podem assegurar ni podem canviar les representacions socials que els 

alumnes tenen sobre la temàtica.  

Tal com diuen Pagès i Sant (2012) citats a (Ortega Sánchez et al., 2017) exposen que la formació 

docent ha d’anar encarada a contrasocialitzar, és a dir, a presentar concepcions alternatives a 

les que dominen a la societat (que com hem pogut veure la gran majoria són de caràcter 

androcentrista) per a poder entendre com els mecanismes de poder pels quals les persones es 

construeixen històricament.  
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POLÍTIQUES DE LA MEMÒRIA PER A LA VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES A LA HISTÒRIA 

Arribats a aquest punt hem pogut veure com la dona a la història no s’ha tingut present en molts 

àmbits, tant a nivell educatiu com a nivell social. Un exemple clar és l’oblit de la perspectiva de 

la dona en la construcció del passat. Problemàtiques d’aquest nivell són les que s’intenten 

tractar des de les polítiques de la memòria o memòria històrica.  

A principis del segle XXI, els estudis sobre la memòria adquireixen solidesa. Aquests analitzen 

aspectes polítics, culturals i tecnològics de les formes en que els individus i els diferents grups 

processen els seus records i també els seus oblits. I un dels principals objectes que s’analitzen 

dins d’aquest camp és la memòria històrica. (Bresciano, 2013).  

El concepte de memòria històrica és un concepte que ha anat evolucionant. Els antecedents 

d’aquesta els trobem als anys vint, al segle XIX amb la implementació del concepte de memòria 

col·lectiva, que fa referència a aquella memòria i records que implica a tots i totes, a una societat 

en conjunt. No se’n parla de memòria històrica com a tal fins als anys 80 quan va començar a 

sorgir l’interès per la memòria en diferents àmbits entre ells l’educatiu.  

Aquesta en un inici estava estretament lligada a la commemoració d’episodis traumàtics del 

passat els quals no tenen la repercussió i visibilitat que haurien, per exemple els soferts de la 

Guerra Civil Espanyola (Bresciano, 2013). Però, la memòria històrica es relaciona també amb la 

construcció o reconstrucció d’identitats col·lectives, també amb l’origen, consolidació i 

transformació dels discursos sobre el passat, es lliga a la renovació de representacions 

artístiques, el desenvolupament de noves formes de monumentalitat, l’ampliació del concepte 

de patrimoni històric i finalment, a la creació de dipòsits documentals i museístics. 

La memòria històrica o polítiques de la memòria s’ha d’entendre com un concepte amb el qual 

es vol examinar diferents episodis històrics des de la neutralitat, ja que es pretén que aquesta 

doni un sentit a un període de la història determinat per això cal que es mostri tant, la violència 

que hagi pogut passar, les situacions econòmiques, polítiques i socials. Com diuen (Vélez et al., 

2016), 

Sólo un marco amplio puede garantizar una reconstrucción de la memoria que 

implique a todos los miembros de la sociedad de manera que sean todos los que 

se empeñen en superar esa situación y velar porque no se repita nunca más.  

(pàg.38). 

Els mateixos autors (Vélez et al., 2016) parlen de la perspectiva de gènere dins les polítiques de 

la memòria, ja que elles (les dones) han estat agents socials majoritàriament invisibilitzats. Diuen 

que introduir aquesta perspectiva proporciona a les dones l’oportunitat d’explicar i 
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protagonitzar els seus testimonis “considerándolas como productoras de saber y de versiones 

históricas que merecen ser escuchadas y validadas”(p. 43).  

Per altra banda, s’ha de fugir de la victimització en excés de diferents col·lectius entre ells les 

dones, ja que “las mujeres pueden ser víctimas, resistentes y combatientes y, en ese sentido, la 

mirada de género debe recorrer todos esos ámbitos donde está presente”(p. 49).                

Diversos autors Becerra, Acevedo i Cortés (2012) citats a (Osorio, Osorio, i Valencia, 2017), 

pensen que els docents a través de les experiències educatives relacionades amb la memòria el 

que fan és utilitzar fets històrics com a justificants del que no s’ha de fer o repetir o per donar 

sentit a fets relacionats amb la vida diària de les persones. En aquest sentit, cal fer èmfasi en el 

fet que la memòria no és l’excusació del que ha succeït a la història, ni tampoc és Història. Prats 

(2010) defineix la memòria històrica com un procés individual, biogràfic i que per tant, no podem 

definir com si fos un coneixement històric. Així doncs, la memòria històrica és la història viscuda. 

Fet que queda contrastat a la investigació realitzada per  Osorio, i Valencia, (2017) a través d’una 

unitat didàctica anomenada “La memoria histórica en estudiantes de la educación básica 

primaria”, on evidenciaven que les representacions mentals i les seves idees estaven 

construïdes a partir de les seves experiències personals, de les de l’entorn familiar i l’entorn 

local.   

 

Propostes institucionals des de la memòria  

La Generalitat de Catalunya compta amb diferents espais destinats a la visibilització de la dona 

a la història. A continuació es presenten dos organismes a partir dels quals es treballa de diverses 

formes la visibilitat de la dona a la història.  

El Memorial Democràtic és un organisme, el qual no té cap relació amb la política i que pretén 

el respecte dels drets humans i recuperació de la memòria democràtica a Catalunya. L’Institut 

Català de les Dones és un altre organisme de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat 

dissenyar, impulsar, coordinar i avaluar polítiques per a l’equitat de gènere. Segons el que hem 

pogut consultar de forma telemàtica a les respectives pàgines webs, es desenvolupen propostes 

tals com: 
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Taula 1. Recull de diferents propostes per a la visibilització de la dona a la història del Memorial 

Democràtic i de l’Institut Català de les Dones.  

 

Conferències 

Dones nàufragues. Dones al tardofranquisme. Aquesta va ser una 

conferència realitzada per la historiadora, filòloga i investigadora Pura 

Sánchez Sánchez en que recordaven dones víctimes de la dictadura 

franquista (és una conferència realitzada l’any 2019). 

Exposicions 

Transgressores. Dones d’un i altre costat de l’oceà a l’Uruguai. Exposició 

biogràfica dedicada 16 dones pioneres i transgressores en els àmbits en què 

van incidir. Procedents d’Uruguai i l’estat Espanyol durant el segle XX 

(Exposició itinerant).  

Llibres 

La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la Segona República, la 

guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia. És un llibre 

conformat per experiències i aportacions de dones que ho van viure en 

primera persona. 

Elles! 65 dones oblidades de la història (recull bibliogràfic) 

Moments històrics (recull de moments històrics protagonitzats per dones i 

que no han transcendit a la nostra història) 

Eines de memòria 

Quaderns didàctics del memorial democràtic.  

Cercador d’Expertes (iniciativa per a visibilitzar el talent i aportacions de 

dones de tots els àmbits professionals i principalment en aquells espais en 

què no hi ha hagut presència femenina, a més, a la web s’especifica que 

qualsevol dona experta que compleixi els requisits pot donar-se d’alta en 

aquest cercador). 

 

 

DISSENY DE LA PROPOSTA 

La maleta diàctica 

La maleta didàctica és un recurs pedagògic que planteja una metodologia diferent de la que 

normalment es treballa a les aules pel que fa a l’ensenyament de la Història. Álvarez Domínguez 

(2017) afirma que els docents han de centrar-se a generar en els infants inquietud per aprendre, 

en què es facin preguntes lligades a allò que ja saben (coneixements previs), motivar-los perquè 

vulguin conèixer coses noves i per a descobrir el valor i significat d’allò que aprendran.  
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La maleta didàctica que a continuació plantegem a més d’intentar integrar tot el que diu 

Domínguez Álvarez, permetrà als infants classificar, analitzar, contrastar i interpretar fonts 

històriques, fet que els farà experimentar un aprenentatge de caràcter vivencial al voltant de 

l’episodi històric ocorregut a Canet de Mar. Aquest mateix autor (Álvarez Domínguez, 2013) 

també ens parla dels objectes que integren una maleta històrico-educativa. Aquests són quatre, 

una maleta, un quadern,  cites cèlebres juntament amb reflexions i objectes i materials 

pedagògics.  

Lligat a la temàtica central d’aquest Treball Final de Grau, Álvarez Domínguez (2013) al·lega que 

mitjançant la implementació d’aquest recurs podem aspirar a ampliar els coneixements dels 

infants, analitzar i projectar diferents plantejaments històrico-educatius, redefinir conceptes, 

conèixer i identificar noves realitats, entre d’altres. Ja que, la memòria històrica s’alimenta d’una 

sèrie de fonts històriques personals: diaris, monedes, objectes, cartes i documentació personal 

que es poden fàcilment convertir en material d’anàlisi històric, tal com es planteja en aquesta 

proposta.  

 Destinataris 

Aquesta proposta didàctica va adreçada a infants de 3r curs d’educació primària de l’escola X, 

un centre públic del municipi de Canet de Mar que es troba en un barri residencial. Tot i que el 

nivell socioeconòmic del barri és mitjà-alt, cal dir que la població de Canet de Mar és molt diversa 

i per això, podem trobar ciutadans de tots els grups socials des dels més alts fins als més baixos. 

A l'escola existeix diversitat social, econòmica i cultural. El grup-classe al qual s’adreça la 

proposta està format per 25 infants d’entre 8 i 9 anys.   

La proposta s’enfoca a un municipi en concret, perquè pretenem treballar des d’un context local, 

i l’esdeveniment històric que volem desenvolupar va ocórrer precisament en aquest poble de la 

comarca del Maresme.  

La majoria d’activitats es duran a terme dins del recinte escolar, concretament, dins l’aula però 

també es realitzarà una sortida, relacionada amb la temàtica.  

Metodologia docent 

La tasca del docent es fonamenta en el guiatge, en esdevenir un guia i mediador de l’infant i els 

nous coneixements, materials i recursos. En aquesta proposta, l’alumne és el protagonista tant 

de la seqüència didàctica com del seu procés d’aprenentatge. La mestra fomentarà el treball 

cooperatiu entre companys, el respecte i altres valors que mai s’han de deixar de treballar a les 

aules. A més, tant la proposta en si, com la mestra, usaran estratègies de recerca, estructuració 

i aplicació del coneixement que en aquest cas treballarem a partir del recurs de la maleta 
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didàctica. Aquesta ens permetrà cercar, analitzar, formular hipòtesis, manipular, vivenciar, 

buscar, reformular, identificar, recrear i reviure la història a través de fonts primàries.  

La mestra avaluarà als infants durant tot el procés d’aprenentatge, fixant-se en allò que sabia 

l’infant a l’inici (coneixements previs) i què ha après (coneixements nous), per això moltes de les 

activitats que es duran a terme seran evidències que la mestra tindrà en compte a l’hora 

d’avaluar. És molt important també la participació i intervenció dels infants al llarg de la 

proposta, per això la mestra comptarà amb una rúbrica d’avaluació on es desenvolupen aquests 

criteris (Annex 16) i finalment, una rúbrica que emplenarà d’acord a les evidències (Annex 17). 

És molt important conèixer la perspectiva dels infants envers la proposta, per fer-ho es passarà 

un petit qüestionari (Annex 18). Serà una avaluació formativa.  

Temporització 

La temporització que es preveu per a portar a l’aula aquesta proposta didàctica és de 10 sessions 

repartides en 4 setmanes durant el segon trimestre del curs 2021, ja que així ens podrem 

apropar a la data històrica real de l’esdeveniment, 16 d’abril. La temporització pot variar segons 

el ritme de treball dels infants.  

DISSENY CURRICULAR DE LA PROPOSTA 

Dimensions i competències generals 

Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió aprenentatge en grup 

• Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup. 

• Dimensió actitud positiva envers l’aprenentatge 

• Competència 6. Adquirir el gust per aprendre i continuar aprenent. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió personal 

• Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar 

el pensament propi. 

Dimensió interpersonal 

• Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, 

opcions, creences i les cultures que les conformen.  
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Àmbit lingüístic 

Dimensió comprensió lectora 

• Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 

valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

• Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 

coneixement propi. 

• Àmbit artístic 

Dimensió percepció, comprensió i valoració 

• Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic 

proper, de Catalunya i d’arreu. 

 

Dimensions i competències generals de l’àmbit de les ccss  

A continuació es presenten les dimensions i competències de l’àmbit de coneixement del medi 

natural i social, ja que és el que treballarem en aquesta proposta didàctica. Les dimensions de 

l’àrea es presenten al currículum d’educació primària agrupades en quatre dimensions; no 

obstant això, hem seleccionat només aquelles dimensions i competències que desenvoluparem 

al llarg de la proposta didàctica.  

Àmbit de coneixement del medi natural i social 

Dimensió món actual 

• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al 

llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 

• Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 

conseqüències per plantejar propostes de futur. 

Dimensió ciutadania 

• Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 

coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.  

• Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per 

millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.  

• Competència 13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes 

polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics. 



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 3r primària 

 

 

 

106 

Continguts  

Continguts clau àmbit de coneixement del medi social i cultural 

Dimensió món actual 

• Problemes socials rellevants. 

• Canvi i continuïtat. 

• Organització social. 

 
Dimensió ciutadania 

• Organització social. 

• Principis i valors democràtics. 

• Organització política. 

• Problemes socials rellevants. 

 

Continguts específics de l’àrea de coneixement del medi social i cultural: 

Els continguts de l’àrea s’organitzen en tres blocs (en aquesta proposta només es treballen 

continguts dels dos últims blocs): 

• El món que ens envolta. 

• Persones, cultures i societats. 

• Canvis i continuïtats en el temps. 

 

Els continguts que es presentaran a continuació són els referents a cicle mitjà, ja que és el que 

es treballa en aquesta proposta didàctica.  

Persones, cultures i societats 

• Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. 

 

Canvis i continuïtats en el temps 

• Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes personals. 

• Ús de fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i continuïtats al 

llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana i de l’entorn proper. 
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• Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història. 

• Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural. 

 

Objectius d’aprenentatge general  

• Mostrar interès envers la temàtica i les activitats proposades. 

• Comprendre la realitat social de l’època en que les dones van aconseguir el dret a vot. 

• Analitzar fonts primàries per extreure informació. 

• Formular qüestions sobre el tema proposat per la mestra. 

A cada sessió s’especifiquen els objectius a assolir. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

 
A continuació es presenta la seqüència didàctica que compon la maleta didàctica. Les diferents 

activitats s’agrupen en les quatre fases del procés d’aprenentatge exploració, introducció, 

estructuració i aplicació anant d’allò més concret i simple per desembocar en termes més 

abstractes i complexos (Jorba i Sanmartí, 1994).  

Aquesta maleta s’introdueix als infants amb el següent fil conductor: 

La Tània s’ha mudat de Barcelona a Canet de Mar, a la comarca del Maresme, per motius de 

feina, perquè és un municipi que es troba tant a la vora del mar com de la muntanya i perquè és 

on van viure els seus avis i besavis.  

Mentre feia el trasllat, la Tània es va trobar a les golfes una maleta plena d’informacions, fotos, 

documents, cartes, planes de diaris, entre d’altres. Ha decidit que donarà aquesta valuosa 

maleta a l’escola del poble perquè puguin aprendre i descobrir la història del poble a través 

d’ella.  

A la maleta els infants trobaran cartes escrites per dones de Canet l’any 1933, algunes de les 

mestres Emilia Domenech o Concepción Gilbert, altres escrites per treballadores del mercat, i 

més. Planes de diaris anunciant la bona nova “les dones de Canet de Mar les primeres electores 

de Catalunya, en un plebiscit”, etc. I, altres documents oficials com discursos d’interventors de 

la Segona República Espanyola com Clara Campoamor i Roberto Novoa Santos. La majoria de 

fonts usades en aquesta maleta són fonts primàries reals, si s’usa alguna que no ho sigui 

s’especificarà de la forma adient.  
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Fase exploració dels coneixements previs 

SESSIÓ 1: Què va passar el 16 d’abril de 1933 a Canet de Mar? 
 

Objectius específics de la sessió 

Reconèixer i exterioritzar els coneixements previs relacionats amb l’episodi històric. 

Adonar-se de les pròpies limitacions de coneixement. 

Formular-se qüestions sobre el tema proposat per la mestra. 

Mostrar una actitud participativa. 

Conceptes 

Emilia Domènech i la seva figura  

16 d’abril de 1933 

 Temporització 1 hora Espai 

Classe de 3r 

Per tal de facilitar la interacció entre els materials i els 

infants, estaran de peu al voltant de les taules.  

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: En la primera part de la sessió es farà la introducció, la mestra convidarà a la Tània 

per tal que faci l’entrega de la maleta a la classe. Després, la mestra explicarà als infants sobre què 

treballaran i que ho faran amb el material que els ha deixat la Tània. A més d’això, la mestra donarà a 

cada infant un dossier d’investigador conjuntament amb un llapis. Aquest dossier l’hauran d’anar 

omplint els infants al llarg de totes les sessions de la Unitat de Programació. Amb aquest dossier 

facilitarem que els infants puguin estructurar els coneixements que adquireixen (Annex 1).  

 

DESENVOLUPAMENT: Amb aquesta activitat la mestra vol saber si els infants tenen nocions sobre 

què va passar al poble el 16 d’abril de 1933.  

Primerament, se’ls mostrarà una carta escrita per Emilia Domènech el dia 15 d’abril de 1933 (annex 

2). A partir de la lectura, intentarem mitjançant preguntes explorar què saben. Per exemple: 

Sabeu qui va ser Emilia Domènech?   

Per a poder desenvolupar una conversa i que els infants interactuïn entre ells i amb la mestra, 

aquesta anirà proporcionant certes pistes.  

Hi ha un carrer al poble que porta el seu nom (si algú viu per allà es possible que conegui la història o 

no) (Annex 3). 

Quin creieu que era el seu ofici? (s’adjuntarà una imatge d’ella, la Emilia) (Annex 4) 

Amb qui creieu que pot tenir relació del poble, d’algú que ha construït molts edificis? (Annex 5) 
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Les preguntes van relacionades a les pistes visuals que proporcionarà la mestra, ja que posarà a 

disposició dels infants una imatge de la Emilia, una captura del carrer que porta el seu nom i la zona 

on es troba per tal que els infants s’ubiquin. I finalment, es posaran fotos d’edificis construïts per 

l’arquitecte Lluis Domènech i Montaner que segur que coneixen perquè el Modernisme es tracta molt 

a Canet de Mar.  

Mentre els infants fan les seves conjectures, miren, toquen la carta, la mestra anirà apuntant a la 

pissarra les idees que donen els infants.  

Després de descobrir qui va ser Emilia Domènech, la segona part de l’activitat consistirà a seguir el fil 

de les preguntes, però aquest cop centrant-nos en la temàtica principal de la carta. 

A qui va dirigida la carta? 

A quin dret fa referència la mestra? 

Que creieu que és un plebiscit?  

En aquesta segona part, seguirem la mateixa metodologia, els infants fan conjectures i diuen el que 

pensen i la mestra escriu tot a la pissarra.  

A final de la sessió, tindrem una plana al dossier amb la informació sobre la mestra Emilia Domenech i 

trets generals del dia 16 d’abril de 1933 (Annex 6).  

Metodologia Docent 

Les activitats estan ideades entorn el Cicle d’Aprenentatge, per aquest motiu es guiarà en aquesta 

línia, proporcionarà als infants pistes, ajudes per guiar-los.  

Fomentarà l’aprenentatge cooperatiu i el respecte tant pels companys com pels materials.  

Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 

Recursos i fonts d’informació  

Annex 1   Annex 2   Annex 3   Annex 4   Annex 5   Annex 6 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions que aportin els infants. La 

mestra es fixarà en què saben els alumnes per tal de plantejar les futures sessions.  
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Fase introducció de nous coneixements 

SESSIÓ 2: Què és un plebiscit? 
 

Objectius específics de la sessió 

Formular-se qüestions sobre el tema proposat per la mestra. 

Mostrar una actitud participativa. 

Cercar informació i saber on fer-ho.  

Conceptes 

Plebiscit 

El mercat municipal i la façana 
 

 Temporització 1 hora Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: En aquesta sessió, recordarem com vam finalitzar la classe, coneixent la figura 

d’Emilia Domènech i sabent que el 16 d’abril de 1933 es va celebrar a Canet de Mar un plebiscit.  

DESENVOLUPAMENT: A la primera part de la sessió, tractarem la definició de plebiscit, els infants 

descobriran què és i ho faran inicialment amb la carta de la senyora Martina Vidal (Annex 7), que va 

ser titular d’una parada al mercat ambulant setmanal. En aquesta carta la Martina ens mostra 

algunes de les seves inquietuds i per això ens servirà com a desencadenant de la activitat que volem 

desenvolupar.  

La mestra preguntarà inicialment si saben què és un plebiscit. Les respostes les anirà posant a la 

pissarra, ja que són coneixements previs dels infants. Segons com avancin les respostes, la mestra pot 

preguntar-los si saben què és un referèndum, ja que probablement la paraula els soni més. Llavors 

podran arribar a la conclusió que els dos mots són sinònims. 

A partir d’aquí, els infants per grups intentaran establir una definició de plebiscit. 

Després es posaran en comú amb tota la classe, tenint present la carta de la Martina que ens serveix 

de referència.  

A la segona part de la sessió, establirem quin és el procés d’un plebiscit, és a dir, quan es produeix un 

referèndum, com es fa, qui vota, etc. Per a poder fer-ho, els infants tindran al seu dossier (Annex 8) 

un apartat on ompliran i desenvoluparan les seves respostes d’acord amb les aportacions dels 

companys, les pròpies i la consulta a diferents fonts digitals i en físic per tenir fiabilitat.  

Al final de la classe, i per dotar de realisme allò que han cercat els infants, durem a terme una petita 

consulta popular a l’aula. (La preguntahaurà de sorgir de les inquietuds dels infants i la temàtica ha 

d’estar relacionada amb ells i elles). 
 

Metodologia Docent 
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Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 

Recursos i fonts d’informació  

Annex 7  Annex 8  

Definició plebiscit (Diccionari Institut d’Estudis Catalans): 

https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=plebiscit&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0

&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&Acce

ntSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False 

Definició plebiscit (Enciclopèdia Catalana): https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0201859.xml 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions que aportin els infants. 

L’annex 7 ens serveix com a evidència d’avaluació.  

 

  

https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=plebiscit&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=plebiscit&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=plebiscit&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0201859.xml
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Fase aplicació dels nous coneixements  

SESSIÓ 3: Analitzem el document del plebiscit de 1933 
 

Objectius específics de la sessió 

Analitzar fonts primàries i poder extreure informació.  

Formular-se qüestions sobre el tema proposat per la mestra. 

Mostrar una actitud participativa. 

Conceptes 

Plebiscit 

Actes 

Electors 

Constitució de taules 
 

 Temporització 1 hora i 30 min Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: Primerament, la mestra els explicarà que analitzaran un document molt important, 

aquesta anàlisi el faran per grups de 4 membres per tal que tots puguin tocar, veure i apreciar el 

material de forma més còmode i respectant-lo.  

 

DESENVOLUPAMENT: La primera part de la sessió consisteix a  analitzar l’expedient relatiu als acords 

municipals i votació per a referèndum dels mateixos, per a concertació d’un préstec per al mercat 

municipal (Canet de Mar). (Annex 9) 

D’aquest document, els infants hauran de cercar: 

Les instruccions que es van seguir per dur a terme la votació. 

Actes de votació 

 - A les actes, els infants podran extreure informacions com qui constituïa les taules (veuran que 

Concepció Gilbert va formar part d’una taula electoral), quins vans ser els electors de cada zona, i els 

noms d’aquests.  

Resultat de l’escrutini general de la votació 

 

Al dossier que els infants ja tenen des de l’inici d’aquesta aventura, hi trobaran un seguit de 

preguntes i indicacions a seguir per tal de poder desenvolupar la pràctica bé (Annex 10). Trobarem 

per exemple preguntes com: 
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Qui va votar? Quantes persones van participar? 

Quantes taules es van constituir?  

Qui constituïa les taules? 

 

La segona part de la sessió consistirà a recordar, perquè aquest plebiscit es recorda a la història local i 

també a la de Catalunya. Voldrem arribar a: 

Aquest plebiscit es conegut per haver estat el primer cop que les dones exercien el dret a vot. 

 
 

Metodologia Docent 

Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 

Recursos i fonts d’informació  

Annex 9  Annex 10 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions que aportin els infants. 

L’annex 10 ens serveix com a evidència d’avaluació. 

 

  



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 3r primària 

 

 

 

114 

Fase introducció de nous coneixements  

SESSIÓ 4: El recorregut del dret a vot de la dona a la història de 

Catalunya i Espanya.  
 

Objectius específics de la sessió 

Ser capaç d’interpretar una línia del temps.  

Veure el recorregut del dret a vot fins arribar al dret a vot de la dona. 

Mostrar una actitud participativa. 

Conceptes 

Recorregut del Dret a vot  

Línia del temps 

Eleccions 

 Temporització 1 hora Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: En aquesta sessió, s’introduirà el dret a vot de les dones, què és, quina és la seva 

funcionalitat, etc. 

 

DESENVOLUPAMENT: Primerament, Per a treballar el dret a vot de les dones, es farà una pluja 

d’idees, relacionada amb les qüestions: què és, per a què serveix, ... Tots els infants diran la seva i la 

mestra anirà confeccionant un mapa mental a la pissarra. Així, al finalitzar amb el mapa tindrem una 

representació visual d’allò que creuen els infants. Ho escriuran en un full per a no oblidar-se. 

  

Segonament, quan hagi quedat clar què és el dret a vot femení, la mestra projectarà a la pissarra i 

donarà als infants fotocopiada una línia del temps (Annex 11) en la qual es veurà quin ha estat el 

recorregut del dret a vot de la dona al llarg de la història d’Espanya i Catalunya.  

A partir de la línia del temps treballarem quines dones podien votar al període de: 

Dictadura de Primo de Rivera. Estatut Municipal 1924 

Segona República. Constitució de 1931 

Les característiques de cada període es plasmaran en un mural que es confeccionarà per grups, el 

mural es dividirà en dues parts, cadascuna corresponent a un períodes. Per exemple, a la columna de 

la Dictadura de Primo de Rivera posarem: només podien votar les dones majors de 23 anys que no 

estaven casades o no estaven tutelades i que tenien casa pròpia (Presidència del Directori Militar, 

1924).  
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Metodologia Docent 

Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 

Recursos i fonts d’informació  

Annex 11 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions que aportin els infants. 

El mural que confeccionaran ens serveix com a evidència d’avaluació. 
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Fase estructuració de nous coneixements  

SESSIÓ 5: Quines són les diferències i similituds entre un plebiscit i unes 

eleccions generals? 

Objectius específics de la sessió 

Trobar similituds i diferències entre els dos processos.  

Definir què és un plebiscit. 

Definir que són unes eleccions generals. 

Mostrar una actitud participativa. 

Conceptes 

Eleccions generals 

Plebiscit o referèndum 

 Temporització 1 hora Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: En aquesta sessió, la mestra explicarà als infants que volem saber que tot i haver 

similituds entre un referèndum i unes eleccions generals, no són el mateix. Per això, la sessió 

consistirà a trobar similituds i diferències entre ells. A més, resulta que la mestra l’any anterior va ser 

constituent d’una taula 2 cops, primer a les eleccions generals i després a les municipals. Per això, a la 

segona part els explicarà la seva experiència.  

 

DESENVOLUPAMENT: A la primera part, els infants recuperaran els apunts o escrits que tenen de la 

sessió 2 en la qual vam treballar conceptes lligats al plebiscit. Aquesta informació la deixarem per 

recuperar-la més endavant. I se centraran a buscar informació de les eleccions generals (això ho 

farem de forma digital, per així fomentar l’ús d’eines digitals i també la recerca i discriminació de 

fonts fiables). Després de trobar la informació, emplenaran una taula comparativa dels dos processos 

que trobaran al dossier (Annex 12).  

 

A la segona part, la mestra els explicarà la seva experiència el passat any 2019 tot fent ús de 

vocabulari que ha anat sorgint al llarg de la sessió. Al final preguntarà als infants si la seva experiència 

no resulta familiar a la d’una altra persona (Referint-se a la Emilia Domènech, ja que va ser mestra i 

també va presidir una mesa electoral, com la mestra en un dels cops que va constituir una mesa 

electoral).  

Metodologia Docent 
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Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 

Recursos i fonts d’informació  

Annex 12 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions que aportin els infants. 

L’annex 11 ens serveix com a evidència d’avaluació. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 3r primària 

 

 

 

118 

 

Fase introducció de nous coneixements  

SESSIÓ 6: Qui són?  
 

Objectius específics de la sessió 

Ser capaç de relacionar personatges i frases segons els ideals de cadascun.  

Mostrar una actitud participativa. 

Conceptes 

Personatges de la Cort Constituent de la Segona República: Clara Campoamor, Victoria Kent Siano, 

Roberto Novoa Santos i Manuel Hilario Ayuso. 

 Temporització 1 hora Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: En aquesta sessió, recuperarem el fil de la sessió anterior, però en aquest cas ens 

fixarem només en la Constitució de 1933, ja que va ser determinant pel dret a vot de la dona sense 

restriccions. A les sessions de les Corts que es van fer per decidir diferents qüestions i entre elles el 

dret a vot de la dona, va haver-hi alguns personatges que es van pronunciar respecte el tema. Per 

això la mestra presentarà alguns d’aquests personatges.  

 

DESENVOLUPAMENT: A la primera part, la mestra presentarà als infants petits cartells on hi 

apareixerà la foto de quatre personatges conjuntament amb característiques de cadascun i quina va 

ser la seva aportació respecte el dret a vot femení. (Annex13) 

Després, la mestra enganxarà a la pissarra quatre cartolines i en un altre espai de la pissarra posarà 

penjarà frases i idees que estaran en paperetes, llavors, els infants hauran d’intentar desxifrar de quin 

dels 4 personatges és la idea o frase i col·locar-la a la cartolina corresponent del personatge que hi ha 

enganxada a la pissarra.  

 

A la segona part de l’activitat, la mestra afegirà una cartolina amb la imatge de la Emilia Domènech 

(Annex 14), que ja s’havia treballat a la sessió 1.  Llavors, es tractarà que els infants decideixin a qui 

creuen que votaria la Emilia, o amb qui creuen que compartiria ideals.  
 

Metodologia Docent 

Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 
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Recursos i fonts d’informació  

Annex 13   Annex 14 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà la participació i intervencions que aportin els infants mitjançant 

l’observació i una rúbrica (Annex 16). 
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Fase estructuració de nous coneixements  

SESSIÓ 7: Analitzem planes de diaris 
 

Objectius específics de la sessió 

Ser capaç de relacionar personatges i frases segons els ideals de cadascun.  

Mostrar una actitud participativa. 

Conceptes 

Planes de diaris sobre la noticia sobre l’esdeveniment del 16 d’abril de 1933. 

 Temporització 1 hora o 2 hores Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: La mestra explica als infants que tornaran a treballar el plebiscit de Canet de Mar, 

però que aquest cop ho faran mitjançant planes de diaris de fa molt de temps, és a dir, que 

treballaran amb fonts primàries.  

La classe es dividirà en grups de 4 per tal de facilitar la interacció i la consulta dels materials.  

 

DESENVOLUPAMENT: A la primera part, la mestra repartirà entre els grups les planes de diari (Annex 

15) a partir dels quals els infants treballaran. Hauran d’intentar extreure el màxim d’informació 

possible, ja que aquesta activitat ens servirà per a més endavant desenvolupar una feina de 

periodistes.    

A la segona part, entre tots els grups, confeccionaran un mural a partir d’allò que han trobat a les 

planes de diari i també del que ja han anat descobrint al llarg de totes les sessions anteriors.  

 

Per finalitzar la sessió, la mestra els explicarà que a partir de les informacions que han trobat hauran 

de confeccionar preguntes d’entrevista, durant la següent sessió, ja que s’ha planejat una sortida al 

mercat municipal, i allà entrevistaran a diferents botiguers o compradors que es trobin i els faran 

preguntes relacionades amb el plebiscit del 16 d’abril de 1933. 
 

Metodologia Docent 

Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

 

La mestra emplearà estratègies de recerca, d’estructuració i d’aplicació de coneixement, que es 

treballaran a partir de la investigació (formular hipòtesis, manipular, vivenciar, buscar, reformular, 

identificar, entre altres), el recrear i reviure la història i el diàleg. 

Recursos i fonts d’informació  
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Annex 15 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà la participació i intervencions que aportin els infants. 

El mural ens serveix com a evidència d’avaluació. 
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Fase aplicació dels nous coneixements  

SESSIÓ 8: Elaborem les preguntes d’una entrevista! 
 

Objectius 

Identificar l’objectiu del gènere periodístic: l’entrevista 

Desenvolupar un redactat estructurat 

Mostrar una actitud participativa. 

 Temporització 1 hora Espai Classe de 3r 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: La mestra els recorda el que els va explicar l’últim dia, que hauran de confeccionar 

preguntes per a entrevistar a persones del mercat municipal.  

 

DESENVOLUPAMENT: En aquesta sessió, els infants crearan preguntes a partir de tot el que han anat 

descobrint sobre l’esdeveniment treballat, en aquesta sessió, la mestra no intervindrà gaire, podrà 

resoldre dubtes, guiar als infants en com estructurar les preguntes. També els ensenyarà com 

adreçar-se a les persones, és a dir, el registre correcte per a la situació.  

- Disculpi.... 

- Que podria fer-li unes preguntes... 

- Sap vostè.... 

- Sap vostè que va passar, aquí a Canet de Mar el 16 d’abril de 1933? 

- Sap vostè quin va ser el motiu de la consulta popular?  

- Sap vostè qui era l’alcalde en aquell moment? 

- ... 

Aquestes preguntes les apuntaran en fulls que tindran cadascú dins d’un carpesano per facilitar la 

seva tasca i escriptura durant la sortida.  

Metodologia Docent 

Interacció entre iguals i entre els recursos i materials 

Recursos i fonts d’informació  

Tots els recursos vists fins ara.  

Avaluació 
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En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions que aportin els infants. 

També s’avaluarà quin nivell de complexitat i d’aprofundiment tenen les preguntes que 

confeccionen.  
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Fase aplicació de nous coneixements  

SESSIÓ 9: Entrevistem a botiguers, botigueres i compradors! 
 

Objectius 

Mostrar una actitud participativa. 

 
 

Conceptes 

Entrevista 

 Temporització 2 hores Espai Mercat Municipal de Canet de Mar 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ: Aquesta sessió ens serveix perquè els infants apliquin i vivenciïn tots els 

coneixements que han pogut adquirir al llarg de la seqüència didàctica.  

DESENVOLUPAMENT: En aquesta sessió, els infants conjuntament amb dues mestres, aniran al 

mercat municipal per a poder desenvolupar la seva tasca d’entrevistadors, entrevistadores i 

investigadors. 

Després de dues hores, tornarem a l’escola, i posarem en comú allò que hem descobert, però com 

tindrem moltes respostes haurem de fer un buidatge per veure quines han estat les respostes dels 

entrevistats, si hi ha qui coincideix, si no, etc.  
 

Metodologia Docent 

Fomenta la participació de tots els infants per a dur a terme l’experiència.  

Recursos i fonts d’informació  

Els propis infants i les seves preguntes. 

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació i intervencions dels infants. 

Fase aplicació de nous coneixements  

SESSIÓ 10: Què en saben els botiguers, botigueres i compradors? 
 

Objectius 

Mostrar una actitud participativa i respectuosa. 
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Conceptes 

Entrevista 

 Temporització 2 hores Espai Mercat Municipal de Canet de Mar 
 

Desenvolupament de l’activitat 

INTRODUCCIÓ i DESENVOLUPAMENT:  

La mestra explicarà als infants que aquesta serà l’ultima sessió de la proposta i consistirà a analitzar 

les respostes i poder arribar tota la classe a una conclusió.  

 

Coneixen les persones que treballen al mercat i les que hi van a comprar com va ser que es va poder 

construir el Mercat Municipal i el fet històric que se’n va derivar? 

 

Finalment, la mestra proporcionarà als infants una taula d’autoavaluació i també un qüestionari sobre 

què els ha semblat la proposta didàctica.  
 

Metodologia Docent 

Guia i mediadora del procés d’aprenentatge dels infants.  

Recursos i fonts d’informació  

Les entrevistes que han realitzat els infants.  

Avaluació 

En aquesta sessió s'avaluarà positivament la participació dels infants i mitjançant l’observació veurem 

com es desenvolupen al mercat municipal. 
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CREACIÓ DE MATERIAL  

 
El material que s’utilitza en aquesta proposta està integrat per fonts primàries vertaderes i altres 

fonts que s’han hagut de crear de nou per a poder desenvolupar la proposta com volíem. Tots 

els materials que conformen la maleta didàctica i altres que són necessaris per desenvolupar la 

seqüència didàctica es troben a l’apartat d’annexos.  

SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 

DAFO és una eina que ens permet avaluar la proposta, inclou les debilitats, les fortaleses, les 

amenaces i les oportunitats que té la proposta. L’hem utilitzat per supervisar i avaluar aquesta 

proposta de maleta didàctica. Hem trobat debilitats com, l’aplicació fora del context local, ja que 

la proposta seria més dèbil i potser no interessa gaire als infants que no són del poble.  Altres 

consideracions es mostren a la següent taula:  

 

Taula 2. Anàlisi DAFO de la proposta 

FACTORS INTERNS FACTORS EXTERNS 

DEBILITATS AMENACES 

La proposta no tindria un sentit total si es 

desenvolupa en una altra escola que no sigui del 

municipi. 

No existeixen moltes evidències sobre el fet 

històric. 

La proposta ofereix poques sortides fora de 

l’escola.  

Caldrà adaptar segons el grup classe. 

No és un projecte interdisciplinari. 

Els infants poden no entendre molts concepte. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

La proposta està lligada al context local. 

El docent disposa de materials i fonts primàries 

per a desenvolupar la maleta didàctica. 

Es pot adaptar fàcilment. 

Es treballen diferents tipus de fonts primàries. 

S’utilitza un recurs (la maleta didàctica) que 

permet viure l’experiència.  

Es pot realitzar a totes les escoles del municipi.  

La proposta pot ser un desencadenant per a 

visibilitzar l’episodi històric al poble a través 

d’altres àmbits com la ràdio.  
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CONCLUSIONS  

 
El paper de la dona a la història ha estat molts cops invisibilitzat i enfosquit darrere d’una 

pedagogia educativa que es considera coeducadora en tots els àmbits tal com es mostren a la 

Llei d’Igualtat 17/2015 de 21 de juliol, i al currículum educatiu de la Generalitat de Catalunya, 

però que no s’acaba de portar al camp de la pràctica de forma que els infants puguin aprendre 

i construir-se idees diferents de les ja preconcebudes relacionades a la dona. 

Les principals conclusions a les quals hem pogut arribar amb aquest Treball Final de Grau han 

estat diverses.  

Primerament, hem pogut veure que la coeducació és un concepte que es tracta molt a la teoria 

i pedagogia educativa. Per tant, a escala teòrica es té molt en compte. Però després, veient 

diferents anàlisis que se’n fan d’un dels elements més utilitzats a l’àrea del coneixement del 

medi social i cultural, com ho és el llibre, hem pogut veure que el paper de la dona no es treballa. 

Hem pogut veure que el paper de la dona a la història no es treballa ni fonamenta, ni visibilitza 

a la narrativa escolar. I considerem que és important visibilitzar el paper de la dona per tal de 

poder treballar la coeducació d’una forma més coherent. No podem pretendre fomentar 

coeducació i al mateix temps seguir perpetuant pensaments andocentristes a través de la 

narrativa escolar, sigui de forma conscient  sigui inconscient.  

Segonament, el paper de la dona a la història esdevé una part mínima del contingut curricular i 

que només es tracta a l’àrea de coneixement del medi social i cultural. Probablement, i això ja 

és una conjectura personal, queda molts cops al criteri del mestre treballar temàtiques com el 

dret a vot de la dona, mitjançant els projectes escolars que cada centre o grup de mestres 

decideix. I per això és complicat trobar a les xarxes unitats didàctiques o experiències 

relacionades amb el sufragi femení.    

Amb el disseny didàctic aquí presentat hem intentat abastar tots els punts més importants 

d’aquest Treball Final de Grau, suggerint una proposta que pogués donar resposta al problema 

plantejat en un principi. Focalitzant-nos en els punts importants tals com ho són el paper de la 

dona a la història, poder fer-ho des d’una perspectiva coeducadora i fomentadora del valor 

democràtic que suposa el dret a vot.  

Pel que fa a objectius plantejats,  creiem que els hem pogut assolir. Primerament, les activitats 

de la proposta s’han pensat i creat en base a fonts primàries. Que han permès als infants la 

cerca, anàlisi, contrastació i interpretació de fonts històriques. S’ha intentat que els infants 

puguin pensar i repensar a partir d’aquestes fonts i així extreure conclusions i fer-se una idea 

pròpia, tot fomentant valors educatius i permeten que ells descobrissin valors democràtics o no 
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que s’han regit en algun procés històrico-social treballat. Finalment, la proposta s’ha pogut 

avaluar mitjançant DAFO.  

 

LIMITACIONS DE L’ESTUDI I PROJECCIÓ  

En el procés d’elaboració d’aquest treball hem tingut certes limitacions, algunes degudes 

directament a la situació que mundialment estem vivint i altres que s’han derivat.  

Inicialment, teníem la certesa de poder consultar fonts bibliogràfiques a diferents biblioteques 

però aquestes el 13 de març van tancar les seves portes de la mateixa forma ho van fer altres 

institucions que es volien visitar i consultar per a desenvolupar aquesta proposta, com el Centre 

d’Estudis Canetencs i l’Arxiu Municipal de Canet de Mar. Per tant, l’accés a fonts bibliogràfiques 

que no siguin electròniques o digitalitzades no s’han pogut consultar. La bibliografia que s’ha 

utilitzat per a fer la fonamentació teòrica ha estat tota virtual, algunes s’han pogut extreure de 

plataformes digitals amb les quals la Universitat té conveni, però d’altres interessants no s’han 

pogut aconseguir o només es podia fer en format paper.  

Considero també que no hi ha la quantitat de bibliografia que hi hauria d’haver en relació a la 

temàtica d’aquest Treball de Final de Grau. Aquesta maleta didàctica va adreçada a infants de 

3r de primària de cicle mitjà. I, personalment no he pogut trobar moltes referències de la 

temàtica i el cicle educatiu tractat.  

El fet de no poder sortir de casa ha esdevingut una gran limitació, per dues raons principals. La 

primera, les tutories previstes no s’han pogut dur a terme de forma presencial i s’han realitzat 

de forma virtual. Amb la qual cosa s’ha aconseguit seguir el ritme que hi havia previst abans de 

la pandèmia. La segona raó és de caràcter familiar. A casa som vuit persones de les quals una té 

12 anys i l’altre 6, s’ha fet una mica complicat poder treballar amb tantes persones a casa, tot i 

tenir cadascuna el seu lloc establert. De tant en tant interromp algú. És una situació que no es 

pot evitar sent una família nombrosa.  

A partir d’aquest treball i amb una visió de futur, esperaríem que es pogués implementar 

aquesta proposta en una aula, veure com funcionaria i les adaptacions que s’haurien de fer. Ja 

que, la posada en pràctica és un dels punts fonamentals per descobrir com funciona una 

proposta.   
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ANNEXOS 

Annex 1. Portada del dossier  

 
 



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 3r primària 

 

 

 

132 

 

 

Annex 2. Plana diari personal d’Emilia Domènech. Font 

documental d’elaboració pròpia.  
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Annex 3. Carrer Emilia Domenech Canet de Mar. 08360. Captura 

cercador google maps.   

 
 

 

Annex 4. Figura 2. Imatge de Emilia Domènech. Diari Mundo 

Gráfico (1933). Biblioteca Nacional d’Espanya.  
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Annex 5.  Figura 3. Imatge del Museu Lluis Domènech i 

Montaner. Autor Ajuntament de Canet de Mar. 
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Annex 6. Pàgina 1 del dossier. Correspon a la sessió 1 de la 

proposta didàctica. 
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Annex 7.  Carta Martina Vidal 
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Annex 8. Sessió 2. Pàgina 2 del dossier 
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Annex 9. Expedient plebiscit 16 d’abril de 1933. Instruccions per 

a la votació. Font documental de l’Arxiu Municipal de Canet de 

Mar
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Acta de constitució de la taula i de l’escrutini de la votació. Font documental de l’Arxiu Municipal de 

Canet de Mar. (S’adjunta només una de les actes però els infants tindran més).  
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Annex 10. Pàgina 3 del dossier sessió 3 anàlisi de l’expedient del  

plebiscit del 16 d’abril de 1933. Elaboració pròpia.  

 



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 3r primària 

 

 

 

143 

 

Annex 11. Sessió 4. Línia del temps. Petit recorregut del dret a 

vot de la dona a la història de Catalunya i Espanya. Font visual 

d’elaboració pròpia.  
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Annex 12. Pàgina 4 del dossier corresponent a la sessió 5. 
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Annex 13. Sessió 6. Cartolines de Clara Campoamor, Roberto 

Novoa, Victoria Kent i César Ayuso y Ortega. 
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Annex 14. Sessió 6. Cartolina de Emília Domènech. 

 

Les frases que s’usaran també en aquesta activitat, s’extrauran dels discursos originals. A continuació 

s’adjunten el de Clara Campoamor i Roberto Novoa. (Disponibles a 

https://app.congreso.es/est_sesiones/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 15. Sessió 7. Planes de diaris.  

Diari Mundo Gráfico. 1933 

 
 

https://app.congreso.es/est_sesiones/
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Diari La Vanguardia 1981. 
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Annex 16. Rúbrica d’observació 

CRITERIS 
Molt Poc Gens Observacions 

INDIVIDUAL 

S’ha mostrat motivat davant la proposta 

Ha participat de forma activa i fent aportacions 

Ha pogut completar el dossier a partir dels 

coneixements treballats 

Ha fet preguntes quan no sabia alguna cosa 

GRUPAL 

Han sabut cercar la informació a les diferents 

fonts primàries  

Han col·laborat tots els membres del grup en 

l’elaboració de les tasques 

S’han mostrat motivats envers la proposta 
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Annex 17. Rúbrica d’avaluació dels continguts 

Avaluació  

(per a l’avaluació es tindran en compte els objectius, a partir dels qual s’han creat els criteris d’avaluació) 

Criteris d’avaluació Assolit No assolit 

Cerquen, seleccionen i processen la informació de les diferents fonts primàries i 
secundàries.  

Analitzen, contrasten i interpreten diferents fonts històriques amb la finalitat de 

discriminar la fiabilitat d’unes i altres. 

Es qüestiona les diferents possibilitats que se’n deriven d’una mateixa situació. 

Transforma la informació obtinguda en coneixement propi. 

Compren el paper de la dona a la història en l’època treballada. 

Expressa les idees personals i respecte la dels companys. 

Valora les diferències i reconeix les igualtats i desigualtats entre homes i dones. 

Observacions 
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Annex 18. Qüestionari per passar als infants sobre la proposta.   

PREGUNTA RESPOSTA 

Tenies expectatives en relació a la 

proposta?  
 

T’ha semblat una proposta 

motivadora? Per què? 
 

T’has avorrit en algun moment? Per 

què? 
 

Hi ha alguna cosa que no t’hagi quedat 

clara? Quina/es 
 

Penses que hauríem d’haver treballat 

d’una altra forma? Per què? 
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LA GUERRA CIVIL: UNA PROPOSTA DIDÀCTICA 

DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I LA 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

Berta Vilaseca Candomeque5  

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 
El present treball és una proposta didàctica dissenyada pel darrer curs de batxillerat que intenta 

respondre a necessitats educatives urgents en el mon líquid en que ens trobem. En un mon 

canviant i en continua transformació, les estructures de la modernitat han estat explosionades i 

canviades per un sistema on “todo nace con el sello estampado de una muerte inminente” 

(Bauman, 2013, p. 27). La vida en el temps líquid es troba en transformació constant i no permet 

tenir certeses, abocant així als individus a un estat constant d’inseguretat i buidor davant l’entorn 

que, per la seva perennitat, no pot arribar a conèixer. Una de les conseqüències directes d’aquest 

clima d’incertesa, agreujat pels emmirallaments que provoquen les xarxes socials, és la 

incapacitat de crear una identitat ferma i conscient (Bauman, 2013). 

És en l’adolescència on aquesta identitat es configura i, com alerta Bauman, l’educació és clau 

per una bona configuració de la identitat, no només per qüestions tan rellevants durant 

l’adolescència com la salut mental, sinó per la percepció del subjecte envers la societat i això 

 

5 Propuesta didáctica derivada del Trabajo de Fin de Máster del máster de formación de profesorado. 

Universidad de Barcelona. Tutora: Isidora Sáez-Rosenkranz. 
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esdevé, al cap i a la fi, quelcom polític. Així, un aprenentatge crític i actiu, on l’alumnat tingui un rol 

principal tant en el procés d’aprenentatge com en la vida en comunitat, ajuda a crear una 

ciutadania més conscient i participativa ja que, com expliquen Merino i Rabadà (Rotger, 2012) 

l’escola és el primer espai de socialització i és una institució que reflecteix l’escenari polític, per 

tant, l’escola és també política. 

Al llarg del present treball es proposarà una unitat didàctica que permet abordar qüestions com 

la desigualtat de gènere, a partir de la història i el relat que es presentarà sobre aquesta, o la 

memòria històrica, a partir de la vinculació directa entre la Guerra Civil espanyola i l’actualitat. 

Això es planteja partint de la idea de que la fusió d’aquestes dues qüestions poden tenir una 

influència en la construcció social i política de la identitat alhora que motiven l’aprenentatge de 

la història i la concepció sobre la disciplina. Vaig fer l’estada de pràctiques en un centre concertat 

del barri d’Horta de grans dimensions ja que ofereix cursos des de la llar d’infants fins a quart 

d’ESO però que només compta amb dues línies per curs, fet que facilitava molt la comunicació 

entre els docents i la distensió de l’ambient. Vaig haver de desenvolupar la unitat didàctica de 

l’Antiga Roma amb els alumnes de primer d’ESO i a partir del disseny de sessions que 

fomentessin la participació de l’estudiantat vaig poder observar com les qüestions vinculades a 

la història social els generava molt més interès que altres qüestions més directament vinculades 

al transcurs polític i bèl·lic. Em van donar plena llibertat per plantejar les sessions i, per tant, si bé 

vaig intentar donar visibilitat a les dones al llarg de la unitat didàctica, en el marc de la jornada del 

8 de març, dia de la dona treballadora, vaig decidir plantejar una sessió dedicada únicament a 

com vivien les dones en funció de la seva classe social, l’educació que rebien, quins rols tenien 

dins la societat, etc. Això va generar un interessant debat i nombroses preguntes i els alumnes 

es van mostrar molt participatius al llarg de tota la sessió. És per això que vaig optar per dissenyar 

una unitat didàctica que vagi en aquesta mateixa línia: indagar en les vides dels individus 

anònims i visibilitzar la història de les dones i altres col·lectius invisibilitzats als llibres de text i, 

alhora, buscar la metodologia més adient per treballar-ho. El present treball, doncs, apostarà per 

una didàctica de la història en la línia del que proposen autors com Marolla i Cartes (2018), molt 

més centrada en la dimensió social de la història. 

Així mateix, la Guerra Civil és un punt calent de la història recent d’Espanya ja que és un tema 

que encara genera controvèrsia. Els temes controversials se’ls defineix com episodis no tancats, 

que no gaudeixen d’un consens ni acadèmic ni polític, que generen debat als mitjans de 

comunicació i a les escoles i, en definitiva, “desatan emociones, activan la memoria e impelen a 

la toma de posición” (Toledo Jofré et al., 2015, p. 122). Així mateix, això es complementa amb la 

diferenciació dels records en els termes que fa servir Duckworth (Sáez et al., 2020), qui distingeix 

entre aquells hegemònics i els no hegemònics. Els records no hegemònics son aquells que cal 

rescatar i introduir en l’ensenyança de la història ja que conformen una part del relat necessària 
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per una comprensió dels fets polièdrica i global. Al projecte Edumemorias (Sáez et al., 2020), on 

s’estudia la presència de la memòria històrica als llibres de text, es fa una especial menció a la 

didàctica de la memòria durant la Guerra Civil: és un dels pocs episodis on, a banda d’enumerar 

els grans personatges, es fa al·lusió a la població civil, malgrat que aquesta sempre és en caràcter 

general, obviant col·lectius com les dones o la població rural i fent impossible una comprensió 

real de la diversitat i complexitat de les diferents vivències de la guerra. Aquesta generalització 

impedeix “darle un valor de ciudadanía (sujetos activos dentro de la sociedad) a sujetos que no 

son los que han protagonizado la Historia (mujeres, escasamente niños, población común)” 

(Sáez et al., 2020, p. 8), fent que restin invisibilitzats i impossibilitant que l’estudiantat creï un 

vincle de compromís amb la seva història. 

D’altra banda, reprenent l’estudi de Toledo Jofré (2015) sobre els temes controversials a la 

didàctica de la història de Xile, es recullen dades molt interessants sobre el tractament d’aquests 

temes fora de les aules. A tall d’exemple, cal destacar que el 54,2% de l’alumnat 

mai havia tractat cap d’aquests temes a casa abans de parlar-ne a l’escola, fet que evidencia 

aquesta conflictivitat lligada a qüestions controversials de la història. Aquesta dada, però, es pot 

contraposar amb el que succeeix després de tractar-los ja que l’estudi recull que només el 26,6% 

dels estudiants no van conversar més sobre el tema després d’haver-ho treballat a classe (Toledo 

Jofre et al. 2015, p. 123). Així, aquest estudi permet il·lustrar com el tractament de temes 

controversials genera interès en l’alumnat i els encoratja a debatre’n, a formar-se i a escoltar, 

adoptant així actituds per una cultura política i democràtica positiva. 

Per aconseguir això, es proposa treballar amb una metodologia que, si bé pot ser no és adient per 

tot el contingut històric, resulta molt interessant d’aplicar en aquesta ocasió. La flipped 

classroom o classe invertida servirà perquè l'aula esdevingui un espai de debat i un taller on la 

historia no s'explica sinó que es treballa, es qüestiona, s'analitza i es construeix. 
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REPENSAR EL DISCURS HISTÒRIC A PARTIR DEL GÈNERE I EL 

SUBJECTE FEMENÍ  

L’escola és un espai de transmissió de valors socioculturals i, per tant, no es pot entendre com 

un espai neutre: és aquí on els individus incorporen codis socials, ètics i morals, 

concepcions, rols i tabús i, per primera vegada, entren en contacte amb la posició política que els 

atribueix la societat (Rotger, p. 15; 2012). Un dels pioners en afirmar la influència de l’estructura 

social a l’escola fou Bourdieu qui va exposar que “la institució escolar juga un rol determinant 

en la reproducció de la distribució del capital cultural, i a través d’ell en la reproducció de 

l’estructura de l’espai social” (Rotger, p. 15, 2012). D’aquesta manera, la classe social, el gènere, 

l’ètnia i altres variables es posen de manifest a les aules, sovint reproduint allò que ve de la pròpia 

estructura social. En aquest cas, com expliquen Marolla i Cartes (2018) des dels anys 90 s’afirma 

que l’escola, en tant que agent reproductor de dinàmiques socials, instrueix en una dinàmica 

profundament patriarcal i això queda “reflejado en las prácticas de enseñanza, currículo, 

discursos y los libros de textos que transmiten valores de reproducción cultural de exclusión y 

desigualdad de género” (2018, p. 343). Així mateix, l’escola és també l’espai que permet la 

deconstrucció dels valors normatius abans que tinguin un pes més determinant en la cosmovisió 

de l’alumnat. Per aconseguir això, Bauman (Marolla i Cartes, 2018, p. 344) explica que cal l’acció 

directa, la intervenció pedagògica conscient i activa per promoure valors que eduquin en la 

diversitat i la igualtat. 

María Luisa Femenías afirma que “ni la naturaleza, ni la ontología, ni la tradición condicionan a 

los individuos tanto como la fuerza de la ideología inscrita en un sistema de creencias” (2009; p. 

56) i és en aquest espai escolar on els adolescents adopten aquesta ideologia. Per tant, si la 

praxis i el coneixement que es transmet des de les aules reflecteix un model social patriarcal i 

eurocèntric, possiblement el marc mental de l’alumnat reproduirà aquest mateix esquema. 

Simone de Beauvoir digué que no es neix sent dona, sinó que s’hi esdevé i, seguint aquesta 

mateixa idea, Judith Butler afegí que allà on actuen aquestes relacions de poder que “son 

esencialmente productivas y creadoras de realidad” (Garcés, 2015, p. 271), per tant, és aquest 

component creacional el que cal analitzar i revertir des dels centres educatius. 

Si bé aquesta transformació es pot dur a terme mitjançant l’aplicació directa de dinàmiques que 

visibilitzin els col·lectius més desafavorits i eduqui en la pluralitat, és essencial dur a 

terme una reformulació del currículum educatiu i els valors polítics que transmet. En l’àmbit de 

les ciències socials, cal revisar el contingut didàctic d’història, geografia i història de l’art per 

rescatar-ne les veus i les perspectives fins ara obviades de la mirada escolar. És a partir d’aquest 

canvi de mirada que es pot restablir la connexió entre els col·lectius representats als currículums 
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i la realitat amb la que es troben els estudiants al sortir de l’escola. Com apunta Ortega Sánchez 

(2018), és necessari que les disciplines socials destinin esforços en “contrasocializar en una 

perspectiva opuesta a la hegemónica (...) [des d’una concepció de la història] como herramienta 

para enseñar y aprender los mecanismos de poder por los cuales las personas se construyen 

históricamente” (2018, p. 14). En aquest sentit, resulta, doncs, imprescindible, que s’adoptin 

enfocaments orientats a la consolidació d’una ciutadania inclusiva i diversa, on el pensament 

crític i el reconeixement de les diferents identitats possibles siguin els eixos fonamentals. 

El problema al que s’enfronten els docents d’avui en dia és a la manca de la perspectiva de 

gènere en els continguts educatius dels llibres de text i, per tant, la manca d’inclusió i visibilitat 

d’una part notable de la població que no es veu representada en allò considerat rellevant en el 

transcurs de la història. Així, posant el focus en l’àmbit social que ens pertoca, que és la disciplina 

d’història, el nombre de dones que apareixen al llarg del contingut curricular és mínim i així ho 

demostra l’estudi de Gómez Carrasco i Tenzo Vicente (2015, p. 786), on es recopilen dades dels 

llibres de secundària de les editorials Vicens Vives i Santillana: 

 

 

 

Figura 1. Taula que recull la presència d’homes i dones als llibres de text de les editorial Vicens Vives i 

Santillana. Font: Gómez Carrasco i Tenzo Vicente, 2015, 786. 

 

Les dades recollides a la taula reflecteixen que tan sols un 6,7 % de les imatges representen el 

gènere femení en exclusivitat. Un 25,2% mostra imatges on s’inclouen ambdós sexes i un 68,1% 

del total representa imatges de personatges masculins en exclusivitat. Així doncs, la diferència 

entre la visibilitat dels gèneres és evident, a més, hi ha un problema que es manifesta en 
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l’essència de les dones representades i és que cal assumir que l’aparició de subjectes femenins 

en la història no implica un canvi en la mirada sobre el relat. Això mateix apunta Antonia García 

Luque (2016) al definir com tant els manuals d’història com el relat principal que es transmet és 

aquell vinculat a l’esfera política i, per tant, les dones hi tenien poca presència. Així, les dones 

que s’incorporen en el relat resulten ser casos excepcionals de personatges com Isabel la 

Catòlica, Olympe de Gouges, Clara Campoamor, etc. que penetren en l’esfera masculina, és a dir 

que, desmarcant-se de la feminitat, assumeixen un seguit de rols tradicionalment vinculats a 

l’home: el poder, la política i la presència i protagonisme en l’espai públic. A més, com exposen 

Duby i Perrot (2015), la inclusió d’aquests personatges inclosos a títol individual dins el relat 

històric és un “defecto de la historia más puramente positivista y carente de cualquier visión 

analítica e interpretativa”, ja que sovint no es fa una bona contextualització ni anàlisi del 

personatge més enllà de la dimensió que se li atorga per ser dona i, en consequência, “no ayudan 

en exceso a la comprensión de las realidades históricas” (Saenz del Castillo Velasco, 2015, p. 45). 

D’aquesta manera, els manuals remarquen els exemples de personatges femenins que actuaven 

fora de la norma social establerta i, per tant, no son representatives del seu gènere ni de la seva 

classe social. El relat imperant posa el focus principalment en el transcurs de la política i els 

esdeveniments i dinàmiques històriques que tenen una rellevància pel transcurs polític i obvia 

les esferes deslligades de la política, sovint més vinculades a la dona: l’àmbit domèstic, la 

quotidianitat, l’educació, els models familiars, etc. García Luque argumenta que “con ello 

estamos impidiendo a nuestro alumnado su derecho cognitivo; es decir, acceder al 

conocimiento del pasado sin límites de género, clase, edad… El alumnado tiene derecho a 

conocer cómo ha funcionado la sociedad en su totalidad, y no tan sólo la mitad de ella (los 

varones)” (2016, p. 148). 

Diferents estudioses apunten com, quan s’inclou quelcom vinculat a la història de les dones 

aquesta acaba transmetent una visió estereotipada i essencialista de la quotidianitat que no 

transmet la multiplicitat d’experiències de les dones, sinó que les redueix a una única vivència en 

un punt concret de la història (García Luque, 2016). Això és quelcom que a nivell acadèmic està 

canviant ja que durant les darreres dècades hi ha hagut un auge de la investigació en la història 

social així com dels relats que han quedat durant segles al marge degut a la mateixa socialització 

invisibilitzada en la que vivien els diferents col·lectius . En l’esfera cultural, també es pot 

considerar que hi ha hagut un augment de la producció basada tant en les narracions femenines 

com en la història del període previ a la Guerra Civil (Carretero i Borrelli, 2008). 

A l’escola, però, cal preguntar-se si es tenen les eines adequades per aquesta nova mirada sobre 

la història i si les editorials actualment contribueixen o no a aquest canvi. Els exemples que 

apareixen en la majoria d’editorials son apartats especials dins d’una unitat didàctica destinats 

a parlar de la dona en un període concret de la història, sense inserir-la en el relat principal, sinó 
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concebent-la com quelcom accessori i secundari. D’aquesta manera, per transformar la mirada 

històrica, no podem parlar de la dona sinó de les dones en plural i de totes les condicions que 

poden travessar cadascuna d’aquestes experiències vitals com la condició social dins la societat 

o la posició de la que gaudeixen respecte els homes del mateix grup. 

Així, a l’hora de formular una nova didàctica de la història que inclogui una mirada més àmplia 

cal posar llum a totes aquelles esferes que la historiografia ha ignorat fins fa poques dècades i 

que encara no ha arribat a la didàctica. Rausell Guillot marca un bon punt de partida per aquesta 

reformulació al detectar que cap dels manuals d’història que analitza expliquen el concepte de 

gènere i parteixen d’aquest per explicar com a la majoria de societats les diferències entre 

homes i dones han estat una de les vies principals de jerarquització (2014, 

p. 4). D’aquesta manera, la perspectiva de gènere no només serveix per explicar les històries, en 

plural, de les dones, sinó per exemplificar les opressions dels diferents sistemes sociopolítics 

que trobem al llarg de la història. 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

La unitat didàctica que es proposa està centrada en la Guerra Civil al curs de segon de batxillerat. 

La inclusió d’aquests temes dins el temari educatiu és de gran transcendència degut a l’actualitat 

de la temàtica i la manca de pedagogia de la memòria feta al llarg de les darreres dècades. Així, 

es planteja el tractament d’un dels episodis més rellevants del segle XX que defineixen, encara 

ara, part de les línies polítiques de l’actualitat. D’altra banda, es proposa una didàctica que 

fomenti l’entrada dins la història social i, en especial, visibilitzar la vida de les dones i les seves 

històries. La perspectiva de gènere ens permetrà endinsar-nos en l’esfera de la vida privada: allò 

que no és polític, però que acaba sent polític. Per tant, permet als alumnes aproximar-se a la 

història d’una manera més pròxima i, sobretot, més crítica i ciutadana. 

 

Els objectius d’aprenentatge 

Els objectius plantejats per la unitat didàctica engloben diferents àmbits, ja que es parteix d’una 

didàctica transversal i competencial i això implica, inevitablement, una multiplicitat de 

dimensions a treballar, des de les pròpiament històriques, a les cognitives i ciutadanes. A 

continuació es llisten els objectius plantejats per la present unitat didàctica: 

1. Contextualitzar la Guerra Civil en el context nacional així com dins el panorama internacional. 

2. Explicar les causes de l’esclat de la Guerra Civil. 
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3. Conèixer i descriure els fets més significatius d’aquest període en diferents nivells: polític, econòmic, 

social i cultural. 

4. Identificar els protagonistes dels esdeveniments presentats així com els personatges civils, sovint 

considerats secundaris, com les dones i els nens. 

5. Valorar els rols i vivències de la població civil dins el conflicte bèl·lic. 

6. Identificar les característiques principals dels diferents escenaris socials de l’època: la vida al camp i a 

la ciutat, el canvi en la vida personal i política de les dones, la rereguarda, els nens de la guerra, els 

represaliats i exiliats, etc. 

7. Analitzar les fonts primàries i secundàries de l’època per comprendre millor els fets i contextos 

d’aquell període. 

8. Emprar una metodologia rigorosa per qüestionar les fonts i analitzar el transcurs històric. 

9. Emprar el vocabulari històric adient per fer una bona anàlisi dels esdeveniments. 

10. Rebutjar l’autoritarisme i la violència com a forma de relació interpersonal i política en pro de 

defensar la democràcia i la igualtat. 

11. Establir el vincle entre el passat i el present a partir de la història. 

12. Utilitzar adequadament les eines TIC. 
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DIMENSIONS I COMPETÈNCIES 

A partir de l’establiment dels objectius, es planteja el treball i desenvolupament d’un seguit de 

competències elaborades a partir del currículum de ciències socials d’educació secundària 

obligatòria presentat per la Generalitat de Catalunya l’any 2015. Així, les competències 

seleccionades per desenvolupar amb la unitat didàctica aborden diverses dimensions: la 

històrica, la ciutadana i la cultural: 

 

Dimensió històrica 

1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels 

esdeveniments i fenòmens històrics per 

comprendre’n la causalitat històrica. 

2. Aplicar els procediments metòdics de la 

disciplina històrica per l’anàlisi de fonts i així 

interpretar el passat. 

3. Interpretar com els esdeveniments del passat 

han construït el present i a partir d’aquí 

comprendre que el futur és el producte de les 

decisions i accions de l’actualitat. 

4. Vincles entre passat i present: l’empatia 

històrica i la memòria. 

5. Les dones a la història. 

Dimensió cultural 

6. Analitzar els productes culturals i relacionar-

los amb els seus creadors i el seu context de 

producció per interpretar les múltiples 

cosmovisions i la seva funció. 

Dimensió ciutadana 

7. Elaborar una opinió pròpia sobre diferents 

problemàtiques socials transcendents per 

desenvolupar un pensament crític. 

8. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa 

de valors com la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones. 
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Dimensió transversal 

9. Ús de les tecnologies per a la recerca i anàlisi 

de la informació. 

10. Llengua: redacció i disposició dels 

continguts i argumentacions de manera clara, 

coherent i comprensible. 

 

 

Continguts clau i continguts específics 

A continuació es detallen els continguts clau i els continguts específics plantejats per la següent 

unitat. Primerament s’ha consultat el document elaborat per la Generalitat de Catalunya (2008) 

on es detallen els continguts d’aquest període a l’apartat “Poder i conflicte al primer terç del 

segle XX: la Segona República i la Guerra Civil”. Cal destacar els continguts que es llisten referits 

a la Guerra Civil: 

“ Identificació de les causes de la revolta militar de 1936 i de les fases principals 

de la Guerra Civil. Descripció i anàlisi de l'evolució política i de la repressió social i 

ideològica a les rereguardes dels dos bàndols. Establiment de relacions amb la 

situació internacional. 

Anàlisi de la situació de la Generalitat republicana durant la guerra i de la 

població civil. Explicació argumentada del desenllaç de la guerra i de les 

conseqüències del conflicte per mitjà del contrast crític de diverses fonts.” 

(2008, p. 8) 

Com es pot comprovar, hi ha una predominància clara de la història bèl·lica i s’obvia o quasi no hi 

ha presència de les vivències de la població civil o de la voluntat d’endinsar-se en les nocions de 

memòria històrica, quelcom que s’intentarà solventar en aquesta unitat didàctica dissenyada. 

Així mateix, per elaborar els continguts també s’ha pres com a marc de referència, entre altres 

materials, el llibre de segon de batxillerat de l’editorial Vicens Vives de l’any 2016. Això es deu 

als resultats obtinguts al llarg del període de pràctiques on vaig poder comprovar com, malgrat 

preparar un contingut independent per tractar el temari, anar en paral·lel a l’ordre i els recursos 

del llibre i fer-lo servir com a complement ajudava al seguiment del contingut per part dels 

estudiants. 

Ja al 1994 Güeles Artiles va fer distinció entre l’educació i l’ús del llibre de text (Molina Puche et 

al., 2019): el primer tipus implica una dependència total del llibre de text pel que fa el contingut, 

les activitats i l’avaluació; el segon, troba un equilibri entre el contingut i materials del llibre i els 
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propis del professor de tal manera que el professor guia el contingut i el llibre els complementa; 

finalment, el tercer, on s’obvia el llibre i el contingut es treballa de maneres diverses. La present 

proposta s’emmarca dins el segon tipus d’ús de tal manera que el llibre servirà com a 

complement del contingut però, en tant que es proposa una nova metodologia i s’hi introdueix 

una nova perspectiva programar exclusivament amb el llibre resulta insuficient. Així, l’ordre dels 

continguts que es presentaran a continuació s’han fet com una ampliació a l’esquema proposat 

pel llibre de text. La variació es veurà en l’ampliació de les vivències de la població civil però, 

sobretot, en la transformació de l’aprenentatge a partir de la metodologia i els vincles amb el 

present actual. 

Així, els continguts que es presenten son els següents. De caràcter clau: 

 

1. Cronologia i temps històric: situació en el temps i en l’espai dels fets històrics rellevants amb 

la periodització convencional. 

2. Coneixements històrics temporals: canvi, continuïtat, sincronia, diacronia, successió, 

simultaneïtat, causalitat… 

3. Vincles entre el passat, el present i el futur: l’empatia històrica. 

4. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació i 

argumentació, i vocabulari propi. 

Com es pot observar, dins els continguts clau es poden distingir aquells vinculats amb les 

competències de primer ordre, com el primer, vinculades específicament al contingut històric, 

mentre que el contingut que es treballa a la resta de punts estan enllaçats a les competències 

de segon ordre, és a dir, les eines que empren els historiadors per interpretar el passat. 

A continuació, es llisten els continguts específics: 

Del cop d’Estat a la Guerra Civil 

L’aixecament militar 

La consolidació dels bàndols 

La internacionalització del conflicte 

El bàndol republicà 

La conformació del poder popular i l’economia de guerra 

El govern de Largo Caballero i el govern de Negrín 
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Els fets del Maig del 37 

La zona insurrecta 

El poder de Franco i la construcció de l’Estat totalitari 

La vida en guerra 

Els nens de la guerra: les colònies escolars i l’exili 

La fam i la misèria 

Els bombardejos i els refugis 

La repressió 

Les dones en guerra: entre el front i la rereguarda 

La lleva del biberó: els joves a la guerra 

El final de la guerra 

Les batalles del nord, la batalla de l’Ebre i la fractura del territori republicà: el final de la guerra 

Les conseqüències de la guerra 

La repressió contra el vençuts: l’exili, la mort i la presó 

La Guerra Civil al segle XXI: un conflicte obert? 

Les fosses comunes 

Els nens de la guerra i la identitat perduda 

La repressió 

Els grups feixistes a l’actualitat 

 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Fonamentació teòrica de la seqüència: Una nova mirada sobre la didàctica de la història: 

memòria històrica, conflicte i gènere 

Les implicacions que pot tenir aquesta manca de revisió son diverses, segons apunta García 

Luque, ja que l’aprenentatge de la història durant els anys d’escolarització té una clara influència 

en la construcció de la identitat com a subjecte polític amb una identitat històrica concreta: 

Transmitimos unos contenidos en los que la ausencia de mujeres en la historia pasada y reciente 

impide a las niñas identificarse con los mismos, careciendo de este modo de referentes de 
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género que sí poseen los niños a partir de la historia política de corte positivista que impera en 

las aulas desde siempre. (García Luque, 2016, p. 147). 

Fernández Valencia (2005) explica diferents vies de transformar la mirada sobre el relat històric 

mitjançant una visió de la societat més integral i això vol dir incorporant un espectre 

d’experiències més àmplies vinculades a les esferes tradicionalment rebutjades. Dona un seguit 

de criteris que poden aplicar-se a qualsevol moment històric i que amplien el relat tradicional 

respecte la dona: els models positius i negatius de feminitat, la proximitat amb l’educació i la 

cultura, el mon laboral, la relació amb el poder, la vivència afectivosexual, la violència sobre la 

dona, la participació femenina en l’àmbit militar, etc. (Fernández Valencia, 2005, p. 13). 

Com s’ha comentat anteriorment, no es pot universalitzar la vivència femenina en cap societat, 

per tant, cal plantejar una incorporació de les dones en la didàctica de la història de manera 

transversal. Així una proposta en aquesta línia és la que amplia el contingut dedicat a la història 

social: explicar com vivia la població civil i com era la vida en societat condueix, inevitablement, a 

parlar de les dones. La didàctica que es proposarà planteja una divisió del contingut seleccionat 

-la Guerra Civil espanyola- en diferents esferes, com una compaginació més equitativa del 

transcurs de la guerra i la vida en societat a l’època, de tal manera que la incorporació d’un 

apartat d’història social especialment important en aquest període de la història conflictiva i 

recent d’Espanya. 

Segons Neus Sallés (2010), mitjançant aquestes directrius i ajudant-se de les fonts primàries i 

secundàries es pot crear un relat que incorpori la vivència d’una època de manera més 

transparent i fidedigne, en tant que s’inclourà la veu de tots els estrats de la societat. Havent 

definit a grans trets quin és el punt de partida per incloure la perspectiva de gènere en la 

didàctica de l’educació secundària hom pot comprovar com aquesta és aplicable a qualsevol 

període de la història i que, per tant, serveix per revertir una ideologia completa que apareix als 

nostres dies als llibres d’història. 

Per tant, es parteix d’aquesta voluntat de repensar un relat historiogràfic que s’adreça a un grup 

adolescent i que, en conseqüència, els pot ajudar a construir-se de manera diferent en relació a 

la seva identitat política i ciutadana (Gómez Carrasco, 2017). Com s’ha comentat, l’anàlisi en clau 

de gènere és aplicable a qualsevol punt de la història però si s’ha seleccionat la Guerra Civil és 

perquè la seva contemporaneïtat i el vincle amb el present és encara molt palpable a la societat 

actual. A més, la ferida nacional pot guarir-se amb la pedagogia que llegeixi la història d’una 

manera més crítica i integral, narrant el transcurs polític però també fent un especial èmfasi en 

la trajectòria de la quotidianitat, en el dia a dia de la població, en com la guerra va modificar les 

relacions socials i les experiències vitals dels individus que directament o indirecta hi 

participaren. 
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Fernández Muñoz alerta sobre dos factors que influeixen sovint en el tractament de la Guerra Civil 

a les aules. El primer està vinculat amb la polèmica que genera aquest tema ja que, com s’ha 

comentat, és un tema que encara no està tancat en la memòria col·lectiva: “esta dificultad se ve 

acrecentada por la intervención de algunos medios de comunicación que crean prejuicios y 

tópicos añadiendo obstáculos en su enseñanza” (2017, pp. 143-144). Així mateix, hi ha una segona 

dificultat afegida a l’ensenyament d’aquest període i és que, sovint, aquest contingut es treballa 

al darrer curs de batxillerat, on les proves d’accés a la universitat pressionen per treballar un alt 

volum de contingut. Fernández Muñoz (2017) afegeix com aquesta pressió no permet donar-li 

la importància que té aquest període històric per l’educació de futurs ciutadans i, per tant, 

s’acaba tractant amb una superficialitat que pot dificultar la reflexió crítica sobre aquests fets tan 

rellevants per entendre la trajectòria política des de aleshores fins els nostres dies. 

Díez Gutiérrez (2013) explica com des d’un inici el franquisme va optar per demonitzar i obviar 

tot allò vinculat a la Segona República, tant a nivell polític com educatiu, i així poder consolidar 

una nova memòria col·lectiva. Així, amb la caiguda del franquisme va quedar el que anomena 

un estat “d’inconscient col·lectiu” que, com denuncia l’autor, no va venir acompanyada d’un 

canvi historiogràfic i pedagògic sobre el recent període ni va posar un esforç en “desarrollar una 

política de la memoria basada, no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, 

en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, 

fueron una pieza esencial en la instauración de la actual democracia” (Díez Gutiérrez, 2013, pp. 

26-27). 

Així, en la recent nascuda democràcia i en un estat de “memoricidi”, com denominà Primo Levi 

(Díez Gutiérrez, 2013, p. 27), la didàctica no es va encaminar en rescatar les veus i històries 

d’aquells i aquelles que havien defensat la república i havien lluitat contra el franquisme i, 

malgrat, que poc a poc es va incorporant, encara es fa superficialment o s’emmarca en la teoria 

de l’equidistància d’Erice “en la que se plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, 

una lucha fratricida entre hermanos, que marca con el signo de la ‘culpabilidad’ por igual a las dos 

partes enfrentadas” (Díez Gutiérrez, 2013, p. 34). 

Per deixar enrere aquesta equidistància, cal vincular la història a la memòria i l’educació 

ciutadana ja que és “en el pensamiento, praxis y reflexión docente se refleja la importancia de 

los debates en una asignatura como Historia” i és aquí “donde se destacan las potencialidades 

de los métodos interactivos, la inclusión de problemas relevantes y la necesidad de conectar 

continuamente pasado – presente – futuro de cara a minimizar los estereotipos y prejuicios” 

(Delgado-Algarra, 2016, p. 530). 

És per això que la didàctica de la flipped classroom pot ser molt adient per aquest contingut 

històric, a l’aula es podran treballar les fonts primàries i secundàries i, sobretot, establir el debat 

i la reflexió al centre del coneixement. Al llarg d’aquest treball es plantejarà una unitat didàctica 
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que no tingui en compte els condicionants de la limitació del temps i l’espai i que, per tant, intenti 

construir una unitat didàctica que treballi tots els continguts amb la dedicació que li pertoca per 

un aprenentatge significatiu, crític i reflexiu. 

 

FONAMENTACIÓ METODOLÒGICA DE LA UNITAT: LA FLIPPED 

CLASSROOM APLICADA A LA DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA 

Com explica Achútegui Soldevilla (2014) la classe invertida o flipped classroom és un model 

pedagògic que proposa alterar l'ordre tradicional de les dinàmiques d'aprenentatge. Això vol dir 

que en comptes d'explicar un temari a l'aula i treballar-lo a casa (sovint en forma de deures) el 

contingut s’aprèn a casa, ja sigui mitjançant vídeos breus o altres eines com esquemes o resums, 

i a l'aula es duran a terme les activitats d'aprenentatge sobre el contingut. D'aquesta manera, 

l'aula passa a ser l'espai on es treballa, on es duu a terme la praxis i la reflexió. Així, l’alumnat pot 

dedicar les hores acompanyades del docent a resoldre dubtes i pensar activament allò que s’ha 

tractat. 

A més, a l’hora d’avaluar aquest sistema presenta grans avantatges ja que “es más objetiva y 

precisa puesto que el profesor tiene más datos para calificar a los alumnos debido a que ha 

dispuesto de más tiempo en clase para estar con ellos y comprobar sus capacidades, sus 

competencias” (Sánchez-Rodríguez et al., 2017, p. 345). De tal manera que pot haver-hi un major 

nombre d’activitats avaluatives fent que, en cas que es vulgui plantejar un examen final, la tasca 

memorística no ocupi un percentatge tan alt de la nota final. D’altra banda, Castillo Quero (2018) 

destaca del seu estudi sobre l’aplicació d’aquesta didàctica en alumnes de grau com molts 

alumnes van trobar molt útil les eines que ofereix la flipped classroom ja que en cas que algú 

volgués repassar la teoria i esclarir alguns dubtes podia accedir-hi tantes vegades com ho 

necessités. Aguilera-Ruiz (2017) també obté unes percepcions semblants en el seu estudi i 

destaca com “la utilización de esta herramienta visual, tendrá que realizarse, adaptándose a las 

características individuales de cada alumno/a y teniendo en cuenta sus intereses y necesidades” 

ja que aquesta metodologia ofereix “a posibilidad de enseñar al alumnado a sus ritmos 

individuales, lo que supone una personalización superior para cada uno” (2017; p. 262). 

Altres resultats d’investigacions que serveixen per justificar aquesta metodologia son els que 

destaquen autors com Benítez El Moufaoued (2017) qui va aplicar la flipped classroom als 

alumnes de primer de batxillerat a l’assignatura d’història del mon contemporani. Els seus 

resultats mostren com els alumnes van treballar la comprensió oral i escrita, sobretot a partir de 

les dinàmiques de classe com el debat, que amb la metodologia tradicional son més difícils de 

treballar, o el treball exhaustiu de l’anàlisi de fonts primàries i secundàries, que permet 
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l’aplicació d’un vocabulari més rigorós. A l’enquesta final que va fer als alumnes el resultat era 

molt positiu ja que el 80% dels alumnes el van valorar notablement. Així i tot, el 20% va destacar 

que, si bé és cert que aporta elements innovadors, “pero es difícil de aplicar, adaptar y puede 

provocar un exceso de carga de trabajos y actividades” (Benítez El Moufaoued, 2017, pp. 354-

355). 

Aquesta observació també l’han fet altres investigadors, com Castillo Quero (2018), que alhora 

han destacat altres mancances de la metodologia: “sería muy útil siempre y cuando el rol activo 

del profesorado en la clase presencial sobresalga. Es decir, si bien [los alumnos] valoran muy 

positivamente la experiencia indicaron que dicha metodología debería reservarse para las partes 

más complicadas de la asignatura” (2018, p. 61) ja que això els permetria revisar els continguts 

tantes vegades com fos necessària. 

Altres punts dèbils de la metodologia son la possibilitat augmentada de perdre el control sobre 

l’aula o l’excés de feina per part del professorat, no només pel volum extra que suposa dissenyar 

les sessions sinó també per la necessitat d’adaptar-se a la realitat econòmica de cada estudiant, 

ja que no tots gaudeixen de les mateixes condicions materials i això pot actuar en detriment dels 

alumnes amb més dificultats (Benítez El Moufaoued, 2017, p. 354). Així, els docents i alumnes 

enquestats al treball de Benítez El Moufaoued (2017) proposen una metodologia que combini 

la classe magistral “incluyendo las sesiones de debate y prácticas para intentar que el alumnado 

aprenda conocimientos y no los memoricen para ser olvidados el día de mañana” (p. 355). 

Així, en síntesi, la flipped classroom intenta “encontrar la metodología que haga real lo que 

contamos, que ponga al alumno en un papel activo en aras de buscarle explicación a lo que le 

rodea, que permita tirar de él mediante el hilo de la curiosidad” (Servicio de Formación en Red. 

INTEF, 2014; p. 10) i això mateix la fa especialment pertinent per treballar un període de la 

història recent on, no només es podran servir de nombrosos materials sinó que la dinàmica 

d’aula que es pot crear porta a la classe qüestions que, malhauradament, encara son actuals. 

Això, però, pot ser molt beneficiós ja que permet establir un vincle entre passat i present i veure 

com el passat té una connexió directa en com s’articula la societat i la política és clau per entendre 

la disciplina d’història del segle XXI. D’aquesta manera, la flipped classroom permetrà indagar en 

aquest factor tan important i rellevant dins el currículum de la Generalitat (2015): 

Els alumnes hauran d’establir relacions entre el present, el passat i el futur, en la mesura que el 

passat facilita la comprensió del present, així com per entendre que el futur serà conseqüència 

de les decisions en el present. És fonamental que els alumnes comprenguin que el futur no està 

predeterminat ni decidit, i que la realitat present es pot canviar (2015; p. 5). 
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Al llarg de la present proposta es materialitzarà l’aplicació d’aquesta didàctica al contingut 

concret, quines eines es consideren més adients i com s’ha d’adaptar la metodologia per fer que 

l’aprenentatge sigui el més significatiu possible.Planificació de les sessions 

A continuació es presentarà la planificació per les sessions distingint entre el contingut per 

treballar a casa i les activitats preparades per fer a l’aula. El propi format de la flipped classroom, 

com s’ha comentat, permetrà que els alumnes puguin consultar els vídeos i altres materials 

teòrics tantes vegades com ho necessitin, fet que pot ser d’ajuda a alguns d’aquells alumnes amb 

necessitats especials. En cas que sigui pertinent una adaptació de l’activitat, s’aclarirà en la 

mateixa activitat o s’haurà de redissenyar en funció de les necessitats particulars de l’alumne. 

Les sessions consten d’un total de deu activitats (incloent-hi l’examen final), cinc de les quals son 

d’aprenentatge i cinc seran activitats d’avaluació. Aquestes combinen diferents tipus 

d’activitats, orals, escrites, en grup, individuals, etc. de tal manera que cada alumne tingui 

l’oportunitat de treballar amb el format que se senti més còmode o sigui més hàbil. Això es veurà 

complementat amb la decisió de fer valdre totes les activitats el mateix percentatge dins la nota 

final. Aquesta pràctica és quelcom que s’aplicava al centre on vaig fer les pràctiques i vaig poder 

constatar com els alumnes se sentien més motivats en cadascuna de les tasques i, sobretot, 

sentien menys pressió davant l’examen final. 

La unitat didàctica s’ha plantejat en un total de catorze sessions on, a banda del contingut més 

tradicional de la Guerra Civil, les batalles i els conflictes polítics, s’ha donat gran importància a 

les vides de la població civil i les diferents situacions que van viure. Això ho ha permès la 

introducció de la perspectiva de gènere en la història que permet, no només incloure les dones, 

sinó les de totes les persones que la història ha silenciat fins ara. 
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DISTRIBUCIÓ DE LES SESSIONS I ACTIVITATS D’APRENENTATGE  

SESSIÓ 1: Presentació de la unitat didàctica 

Classe: 

Aquesta primera sessió no consta de cap material per a treballar a casa ja que és una sessió 

introductòria. S’iniciarà amb la presentació de la unitat didàctica explicant què i com es 

treballarà al llarg de les sessions i com serà l’avaluació. Després, es veurà un vídeo de creació 

pròpia sobre l’actualitat de la Guerra Civil. Aquest primer vídeo pretén vincular directament la 

Guerra Civil amb l’actualitat, de tal manera que sigui aquesta connexió la que faci sorgir la 

motivació de l’estudiantat davant del temari. 

Després del vídeo, es procedirà a fer una pluja d’idees sobre la Guerra Civil que servirà com a 

instrument d’avaluació inicial.1 Aquest permetrà establir un lligam amb la unitat anterior, donar 

l’opinió sobre els temes que apareixen al vídeo, etc. Es suggereix vincular-ho amb el contingut 

de la unitat anterior, la Segona República, els fets de la guerra i la postguerra i, finalment, sobre 

el vídeo i l’actualitat. 

 

SESSIÓ 2: Del cop d’Estat a la Guerra Civ il 

Casa: 

Per aquesta sessió, caldrà consultar el següent contingut. Primerament, el vídeo introductori 

“Golpe de Estado de 1936” (2:45 min), fent especial atenció als següents punts: 

Quines regions cauen en mans del bàndol sublevat? 

Qui controla les grans ciutats industrials com Madrid i Barcelona? 

Com queda definit el mapa d’Espanya a l’inici de la guerra? Qui controla una major part del 

territori? 

Després, se seguirà amb la lectura de la pàgina de Luciérnagas d’Ana María Matute, llibre que 

sovint es treballa a l’assignatura de Literatura Castellana i que, per tant, alguns alumnes poden 

estar-hi familiaritzats. Per aquesta font caldrà seguir la pauta següent: 

Els germans Sol i Eduardo s’han desplaçat al nord de la península, qui controla el nord a l’esclat 

de la guerra? 

Per què el pare dels germans ja no és respectat en l’entorn on es troben? 

Per què la seva mare amaga les joies? 
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Què pot voler dir que hi hagi tantes dones que passin gana? 

 
Finalment, caldrà veure el vídeo “Las ayudas extranjeras durante la Guerra Civil” (2:10 min), amb 

especial atenció als següents punts: 

Quins països donen suport a cada bàndol? 

Quin tipus de suport rep cada bàndol? 

Quin bàndol sortirà més beneficiat de l’ajuda internacional? 

Classe: 

A partir del contingut treballat a casa i, seguint les mateixes pautes, es pretén definir amb 

claredat l’escenari d’inici de la Guerra Civil, assolint així els dos primers objectius d’aprenentatge. 

A partir del contingut del llibre, s’elaborarà un mapa conceptual on puguin quedar definits els 

dos bàndols i les ajudes internacionals que van rebre. Per elaborar-lo, es podrà fer servir les 

pautes de lectura oferides per la feina a casa. Així, aquesta primera activitat, treballarà la 

dimensió transversal, especialment la lingüística, ja que caldrà llegir, comprendre, filtrar la 

informació i disposar-la de manera coherent i ordenada. Aquesta primera activitat s’avaluarà 

únicament a nivell formatiu i, abans de l’examen final, caldrà entregar-la juntament amb les 

altres a mode de dossier. Aquest dossier no implicarà fer més feina a casa, sinó simplement 

recollir totes aquelles activitats que no tenen un pes individualment a la nota final.2 Així mateix, 

la idea de fer aquest esquema és que els serveixi com a eina d’estudi i els faciliti la comprensió 

del contingut, per fer-lo, al quadern de classe trobaran totes les indicacions pertinents. 

 

SESSIÓ 3: El bàndol republicà 

Casa: 

Per aquesta sessió, es veurà un vídeo de creació pròpia “El bàndol republicà i la situació a 

Catalunya” (3min), que recull contingut de caire més polític per situar el conflicte a Catalunya. 

Després, a partir del llibre de text, caldrà fer la lectura dels punts “El govern de Largo Caballero i 

els fets de maig del 1937” i “El govern de Negrín. La resistència a ultrança”. Finalment, caldrà 

veure el vídeo de Betevé “Va passar aquí: Els menors reclutats a la Guerra Civil”, on es narra la 

història d’un adolescent reclutat per la CNT durant els fets del Maig del 37 al mateix lloc on va 

passar. Aquest tipus de vídeos de testimoniatge i ubicació geogràfica concreta permeten treballar 

l’empatia històrica alhora que ubiquen els fets històrics en un entorn que els pot resultar 

conegut. 

Classe: 
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La classe s’iniciarà amb un breu repàs del contingut dels vídeos i la lectura per aclarir tots els 

dubtes. La segona part es dedicarà a l’anàlisi dels conflictes interns del bàndol republicà per 

comprendre què va desestabilitzar el seu poder. Això es farà a nivell individual i es faràa partir 

de fonts que permetin comprendre el conflicte més àmpliament. Es proposarà una clau de 

lectura per fer el comentari comparatiu dels dos textos. Així, en aquesta tercera sessió, es 

treballaran diferents competències que permetran, en la dimensió històrica, aplicar els 

procediments metòdics de la disciplina històrica per l’anàlisi de fonts i així interpretar el passat, 

i treballar l’argumentació i el contrast d’informació en la dimensió lingüística. Aquesta activitat 

caldrà entregar-la al final de l’aula i tindrà un pes dins la nota final, per tant, es tracta d’una 

activitat qualificativa.3 

 

SESSIÓ 4: La zona insurrecta 

Casa: 

Per aquesta sessió caldrà veure el vídeo de creació pròpia “La zona insurrecta i la construcció de 

l’Estat totalitari” (3min) i parar atenció a les qüestions que es plantegen al quadern de 

l’estudiant. 

Classe: 

La classe s’iniciarà amb un breu repàs del contingut del vídeo per aclarir els dubtes. Després, es 

proposarà una tasca en parelles que permeti treballar principalment les competències d’àmbit 

digital però també les històriques i culturals. Es proposarà la recerca de cartells propagandístics 

de la Guerra Civil i, a partir de diferents cartells, n’hauran d’extreure les idees polítiques que se’n 

deriven. Després, caldrà posar-ho en comú amb la parella per observar les diferències polítiques 

dels cartells i fer una breu síntesi, es podran ajudar del mapa conceptual creat a la segona sessió, 

del contingut del llibre i de la guia d’activitats que se’ls adjunta al quadern de l’estudiant. La guia 

d’activitats s’ha fet a partir del text de Gámez y Díaz (2017) que distingeixen entre tres nivells de 

complexitat en les activitats d’anàlisi d’imatges: les de complexitat baixa, és a dir, activitats 

merament descriptives; les de complexitat moderada, que ja demanden una anàlisi i una crítica, 

però no hi ha interpretació; i, finalment, les d’alta complexitat, que demanen una situació de la 

imatge en el seu propi context històric (Gámez y Díaz, 2017). 

Aquesta activitat és d’avaluació formativa, per tant, es tracta d’una activitat formadora en la que 

l’alumnat ha d’emprar les eines de les que disposa per fer un comentari crític d’un conjunt de fonts 

visuals de gran rellevància durant la Guerra Civil. Aquesta activitat, doncs, caldrà entregar-la el 

dia de l’examen, juntament amb la resta d’activitats d’aprenentatge. 
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SESSIÓ 5: La vida en Guerra (I): La vida de la població civil  

Casa: 

Inici de la recerca: la classe es dividirà en cinc grups per investigar sobre un tema particular de 

la vida durant la guerra. Els temes seran: l’educació i les colònies escolars, la fam i el mercat 

negre, els bombardejos i els refugis antiaeris, la repressió, i la guerra al municipi on es troben. 

Així, a casa hauran de començar la breu investigació per preparar una exposició a l’aula. 

Cadascun dels temes té una pauta orientativa de la informació que s’ha de cercar: 

L’educació i les colònies escolars: en què consistia, qui hi participava, quines activitats es duien 

a terme i testimonis. 

La fam i el mercat negre: en què consistia, recull de dades, com es solucionava, la gana a les 

ciutats i el racionament. 

Els bombardejos i els refugis antiaeris: en què consistien, com funcionaven, qui hi entrava, 

ubicació, testimonis i exemples. 

La repressió: com es duia a terme a cada bàndol, a qui es perseguia, tipus de penes i testimonis. 

La guerra al municipi: a quin bàndol se situava, episodis destacats, llocs importants i testimonis. 

Classe: 

A classe, una vegada feta la recerca, es farà servir la plataforma Powerpoint per elaborar una 

breu presentació en format pòster d’uns cinc minuts de duració amb el contingut de la temàtica 

que hagin triat. A la següent sessió els grups hauran d’exposar la seva presentació i seran avaluats 

tant pel professor com per la resta de l’aula. Així mateix, caldrà que cada grup prepari tres 

preguntes per fer al públic per tal de fomentar el debat i la participació a l’aula. Aquesta activitat 

té caràcter formador i formatiu ja que permet al docent tenir una percepció general de les 

habilitats del grup a nivell de síntesi i expressió oral però també son els alumnes els que poden 

percebre les seves habilitats en la comunicació oral. 

 

 

 

SESSIÓ 6: La vida en Guerra (II): La vida de la població civil 

Casa: 

Hauran d’acabar d’enllestir la presentació i veure dos vídeos de testimonis de la Guerra Civil. El 

primer, de La Vanguardia, és un recull de testimonis de l’escolarització durant i després de la 
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guerra: “La escuela: ‘jugábamos a guerra’” (5min). El segon, de l’Ajuntament de Girona., recull 

testimonis dels bombardejos a la ciutat de Girona: “Bombes sobre Girona” (10min). 

Classe: 

Es faran les presentacions en grups amb un breu col·loqui ja que cada grup haurà preparat 

preguntes sobre el seu tema i la resta d’alumnes hauran de participar del debat. Així mateix, els 

alumnes tindran una rúbrica d’avaluació per les presentacions dels companys, de tal manera 

que aquesta activitat planteja un mode de coavaluació, on el docent avalua però també son els 

alumnes qualifiquen les presentacions dels companys.4 

 

SESSIÓ 7: La vida en guerra (III): La vida al front 

Casa: 

Es treballarà en parelles. Cada integrant de la parella haurà de llegir un dels dos articles sobre 

les dones durant la guerra, després es farà un comentari conjunt. Els articles son “Les dones a la 

Guerra Civil: al front o a la rereguarda? Blaves i blanques: les dones del bàndol nacional” i “Les 

dones a la Guerra Civil: al front o a la rereguarda? Roges i negres: les dones del bàndol republicà” 

de la revista d’història Ab Origine. 

Es poden ajudar de la pauta de lectura: 

On es trobaven les dones durant la guerra? 

Quines tasques duien a terme les dones de cada bàndol? 

Quina és la imatge que cada bàndol projecta sobre les dones i quina relació tenen amb els rols 

de gènere tradicionals? 

Realment hi havia diferència entre el paper que els homes de cada bàndol van atorgar a les 

dones? 

Després hauran de veure un vídeo sobre les dones al front: “Las mujeres en la guerra civil 

española” (2min). 

Classe: 

La classe es dividirà en tres parts: la primera, una posada en comú dels articles sobre les dones 

que van anar al front, de tal manera que tothom pugui tenir una idea general d’ambdós bàndols. 

A continuació se suggereixen un seguit de qüestions que poden ajudar a dinamitzar el debat: 

Quin paper tenien les dones a cada bàndol? 

Quines diferències tenien? 
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Existia una diferència notable entre les tasques que feien a cada bàndol? 

Com es concebia la dona a l’època? 

Creieu que hem heretat aquestes visions? 

 
 

Després, juntament amb el seu integrant de la parella, hauran de fer una breu reflexió sobre la 

situació de les dones al front, es poden ajudar de la guia de lectura. Així, mitjançant el debat i el 

comentari poden arribar a tenir una visió més àmplia no només de la guerra, sinó també de la 

situació de les dones durant la guerra. Aquest comentari pretén abordar diferents competències 

vinculades amb les dimensions històriques i ciutadanes, com interpretar com els esdeveniments 

del passat han construït el present i a partir d’aquí comprendre que el futur és el producte de les 

decisions i accions de l’actualitat i elaborar una opinió pròpia sobre diferents problemàtiques 

socials transcendents per desenvolupar un pensament crític. Així mateix, al tractar- se d’un assaig 

en parelles s’aborden competències transversals com el treball en equip, el diàleg i la 

competència lingüística. El comentari ha d’ocupar un màxim d’un full i caldrà entregar-lo al final 

de la classe.5 

 

SESSIÓ 8: La vida en guerra (IV): La guerra des de la cultura 

Casa: 

Caldrà veure el vídeo de Robert Capa i Gerda Taro: “Documental Robert Capa y Gerda Taro en La 

Granjuela” de l’Ajuntament de La Granjuela (9min). Després, caldrà veure el vídeo recopilatori 

de dibuixos dels nens durant la Guerra Civil: “Dibujos niños de la guerra civil” (3min). 

Classe: 

A l’aula es farà una activitat d’aprenentatge a nivell individual que caldrà adjuntar al dossier final 

del temari. S’haurà de seleccionar una obra de Robert Capa o Gerda Taro i un dibuix d’algun nen. 

Caldrà fer el comentari pertinent a partir d’una pauta: 

Per la fotografia: 

Quin tipus de font és? 

Qui eren els autors de la imatge? 

Quin és el propòsit del fotoreportatge? 

 

Ara també veiem imatges dels conflictes bèl·lics, creus que tenen el mateix efecte? 
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Què creus que motivava als autors de la imatge a arriscar la seva vida per fer fotografies? 

Per què l’obra de Gerda Taro ha estat menys reconeguda que la de Robert Capa? 

Creus que Gerda Taro va poder tenir alguna dificultat pel fet de ser una dona? 

Descripció de la imatge. 

Quins sentiments t’evoca la imatge? 

Quin valor creus que aporta al coneixement de la Guerra Civil? 

Pel dibuix 

Quin tipus de font és? 

Descripció del dibuix. 

Presència d’homes i dones, què fa cada gènere? 

Per què creus que dibuixaven la guerra? 

Quin impacte pot tenir la guerra en un nen? 

Creus que els nens i les nenes dibuixen coses diferents? 

Què t’inspira aquesta visió de la infantesa vinculada amb la guerra? 

Quin valor creus que aporta al coneixement de la Guerra Civil? 

Coneixes alguna història familiar de la Guerra Civil? 
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SESSIÓ 9: El desenvolupament de la guerra 

Casa: 

Veure el vídeo “El fin de la Guerra Civil, Franco aglutina a la derecha y la República se divide 

#EspañaDividida” de DMAX España (3min). Després, caldrà fer una lectura atenta dels punts 

sobre el desenvolupament de la guerra: les batalles del Nord, la caiguda de Madrid, la batalla de 

l’Ebre, etc. 

Classe: 

S’iniciarà la sessió amb un repàs del temari llegit a casa i després es dedicarà a l’elaboració d’un 

mapa conceptual complet sobre l’avenç i el final de la Guerra Civil l’1 d’abril de 1939, aquest 

s’haurà d’incloure dins el dossier d’activitats. La informació es traurà del llibre i l’esquema 

servirà, sobretot, per ajudar a l’estudi preparatori per l’examen. Aquest serveix com a 

complement a l’esquema elaborat a la segona sessió on quedaven definits els dos 

bàndols de la guerra. Així, el contingut més lligat a la guerra i la política quedaran sintetitzats en 

un esquema guia per treballar la dimensió històrica de tal manera que els ajudi a analitzar els 

canvis i les continuïtats dels esdeveniments i fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat 

històrica. Així mateix, també entren en joc qüestions lligades a les competències lingüístiques ja 

que cal processar la informació, seleccionar-la i disposar-la adequadament. 

 

SESSIÓ 10: Les conseqüències de la guerra 

Casa: 

Pel final de la guerra caldrà veure dos vídeos breus: el primer, el vídeo “Consecuencias de la 

Guerra Civil española” (6min) i, després, el vídeo “FIN DE LA GUERRA CIVIL: Ángel Viñas analiza 

la VICTORIA DE FRANCO” d’El País (5min). Aquests dos vídeos son una explicació i una 

interpretació del final la guerra a nivell bèl·lic i polític i pot servir per tancar aquesta part del 

temari. Finalment caldrà llegir el breu article de La Vanguardia sobre Las Trece Rosas, on s’explica 

qui van ser així com la polèmica que va causar les declaracions del líder de Vox Ortega Smith al 

voltant d’aquest grup de dones. Aquest article permet veure el vincle directe de la Guerra Civil 

amb l’actualitat política, fet que pot ajudar a reforçar el compromís amb la història. 

 
Classe: 

En aquesta sessió es farà un cinefòrum de la pel·lícula Ebre: del bressol a la batalla a partir d’una 

selecció d’escenes i el comentari en comú d’aquest. No es proposa veure la pel·lícula sencera, 



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 4t ESO 

 

 

 

180 

sinó algunes de les escenes principals per tal de comentar diferents vivències de la guerra. La 

pel·lícula posa el focus en diferents joves de la Lleva del Biberó, és a dir, de la mateixa franja 

d’edat que els estudiants de segon de batxillerat, i explora diferents conflictes a partir de 

cadascun dels personatges: la por d’anar al front, la relació amb els companys, l’obligatorietat 

d’anar a la guerra, el component fratricida de la guerra, la correspondència, la gana, l’amor, etc. 

A continuació es proposen un seguit de qüestions que poden ajudar a animar el debat a partir 

dels temes que representen cadascun dels personatges: 

En Pere Puig és obligat a anar a la guerra sent encara un adolescent, per què creieu que els 

obligaven? Creieu que estaven preparats per anar-hi? Què en penseu de que gent tan jove sigui 

obligada a anar a la guerra? 

En Fermí Quintana s’allista a l’exèrcit per trobar el seu germà, creieu que és un motiu per anar a 

la guerra? Creieu que és conscient del que es trobarà quan hi sigui? 

En Valentí Godall descobreix que el seu company a l’hospital és del bàndol franquista, com 

canvia això la seva percepció sobre ell? Creieu que és possible separar la ideologia política d’una 

persona? 

La Nun pertany a les Brigades Internacionals que van ajudar a la República, quins creieu que eren 

els seus motius per prendre la decisió d’anar a un país estranger en guerra? 

La Carme escriu a un home que no coneix de res, quins creieu que eren els seus motius? 

Què succeeix entre els personatges de Juan Negrín i Manuel Azaña? 

Tracta un conjunt de temàtiques que resulten interessants i que poden fer del cinefòrum un 

exercici on es treballi l’empatia històrica i el compromís amb el passat. La pel·lícula està penjada 

de manera oberta al públic de tal manera que, si volen recórrer-hi, poden fer-ho quan ho desitgin. 
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SESSIONS 11, 12 I 13: La Guerra Civil, un conflicte obert?  

En el darrer apartat del temari, es dividirà la classe en quatre grups de tal manera que cada grup 

haurà d’investigar sobre un dels següents temes: les fosses comunes, els nens robats, la 

repressió franquista i els grups feixistes a Espanya a l’actualitat. Cada grup haurà de distribuir la 

feina entre aquells que investiguen i recopilen informació i aquells que es dedicaran a la 

producció d’un vídeo, de tal manera que des d’aquí es treballen les competències transversals 

d’ús de les tecnologies així com de recerca i de cooperació entre companys. 

La proposta consisteix en que al llarg de les dues sessions duguin a terme un vídeo d’uns cinc 

minuts de durada on s’expliqui a grans trets el tema que els ha tocat a partir de la pauta que 

tenen al quadern de l’estudiant, la relació amb l’actualitat i, si n’hi ha, la diversitat de posicions 

al respecte.6 També caldrà que pensin algunes preguntes pels companys per tal de fomentar el 

debat. Abans de la tercera sessió, els alumnes hauran de veure a casa els vídeos dels companys 

i a classe es debatran els següents temes a partir de les preguntes pensades i els comentaris que 

suggereixin la resta de companys sobre els temes. Pretén ser una sessió de clausura on es 

destaqui la vigència de conflictes de la Guerra Civil i la necessitat de parlar- ne i comprometre’s 

amb el passat. Així mateix, també es podrà fer un aclariment de dubtes sobre el temari abans 

de l’examen. 

En cas que es desitgi i els vídeos sintetitzin bé la informació es podria plantejar una divulgació 

d’aquests mitjançant la plataforma d’Instagram on tots els vídeos podrien ser penjats i la resta 

d’alumnes de centre els podria veure, comentar i crear una interacció. La plataforma Instagram 

és una de les més utilitzades entre els joves i té moltes eines que poden ser interessants a nivell 

didàctic com la possibilitat de fer enquestes o videoxats en directe. Així, es podria crear un 

compte de l’assignatura que es podria aprofitar per altres fins en altres unitats didàctiques. 
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SESSIÓ 14: Avaluació final 

Per concloure el tema es proposa un examen final que abordi les diferents qüestions treballades 

al llarg de la unitat didàctica. L’examen és una eina molt útil per avaluar i, malgrat pugui ser criticat 

pel seu fort caràcter memorístic, es pot plantejar com una eina que vagi més enllà de la memòria. 

Es proposarà a partir de l’anàlisi diferents de fonts, ja que és quelcom que s’ha treballat a l’aula 

i, a més, serveix a l’alumnat com a preparació per la prova d’accés a la universitat. Així mateix, 

per tal de no dotar la prova memorística d’un pes tan gran, com en una pedagogia més 

tradicional, aquesta tindrà el mateix valor que les altres quatre activitats sumatives de tal 

manera que estaran totes més equilibrades. 

A més, aquest dia caldrà portar el dossier d’activitats d’aprenentatge, on constaran el conjunt 

d’activitats que no han estat avaluades. Aquest pot servir al docent com a orientació del progrés 

i treball de l’alumnat durant les sessions. 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 

A continuació, es concretaran els diferents instruments d’avaluació plantejats per la unitat 

didàctica. Com s’ha comentat anteriorment, es proposarà una avaluació on totes les activitats 

d’avaluació qualificativa tinguin el mateix pes, de tal manera que, esquivant la metodologia més 

tradicional, que dona més pes a l’examen i les habilitats memorístiques, totes les competències 

(orals, escrites, tecnològiques, etc.) tindran el mateix valor. Aquelles activitats de caràcter 

formador o formatiu no tenen una rúbrica específica, ja que serviran per orientar al tutor dels 

avenços de l’estudiantat més que per qualificar-los. Seguidament, s’adjuntaran les diferents 

rúbriques de les activitats d’avaluació. 

 

Sessió 1 

Aquesta activitat d’avaluació inicial formativa permetrà al docent conèixer quin és el punt de 

partida de l’alumnat de l’aula. Per fer-ho, s’adjunten un seguit de qüestions que poden 

dinamitzar les interaccions de l’alumnat i conèixer millor quin és l’estadi inicial. Primerament, es 

suggereix vincular-ho amb el contingut de la unitat anterior, la Segona República: 

Com van actuar les forces de la dreta al llarg de la Segona República? 

Qui donava suport a la dreta? 
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Després, es proposa fer preguntes que es basin en el conflicte: 

Què coneixeu de la Guerra Civil? 

Com es va iniciar la guerra? 

Sabeu què defensava cadascun dels bàndols? 

Què coneixeu sobre la vida durant la guerra? 

Coneixeu algú que hagi viscut la Guerra Civil? 

Us han explicat històries de la vostra família durant la guerra? Seguidament, sobre després de la 

guerra: 

Què va passar amb els perdedors? 

Què sabeu de la postguerra? 

Finalment, sobre el contingut del vídeo i l’actualitat: 

Què coneixeu dels problemes que apareixen al vídeo? 

Penseu que la Guerra Civil és un conflicte encara obert? 

Penseu que s’hauria de deixar enrere o parlar-ne obertament tan a l’escola com al govern? 

 

Sessió 3: El bàndol republicà 

Per aquesta primera activitat qualificativa es proposa el model de rúbrica d’avaluació que pot 

servir com a guia: 

 

Continguts de l’activitat 
Objectius d’aprenentatge de 

l’activitat 
Criteris d’avaluació 

 

Continguts clau: 

Coneixements històrics 

Analitzar les fonts primàries i 

secundàries de l’època per 

Nivell 1 (satisfactori): identifica 

les fonts com a primàries i 

secundàries i el 
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temporals: canvi, continuïtat, 

sincronia, diacronia, successió, 

simultaneïtat, causalitat… 

Textos de les ciències socials: 

descripció, explicació, 

justificació, interpretació i 

argumentació i argumentació, i 

vocabulari propi. 

 

Continguts específics: 

El bàndol republicà: la 

conformació del poder popular 

i l’economia de guerra. El 

govern de Largo Caballero i el 

govern de Negrín. 

comprendre millor els fets i 

contextos d’aquell període. 

Emprar una metodologia 

rigorosa per qüestionar les 

fonts i analitzar el transcurs 

històric. 

Emprar el vocabulari històric 

adient per fer una bona anàlisi 

dels esdeveniments. 

tipus de contingut. En sap fer 

una anàlisi descriptiva. 

 

Nivell 2 (notable): identifica les 

fonts com a primàries i 

secundàries així com el tipus 

de contingut. Es capaç 

d’establir una relació amb les 

diferents fonts i comparar-les. 

 

Nivell 3 (excel·lent): identifica 

les fonts com a primàries i 

secundàries així com el tipus 

de contingut. És capaç 

d’establir una relació entre 

elles però també amb la resta 

del contingut de l’assignatura. 
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Sessió 6: La vida en guerra (II): La vida de la població civil  

Per aquesta activitat d’avaluació qualificativa s’adjunten dues rúbriques ja que es tracta d’una 

coavaluació. 

 
 

Objectius d’aprenentatge de l’activitat Criteris d’avaluació 

Identificar els protagonistes dels esdeveniments 

presentats així com els personatges civils, sovint 

considerats secundaris, com les dones i els nens. 

Identificar les característiques principals dels 

diferents escenaris socials de l’època: la vida al camp 

i a la ciutat, el canvi en la vida personal i política de 

les dones, la 

Nivell 1 (satisfactori): exposa el tema breument 

i de manera clara i ordenada però no fa ús 

d’imatges ni interpel·la el públic. 

 

Nivell 2 (notable): exposa el tema de manera 

clara i ordenada amb el suport d’imatges que 

ajudin a la comprensió però no interpel·la el 

públic. 

 

Nivell 3 (excel·lent): exposa el tema de manera 

rereguarda, els nens de la guerra, els represaliats i 

exiliats, etc. 

Establir el vincle entre el passat i el present a partir 

de la història. 

Utilitzar adequadament les eines TIC. 

clara i ordenada amb imatges. Lliga el contingut 

amb la resta del temari i utilitza tècniques per 

captar l’atenció del públic. 
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Rúbrica d’avaluació de les exposicions dels companys 

Han fet una bona recerca: 

Satisfactori / Notable / Excel·lent 

 

Han exposat el contingut de manera clara i ordenada: 

Satisfactori / Notable / Excel·lent 

 

La presentació era visual i ajudava a la comprensió: 

Satisfactori / Notable / Excel·lent 

 

El discurs era ordenat: 

Satisfactori / Notable / Excel·lent 

 

Interpel·laven al públic: 

Satisfactori / Notable / Excel·lent 

 

Comentaris: 
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Sessió 7: La vida en guerra (III): La vida al front 

Per aquesta activitat d’avaluació qualificativa s’adjunta la següent rúbrica d’avaluació: 
 

Objectius d’aprenentatge de l’activitat Criteris d’avaluació 

Identificar els protagonistes dels 

esdeveniments presentats així com els 

personatges civils, sovint considerats 

secundaris, com les dones i els nens. 

Identificar les característiques principals dels 

diferents escenaris socials de l’època: la vida al 

camp i a la ciutat, el canvi en la vida personal i 

política de les dones, la rereguarda, els nens de 

la guerra, els represaliats i exiliats, etc. 

Rebutjar l’autoritarisme i la violència com a 

forma de relació interpersonal i política en pro 

de defensar la democràcia i la igualtat. 

Establir el vincle entre el passat i el present a 

partir de la història. 

Nivell 1 (satisfactori): el discurs és ordenat i 

presenta les idees bàsiques de cada text. 

 

Nivell 2 (notable): el discurs és clar i ordenat, 

presenta les idees del text, fent-ne una al·lusió 

directa i citant exemples. 

Nivell 3 (excel·lent): el discurs és clar i ordenat, 

presenta les idees del text, fent-ne una al·lusió 

directa i citant exemples. Ho vincula amb la 

resta del temari de l’assignatura i pot lligar-ho 

amb qüestions d’ordre actual vinculades a les 

desigualtats de gènere 
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Sessions 11, 12 i 13: La Guerra Civil, un conflicte obert?  

 
A continuació s’adjunta la rúbrica per qualificar l’activitat final, aquesta és també de caràcter 

qualificatiu, i tots els integrants del grup tindran la mateixa qualificació: 

 

Objectius d’aprenentatge de l’activitat Criteris d’avaluació 

Descriure i conèixer els fets més significatius 

d’aquest període en diferents nivells: polític, 

econòmic, social i cultural. 

Identificar les característiques principals dels 

diferents escenaris socials de l’època: la vida al camp 

i a la ciutat, el canvi en la vida personal i política de 

les dones, la rereguarda, els nens de la guerra, els 

represaliats i exiliats, etc. 

Rebutjar l’autoritarisme i la violència com a forma 

de relació interpersonal i política en pro de defensar 

la democràcia i la igualtat. 

Establir el vincle entre el passat i el present a partir 

de la història. 

Utilitzar adequadament les eines TIC. 

Nivell 1 (satisfactori): exposa el tema de manera 

clara i ordenada, fent èmfasi en el component 

conflictiu d’aquest. 

 

Nivell 2 (notable): exposa el tema de manera 

clara i ordenada incloent-hi multiplicitat de 

veus al respecte, així com testimonis i imatges 

que ajudin a la comprensió. 

 

Nivell 3 (excel·lent): exposa el tema de manera 

clara i ordenada amb multiplicitat de veus, 

testimonis i imatges. Queda ben definit el 

conflicte i les diferents posicions al respecte. 

Capta l’atenció del públic i li fa preguntes que 

ajudin al qüestionament dels fets. 
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DE LA HISTÒRIA A LA MEMÒRIA. UNA 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA D’AMPLIACIÓ PER A LA 

PRESA DE CONSCIÈNCIA I EL 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL DE L’ALUMNAT I 

LA COMUNITAT  

 

Gerard Cantoni i Gómez6 

 

. 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

La present proposta didàctica es compon de tres blocs temàtics i ha estat dissenyada com a una 

seqüència complementària d’ampliació dels aprenentatges factuals de la Història de la primera 

meitat del segle XX en l’àmbit espanyol. Així, no es tracta d’una unitat didàctica tancada sinó 

que es presenten blocs addicionals d’activitats a tractar de forma intercalada al 

desenvolupament ordinari dels “temes” que composen el currículum de quart d’ESO en 

l’assignatura de Ciències Socials. Addicionalment i com es veurà al llarg de la proposta, es tracta 

d’una seqüència pensada específicament pels malanomenats “centres d’alta complexitat”, 

espais on senzillament conflueixen les principals injustícies de la nostra societat.  

La composició dels tres blocs temàtics respon i conjumina una doble progressió: per una banda, 

de la pròpia cronologia històrica, i per l’altra dels processos d’aprenentatge, instrumentals, 

conceptuals i cognitius que s’han considerat necessaris per assolir l’objectiu principal. Aquest 

 
6 Este texto es parte del trabajo de fin de máster del Máster de Educación Secundaria, Universidad de 

Barcelona. Tutora: Isidora Sáez Rosenkranz. 
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darrer, no és altre que l’alumnat disposi dels instruments pertinents per a emprar el 

coneixement de la Història en el desenvolupament de la seva vida comunitària de forma 

autònoma, incloent-hi és clar els aspectes ètics i polítics que regeixen les relacions socials. Com 

es detalla més avall, la forma del procés d’ensenyament-aprenentatge o mètode didàctic tan 

sols podia descansar sobre pilars dialògics, alhora indispensables per al tractament d’aquests 

aprenentatges concrets i aprenentatge per sí mateix necessari en ares de la finalitat proposada. 

Així doncs, la proposta es concep com un “viatge” de l’aprenentatge de la Història i els seus 

mètodes científics a la construcció d’una Memòria Històrica com a instrument d’interpretació 

del passat i valoració i transformació del present emprant el tractament d’un passat recent 

conflictiu que encara a dia d’avui marca la realitat de forma directa i constitueix un camp de 

batalla en els discursos en el que l’alumnat, ja proper a l’adultesa, no pot ser un mer espectador 

sense esdevenir indefens. Com tot “viatge”, és molt més enriquidor experimentar-lo de primera 

mà que observar-lo, posem per cas, en un documental, de manera que haurà de ser l’alumnat 

el seu protagonista gràcies a les seves pròpies observacions i conclusions, forjades a partir del 

debat i la reflexió col·lectiva. 

El primer bloc comprèn a nivell cronològic l’anomenada “Crisi de la Restauració Borbònica” 

(1898-1931), i és pensat per a englobar en un únic procés d’aprenentatge el que molts llibres de 

text presenten com a “temes” separats. Les activitats proposades per a l’estudi d’aquest període 

convuls i un tant obscur passen per desenvolupar l’habilitat de l’alumnat en l’anàlisi de fonts 

històriques, vehiculat mitjançant un exercici crític sobre els continguts de la Viquipèdia. Aquesta 

primera “etapa” focalitza els aprenentatges en els mètodes instrumentals, tant d’anàlisi i crítica 

formals, com de qüestionament de les seguretats aparents, en una introducció progressiva de 

les eines de debat, encara limitat i molt pautat. Així mateix, i tenint en compte una “zona de 

pròxim desenvolupament” (Coll et al., 1999), la cloenda individual de l’alumnat l’acosta ja, en 

elaborar un breu vídeo reflexiu, vers la construcció pròpia d’un discurs sobre la Història. 

En el segon bloc, que comprèn el nucli del conflicte, es tracta el període 1931-1950 sota el propi 

prisma dels esdeveniments de conflicte. Amb aquesta cronologia s’aborden doncs, fets que 

depassen l’element bèl·lic pròpiament dit i l’emmarquen dins d’una realitat més complexa, des 

de la violència social, ja tractada anteriorment, fins a la repressió institucional organitzada sense 

deixar de banda el fenomen guerriller, que obliga a allargar la cronologia. De nou, no es tracta 

d’un aprofundiment en els fets sinó en la seva comprensió i al mètode basat en l’anàlisi de les 

fonts, que segueix incorporat en les activitats, aquestes es concentren en el desenvolupament 

d’una interpretació científica i ètica del passat. Així és com la “gimcana deliberativa” detallada 

més avall proposa a l’alumnat un mètode pautat per a construir la seva pròpia interpretació de 

la Història, el “cinefòrum” sobre el film Mientras dure la Guerra cerca concentrar el 

desenvolupament d’una ètica de la Història en un espai d’expressió lliure i relaxada per a ser 
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aplicat, posteriorment, en un breu treball en que l’alumnat podrà recollir els records del seu 

àmbit familiar respecte a la vivència de conflictes armats i relacionar-los amb el conflicte 

espanyol tot compartint-los amb els iguals. Així doncs, la segona “etapa” integra els 

aprenentatges de la primera per a concentrar-se en el desenvolupament de les capacitats 

d’avaluació i síntesi de l’alumnat, així com en l’adopció d’una relació entre coneixement i valors 

que prepara el següent i darrer bloc. 

Aquest, en efecte, no podia tractar altra cosa que el propi present i constitueix la transferència 

pràctica dels aprenentatges de la Història a la vida de l’alumnat. És així com en una primera 

sessió de debat i definició conjunta sobre el propi terme de la Memòria Històrica s’impulsarà a 

l’elecció d’un objecte de treball mitjançant l’aprenentatge-servei per a la comunitat, i malgrat el 

paper de la persona docent en la presentació de suggerències haurà de ser l’alumnat qui valori 

com emprar els seus coneixements factuals, procedimentals i ètics sobre la Història. En les 

següents sessions, l’alumnat desenvoluparà una tasca de documentació que fonamentarà el seu 

treball, incloent una sortida de camp, amb l’objectiu d’anar situant el focus de l’acció fora de les 

reixes del centre escolar. Efectuada la documentació, arribarà l’hora de dissenyar el projecte 

treballant de forma cooperativa mitjançant l’aplicació del mètode assembleari, en aquest cas un 

recurs de gran potencial per a la consecució d’objectius col·lectius sempre que sigui emprat en 

la seva vessant metòdica per sobre de la formal: l’alternança de comissions de treball i 

assemblees deliberatives i decisòries hauran de proporcionar la pauta necessària per a reeixir 

en l’elaboració d’un projecte il·lusionant. 

Finalment, l’execució del projecte es preveu de forma extraescolar tot i que no per aquest motiu 

ha de mancar de suport. Senzillament, es tracta de situar a l’alumnat davant la pràctica de la 

seva pròpia llibertat d’acció en relació amb la comunitat de barri de la que forma part, assajant 

de provocar nous aprenentatges autònoms per a un desenvolupament integral de les persones. 

Alhora, la consecució dels objectius d’aprenentatge i la proposta d’un projecte d’aprenentatge 

i servei busca revertir en la comunitat els beneficis de l’esforç col·lectiu per a l’educació del seu 

jovent, rebent directament els fruïts de nous lligams comunitaris en atendre els objectius dels 

projectes educatius de caire comunitari que presenten diversos instituts-escola de l’àrea 

metropolitana barcelonina. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE.  

En iniciar el disseny de la seqüència didàctica que es presenta en aquestes pàgines, el primer 

que va ser atès foren els objectius d’aprenentatge, amb la intenció que guiessin el 

desenvolupament de les activitats i les avaluacions s’adeqüessin a aquests. Així, tot i que hagin 

pogut ésser retocats conforme es desenvolupava el projecte, mantenen la seva filosofia original, 

que és la d’exercitar funcions cognitives superiors respecte a les enumeracions, identificacions i 

memoritzacions tradicionals en l’estudi de la Història.  

És ben coneguda la recurrència en la impartició de materials extremadament senzills i de baixa 

dificultat en contextos on l’alumnat presenta dificultats, bé per diversitats funcionals, bé per 

problemàtiques sorgides de la seva condició socio-econòmica. Com s’ha apuntat més amunt, 

l’Institut-Escola Trinitat Nova forma part d’un projecte on s’atribueix especial rellevància a la 

cura emocional i material de l’alumnat, amb resultats evidents sens dubte, però no incideix 

especialment en el nivell acadèmic que hauria de desenvolupar l’estudiantat. Així, tal i com situa 

molt bé Lisa Delpit (2006), la relaxació del nivell acadèmic en entorns titllats de “desafavorits” 

és un fenomen recurrent en el món urbà occidental i esdevé, malgrat les bones intencions, un 

problema afegit en introduir una nova diferència, i molt rellevant per cert, entre les classes 

acomodades i les perdedores del sistema. Així doncs, el lema de l’autora és “see their brilliance: 

do not teach less content to poor, urban children but instead, teach more!”. 

Amb el convenciment que tan sols amb un nivell de capacitats acadèmiques i personals 

l’alumnat estigmatitzat aconseguirà desenvolupar les eines necessàries per a incidir directament 

sobre la millora de les seves condicions de vida, s’ha adoptat aquesta filosofia en la confecció 

dels objectius d’aprenentatge, que comprenen i superen el coneixement factual de la Història 

per a situar-la com una tecnologia (coneixement) per al canvi social. Així doncs, els objectius que 

segueixen presenten un ordre concret destinat, en primer lloc, a adquirir les capacitats 

necessàries per a sotmetre a crítica les informacions rebudes i així bastir una interpretació 

personal i col·lectiva de la Història. Partint d’aquestes eines, els objectius cerquen 

interrelacionar el coneixement amb l’educació en valors com la justícia o la igualtat, 

desenvolupant així també les emocions empàtiques de respecte, solidaritat i reconeixement. 

Finalment, aquests aprenentatges han de ser dirigits vers la vida quotidiana, sortir de l’aula i 

incorporar-se en la realitat que viu l’alumnat, transformant-la i empoderant els i les 

protagonistes davant el repte que constitueixen les seves experiències vitals. Es tracta, doncs, 

d’integrar el coneixement teòric en la vida quotidiana, l’intent de bastir una praxis educativa 

que superi els límits imposats de l’aula i el llibre de text. 
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OBJECTIU 1. 

Deduir les motivacions i les característiques de la Guerra d’Independència Cubana 

mitjançant l’anàlisi de fonts gràfiques amb la finalitat de desenvolupar l’autonomia de 

l’alumnat en la interpretació dels fenòmens històrics. 

Aquest primer objectiu es centra en un fenomen històric concret per tal de facilitar la 

comprensió dels nous processos que es demana a l’alumnat que comenci a dominar, 

notablement l’ús autònom de fonts històriques. No obstant, es considera imprescindible iniciar 

l’alumnat en la rutina del pensament deductiu mitjançant el treball conjunt amb el docent, 

doncs és aquesta, junt amb l’anàlisi metòdic de les fonts allò que permet d’establir un criteri 

propi a partir d’un material donat. Cal demostrar a l’alumnat que és perfectament capaç de 

detectar i processar intel·lectualment la informació rellevant per sí mateix, dotant-lo de la 

motivació per anar més enllà de l’estudi memorístic. 

A nivell de contingut, cal destacar també que l’elecció de la Guerra d’Independència Cubana no 

és casual i respon a la seva idoneïtat respecte a diversos criteris: en primer lloc, a nivell històric 

es tracta del detonant d’una crisi que provocarà el cicle de conflictes següent, desembocant en 

una guerra civil i una dictadura feixista. Així mateix, també constitueix el “despertar” d’un seguit 

de pràctiques de l’horror per part de les elits espanyoles que després tindran una traducció 

directa a la Península. Per altra banda, a excepció d’un potencial alumnat d’origen cubà es tracta 

d’un conflicte poc conegut i abordat, generalment, de forma tangencial, de forma que el seu 

abordatge mitjançant les fonts històriques el fa especialment adequat per a fomentar 

l’aprenentatge per descobriment. 

En general, es pretén que el nivell de domini de les fonts en acabar les activitats se situï en un 

estat gairebé autònom, en que si bé encara no s’exigeix a l’alumnat que cerqui i seleccioni el 

material, sigui capaç d’aplicar el pensament deductiu a un material donat. A nivell de contingut, 

no es demana expertesa en el conflicte cubà, però sí que es pretén assolir una identificació 

general de les causes, conseqüències i característiques principals del conflicte.  
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OBJECTIU 2. 

Avaluar els continguts de la Viquipèdia sobre la Crisi de la Restauració Borbònica 

mitjançant la contrastació de fonts històriques amb la finalitat que l’alumnat 

desenvolupi un pensament crític envers les fonts d’informació a les que tingui accés. 

La Viquipèdia és potser el recurs més emprat per l’alumnat a l’hora d’informar-se a propòsit de 

qüestions històriques: interrogar-se sobre la seva exactitud, veracitat o exhaustivitat permet 

d’integrar l’aprenentatge procedimental anterior a un ús aplicat, de gran rellevància 

emocionalment per l’alumnat en descobrir que és capaç, no tan sols de detectar les  falsedats o 

les mancances, sinó de corregir-les assolint el tangible nivell de viquipedista. Aquí s’atorga la 

màxima prioritat a que els i les estudiants desenvolupin mètodes de contrastació de fonts i 

discursos així com una rutina de pensament que introdueixi el dubte sistemàtic sobre tot allò 

que es rep. 

A nivell de contingut, l’agregació de diversos “temes” tradicionalment tractes de forma 

segregada en els llibres de text (com la Guerra del Rif, els conflictes sindicals a Barcelona, la 

Dictadura de 1923-1931, etc.) sota un mateix paraigües ha de permetre a l’alumnat adquirir la 

perspectiva històrica necessària per a exercir l’esmentat pensament crític sobre explicacions 

concretes i circumstancials.  

Així doncs, l’objectiu verificable és clar: que l’alumnat sigui capaç de sotmetre a crítica i corregir 

textos de caire històric del nivell de la Viquipèdia mitjançant la contrastació amb l’ús de fonts 

històriques que se’ls hagin proporcionat. 

 

OBJECTIU 3. 

Reflexionar sobre els usos potencials del mètode històric per a formar-se opinions 

fonamentades mitjançant el debat col·lectiu sobre els resultats obtinguts en les anteriors 

activitats i l’elaboració d’un vídeo reflexiu amb la finalitat d’atribuir rellevància, sentit i 

significat a l’estudi de la Història. 

Es tracta de l’objectiu últim i fonamental del primer bloc temàtic i respon al desafiament llençat 

a l’alumnat (tal i com s’especifica en les activitats) sobre el sentit d’estudiar Història durant la 

secundària i més enllà. Així, es pretén emprar el mètode dialògic amb l’objectiu d’abastar una 

reflexió conjunta i individual més profunda sobre les activitats desenvolupades anteriorment: 

es tracta de repassar les tasques efectuades fins el moment (metacognició), que l’alumnat 

n’avaluï les possibilitats i utilitats (significativitat lògica) i la vinculació amb les seves pròpies 

vides (significativitat psicològica), alhora que la vista dels resultats obtinguts anteriorment ajudi 

a millorar el seu patró atributiu d’èxits. En síntesi, es tracta d’un objectiu a la vegada 
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sensibilitzador i empoderador, que aquí es considera absolutament imprescindible com a pas 

previ per a tractar esdeveniments conflictius com la Guerra Civil Espanyola i la repressió 

franquista amb l’esperit crític necessari i les eines actitudinals i procedimentals adequades. 

A nivell de contingut no cap exigir respostes prefabricades, memoritzades i repetides, sinó més 

aviat es verificarà l’assoliment de l’objectiu quan l’alumnat sigui capaç de traçar relacions 

concretes entre el contingut estudiat i les capacitats metodològiques adquirides d’una banda, i 

el seu desenvolupament com a individus lliures en tant que autònoms i crítics per una altra. Així, 

el que es demana a l’alumnat és que extregui conclusions i les debati, que en sintetitzi el resultat 

i el plasmi en un vídeo on expliqui als futurs estudiants del seu curs actual què és el més rellevant 

–i per què- del contingut treballat. 

El nivell exigit dependrà de l’expertesa prèvia de l’alumnat en aquest tipus de processos 

cognitius, variant des de la simple execució “correcta” si és la primera vegada que entren en 

contacte amb l’exigència d’extraure conclusions fins a la plasmació de correlacions concretes 

segons les capacitats prèviament adquirides. En tot cas, es tracta d’un objectiu ambiciós ha de 

ser abordat fins i tot si l’alumnat no s’ha enfrontat mai a processos similars, en aquest cas, de 

forma introductòria. 

 

OBJECTIU 4. 

Avaluar les diferents visions sobre el conflicte civil espanyol i elaborar una síntesi de 

consens per al grup classe mitjançant la contrastació d’afirmacions facilitades amb les 

fonts històriques i els coneixements prèviament adquirits, amb la finalitat d’establir un 

discurs propi sobre la Història. 

Es tracta d’un objectiu d’ampliació i consolidació dels anteriorment explicats 1 i 2. Aquí es pretén 

assolir un nivell de maduresa superior dels mètodes abans treballats en circumstàncies i 

temàtiques lleugerament diferents. Bàsicament es cerca aplicar els aprenentatges anteriorment 

adquirits mitjançant els textos a l’anàlisi d’afirmacions concloents que presenten tres visions 

sistèmiques del conflicte civil espanyol. Es farà especial èmfasi en mobilitzar, amb el suport del 

docent, tots els coneixements adquirits prèviament, tant a nivell competencial com a nivell 

conceptual, en un intent d’interpretació i síntesi. En aquest sentit, el grau d’assoliment que se 

cercarà variarà, com s’ha dit pels objectius 1 i 2, segons el punt de partida de l’alumnat, però en 

tot cas haurà de ser més exigent que en els anteriors objectius d’aprenentatge. Així, amb la 

construcció d’un discurs de la seva elecció de forma pautada però lliure en la interpretació es 

reforça paulatinament el desenvolupament de les rutines de treball i pensament plantejades 

des del principi alhora que la capacitat de treball cooperatiu, diàleg i acord en base a les 

evidències històriques, defugint així facilitar la confecció de discursos apriorístics. 
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OBJECTIU 5. 

Reflexionar col·lectivament a propòsit dels crims contra la humanitat comesos durant el 

conflicte civil espanyol mitjançant la celebració d’un cinefòrum a partir del visionat dels 

films “Mientras dure la Guerra” d’Alejandro Amenábar i “Tierra y Libertad” de Ken Loach, 

amb la finalitat d’establir una posició ètica envers els conflictes armats. 

Es tracta d’un objectiu construït amb la intenció expressa de submergir l’alumnat de ple en la 

dimensió ètica dels fenòmens històrics. En aquesta ocasió, la reflexió serà guiada mitjançant la 

contrastació del film amb la declaració universal dels drets humans i les fonts històriques 

prèviament treballades. Més enllà però d’aquesta contrastació pautada, es pretén que l’alumnat 

reflexioni i debati el més lliurement possible, atenent també les emocions que desperta un 

acostament més empàtic a la realitat del passat recent durant el visionat dels films. Durant el 

debat s’espera tractar les diferents cares de la repressió exercida, des de la violència 

revolucionària contra religiosos i persones dretanes fins a la repressió organitzada i sistemàtica 

del bàndol franquista, sense oblidar l’esclafament de la revolució anarcosindicalista durant els 

fets de maig de 1937. L’objectiu principal no consisteix en la confecció simplista d’un discurs que 

rebutja tota la violència per igual, sinó que l’alumnat tingui l’oportunitat d’analitzar i contrastar 

les motivacions i justificacions que cada col·lectiu per a exercir la repressió, prenent consciència 

així de la complexitat d’un conflicte com l’espanyol.  

Així, el nivell d’assoliment que requerirà aquest objectiu consistirà en una participació activa i 

explícita adoptant una postura ètica envers els conflictes en general i l’espanyol en particular, 

en tot cas però, no es demanarà a l’alumnat un posicionament concret ni tampoc l’establiment 

de consensos forçats. 

 

OBJECTIU 6. 

Comparar les causes i les conseqüències, així com les dimensions etiques, dels conflictes 

viscuts per la pròpia família en el lloc d’origen amb la Guerra Civil Espanyola mitjançant 

la recollida de testimonis familiars i la seva comparació amb el material treballat fins el 

moment, amb la finalitat de desenvolupar una posició ètica basada en la empatia i el 

sentit de la justícia envers els conflictes armats. 

Un objectiu dissenyat a partir de la composició de les aules en instituts-escola com el que 

s’empra de referència, on la majoria d’alumnes posseeix un ric bagatge migratori que, molt 

majoritàriament, prové de territoris que són o han estat recentment en conflicte. Es tracta 

d’acostar emocionalment l’alumnat a la temàtica del conflicte en comparar les experiències de 

la pròpia família amb les conseqüències ja estudiades del conflicte espanyol. La finalitat d’aquest 
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treball, que serà individual, és la de traçar una aproximació més íntima i emotiva vers la Història, 

a més de desenvolupar al màxim la vessant ètica dels aprenentatges d’aquesta. Es tracta d’un 

objectiu intermedi necessari per tal d’abordar amb posterioritat el concepte de Memòria 

Històrica i els seus usos. 

Amb una certa indefinició en els continguts, donada la imprevisibilitat de les històries familiars 

de l’alumnat, és un objectiu que per a ser assolit demana gran flexibilitat, sensibilitat i rapidesa 

en el suport per part de la persona docent. Per altra banda i tal i com es repeteix en els altres 

objectius d’aprenentatge, es tracta d’un objectiu que per a ser assolit comprèn els anteriors, 

amb l’explícita voluntat que cada objectiu assolit sigui com un graó més d’una escala a un 

coneixement satisfactori. 

Pel que fa al nivell concret d’exigència per a considerar assolit l’objectiu, aquest no es dirigeix 

tant a la composició d’un producte acadèmic sinó a l’establiment explícit de relacions entre 

vivències separades en el temps i l’adopció d’una posició ètica envers l’anàlisi efectuat. Així 

mateix, cal tenir en compte que no totes les posicions ètiques de l’alumnat han de coincidir, 

necessàriament entre elles, i que el més rellevant és que aquestes es fonamentin en els 

aprenentatges efectuats fins el moment. 

 

OBJECTIU 7. 

Definir Memòria Històrica i reflexionar-hi a propòsit com a element d’ètica col·lectiva per 

a incidir sobre el present i el futur mitjançant el debat col·lectiu a la llum del temari 

estudiat fins el moment, amb la finalitat d’atribuir rellevància, sentit i significat a la 

pràctica de la Memòria. 

De nou, com en l’objectiu 1, el disseny d’aquest té una finalitat introductòria a un nou concepte 

i una nova forma d’operar, no obstant i a diferència del primer, ara es compta amb un bagatge 

que pot ser posat en valor per encarar el nou repte d’aprenentatge. Per tant, es tracta d’un 

objectiu construït a partir de l’assoliment dels anteriors i, segons el grau en que aquests ho hagin 

estat, la reflexió proposada haurà de ser més o menys ambiciosa.  

A nivell de contingut, es tracta de d’arribar a una definició del nou concepte a partir de la 

discriminació de la Història i l’ús de la Història, assajant sempre de crear una definició i una 

reflexió més orientades a l’exercici de la deliberació conjunta, la participació i l’acord que a la 

rigidesa acadèmica. En altres termes, es tracta que l’alumnat extregui unes conclusions que li 

siguin operatives per assolir els propers objectius d’aprenentatge, avançant en el procés de 

desenvolupament de l’autonomia personal i de grup per encarar nous reptes. Així doncs, i com 

en l’objectiu 3, existeix en aquest objectiu la voluntat de fer transitar l’alumnat per allò que ja 
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ha après en un exercici de metacognició, i que estableixi la significativitat lògica i psicològica que 

té atribueix a la nova proposta. En aquest sentit, és indispensable guiar el debat explícitament 

en aquests termes per assegurar la presa de consciència explícita a propòsit de la rellevància del 

que s’està tractant. 

Inversament a l’alumnat, per a la persona docent el grau d’assoliment d’aquest objectiu esdevé 

un balanç decisiu de la tasca efectuada fins el moment i és per aquest motiu que l’avaluació que 

se’n planteja és estrictament formativa. D’aquesta manera, el docent ha de comprovar si 

l’alumnat es troba en condicions de mobilitzar en durant el debat els aprenentatges 

anteriorment adquirits i en quin grau per tal de prendre decisions respecte l’execució de les 

properes activitats per atènyer els objectius i, és clar, per al curs següent. 

 

OBJECTIU 8. 

Dissenyar un projecte que representi un servei a la comunitat relacionat amb la Memòria 

Històrica mitjançant un procés participatiu i de documentació amb la finalitat d’adquirir 

eines per a la participació en la vida col·lectiva, esdevenint així subjectes de ple dret de 

les relacions comunitàries. 

Com ja s’ha esmentat, el projecte educatiu de l’Institut-Escola Trinitat Nova forma part d’un 

projecte de barri enquadrat en el districte homònim. Un dels objectius més destacats d’aquest 

és convertir el centre escolar en un referent per a una vida comunitària fins ara molt malmesa, 

no tan sols en horari lectiu i en l’àmbit estrictament acadèmic, sinó també fora d’aquest horari 

i en tota qüestió que atenyi l’àmbit cultural del barri. Així doncs, res s’adiu millor a la filosofia 

del centre (i a d’altres com aquest) que traduir els aprenentatges acadèmics que s’hi verifiquen 

en un bé col·lectiu amb l’alumnat com a vector protagonista d’aquesta transferència. 

Més enllà d’aquesta idoneïtat, fixar un objectiu d’aquest estil té diverses finalitats subjacents 

que han de ser esmentades. En primer lloc, es tracta de situar els aprenentatges efectuats fins 

el moment en un plànol d’utilitat, reforçant així la premissa que un estudi de la Història per a la 

Memòria és quelcom que escapa a la formalitat acadèmica i forja un genuí desenvolupament 

personal. En segon lloc, també es tracta d’aprofundir en aquelles habilitats i valors que 

permeten conviure en comunitat de forma satisfactòria, un imperatiu segons Adorno (1998) per 

tal “d’evitar repetir la barbàrie”. En aquest sentit, la posició ètica dels i les estudiants ha 

d’implementar-se en la realitat més que en el discurs, que és on realment es demostra la 

validesa del coneixement (Marx, 1975). Finalment, el fet de desenvolupar el disseny d’un 

projecte finalitza l’itinerari intel·lectual marcat on es començava per l’anàlisi, se seguia per 

l’avaluació i, ara, s’arriba a la síntesi i creació de quelcom de nou. Resulta important subratllar 

adequadament a l’alumnat aquesta dimensió de progressió intel·lectual per evitar una 
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desconnexió del projecte amb els aprenentatges efectuats fins el moment i potenciar al màxim 

la consciència i l’autoestima de les persones que realment protagonitzen, amb les seves accions 

i decisions, aquest procés: l’alumnat. 

En altres termes, l’assoliment de l’objectiu caldrà mesurar-lo en base al seguiment de les pautes 

i mètodes de treball que es proporcioni a l’alumnat i en la relació del producte final amb els 

aprenentatges acumulats, així com en l’explícit d’aquesta relació.  

 

OBJECTIU 9. 

Comprometre’s i participar en el marc de la pròpia comunitat en la construcció d’una 

Memòria Històrica justa i útil mitjançant el desenvolupament d’un projecte extraescolar 

de servei a la comunitat amb la finalitat que l’alumnat incideixi directament sobre 

l’entorn ètic i polític que l’envolta. 

L’objectiu darrer de tot el disseny didàctic on conflueix tot el procés d’ensenyament-

aprenentatge proposat. De què serveix la Ciència Social si no incideix en la nostra forma de 

relacionar-nos amb el món que ens envolta? És una qüestió que també, i potser molt 

especialment, ens hauríem de fer els adults. Tenint en compte que d’un grup-classe de quart 

d’ESO, amb molta casualitat, en sortirà un/a  futur alumne universitari de ciències socials, si no 

cap, l’estudi de disciplines com la Història ha d’encarar-se, necessàriament, al desenvolupament 

de la vida individual i col·lectiva de l’alumnat. En aquest sentit i com es desenvolupa a la 

introducció, la Memòria, com a raó anamnètica del present i posicionament ethopolític sobre el 

passat, exigeix sortir de les aules i de les formalitats acadèmiques per encarar directament la 

realitat que envolta les persones. Es tracta de facilitar la construcció d’una praxis en l’alumnat 

que li permeti transformar l’entorn de forma col·lectiva, contra la deshumanització de ser 

transformat, individu per individu, per un entorn creat des d’instàncies separades. 

Facilitar és aquí el verb més important, doncs de cap de les maneres un aprenentatge i servei 

de les característiques que aquí es proposen pot ésser d’obligat compliment; pot realitzar-se’n 

el disseny com a exercici acadèmic, però el desenvolupament del projecte ha de seguir la 

voluntat dels protagonistes, com a exercici de la llibertat. 

En altres termes, es tracta de contribuir en el projecte comunitari endegat entorn del centre 

referència d’aquesta proposta didàctica (o en d’altres similars) afegint persones a la vida 

comunitària, creant nous espais de convivència i desenvolupament social. Concretament per a 

l’alumnat, també respon a una doble necessitat concreta que es tradueix en la mancança 

d’espais de relacions socials saludables que no siguin de pagament fora de l’horari lectiu. Així, 

aquest objectiu també conté la voluntat de transformar una necessitat en un gaudi, en el que 
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l’alumnat que ho desitgi pugui fruir d’un espai de desenvolupament col·lectiu saludable que, 

alhora, faciliti el manteniment d’unes relacions entre ells i elles que es veuen amenaçades de 

disgregació en acabar la secundària. A més, que el projecte que desenvolupin sigui creat a partir 

del seu propi coneixement i voluntat d’acció situa l’alumnat en una posició de fortalesa i 

autoestima necessària per a l’èxit del projecte, però també en molts altres àmbits de la seva 

vida futura. 

Finalment i pel que fa al nivell d’assoliment que se n’espera, cal repetir que no pot tractar-se 

d’un objectiu requerit a l’alumnat, sinó tan sols suggerit. Pot animar-se l’alumnat, i se’l pot 

motivar, i al capdavall, el volum i la qualitat de la participació extraescolar determinarà l’èxit de 

la persona docent en tot l’itinerari recorregut fins el moment. Per tant, l’avaluació que se’n pugui 

fer haurà de ser estrictament formativa i segons les pautes que marquin les expectatives i 

ambicions de les persones docents que hagin menat la implementació d’aquesta seqüència 

didàctica. 

 

ÀMBITS, DIMENSIONS I COMPETÈNCIES.  

La proposta didàctica que aquí es presenta parteix, com ja s’ha esmentat, de la convicció que 

els aprenentatges de qualitat difícilment poden compartimentar-se en disciplines específiques 

sense limitar la percepció de la persona que ha de desenvolupar-se. En aquest sentit, resta 

vigent especialment per a la secundària el vell projecte il·lustrat en el que el coneixement no 

entenia de límits entre disciplines (Garcés, 2017). Així doncs, un projecte d’emprar el 

coneixement de la Història per a la generació d’un posicionament crític sobre el passat i el 

present i el desenvolupament d’una activitat comunitària viva difícilment podia quedar 

circumscrita a les competències de la dimensió històrica, ni tan sols del denominat àmbit social: 

la necessitat de l’educació en valors per al desenvolupament d’un compromís ètic en els 

posicionaments anomenats “ciutadans”, o la pròpia implantació del mètode dialògic com un 

dels vectors principals del procés d’aprenentatge obliga, necessàriament, a explicitar i tenir 

presents les competències de l’àmbit anomenat de “cultura i valors” si es volen aprofitar al 

màxim les oportunitats que forneix un projecte com el present. 

D’altra banda, i per motius pràctics, la present proposta no es concentra en desenvolupar 

explícitament les competències anomenades “transversals” o de tercers i quarts àmbits, tot i 

que les activitats plantejades les comprenen i desenvolupen. Així, com es veurà en l’apartat 

d’activitats, l’ús de la tecnologia digital queda completament integrat en la quotidianitat del 

treball de docents i alumnes. Per altra banda, les capacitats i habilitats relacionades amb l’àmbit 

lingüístic, especialment les lecto-escriptores i les d’expressió oral, també es desenvolupen 

notablement, així com aquelles relacionades amb la capacitat d’elaborar raonaments formals i 
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desenvolupar el pensament abstracte, enquadrades, segons el currículum oficial, en l’àmbit 

matemàtic. Finalment, també resulta evident que les competències relacionades amb l’àmbit 

personal seran desenvolupades al màxim en un projecte comunitari d’aprenentatge i servei. Tal 

i com s’expressa sovint, un aprenentatge significatiu és valorat per la capacitat de la persona 

que aprèn de mobilitzar els nous coneixements adquirits i, alhora, també és condicionat per 

aquesta pròpia capacitat respecte els coneixements anteriorment adquirits (Coll i Solé, 1989, 

Carretero, 1993, Vigotsky, 1978). 

No obstant doncs, per assolir els objectius didàctics resulta necessari posar la màxima atenció 

en un nombre determinat de competències, encara que es retingui la consciència d’estar-ne 

reforçant d’altres. Així, les competències s’enumeren en els següents quadres comprenen els 

àmbits “social” i de “cultura i valors”, tenint en compte que l’especial èmfasi serà sempre en 

aquelles que atenyen l’àmbit “social”. Així mateix, cal destacar que per a cada bloc didàctic 

s’expliciten només les competències que volen treballar-se més específicament, sense perjudici 

que se’n puguin tractar d’altres per la pròpia natura dels continguts o de les activitats.  

Finalment, destacar que el nombre de competències explicitades per àmbit no necessàriament 

presenta una correlació directa amb el pes específic del darrer. Així, si bé només és esmentada 

una competència de la dimensió històrica per bloc, aquesta rebrà una atenció profunda en el 

desenvolupament de les activitats, amb l’objectiu que l’alumnat concentri els esforços 

acadèmics més formals en dominar aspectes instrumentals imprescindibles per al 

desenvolupament de la resta de competències en la temàtica que comprèn aquesta proposta 

didàctica. 

BLOC 1: PER A QUÈ ESTUDIAR HISTÒRIA?  

COMPETÈNCIA DIMENSIÓ ÀMBIT 

Aplicar els procediments de la 

recerca històrica a partir de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, 

per interpretar el passat. 

 

Històrica 

 

Social 

Formar-se un criteri propi sobre 

problemes socials rellevants per 

desenvolupar un pensament 

crític. 

 

Ciutadana 

 

Social 

Qüestionar-se i usar 

l’argumentació per superar 

prejudicis i per consolidar el 

pensament propi. 

 

Personal 

 

Cultura i Valors 
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Aplicar el diàleg i exercitar totes 

les habilitats que comporta, 

especialment per a la solució de 

conflictes interpersonals i per 

propiciar la cultura de la pau. 

 

 

Interpersonal 

 

 

Cultura i Valors 

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ 

 
 
BLOC 2: QUINS VALORS HEM DE TENIR EN COMPTE QUAN ESTUDIEM CONFLICTES?  

COMPETÈNCIA DIMENSIÓ ÀMBIT 

Analitzar els canvis i les 

continuïtats dels fets o 

fenòmens històrics per 

comprendre’n la causalitat 

històrica. 

 

Històrica 

 

Social 

Pronunciar-se i comprometre’s 

en la defensa de la justícia, la 

llibertat i la igualtat entre 

homes i dones. 

 

Ciutadana 

 

Social 

Assumir actituds ètiques 

derivades de la Declaració 

Universal dels Drets Humans 

 

Personal 

 

Cultura i Valors 

Identificar els aspectes ètics de 

cada situació i donar-hi 

respostes adients i 

preferentment innovadores. 

 

Personal 

 

Cultura i Valors 

Aplicar el diàleg i exercitar totes 

les habilitats que comporta, 

especialment per a la solució de 

conflictes interpersonals i per 

propiciar la cultura de la pau. 

 

 

Interpersonal 

 

 

Cultura i Valors 

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ 
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BLOC 3: QUÈ ÉS LA MEMÒRIA HISTÒRICA I QUÈ EN VOLEM FER? FENT COMUNITAT. 

COMPETÈNCIA DIMENSIÓ ÀMBIT 

Interpretar que el present és 

producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït 

de les decisions i accions 

actuals. 

 

Històrica 

 

Social 

Participar activament i de 

manera compromesa en 

projectes per exercir drets, 

deures i responsabilitats propis 

d’una societat democràtica. 

 

Ciutadana 

 

Social 

Actuar amb autonomia en la 

presa de decisions i ser 

responsable dels propis actes. 

 

Personal 

 

Cultura i Valors 

Aplicar el diàleg i exercitar totes 

les habilitats que comporta, 

especialment per a la solució de 

conflictes interpersonals i per 

propiciar la cultura de la pau. 

 

 

Interpersonal 

 

 

Cultura i Valors 

Analitzar críticament l’entorn 

(natural, cientificotecnològic, 

social, polític, cultural) des de la 

perspectiva ètica, 

individualment i de manera 

col·lectiva. 

 

 

Sociocultural 

 

 

Cultura i Valors 

Realitzar activitats de 

participació i de col·laboració 

que promoguin actituds de 

compromís i democràtiques. 

 

Sociocultural 

 

Cultura i Valors 

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ 
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CONTINGUTS DIDÀCTICS I CONTINGUTS CLAUS.  

A continuació s’exposen en un quadre sinòptic els continguts conceptuals inclosos en la 

proposta didàctica. Així, pot veure’s la relació entre els continguts clau, els continguts curriculars 

i els continguts específics addicionals que es desenvolupen. En aquest sentit, la inclusió d’uns o 

altres continguts mereix un breu comentari. 

Tractant-se d’una seqüència d’ampliació pensada per a impartir cada bloc després de dur a 

terme algunes parts del currículum establert, es considera que no és necessari tractar de nou 

els continguts conceptuals ja inclosos d’ordinari. Així, per exemple, no es repassen els principals 

fet, conceptes, personatges, etc... de cada període estudiat. La mirada que s’aplica en aquesta 

proposta consisteix en el tractament del conflicte històric espanyol a l’aula. Això no significa que 

el temari a estudiar sigui absent, ans el contrari, la intenció de la inclusió de nous continguts 

centrats en el conflicte és reprendre aquest temari i aprofundir-lo. 

És en aquest sentit que s’ha volgut iniciar la seqüència amb el conflicte cubà, un procés històric 

tractat sovint de forma llunyana però fundacional del període en molts aspectes. Per exemple, 

l’arribada a l’illa del general espanyol Valeriano Weyler suposà la primera experiència, almenys 

contemporània, de massius camps de concentració per a la població civil, anomenats “campos 

de reconcentración” (Stuki, 2017). Així mateix, la línia de conflicte segueix amb l’agressió 

colonial al poble rifeny i les derivades socials d’aquest conflicte i la crisi econòmica, que 

desembocarien en un greu conflicte sindical a Barcelona conegut com “els anys de plom”, al 

final, una de les justificacions per a la primera dictadura. 

Però si durant el primer bloc els continguts inclosos aprofundeixen en les causes de fons de la 

Guerra Civil Espanyola, els del segon bloc es dirigeixen, més aviat, a la seva interpretació 

d’aquesta i de la posterior repressió franquista com a episodi paradigmàtic de crims contra la 

humanitat. Així mateix, es mena a l’alumnat a una reflexió incòmoda però fructífera: tota la 

violència té el mateix caràcter? La intenció no és en absolut justificar conductes reprovables, 

sinó introduir la complexitat necessària per a distingir una vulneració de drets humans d’un crim 

contra la humanitat. Finalment, s’introdueix a mesura de l’alumnat el coneixement d’altres 

conflictes, amb la finalitat d’assentar una visió crítica sobre el fenomen. 

Per acabar, el tercer bloc introdueix les eines pròpies del tractament de la Memòria Històrica en 

societat: detecció de mals a reparar, organització civil i accions de reparació compromesa. Es 

tracta d’un contingut que en el seu aspecte concret haurà de ser creat per l’alumnat en funció 

del projecte de servei a la comunitat que dissenyi i, si la dinàmica proposada funciona, dugui a 

terme. 
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Quadre de continguts didàctics. 

Bloc Temàtic Continguts Clau 
Continguts curriculars 

de quart curs. 

Continguts conceptuals 

específics. 

 

 

 

 

Per a què estudiar 

Història? 

 

CC1. Textos de les 

ciències socials: 

descripció, explicació, 

justificació, interpretació i 

argumentació, i 

vocabulari propi. 

CC2. Estratègies 

comunicatives en 

situacions d’interacció 

oral. 

CC5. Fonts Primàries i 

secundàries. 

CC29. Focus de conflicte. 

 

 

 

 

El món contemporani: 

 

-La Restauració a Espanya 

i la Dictadura de Primo de 

Rivera. 

La Crisi de la Restauració 

Borbònica (1898-1931): 

-La Guerra 

d’Independència Cubana. 

-L’agressió colonial al Rif i 

la Setmana Tràgica. 

-El conflicte sindical i els 

“anys de plom”. 

-La dictadura de Primo de 

Rivera. 

 

-Anàlisi de fonts 

històriques i contrastació 

de discursos. 

-Reflexió sobre l’estudi de 

la Història. 

 

 

 

Quins valors hem de 

tenir en compte quan 

estudiem un conflicte? 

CC6. Vincles entre el 

passat, el present i el 

futur. L’empatia històrica.  

CC7.La memòria històrica. 

CC8. Elements de canvi i 

continuïtat entre etapes 

històriques. Arrels 

històriques de la 

contemporaneïtat. 

CC9. El passat i el present 

de Catalunya en el 

context d’Espanya i 

d’Europa. 

CC28. Situacions de 

desigualtat, injustícia i 

discriminació.  

El món contemporani: 

 

-La II República. La Guerra 

Civil Espanyola. 

 

-La dictadura de Franco. 

 

-Resolució de conflictes. 

Funció de la memòria 

històrica. 

El conflicte civil espanyol 

(1931-1950): 

 

-Causes, conseqüències i 

característiques del 

conflicte espanyol. 

-Vulneració de drets 

humans i crims contra la 

humanitat durant el 

conflicte espanyol. 

-Diferents bàndols, 

diferents violències. 

-Visió comparada de 

conflictes diversos. 

 

 

 

Què és i què en volem 

fer de la Memòria 

Històrica? Fent 

comunitat. 

 

CC6. Vincles entre el 

passat, el present i el 

futur. L’empatia històrica. 

CC7.La memòria històrica. 

CC27. Drets humans. 

El món actual: 

 

-Els lligams entre present 

i passat: continuïtats i 

canvis a l’Europa del 

segle XX al XXI. 

 

-Definició i 

contextualització del 

terme memòria històrica. 
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CC28. Situacions de 

desigualtat, injustícia i 

discriminació.  

 

-Resolució de conflictes. 

Funció de la memòria 

històrica. 

-La Memòria Històrica al 

servei de la comunitat. 

 

-Mètodes 

d’autoorganització. 

 

 

 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que segueixen han estat dissenyades, com ja s’ha 

esmentat anteriorment, com una seqüència complementària al temari impartit de forma regular 

en el marc d’escoles titllades “d’alta complexitat”. Així mateix, responen directament a la 

consecució dels objectius d’aprenentatge plantejats. Aquest darrer punt és de rellevància, doncs 

amb aquesta priorització s’ha volgut evitar al màxim el disseny de les activitats en base als 

desitjos del docent respecte a les activitats i, sobretot, als prejudicis implícits sobre el nivell de 

l’aula que sistemàticament llasten el desenvolupament acadèmic i personal de l’alumnat de 

classe treballadora (Braddock i Slavin, 1992). 

Així doncs, un cop fixats els objectius d’aprenentatge s’han fixat alguns paràmetres destinats a 

modelar el disseny de les activitats, a saber, a) la motivació de l’alumnat; b) el mètode 

d’aproximació al coneixement ;  c) la metodologia didàctica i d) les mesures d’atenció a la 

diversitat. 

 

LA MOTIVACIÓ DE L’ALUMNAT  

En parlar popularment de la motivació de l’alumnat sovint es fa al·lusió al grau de diversió que 

forneix una activitat i, sovint, aquesta es contraposa a l’esforç demanat per a realitzar-se. Tot i 

que aquesta afirmació pugui semblar simplista és a la base d’una recurrent infantilització de 

l’alumnat adolescent (i a vegades adult, també) en el que les expectatives es bolquen en la 

realització en sí de les activitats deixant completament de banda aspectes rellevants com 

l’atribució de sentit i valor al treball. Aquesta aproximació desinformada a la motivació de 

l’alumnat incideix, a més, en una letal rebaixa de les expectatives d’aprenentatge i forja una 

autoimatge i un patró atributiu negatiu en correlacionar directament volum de treball i diversió 

amb èxit acadèmic (Garcia i Doménech, 2002). Addicionalment, en contextos titllats “d’alta 

complexitat” les expectatives d’aprenentatge compartides per personal docent i alumnat són 

sovint especialment baixes (Braddock i Slavin, 1992) a despit de la bona voluntat esmerçada i la 
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concentració del personal docent en la cura dels menors, un aspecte necessari però que deslligat 

de les expectatives acadèmiques pot generar sentiments d’indefensió i baixa autoestima en 

l’alumnat (Delpit, 1996). 

Per contra, en el disseny i l’execució prevista de les activitats que s’exposen ha estat elaborat 

tenint en compte, per a cada activitat, els components de la motivació descrits per Pintrich i De 

Groot (1990). Així, els autors sostenen que en la motivació per a realitzar un tasca i, en 

conseqüència la capacitat per a efectuar-la exitosament, hi intervenen tres tipus de 

components. 

El primer, que anomenen “d’expectativa”, es relaciona directament amb la percepció de les 

pròpies capacitats envers la dificultat de la tasca a realitzar i ve directament determinada per 

l’autoconcepte i l’autoestima de l’alumnat (Pintrich, 1989). El segon component, que anomenen 

de “valor”, fa referència a la percepció del sentit que té la tasca en sí mateixa en relació als 

desitjos i voluntats de l’alumne. Així, una tasca percebuda com a imposada i sense sentit tan sols 

rebrà l’extrínseca motivació del “premi-càstig”, mentre que una tasca percebuda com a rellevant 

en referència a les preferències personals serà objecte d’una atenció sorgida del propi interès 

(Garcia i Doménech, 2002). Finalment, també es contempla el component “afectiu”, que es 

relaciona amb els sentiments que desperta la tasca a l’hora d’executar-la i és, generalment, 

l’aspecte que rep l’atenció principal (Pintrich i De Groot, 1990). 

En consideració a aquests components la present proposta didàctica assaja situar, en primer 

lloc, unes expectatives d’aprenentatge el més elevades possible. Així, ja des de la redacció dels 

objectius d’aprenentatge fins al disseny de les tasques concretes es busca assolir funcions 

cognitives d’ordre superior, partint de l’anàlisi per arribar a les síntesis, passant, és clar, per la 

fase d’avaluació del coneixement rebut. En aquesta línia, es tracta de defugir els aprenentatges 

percebuts com a simples i voluminosos, en els que el propi alumnat es veu incapaç de 

memoritzar tota la informació i, per tant, d’arribar en algun moment a ser protagonista del 

coneixement, tal i com manifesten recurrentment segons la meva pròpia experiència. 

Així, tasques dissenyades en aquesta seqüència com ser capaços i capaces d’esdevenir 

Viquipedistes, d’arribar a tenir les eines per a qüestionar un discurs d’autoritat com el de la 

persona docent o de dissenyar i implementar un projecte de servei a la comunitat, traslladen a 

l’alumnat un missatge de confiança en les seves capacitats per a desenvolupar-se més enllà de 

la simple recepció i repetició de continguts, en un treball destinat a augmentar el seu 

autoconcepte. A més, l’activitat dissenyada per a comparar els conflictes dels territoris 

constitutius del seu bagatge migratori amb el de la terra d’acollida busca atribuir rellevància a 

la seva experiència i la de les seves famílies i persones properes, augmentant notablement la 

seva autoestima en ser objecte d’interès i subjecte de coneixements rellevants. 
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Pel que fa al component de “valor”, s’ha tingut en compte un augment progressiu d’aquest 

component en el disseny de les activitats amb l’objectiu de maximitzar el procés de presa de 

consciència, assajant així que sigui el propi alumnat el que per un procés de descoberta 

acompanyada atribueixi sentit i significat a les tasques realitzades. No obstant, aquí el rol de la 

persona docent també és molt rellevant en subratllar explícitament la importància de les metes 

plantejades així com la vàlua del treball de l’alumnat. 

El primer i el segon bloc doncs, concentren el sentit i la rellevància de l’estudi de la Història en 

la comprensió autònoma del món que envolta l’alumnat mitjançant l’adquisició d’eines per a 

detectar falsedats, parcialitats, etc. i d’adquirir un visió genuïna i reconeguda plasmada en els 

materials de la seva creació. És el que de forma col·loquial podria citar-se com “Estudiar Història 

per a que no et prenguin el pèl”. Addicionalment, la concreció de les activitats també presenta 

alguns afegits que pretenen obtenir un valor intrínsec en sí mateixos alhora que esdevenen 

graons en una escala sense límits imposats. És el cas d’esdevenir viquipedistes, agradi o no un 

autèntic referent en la cosmovisió de l’alumnat de l’era digital, com també ocupar l’espai del 

docent editant material didàctic per a l’alumnat del curs següent i, és clar, gaudir d’un espai de 

debat on les seves observacions i conclusions siguin valorades per la persona docent i els iguals. 

Pel que fa al tercer bloc, aquest component muda en acció en un aprenentatge-servei que busca, 

en l’aspecte de la motivació, facilitar la descoberta per part de l’alumnat de la seva capacitat i 

llibertat d’obrar. Així, es tracta de situar les persones de quinze i setze anys en un estadi el més 

pròxim possible a l’adultesa en participar com iguals de la vida de la comunitat. Per a reeixir, es 

considera aquí absolutament necessari que sigui el propi alumnat qui esculli l’acció a realitzar i 

en dissenyi les característiques, per a reforçar el sentit de les seves accions en incidir 

directament sobre els seus desitjos i necessitats percebudes en la vida fora del centre escolar. 

És també per aquest motiu que l’execució prevista de l’APS és concebuda com un extraescolar 

voluntari, per defugir, tant per imperatius ètics com pràctics, la imposició del treball, que tan 

sols és font de sense-sentits. Es tracta doncs, de situar l’alumnat en la tessitura de desenvolupar 

una tasca del màxim valor: transformar la realitat que l’envolta o, dit d’altra manera, canviar el 

món.  

Finalment, i pel que fa al component afectiu envers les tasques a realitzar, s’ha prioritzat la 

potenciació de les fortaleses i els espais de confort per sobre de la diversió banal. Senzillament, 

i com s’explica en referència al mètode didàctic emprat, totes les activitats busquen activament 

reforçar l’autoestima i la seguretat de l’alumnat en les seves capacitats, el reconeixement de la 

seva maduresa i la rellevància de les seves accions mitjançant el reconeixement entre iguals. 

Addicionalment, també s’ha intentat evitar al màxim les tasques feixugues i repetitives, alhora 

que es potenciava el plaer d’expressar en llibertat les pròpies opinions i la disponibilitat de 

gairebé tots els esforços per a concentrar-los en els aspectes més rellevants. 
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EL MÈTODE D’APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT  

El disseny de les activitats pel que fa a l’aproximació al coneixement respon, d’entrada, al 

principi d’autonomia, per el qual els éssers humans tan sols es desenvolupen en plenitud quan 

les seves accions revesteixen “intencionalitat”, “coneixement” i “absència de control extern”, 

entès el darrer com a limitació contra la voluntat de la persona (Beauchamp i Childress, 2013). 

Tot i que sovint es contraposa aquest principi al de “beneficiència”, l’opinió bioètica que genera 

més consens considera aquesta contraposició una fal·làcia en esdevenir impossible una acció 

benefactora sense el consentiment de les persones afectades i planteja el “consentiment 

informat” com la fórmula per a compaginar ambdós principis (Gracia, 2008). 

Traslladats a l’adquisició de coneixements en el marc de l’educació secundària obligatòria 

aquests principis abstractes, suposen l’obligació de generar un marc d’aprenentatges on 

l’alumnat desenvolupa les pròpies capacitats per a enfrontar-se al coneixement amb autonomia. 

En aquest sentit, cal  no oblidar que per una simple llei de vida els i les adolescents presents a 

l’aula aviat seran adults i únics responsables de les seves accions i coneixements, de què serviria 

una educació que no admetés aquest fet i proporcionés les eines necessàries per a exercir 

aquestes responsabilitats? 

Pel que fa a l’estudi de la Història en sí, això suposa superar definitivament el mètode memorístic 

i declaratiu tradicional per el qual es presenten tot un seguit de coneixements factuals 

desproveïts d’anàlisi que han de ser memoritzats i repetits més com una curiositat cultural que 

com un coneixement útil per a la vida. Expressat d’aquesta manera sembla evident la manca de 

sentit d’un temari dedicat a un exercici com aquest però algunes visions molt esteses sobre la 

Història eleven aquest exercici a la categoria de finalitat en atribuir a la disciplina el rol de la 

creació d’identitats col·lectives, en les formes més grolleres assajant d’imposar una identitat 

concreta (Lull i Micó, 1997), o creant una “consciència històrica” d’arrels culturalistes en les 

formes més subtils, especialment entre la historiografia de tradició alemana i germànica en 

general (Rüsen, 2004). Es tracta doncs, d’un mètode d’aproximació al coneixement de la Història 

que situa l’alumnat en una posició contrària al principi d’autonomia, doncs li nega les eines per 

al seu propi anàlisi dels processos històrics. 

En contraposició als discursos factuals tancats doncs, les activitats que es presenten més avall 

assagen de facilitar el desenvolupament del que ha vingut anomenant-se “pensament històric” 

(Lee, 2005), caracteritzat per l’aplicació de processos de segon ordre, en especial “font i prova”, 

“causes i conseqüències”, “empatia històrica”, “canvi i continuïtat”, “rellevància” i “dimensió 

ètica” (Seixas i Morton, 2013). Com es venia apuntant des del principi d’aquestes pàgines, els 

dos darrers d’aquests processos en la seva vessant col·lectiva esdevenen l’element valoratiu 

constituent de l’anomenada “Memòria Històrica”. Tot plegat, suposa aproximar-se al 
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coneixement factual de la Història com a “problema” que ateny directament la realitat present, 

on les fonts històriques proporcionen els elements d’incògnita que cal abordar mitjançant un 

mètode delimitat i uns conceptes d’abast teòric (Kula, 1973; Braudel, 1949).  

Així mateix, acceptar la definició anteriorment proposada de “Memòria Històrica” comporta l’ús 

dels coneixements històrics disponibles per a la seva elaboració i praxis. En aquest punt, s’entén 

que tan sols uns coneixements històrics constituïts mitjançant un mètode crític que en permeti 

la seva avaluació o revisió seran capaços de traçar una base no manipulable des d’instàncies de 

poder (Gassiot i Palomar, 2000). 

En el context de les aules de secundària aquesta exigència de mètode es tradueix en la necessitat 

d’abordar l’estudi de les fonts històriques i, sigui quin sigui el nivell de l’alumnat, la seva 

contrastació amb els discursos elaborats que es presenten en materials propers com els llibres 

de text o diverses fonts virtuals. Aquest treball de les fonts ha de dirigir-se forçosament a 

l’avaluació d’aquests discursos, amb l’objectiu de desplegar tots els paràmetres esmentats de 

l’anomenat “pensament històric”. D’altra banda, resulta gairebé evident que tant sols els 

mètodes que comprenen la indagació com a eix vertebrador podran satisfer aquesta exigència 

(Gómez-Carrasco, Ortuño, Miralles, 2018), doncs del contrari l’alumnat seguirà rebrà els 

conceptes de segon ordre desproveïts de sentit o significat en no tenir una traducció a la seva 

realitat. No es tracta en absolut que l’alumnat esdevingui professional o “expert” en la matèria, 

però sí que assoleixi una competència suficient en la matèria per a consolidar aquestes habilitats 

per al futur. 

Aquest és doncs, el mètode que empren les activitats proposades començant per una anàlisi 

guiat de les fonts i la contrastació dels discursos, en aquest cas de la Viquipèdia. Primer, en 

l’activitat 1 es fa de forma guiada i conjunta amb la persona docent, per a després fomentar el 

treball autònom en el mètode en l’activitat 2. Seguint el fil, l’activitat 3 planteja els problemes 

de la “rellevància” i introdueix la “dimensió ètica”, tot i que de manera preliminar. Ja en el segon 

bloc, l’activitat anomenada “gimcana deliberativa” mou l’alumnat vers la complerta mobilització 

dels seus coneixements i del seu pensament històric, per a introduir definitivament l’esmentada 

“dimensió ètica” en el cinefòrum.  

Aquest camí dissenyat on l’alumnat desenvolupa progressivament les seves habilitats de 

pensament històric arriba al punt de trobada amb la Memòria Històrica al final del segon bloc, 

on l’activitat “experiències compartides” esdevé ja una activitat més pròpia de la Memòria que 

de la Història. No obstant, la clau de l’activitat és que l’alumnat encara no veu aquest pas i 

mobilitza de nou les habilitats adquirides recentment per a la nova tasca. Serà ja iniciat el tercer 

bloc que es fixarà l’atenció en aquesta diferència i se submergirà en la constitució i praxis d’una 

Memòria Històrica compartida a nivell d’aula durant el disseny de l’aprenentatge i servei previst.  
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Precisament, com podrà observar-se l’aprenentatge i servei no es preveu desenvolupar en el 

marc lectiu, que només comprèn el seu disseny per part de l’alumnat. Ambdues coses, tant 

disseny participatiu com el caràcter voluntari i extraescolar de la seva execució, apunten 

directament vers el desenvolupament del principi d’autonomia en l’alumnat ja que és, en opinió 

de l’autor d’aquesta proposta, l’única manera d’evitar definitivament que un aprenentatge i 

servei pugui ser percebut per l’alumnat com uns “treballs forçats”. Així, no serà tant rellevant la 

dimensió que adquireixi el projecte resultant com el camí que haurà fet l’alumnat per a 

dissenyar-lo, de nou, mobilitzant coneixements i competències de la Història i la Memòria, però 

aquest cop per a un objectiu que depassa les fronteres acadèmiques. 

Per altra banda, com podrà observar-se en les activitats, l’element d’indagació és present en 

pràcticament tots els passos, amb vocació d’establir una rutina de pensament en la que 

l’alumnat no tan sols qüestioni allò que se li presenta sinó que mobilitzi les habilitats que 

adquireix per a completar i contrastar totes les informacions, amb la finalitat de promoure el 

sentit crític i el pensament independent. 

Pel que fa al continguts conceptuals propis de la disciplina, el que podríem anomenar la Història 

“substantiva” (Bate, 1998), el caràcter de seqüència d’ampliació que revesteix la proposta 

assumeix que aquesta ha estat impartida en la docència regular i no s’ocupa amb exhaustivitat 

d’aquest aspecte. Algunes qüestions però sí que són introduïdes mitjançant les activitats amb el 

doble objectiu de reforçar els aprenentatges anteriorment efectuats i de contextualitzar-los en 

un marc més ampli, que és al cap i a la fi el que els atribueix sentit (Braudel, 1949). En tot cas, 

donat que la seqüència es proposa tractar específicament les situacions de conflicte, serà aquest 

el protagonista dels continguts factuals que apareixen. Això no significa que l’element bèl·lic 

sigui predominant, sinó que contràriament és el conflicte social que precedeix, comprèn i/o es 

desprèn del fenomen guerrer el que es treballa amb més profunditat, ja que, de nou, és aquell 

que té la capacitat de depassar la simple declaració de fets. 

El primer bloc s’inicia amb la Guerra d’Independència Cubana, i aquesta elecció no és aleatòria 

ja que es tracta del conflicte que podríem anomenar “constituent” de la crisi de la restauració 

espanyola i, en conseqüència, del llarg desenvolupament de violències de la primera meitat del 

segle XX, (Peris, 2016, Díez, 2010). Ho és pel que fa al paper de l’estament militar en la 

perpetració de crims contra la humanitat, també ho és pel que fa a la permanent crisi de capitals 

que afectarà tant durament el conflicte entre burgesia i classe treballadora, alhora que 

constitueix el detonant definitiu de les reclamacions d’autonomia d’una molt perjudicada 

burgesia catalana.  

Així doncs, amb el degut suport docent, els continguts conceptuals estan dissenyats per a que 

l’alumnat pugui seguir la línia de causalitat que porta de la guerra cubana a la del marroc (XXXX), 

d’aquesta a l’esclat social de la setmana tràgica i els anomenats “anys de plom”, i d’aquests a la 
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primera dictadura, la II República i la Guerra Civil i la repressió de postguerra com a colofó d’un 

conflicte llarg i mal tractat (Díez, 2010). En aquest sentit, es molt recomanable “estirar” la 

cronologia del conflicte fins els volts de 1950, quan la resistència guerrillera a la dictadura queda 

com quelcom de testimonial (Gimenez, 2011). Aquest “estirament” es recomana tant per a les 

sessions ordinàries d’estudi de la Guerra Civil Espanyola com en el tractament específic de les 

presents activitats d’ampliació, amb l’objectiu principal que l’alumnat pugui, d’una banda, 

assolir una comprensió heurística del conflicte, i d’altra banda que la inclusió de les múltiples 

modalitats de conflicte que es desenvoluparen a l’Espanya del segle XX poden ser comparades 

amb gairebé qualsevol conflicte recent a nivell mundial, tal i com es proposa en l’activitat 

“Experiències compartides”. 

Sobre el tractament que rep el conflicte, en primer lloc cal fer un esclariment respecte a les fonts 

emprades per a que l’alumnat les analitzi, i és que algunes d’elles constitueixen elements de 

forta càrrega emotiva: imatges punyents, relats durs o vídeos i ordres d’una cruesa notable. No 

es tracta de ferir la sensibilitat de l’alumnat i caldrà treballar-les amb molta cura. No obstant, el 

criteri emprat en la seva inclusió ha estat el de no “maquillar” en absolut el rostre del conflicte 

a instàncies de treballar amb plenitud l’educació en valors i la cultura per la pau. 

 

LA METODOLOGIA DIDÀCTICA GENERAL 

 En tractar-se d’una seqüència didàctica pensada expressament per a centres estigmatitzats amb 

l’etiqueta “d’alta complexitat”, on les problemàtiques d’ordre socioeconòmic abasten extrems 

com els descrits en la introducció, la metodologia didàctica escollida no podia ser, en virtut de 

tot l’expressat fins ara, altra que l’anomenat dialògic per Paulo Freire (2012).  

Més enllà d’un mètode concret, Freire ens proposa una filosofia pedagògica que entronca per a 

l’Amèrica Llatina de la segona meitat de segle XX, amb la tradició llibertària i racionalista europea 

de la primera meitat. Una tradició que tingué gran prèdica a Catalunya i que pels volts de 1936, 

just abans que es fes pública i universal per un decret de la Generalitat del 27 de juliol de 1936, 

ja comptava amb més de 120 escoles hereves de la tasca del malaguanyat Francesc Ferrer i 

Guàrdia i la seva Escola Moderna (Cortavitarte, 2019). A valors comuns com l’anomenada 

educació integral (Stirner, 2014), la llibertat de l’alumnat i el caràcter no disciplinari de 

l’educació o el paper de l’educador com acompanyant en l’aprenentatge cal afegir-hi el sentit 

de l’educació: una educació com a pràctica de la llibertat, sempre orientada a transformar la 

realitat social de forma obertament compromesa i sense dogmatismes ni dependències 

programàtiques, més que les que imposin les necessitats dels pròpies educats. Encara que 

l’educació reglada contingui aquestes dependències, és possible encabir-hi la resta de 

condicions, exactament el que assaja de fer aquesta proposta didàctica. 
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La concepció dialògica de l’educació situa la contradicció opressors-oprimits com a element 

principal en l’acció de l’educador, que, alhora, es concreta en el desplegament d’altres com 

l’objectivació dels humans front a la plenitud dels subjectes, la voluntat humana de ser més front 

al desig de tenir més, i, és clar, la contradicció existent en l’educació convencional entre 

educadors i educats (Freire, 2012). Precisament, es tracta de situar la natura humana  en una 

corrent de pensament que la descriu com un ésser per a sí en oposició a la resta d’animals que 

són en sí (Flórez, 1983). Aquesta darrera afirmació és la que sustenta en darrera instància la visió 

humanista de la realitat social, en la que els humans se separen de les determinacions naturals 

i empren la cultura com a forma d’aprehendre i transformar el món, no s’adapten, sinó que 

adapten: l’ésser humà és actiu i protagonista de la seva descoberta del món junt amb els seus 

iguals o, dit contràriament, tota situació de recepció passiva de l’entorn social i natural és 

deshumanitzant, tota creació social protagonitzada per uns humans sobre els altres, mers 

receptors, nega el caràcter de subjecte dels darrers (Marx, 1975). 

Per a Freire (2012), la superació de la contradicció educador-educat i per tant, en l’àmbit de 

l’educació la superació opressor-oprimit, la constitueix l’educació com a forma d’alliberament, 

com a pràctica de la llibertat en la creació d’un nou nosaltres. Per a aquesta tasca se’ns proposa 

el mètode dialògic, on la contradicció es desplaça fora de la comunitat educativa i se situa entre 

aquesta i el món que pretén transformar. 

El punt neuràlgic on es recolza aquesta concepció de l’educació és indiscutiblement el diàleg. 

Diàleg entès no tan sols com a conversa oral o intercanvi d’opinions, sinó diàleg com a constructe 

intel·lectual col·lectiu, que a la vegada és generador de noves realitats (Zelený, 1978). La paraula, 

punt de partida de la trobada entre éssers humans, no tan sols permet aprehendre el món i 

conceptualitzar-lo, sinó que obliga, en un vertader diàleg, als interlocutors a re-conèixerse, a 

esdevenir subjectes protagonistes. Si l’educació autoritària tracta el coneixement com quelcom 

d’unívoc, en l’educació dialògica és tractat com un problema polièdric, com un repte que permet 

que els individus emergeixin de la massa i recuperin la consciència del món (Freire, 1989 i 2012). 

D’aquesta manera, el diàleg travessa tots els estadis d’aquesta filosofia educativa, des del 

diagnòstic inicial fins a l’execució didàctica, passant per la programació docent i la construcció 

dels continguts en una llarga investigació prèvia per part dels docents que ha rebut, ja d’inici, la 

participació d’aquells que hauran de formar-se amb els educadors. I és que el coneixement que 

es proposa no és una propietat que pugui atorgar-se a voluntat, cal aprendre segons les vides 

de les persones implicades i això implica que elles mateixes condicionaran què es debatrà o a 

partir de què es debatrà.  

El pas decisiu del mètode consisteix en la reflexió col·lectiva sobre el món conegut a partir del 

que Freire (2012) anomena “paraules generadores” i “temàtiques generadores”. Es tracta de 

desvelar la realitat passant del coneixement concret a l’abstracció, de realitzar codificacions i 
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abstraccions dels fets quotidians que després siguin aplicables a d’altres realitats concretes, ara 

sí, fent ús de la consciència.  

Per altra banda, el paper de la persona educadora és decisiu i alhora crític, doncs és on realment 

es fa la distinció amb una educació de tall autoritari: no es tracta de transmetre sabers, ni tan 

sols de facilitar-los, ans de fornir unes eines, mitjançant el diàleg, per a que les comunitats en 

procés d’aprenentatge investiguin elles mateixes el seu propi món (Padrós i Flecha, 2014). 

En aquesta línia, es concep l’ésser humà com a fruït de la seva pròpia praxis, entesa com a 

superació de la dicotomia entre reflexió i acció. I el diàleg, en articular-se materialment en ones 

sonores, en disposar les persones en un espai, és un inici de praxis. Si en l’educació autoritària 

primer s’ensenya, després s’aprèn i, finalment, s’actua, en el mètode dialògic el coneixement és 

construït per a no escindir aquests moments. Això no significa, és clar, que no hi hagi moments 

d’una cosa o d’una altra, sinó que el concepte de praxis suggereix que ambdues apareixen 

sempre de forma vinculada. 

Un simple repàs a les activitats proposades delatarà la inclusió d’aquest mètode-filosofia en tots 

i cada un dels estadis, i fóra repetitiu detallar-ne la relació de cada activitat. Per contra, sí resulta 

interessant fer esment a una qüestió que han menat el disseny concret de la seqüència en 

aquests termes. 

Es tracta de l’aparició progressiva del debat com a instrument d’aprenentatge, i és que no pot 

assumir-se directament que l’alumnat està proveït de les eines necessàries per a desenvolupar 

aquesta tècnica de forma productiva. A elements com possibles dificultats d’expressió cal sumar 

una més que probable desorientació inicial si l’alumnat no està habituat a aquest tipus de 

pràctiques, tal i com la primera aplicació parcial d’aquesta seqüència va posar de manifest. Així 

doncs, cal aprendre també a debatre i a dialogar, un requeriment que al cap i a la fi pot constituir 

una finalitat en sí mateixa.  

D’aquesta manera les sessions contenen sempre un treball col·lectiu basat en l’experiència 

dialògica, però amb diferent intensitat i pauta. D’entrada, en l’activitat 1, el debat és instigat 

insistentment per la persona docent performativitzat en un joc de deducció amb les fonts i de 

valoració d’un text. Després, aquest ja s’implementa de forma més explícita en les activitats 2 i 

3, tant en petits grups com de forma col·lectiva, tot i que es limita a una exposició de resultats i 

a l’observació de la relació existent entre aquests.  

Coincidint amb el canvi de bloc, el debat s’enriqueix progressivament en introduir la deliberació 

col·lectiva en les diverses activitats que s’hi desenvolupen, tot i que de manera molt pautada i 

encara amb una intervenció i supervisió molt intensa de la persona docent. 

Finalment, al tercer bloc s’introdueix una major llibertat en els debats en fer responsable a 

l’alumnat de la seva organització i conducció, de manera que la persona docent esdevé un 
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membre més del grup. Per a reeixir en aquest punt, s’ha considerat imprescindible introduir el 

mètode assembleari com a instrument de pauta i orientació per a l’organització respectuosa i 

eficient entre iguals. Contra el que vulgarment es pensa, el mètode assembleari no és una 

ideologia en sí mateixa, sinó que tan sols és el mètode d’organització entre persones basat en 

el diàleg i l’autonomia personal (Lorenzo i Martínez, 2005). Així mateix, també s’inclou un útil 

manual, tant per a la persona docent en l’apartat de recursos, com per a l’alumnat que hi vulgui 

aprofundir al seu quadern. 

Pel que fa a les tècniques i recursos auxiliars que s’han emprat, el criteri sempre ha estat que es 

tractés de metodologies actives on el protagonisme recaigués sobre l’alumnat. És el cas del 

freqüent ús dels aquí anomenats “grups d’expertesa”, una variant de la metodologia puzle 

d’Aronson (Traver i García, 2006), on es privilegia el treball cooperatiu.  

La tècnica emprada més rellevant però i que mereix un comentari específic és l’aprenentatge i 

servei, que comprèn tot el tercer bloc d’activitats proposades. Es tracta d’un mètode actiu 

destinat a fer convergir l’aprenentatge amb la satisfacció de diverses necessitats socials 

(Rodriguez-Gallego i Ordóñez-Sierra, 2015), i tot i que molt sovint es considera un mètode 

especialment adequat per al desenvolupament professional de l’alumnat (Verjee, 2010) els 

pilars que el fonamenten, això és, l’educació en valors i l’educació per a la ciutadania (Carbonell, 

2016) esdevenen especialment apropiats per al treball didàctic d’elements socialment 

conflictius com el passat recent. 

En aquest cas concret, el propi context d’iniciativa comunitària que presenta el projecte escolar 

on s’inscriu (Cívico, Sanagustín i Artigal, 2019) junt amb la voluntat anteriorment expressada 

que aquestes activitats complementàries suposessin una oportunitat d’educació integral i per a 

la vida, feia especialment aconsellable la introducció d’aquesta pràctica. 

Tot i que es tracta d’un mètode complex i difícil d’abordar, també per a la persona docent, les 

seves potencialitats només tenen el límit en l’acció política formal, tal i com expressa el Centre 

Promotor de l’Aprenentatge i Servei. En aquest sentit, en l’apartat de recursos per a la persona 

docent es troba la direcció web d’aquest centre, plena de recursos i experiències d’actuació que 

seran de gran utilitat per tal de dur a terme el projecte. 

D’altra banda, l’aprenentatge i servei que aquí es planteja parteix directament del treball amb 

l’alumnat en termes de justícia restaurativa com a mètode de solució de conflictes (Wachtel, 

2008). En conseqüència, el que es demana de l’alumnat és el desenvolupament d’una mirada 

sobre les situacions d’injustícia derivades de conflictes centrada en la reparació del dany causat, 

potser la principal eina per a la superació d’un conflicte per vies pacífiques. 

En aquest sentit, s’ha considerat imprescindible situar el nosaltres del grup-classe com a 

epicentre de la reflexió. Aquest fet es deu en primer lloc a l’estratègia de creació de comunitats 
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abans descrita, i en segon lloc a la voluntat d’abandonar pràctiques assistencialistes que tan sols 

perduren circumstancialment. És també per aquests motius que es busca el disseny del propi 

APS per part de l’alumnat, com a forma d’autoconeixement col·lectiu i de transformació de la 

realitat social immediata. 

Finalment, es contempla l’execució del projecte de forma extralectiva per diversos motius, 

alguns ja exposats, el principal però és la voluntat que l’acció de l’alumnat sigui genuïna i parteixi 

de les seves conviccions, en part construïdes amb les activitats proposades. Dit a la inversa, 

podria resultar de dubtosa utilitat l’aprenentatge en un treball a la comunitat programat per 

tercers i executat en el marc d’una obligatorietat.  

 

MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT  

Tant les activitats que es descriuen a continuació com els materials recollits al quadern de 

l’alumnat han tingut en compte alguns aspectes rellevants de cara a l’atenció a la diversitat, amb 

la intenció que l’aula on es desenvolupi l’activitat sigui el més plenament inclusiva possible. 

En primer lloc es troba la mesura menys habitual i en realitat descrita just en l’apartat anterior. 

Es tracta de l’aplicació del mètode dialògic que en integrar les inquietuds i formes d’expressió 

de l’alumnat, esdevé la forma principal d’inclusió en el pla socioeconòmic, que el decret 

d’inclusió tracta d’una forma molt superficial (Decret 150/2017, de 17 d’octubre). D’altra banda, 

el propi mètode esdevé també una forma d’inclusió de l’alumnat que presenti trastorns de 

conducta, doncs és el suficientment flexible com per acollir necessitats d’expressió i formes de 

treballar molt diverses. 

Pel que fa a la diversitat física, la integració en les fonts històriques de material molt divers a 

nivell visual, lector i auditiu, amb alguns vídeos que en realitat són discursos on es pot prescindir 

de la imatge, assegura que cap alumne pugui quedar al marge de les activitats. 

Addicionalment, podrà comprovar-se com algunes de les sessions presenten la recomanació 

d’incloure, com a mínim, una segona persona docent durant l’activitat, una pràctica cada vegada 

més estesa gràcies a la redistribució d’horaris i que presenta enormes avantatges (Cívico, 

Sanagustín i Artigal, 2019), especialment en les activitats que requereixen de treball autònom 

de l’alumnat. 

Finalment, assenyalar que la proposta s’ha dissenyat amb un caràcter prou flexible com per a 

integrar-hi qualsevol pla individualitzat d’atenció que pugui necessitar-se. En aquest sentit, tan 

sols destacar que les activitats programades permeten que cada alumne a nivell individual i cada 

grup a nivell col·lectiu aprofitin al màxim les seves possibilitats d’aprenentatge en no existir una 

pauta delimitadora en el nivell com seria la imposició d’uns continguts a memoritzar. 
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DETALL DE LES ACTIVITATS 

 

ACTIVITATS DEL BLOC I: PER A QUÈ ESTUDIAR HISTÒRIA? 

ATRIBUÏNT SENTIT A ESTUDIAR LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ 

BORBÒNICA (1898-1931). 

 

SESSIÓ 1. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Deduir les motivacions i les característiques de la Guerra 

d’Independència Cubana mitjançant l’anàlisi de fonts gràfiques amb la finalitat de 

desenvolupar l’autonomia de l’alumnat en la interpretació dels fenòmens històrics. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat (Dimensió històrica). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar 

prejudicis i per consolidar el pensament propi. (Dimensió personal). 

 

ACTIVITAT 1:  UN CONFLICTE LLUNYÀ?  (1A PART: DETECTIUS DE LA HISTÒRIA, QUÈ EN TRAIEM 

DE LES SEGÜENTS FONTS?) 

Entrada: Plantejament a l’alumnat de la qüestió “Per a què serveix estudiar Història?” i torn 

obert de paraules a l’aula mentre un/una alumne recull a la pissarra les diferents respostes que 

apareixen. (aprox. 10min.) 

Breu plantejament de la persona docent de la possible resposta “Per a no ésser enganyats”, 

sempre deixant clar que no és l’única vàlida. Relació de la resposta amb el mètode d’anàlisi de 

les fonts i de contrastació amb els discursos. (aprox. 5min.) 

 

Nucli: Entrega a l’alumnat via digital o en paper (segons conveniència i possibilitats) de la “Guia 

pràctica per analitzar les fonts” (v.quadern alumnat). (aprox. 5min.) 

Passi de diapositives sobre fonts històriques de la Guerra d’Independència Cubana (v. quadern 

de l’alumnat) i anàlisi d’aquestes conjunt entre el professor i l’alumnat seguint la “Guia pràctica 

per analitzar les fonts”. És important no situar inicialment cap dada sobre les fonts: lloc, 
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cronologia, fets, etc... de forma que amb qüestions molt orientades de la persona docent es vagi 

desvelant el rerefons del que s’està tractant en un exercici detectivesc per a ressaltar la capacitat 

d’observació i anàlisi de l’alumnat. (aprox.25-30min.) 

 

Síntesi: Breu conclusió de la persona docent animant a l’alumnat a emprar el mètode per 

assegurar la fiabilitat de la informació que reben i ressaltant la seva capacitat d’anàlisi en base 

a les bones observacions que hagin fet. (aprox. 5min.) 

 

SESSIÓ 2. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Deduir les motivacions i les característiques de la Guerra 

d’Independència Cubana mitjançant l’anàlisi de fonts gràfiques amb la finalitat de 

desenvolupar l’autonomia de l’alumnat en la interpretació dels fenòmens històrics. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. (Dimensió històrica); 

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 

un pensament crític (Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar 

prejudicis i per consolidar el pensament propi. (Dimensió personal). 

 

ACTIVITAT 1:  UN CONFLICTE LLUNYÀ?  (2A PART: COMPROVANT LA VIQUIPÈDIA). 

Entrada: Breu introducció de la persona docent reconeixent que l’alumnat empra 

preferentment la Viquipèdia per a informar-se i llençant-los la qüestió “Podem refiar-nos de la 

Viquipèdia?”, es convida l’alumnat a comprovar-ne un exemple en aquell mateix moment. 

(aprox.10min) 

 

Nucli: Lectura en veu alta de l’article de la Viquipèdia “Guerra d’Independència Cubana” i 

contrastació, epígraf per epígraf, amb les fonts disponibles de l’anterior activitat. La dinàmica es 

desenvolupa amb un suport molt intens de la persona docent, que intervé sovint i facilita moltes 

respostes i observacions. Un/una alumne és l’encarregat/da d’anar recollint a la pissarra les 

conclusions parcials a les que s’arriba. (aprox. 25min) 
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Apertura de l’enllaç de la Viquipèdia “Guerra Hispano-americana” i constatació participativa de 

les diferències a primer cop d’ull respecte a l’anterior article. És important que la persona docent 

conegui bé el text i faci èmfasi en les parcialitats que conté (poca relació amb la guerra 

d’independència, parcialitat contrària al bàndol americà, excessiu detall en els fets militars, etc.). 

Un/una alumne és l’encarregat/da d’anar recollint a la pissarra les conclusions parcials a les que 

s’arriba. No cal llegir tot l’article, tan sols fer-ne constatacions guiades i, si hi ha temps, llegir-ne 

algun epígraf concret. (Aprox. 15min.) 

 

Síntesi: Breu conclusió de la persona docent demostrant a l’alumnat que és capaç de detectar 

les mancances i parcialitats de discursos com del nivell de la Viquipèdia, fins el moment un 

referent per a l’alumnat. Finalitzar la sessió demanant a l’alumnat quines conseqüències creu 

que tingué per l’Estat Espanyol aquest conflicte i convit a indagar-ho en la següent activitat 

(aprox. 5min.) 

 

SESSIÓ 3 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Avaluar els continguts de la Viquipèdia sobre la Crisi de 

la Restauració Borbònica mitjançant la contrastació de fonts històriques amb la finalitat 

que l’alumnat desenvolupi un pensament crític envers les fonts d’informació a les que 

tingui accés. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. (Dimensió històrica);  

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 

un pensament crític (Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar 

prejudicis i per consolidar el pensament propi. (Dimensió personal). 
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ACTIVITAT 2 : CONVERTIR-SE EN VIQUIPEDISTES (1A PART: INVESTIGANT SOBRE LA CRISI DE LA 

RESTAURACIÓ BORBÒNICA). 

Entrada: Breu repàs als aprenentatges realitzats en les anteriors sessions, plantejament del 

treball en grup i formació de grups d’expertesa temàtics (aprox. 10min.) 

 

Nucli: Per grups heterogenis, analitzar les fonts històriques facilitades (veure quadern de 

l’alumnat), seguint la “Guia pràctica per analitzar les fonts”, d’una de les temàtiques proposades: 

 1) El Caciquisme i la monarquia espanyola. 

 2) La Guerra del Rif. 

 3) La vida de la classe treballadora i els anys de plom. 

 5) La dictadura de Primo de Rivera. 

Es recomana que l’alumnat es divideixi l’anàlisi de les fonts i després en discuteixi els resultats. 

Les observacions seran anotades responent a les preguntes de la “Guia pràctica per analitzar les 

fonts”. Tot i que l’alumnat ha de treballar el més autònomament possible, es recomana que el 

suport docent durant l’execució de la tasca sigui intensiu, ja que serà la primera vegada que 

l’alumnat s’enfronti per sí mateix a l’anàlisi de les fonts. (aprox. 40min.) 

 

Síntesi: Cloenda de l’activitat i avançament del que es farà durant la següent. (aprox. 5min) 

 

Mesures específiques d’atenció a la diversitat: Es recomana que per atendre correctament a tots 

els grups de treball s’afegeixi un docent de suport a l’aula. 

 

SESSIÓ 4. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Avaluar els continguts de la Viquipèdia sobre la Crisi de 

la Restauració Borbònica mitjançant la contrastació de fonts històriques amb la finalitat 

que l’alumnat desenvolupi un pensament crític envers les fonts d’informació a les que 

tingui accés. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. (Dimensió històrica); 
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Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 

un pensament crític (Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar 

prejudicis i per consolidar el pensament propi. (Dimensió personal). 

 

ACTIVITAT 2 : CONVERTIR-SE EN VIQUIPEDISTES (2A PART: MILLORANT LA VIQUIPÈDIA). 

Entrada: Instruccions facilitades per la persona docent sobre la tasca a realitzar (Aprox. 10min.):  

Animar l’alumnat a convertir-se en viquipedistes. 

Assignació dels articles de la Viquipèdia a revisar. 

 

Nucli: Treball en grup: organitzats en els mateixos grups que la sessió anterior l’alumnat revisa 

l’article assignat seguint els següents passos: 

a) Lectura conjunta de l’article (Aprox. 15min.) 

b) Detecció de mancances i contradiccions amb les fonts analitzades anteriorment (per aquest 

ordre)(Aprox.15min.) 

c) Redacció d’aportacions concretes a l’article en forma de paràgrafs breus i entrega via google-

classroom.(Aprox. 15min.) 

 

Síntesi: Breu síntesi per part de la persona docent sobre què ha fet cada grup i entrega de les 

instruccions sobre el debat de la següent sessió, que cal preparar a casa (v.quadern alumnat) 

(Aprox. 5min). 

 

Mesures específiques d’atenció a la diversitat: Es recomana que per atendre correctament a tots 

els grups de treball s’afegeixi un docent de suport a l’aula. 
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SESSIÓ 5. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE Avaluar els continguts de la Viquipèdia sobre la Crisi de la 

Restauració Borbònica mitjançant la contrastació de fonts històriques amb la finalitat 

que l’alumnat desenvolupi un pensament crític envers les fonts d’informació a les que 

tingui accés. 

• Reflexionar sobre els usos potencials del mètode històric per a formar-se opinions 

fonamentades mitjançant el debat col·lectiu sobre els resultats obtinguts en les 

anteriors activitats i l’elaboració d’un vídeo reflexiu amb la finalitat d’atribuir 

rellevància, sentit i significat a l’estudi de la Història. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat (Dimensió històrica);  

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 

un pensament crític (Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar 

prejudicis i per consolidar el pensament propi (Dimensió personal); Aplicar el 

diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució 

de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau (Dimensió 

interpersonal). 

 

ACTIVITAT 3 : FEM COMUNITAT VIQUIPEDISTA! 

Entrada: Recol·locació de l’aula en rotllana i recordatori del funcionament del debat (Aprox. 

10min.) 

 

Nucli: Deliberació pautada sobre els resultats obtinguts pels grups d’expertesa. El mètode 

emprat (v.quadern de l’alumnat) conté una voluntat de coavaluació de caràcter formador que 

ha de ser explicitada a l’alumnat, de manera que serveixi per a valorar i millorar el treball de les 

anteriors sessions. (Aprox. 25min.) 

Debat a partir de les preguntes plantejades per la persona docent sobre les motivacions per a 

l’estudi de la Història (Aprox 15min.) 
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Síntesi: Breu recapitulació de la persona docent dels acords i consensos, però també dels 

desacords fonamentats, adoptats durant la sessió. Entrega de la guia per a elaborar un vídeo 

individual a casa (v.quadern de l’alumnat) (Aprox.5min). 

Per grups d’expertesa correcció i entrega de les aportacions als articles de la Viquipèdia. (tasca 

a realitzar fora de l’aula) 

 

ACTIVITAT 4: REFLEXIONEM SOBRE LA HISTÒRIA.  

Activitat a realitzar individualment fora de l’aula (indicacions a quadern de l’alumnat). 

 

ACTIVITATS DEL BLOC II: QUINS VALORS HEM DE TENIR EN 

COMPTE QUAN ESTUDIEM CONFLICTES? VALORANT EL CONFLICTE 

CIVIL ESPANYOL MÉS ENLLÀ DE LA FREDOR DE LES DADES (1931-

1950). 

 

SESSIÓ 6. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Avaluar les diferents visions sobre el conflicte civil 

espanyol i elaborar una síntesi de consens per al grup classe mitjançant la contrastació 

d’afirmacions facilitades amb les fonts històriques i els coneixements prèviament 

adquirits, amb la finalitat d’establir un discurs propi sobre la Història. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL: Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la causalitat històrica (Dimensió històrica); 

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones (Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Identificar els aspectes ètics de cada situació i 

donar-hi respostes adients i preferentment innovadores (Dimensió personal). 

 

ACTIVITAT 5: GIMCANA DELIBERATIVA (1A PART: CONTRASTACIÓ DE LES AFIRMACIONS AMB 

LES FONTS) 
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Entrada: Entrega del qüestionari i del material didàctic (v.quadern de l’alumnat). Explicació de 

l’activitat i els seus objectius, es resolen els dubtes de l’alumnat a propòsit de l’activitat (Aprox. 

15min.): 

El qüestionari facilitat a l’alumnat es compon de tríades d’afirmacions temàtiques sobre la II 

República, la Guerra Civil Espanyola i la Postguerra (v. quadern de l’alumnat). Es demana a 

l’alumnat que amb el material didàctic facilitat (fonts històriques) i amb tota aquella informació 

que vulgui cercar, s’organitzi per a respondre de forma consensuada i argumentada quina de 

cada una de les tres afirmacions de cada epígraf els sembla més adequada. Hi haurà avaluació 

qualificadora de les respostes en base a l’argumentació i no a la resposta en sí, aquesta haurà 

de basar-se, com a mínim, en una de les fonts facilitades i no necessitarà excedir els dos 

paràgrafs. L’alumnat pot retocar la resposta escollida si així ho creu convenient. La nota serà 

global per a tota la classe. 

 

Nucli: Organització de l’alumnat en grups de treball, un per a cada epígraf de tres afirmacions 

divergents (Aprox. 5min.). 

Lectura conjunta per grups dels epígrafs i repàs general de les fonts històriques facilitades. Cerca 

auxiliar d’informació per internet si l’alumnat ho requereix (Aprox. 20min.). 

Es demana a l’alumnat que recapituli i faci una primera esquematització de la seva resposta. 

(Aprox. 15min.) 

 

Síntesi: Es demana a l’alumnat que recapituli i faci una primera esquematització de la seva 

resposta. (Aprox. 15min.) 

 

Mesures específiques d’atenció a la diversitat: Es recomana que per atendre correctament a tots 

els grups de treball s’afegeixi un docent de suport a l’aula. 
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SESSIÓ 7. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE: Avaluar les diferents visions sobre el conflicte civil 

espanyol i elaborar una síntesi de consens per al grup classe mitjançant la contrastació 

d’afirmacions facilitades amb les fonts històriques i els coneixements prèviament 

adquirits, amb la finalitat d’establir un discurs propi sobre la Història. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL: Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la causalitat històrica (Dimensió històrica); 

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones (Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Identificar els aspectes ètics de cada situació i 

donar-hi respostes adients i preferentment innovadores (Dimensió personal). 

 

ACTIVITAT 5: GIMCANA DELIBERATIVA. (2A PART: ADOPCIÓ D’UN DISCURS SOBRE EL CONFLICTE 

CIVIL ESPANYOL) 

Entrada: De nou per grups d’expertesa, es recorda a l’alumnat que estava treballant en la 

redacció del seu discurs sobre el conflicte i se l’anima a elaborar ràpidament la redacció 

definitiva de la resposta (Aprox. 15min.) 

 

Nucli: Exposició en rotllana d’aula de les respostes proposades (Aprox. 15min.) 

Debat dinamitzat per la persona docent sobre la coherència d’unes respostes amb les altres i 

adopció dels canvis necessaris per a teixir un sol discurs (Aprox. 20min.) 

 

Síntesi: Lectura en veu alta del discurs del grup-classe (Aprox. 5min.). Amb posterioritat serà 

imprès en el format més gran possible i penjat a l’aula.  
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SESSIÓ 8. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Reflexionar col·lectivament a propòsit dels crims contra 

la humanitat comesos durant el conflicte civil espanyol mitjançant la celebració d’un 

cinefòrum a partir del visionat dels films “Mientras dure la Guerra” d’Alejandro 

Amenábar i “Tierra y Libertad” de Ken Loach, amb la finalitat d’establir una posició ètica 

envers els conflictes armats. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL: Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la causalitat històrica (Dimensió Històrica); 

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones (Dimensió Ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració 

Universal dels Drets Humans (Dimensió Personal); Aplicar el diàleg i exercitar 

totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes 

interpersonals i per propiciar la cultura de la pau (Dimensió Interpersonal). 

 

ACTIVITAT 6: CINEFÒRUM DELS FILMS  “MIENTRAS DURE LA GUERRA” I “TIERRA Y LIBERTAD”. 

Preparació: L’alumnat visionarà els films a casa seva en els dies previs a l’activitat amb la pauta 

de dues qüestions ètiques (v.quadern alumnat) i els trenta punts de la Declaració Universal dels 

Drets Humans. 

 

Entrada: Resituació de l’aula en rotllana, organització del debat (v.quadern alumnat) i breu 

ronda de valoració dels films (Aprox.15min.) 

 

Nucli: Debat: Tenen el mateix caràcter els quatre tipus de violència observada? Alguna d’elles 

serveix realment per als fins als que estava destinada?(bèl·lica, revolucionària, repressió de la 

insubmissió, esclafament de tota dissidència). Ronda d’opinions i torn obert de paraules (Aprox. 

35min.) 

 

Síntesi: L’alumnat encarregat de les conclusions (v.quadern de l’alumnat) fa un breu resum de 

les opinions expressades. 
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SESSIÓ 9. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Comparar les causes i les conseqüències, així com les 

dimensions ètiques, dels conflictes viscuts per la pròpia família en el lloc d’origen amb 

la Guerra Civil Espanyola mitjançant la recollida de testimonis familiars i la seva 

comparació amb el material treballat fins el moment, amb la finalitat de desenvolupar 

una posició ètica basada en la empatia i el sentit de la justícia envers els conflictes 

armats. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

• ÀMBIT SOCIAL:  Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 

comprendre’n la causalitat històrica (Dimensió Històrica); Pronunciar-se i 

comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones 

(Dimensió Ciutadana). 

• ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració 

Universal dels Drets Humans (Dimensió Personal); Identificar els aspectes ètics de cada 

situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores (Dimensió personal); 

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la 

solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau (Dimensió 

Interpersonal). 

 
ACTIVITAT 7:  EXPERIÈNCIES COMPARTIDES (1A PART: ELABORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA). 

 

Preparació: Prèviament s’haurà demanat a l’alumnat que entrevisti un familiar per a indagar 

sobre les vicissituds particulars que hagin pogut passar membres de la família a causa d’un 

conflicte armat, sigui relativament llunyà com l’espanyol, o immediat en el temps, en el cas 

d’altres territoris. 

L’entrevista és lliure i cap família ha de ser obligada a explicar res que no vulgui, en tot cas, es 

demanarà  tan sols per l’experiència viscuda i no representa una prova de coneixements factuals 

sobre cap conflicte.  

També cal que l’alumnat porti una fotografia o dibuix artístic que representi, des del seu punt 

de vista, l’experiència relatada (pot ser la fotografia d’un familiar, d’una casa, el dibuix d’un acte 

concret, etc... si és un dibuix pot ser de la seva elaboració) 
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Entrada: Entrega a l’alumnat de la pauta de treball i esclariment de possibles dubtes (Aprox. 

10min.) 

 

Nucli: Sessió de treball on cada alumne seguirà els següents passos en una plantilla dinA3 de 

color facilitada per a elaborar un pòster (Aprox 40min.): 

1.- Inclusió resumida en la plantilla de l’experiència familiar i de la fotografia o dibuix artístic. 

2.-Cerca d’informació sobre el conflicte que tracta (cal contrastar més d’una font), i elaboració 

d’un o dos paràgrafs que el resumeixin.  

3.- Identificació d’una similitud i una divergència amb la Guerra Civil Espanyola. 

4.- Breu proposta de com reparar el mal causat. 

 

Síntesi: Molt breu recapitulació de la persona docent sobre el treball realitzat durant la sessió i 

avançament de les característiques de la propera (els pòsters no finalitzats s’acabaran a casa) 

(Aprox. 5min). 

 

SESSIÓ 10. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Comparar les causes i les conseqüències, així com les 

dimensions ètiques, dels conflictes viscuts per la pròpia família en el lloc d’origen amb 

la Guerra Civil Espanyola mitjançant la recollida de testimonis familiars i la seva 

comparació amb el material treballat fins el moment, amb la finalitat de desenvolupar 

una posició ètica basada en la empatia i el sentit de la justícia envers els conflictes 

armats. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL: Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la causalitat històrica (Dimensió Històrica); 

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones (Dimensió Ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS: Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració 

Universal dels Drets Humans (Dimensió Personal); Identificar els aspectes ètics 

de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores 

(Dimensió personal); Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que 
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comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per 

propiciar la cultura de la pau (Dimensió Interpersonal). 

 

ACTIVITAT 7:  EXPERIÈNCIES COMPARTIDES (2A PART: COMPARTIR L’EXPERIÈNCIA). 

Entrada: Breu recordatori de la tasca duta a terme la sessió anterior i explicació del que es farà 

la present sessió (Aprox. 5min) 

 

Nucli: Cada alumne penja per torns el seu pòster i comparteix amb els companys i companyes 

la seva experiència en base al material elaborat i a les similituds amb les experiències d’altres 

companys i companyes. (Aprox. 35min.)  

Es tracta d’una sessió relaxada on s’espera que pugui aparèixer la vessant emocional de 

l’alumnat. La persona docent ha de mirar de reforçar els llaços empàtics entre les diferents 

experiències, tot afavorint en la mesura del possible les intervencions de suport entre l’alumnat. 

 

Síntesi: Breu síntesi per part de la persona docent de les propostes de reparació elaborades per 

l’alumnat. Cal subratllar ja des d’aquesta sessió la capacitat col·lectiva i individual que tenen els 

i les estudiants per a col·laborar en la reparació dels danys causats. És molt important que 

l’alumnat tingui l’ocasió de tornar a expressar-se si ho desitja. (Aprox. 15min.) 

 

ACTIVITATS DEL BLOC III: QUÈ ÉS LA MEMÒRIA HISTÒRICA I QUÈ 

EN VOLEM FER? FENT COMUNITAT. 

 

SESSIÓ 11. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Definir Memòria Històrica i reflexionar-hi a propòsit com 

a element d’ètica col·lectiva per a incidir sobre el present i el futur mitjançant el debat 

col·lectiu a la llum del temari estudiat fins el moment, amb la finalitat d’atribuir 

rellevància, sentit i significat a la pràctica de la Memòria. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió 

Històrica). 
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o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Actuar amb autonomia en la presa de decisions i 

ser responsable dels propis actes (Dimensió personal); Aplicar el diàleg i 

exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de 

conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau (Dimensió 

interpersonal); Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, 

social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera 

col·lectiva (Dimensió sociocultural). 

 
ACTIVITAT 8: DEBAT “QUÈ ÉS LA MEMÒRIA HISTÒRICA I QUÈ EN VOLEM FER” (1A PART: QUÈ ÉS 

LA MEMÒRIA HISTÒRICA?) 

 

Entrada: Qüestionament a l’alumnat a propòsit de les diferències entre la darrera activitat 

desenvolupada i les primeres seguit d’un torn obert de paraules dinamitzat per la persona 

docent. Les aportacions de l’alumnat es recullen a la pissarra en dues columnes. (Aprox. 15min.) 

 

Nucli: Definició participativa del concepte “Memòria Històrica” seguint l’esquema “La Memòria 

Històrica és + substantiu compost + que les societats usen per a + verb + complement directe.”. 

Les distincions efectuades just abans seran de gran utilitat. La definició serà impresa en lletres 

grans amb posterioritat i penjada a l’aula (Aprox. 10min.). 

Recol·locació de l’aula en rotllana i debat al fil de la qüestió “Què podem fer nosaltres amb la 

Memòria Històrica?”. Començar per una ronda d’opinions i passar al torn obert de paraules. En 

aquesta ocasió tan sols cal un moderador d’entre l’alumnat i un grup encarregat de prendre 

notes del que s’expressa i s’espera que la persona docent només intervingui si és necessari 

dinamitzar el debat o reconduir una situació indesitjada. No s’esperen conclusions concretes, 

però sí una breu recapitulació de les opinions versades per part de l’alumnat que ha pres notes 

de la sessió (se’ls demana que les guardin) (Aprox. 20min) 

 

Síntesi: Breu recapitulació de l’alumnat encarregat de prendre notes del debat i entrega de les 

propostes de la persona docent per a un possible APS(v.quadern alumnat). L’alumnat les 

valorarà a casa individualment i si ho desitja en podrà proposar d’alternatives per a la següent 

sessió. (Aprox.10min.) 
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SESSIÓ 12. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Definir Memòria Històrica i reflexionar-hi a propòsit com 

a element d’ètica col·lectiva per a incidir sobre el present i el futur mitjançant el debat 

col·lectiu a la llum del temari estudiat fins el moment, amb la finalitat d’atribuir 

rellevància, sentit i significat a la pràctica de la Memòria. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

• ÀMBIT SOCIAL:  Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que 

el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió Històrica). 

• ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser 

responsable dels propis actes (Dimensió personal); Aplicar el diàleg i exercitar totes les 

habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per 

propiciar la cultura de la pau (Dimensió interpersonal); Analitzar críticament l’entorn 

(natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, 

individualment i de manera col·lectiva (Dimensió sociocultural). 

•  

ACTIVITAT 8: DEBAT “QUÈ ÉS LA MEMÒRIA HISTÒRICA I QUÈ EN VOLEM FER” (2a part: què en 

volem fer de la Memòria Històrica?) 

 

Entrada: L’aula es disposa d’inici en rotllana i s’obre una ronda d’opinions sobre la valoració de 

cada alumne/a de les propostes d’APS. (Aprox. 10min.) 

 

Nucli: S’organitzen grups d’expertesa per a valorar les propostes segons a) Importància i 

necessitat, b) Utilitat, c) Viabilitat i d) Il·lusió i desig. Tan sols es demana que les ordenin segons 

l’ítem de objecte de valoració (Aprox. 15min) 

Exposició de les conclusions dels grups d’expertesa i deliberació conjunta per a escollir l’objecte 

d’APS. El paper de la persona docent serà de moderadora/facilitadora, però en termes de presa 

de decisió serà un membre més del grup. És important assajar d’evitar una votació tot assolint 

un consens per reforçar la cohesió del grup i prevenir insatisfaccions i discrepàncies de fons 

innecessàries (Lorenzo i Martínez, 2005). (Aprox. 25min) 

 

Síntesi: Breu recapitulació de la persona docent que comprengui des de la definició conjunta de 

“Memòria Històrica” fins a les decisions preses.(Aprox.5min) 
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SESSIÓ 13. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Dissenyar un projecte que representi un servei a la 

comunitat relacionat amb la Memòria Històrica mitjançant un procés participatiu i de 

documentació amb la finalitat d’adquirir eines per a la participació en la vida col·lectiva, 

esdevenint així subjectes de ple dret de les relacions comunitàries. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL: Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió 

Històrica); Participar activament i de manera compromesa en projectes per 

exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 

(Dimensió ciutadana). 

• ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, 

social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva 

(Dimensió sociocultural); Realitzar activitats de participació i de col·laboració que 

promoguin actituds de compromís i democràtiques (Dimensió sociocultural). 

 
ACTIVITAT 9 : DISSENYAR UN PROJECTE DE SERVEI A LA COMUNITAT (1A PART: ORGANITZACIÓ 

I CONCRECIÓ DEL PROJECTE) 

Entrada: Breu recordatori de la persona docent dels acords presos i exposició de la necessitat 

d’organització i del mètode que se seguirà (aprox. 5min).  

 

Nucli: Organització de l’alumnat en grups de treball (v. quadern de l’alumnat). Els grups 

comencen a observar què es necessita per dur a terme el projecte i llencen idees de com 

resoldre-ho amb el suport del professorat. No es tracta que l’alumnat dissenyi el projecte en 

aquest punt, sinó tan sols que es faci l’exercici d’identificar i prendre consciència d’una banda, 

de les necessitats organitzatives que presenta el seu projecte, i de l’altra que tenen les capacitats 

per a resoldre aquest punt. Així, aquesta primera reunió dels grups de treball ha de quedar molt 

més marcada pel que desitgen fer que pels aspectes pragmàtics: la prioritat és que estableixin 

més concretament com volen abordar la tasca que se’ls presenta. (aprox. 20min) 

En assemblea (v.quadern de l’alumnat) els grups presenten breument les necessitats detectades 

i les idees que tenen per a cobrir-les. És molt important aquí assegurar el bon funcionament de 

la parella relacionadora, per tal que el treball de cada grup pugui beneficiar-se de les aportacions 

dels demés.(aprox. 20min) 
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 Síntesi: La parella secretària del dia (v.quadern alumnat) formalitza la decisió presa i es 

reparteixen tasques als grups de treball. Es planteja també a l’alumnat la necessitat de fer una 

sortida relacionada amb el projecte per agafar idees i començar a “trepitjar carrer” i es proposa 

que en la següent sessió l’alumnat ha d’acabar de decidir quina sortida es farà d’entre un seguit 

de propostes que ja haurà preparat la persona docent en base al projecte escollit (alguns 

exemples són recollits al quadern de l’alumnat).   És important que en funció del grup es trobi 

una manera o una altra de deixar constància dels acords presos, si l’elaboració d’una acta és 

inabordable, pot penjar-se un pòster en blanc a la paret i anotar-hi allí els acords presos junt 

amb la data, que servirà, també, com a ordre del dia posteriorment (aquesta observació val per 

a totes les sessions que segueixen). (aprox. 10min) 

 

Mesures específiques d’atenció a la diversitat: Es recomana que per atendre correctament a tots 

els grups de treball s’afegeixi un docent de suport a l’aula. 

 

SESSIÓ 14. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Dissenyar un projecte que representi un servei a la 

comunitat relacionat amb la Memòria Històrica mitjançant un procés participatiu i de 

documentació amb la finalitat d’adquirir eines per a la participació en la vida col·lectiva, 

esdevenint així subjectes de ple dret de les relacions comunitàries. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL: Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió 

Històrica); Participar activament i de manera compromesa en projectes per 

exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 

(Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS: Analitzar críticament l’entorn (natural, 

cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, 

individualment i de manera col·lectiva (Dimensió sociocultural); Realitzar 

activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de 

compromís i democràtiques (Dimensió sociocultural). 
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ACTIVITAT 9 : DISSENYAR UN PROJECTE DE SERVEI A LA COMUNITAT  (2A PART: PREPARACIÓ 

D’UNA SORTIDA) 

Entrada: Breu relectura i recordatori dels acords presos anteriorment i plantejament de la 

decisió d’on efectuar la sortida (aprox. 5min) 

 

Nucli: En assemblea, alumnat i professorat debaten les opcions de sortida i es pren una decisió 

(aprox. 15min) 

En base als grups de treball ja establerts, l’alumnat mateix amb suport del professorat prepara 

la sortida, per exemple, es permet que sigui la comissió de gestions públiques qui truqui des de 

l’institut a l’espai que es vol visitar, la comissió de continguts investiga sobre l’espai de la visita i 

la comissió de recursos idea com es farà, en quin mitjà de transport, l’horari, etc. No és necessari 

que aquesta preparació sigui exhaustiva, el més important és que l’alumnat es plantegi la 

necessitat de preparar la sortida i les implicacions que té. (aprox. 20min) 

Síntesi: De nou en assemblea, l’alumnat posa en comú breument les tasques efectuades i les 

que queden per acabar, s’anota al pòster-recordatori o a l’acta i es clou ràpidament la sessió 

(aprox. 15min) 

 

SESSIÓ 15. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Dissenyar un projecte que representi un servei a la 

comunitat relacionat amb la Memòria Històrica mitjançant un procés participatiu i de 

documentació amb la finalitat d’adquirir eines per a la participació en la vida col·lectiva, 

esdevenint així subjectes de ple dret de les relacions comunitàries. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió 

Històrica); Participar activament i de manera compromesa en projectes per 

exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 

(Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS: Analitzar críticament l’entorn (natural, 

cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, 

individualment i de manera col·lectiva (Dimensió sociocultural); Realitzar 
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activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de 

compromís i democràtiques (Dimensió sociocultural). 

 
ACTIVITAT 9 : DISSENYAR UN PROJECTE DE SERVEI A LA COMUNITAT (3A PART: SESSIÓ DE 

TREBALL) 

 
Entrada: Breu relectura i recordatori dels acords presos anteriorment, així com de les tasques 

pendents (aprox. 10min) 

 

Nucli: L’alumnat treballa organitzat en els grups de treball segons les tasques pendents que 

s’han esmentat. En aquesta sessió es busca que quedin definides la preparació de la sortida i les 

idees generals del projecte, tant el què com el com. No obstant, el producte d’aquest treball no 

necessita ser encara res formal i unes simples notes compartides poden ser suficient (aprox. 

40min). 

 

Síntesi: Recordatori que la següent sessió s’efectua la sortida i que, prèviament a la visita es farà 

una reunió on es compartirà la informació necessària per aquesta (aprox. 5min) 

 

SESSIÓ 16. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Dissenyar un projecte que representi un servei a la 

comunitat relacionat amb la Memòria Històrica mitjançant un procés participatiu i de 

documentació amb la finalitat d’adquirir eines per a la participació en la vida col·lectiva, 

esdevenint així subjectes de ple dret de les relacions comunitàries. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió 

Històrica); Participar activament i de manera compromesa en projectes per 

exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 

(Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Analitzar críticament l’entorn (natural, 

cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, 

individualment i de manera col·lectiva (Dimensió sociocultural); Realitzar 
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activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de 

compromís i democràtiques (Dimensió sociocultural). 

 
ACTIVITAT 9 : DISSENYAR UN PROJECTE DE SERVEI A LA COMUNITAT (4A PART: SORTIDA DE 

CAMP I APROFITAMENT) 

Entrada: Reunió a l’aula o al pati del centre escolar una hora abans de la sortida, malgrat hi hagi 

uns objectius específics, es recomana que sigui una reunió distesa i preparatòria, potser 

combinable amb un esmorzar conjunt:  

Recordatori de les activitats que es desenvoluparan durant el matí (aprox 10min) 

Per grups de treball, es presenta a la resta de la classe la preparació de la sortida que ha previst 

cada grup (continguts per una banda, “logística” per una altra, etc..). El més important és que 

l’alumnat pugui compartir l’esforç que ha fet i els motius de les seves propostes. (aprox. 10min) 

En assemblea, deliberació conjunta i presa de decisió de quins punts són els més rellevants a 

observar durant la sortida i com es recollirà per a que sigui útil per al projecte. (aprox. 15-20min) 

Finalització de l’esmorzar i trajecte fins l’espai de visita. 

 

Nucli: Visita/entrevista al centre d’interès conduïda per les preguntes que haurà generat el propi 

alumnat (com a molt 2h, però és recomanable entorn 50’- 1h 15’). 

Reunió valorativa sobre la visita. S’espera que l’alumnat s’expressi en una roda d’opinió amb el 

que vulgui dir, però contenint sempre quines observacions poden ser d’utilitat per al projecte. 

Com sempre, la parella secretària del dia en fa un breu resum en acabar. (aprox. 30min) 

 

Síntesi: Dinar de germanor, si la meteorologia ho permet, preferentment a l’aire liure (aprox 1h 

30’) 

Breu reunió per a decidir col·lectivament què s’incorpora al projecte derivat de la sortida (aprox. 

30min). 

 

  



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 4t ESO 

 

 

 

240 

SESSIÓ 17. 

• OBJECTIUS D’APRENENTATGE. Dissenyar un projecte que representi un servei a la 

comunitat relacionat amb la Memòria Històrica mitjançant un procés participatiu i de 

documentació amb la finalitat d’adquirir eines per a la participació en la vida col·lectiva, 

esdevenint així subjectes de ple dret de les relacions comunitàries. 

• COMPETÈNCIES TREBALLADES. 

o ÀMBIT SOCIAL:  Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruït de les decisions i accions actuals (Dimensió 

Històrica); Participar activament i de manera compromesa en projectes per 

exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 

(Dimensió ciutadana). 

o ÀMBIT CULTURA I VALORS:  Analitzar críticament l’entorn (natural, 

cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, 

individualment i de manera col·lectiva (Dimensió sociocultural); Realitzar 

activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de 

compromís i democràtiques (Dimensió sociocultural). 

 
ACTIVITAT 9 : DISSENYAR UN PROJECTE DE SERVEI A LA COMUNITAT (5A PART: REDACCIÓ 

COL·LABORATIVA DEL PROJECTE I AVALUACIÓ) 

Entrada: -Breu recordatori del camí seguit fins el moment per part de la persona docent i 

proposta de posar per escrit el projecte i esclariment de dubtes. (aprox. 5min) 

 

Nucli: En base als acords que l’alumnat ha anat adoptant, cada grup de treball crea un breu 

document on es recullen els diversos aspectes del projecte. En realitat, amb un o dos paràgrafs 

referents a cada aspecte són suficients, es tracta, sobretot, que l’alumnat prengui consciència i 

plasmi la feina feta fins el moment. (aprox. 30min) 

 

Síntesi: De nou conjuntament com a grup-aula, s’efectua una única lectura de l’agrupació de 

textos produïts i després se’n fa una valoració en base als paràmetres establerts (v. quadern de 

l’alumnat) on es demana que tot l’alumnat es concentri en el rol avaluador i relacionador. 

L’avaluació que faci l’alumnat, guiada per la persona docent, serà també la nota que aquest 

rebrà. Finalment, també és molt important que pugui haver-hi un torn obert de paraules per a 

expressar allò que es desitgi. (aprox. 20min). 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ.  

A resultes del caràcter de seqüència d’ampliació que constitueix la proposta didàctica 

presentada es valorà, ja des de l’inici del disseny, d’inserir directament l’avaluació del procés 

d’ensenyament i aprenentatge en les pròpies activitats desenvolupades. Aquest fet és degut, 

principalment a una doble motivació d’ordre pràctic, per una banda, i d’ordre didàctic per una 

altra. 

Pel que fa a la qüestió de la practicitat, de la mateixa manera que per les exigències del calendari 

escolar les activitats d’aprenentatge han estat “comprimides” en càpsules que poden repartir-

se durant el curs, aquestes mateixes exigències de calendari suggerien reduir al màxim les 

sessions esmerçades per a tota la seqüència en ares de la seva viabilitat. La solució és doncs, 

integrar el procés avaluador en les pròpies activitats d’aprenentatge, de manera que no tan sols 

es “guanyi” espai lectiu, sinó que permet obtenir un coneixement sincrònic al desenvolupament 

de l’aprenentatge a propòsit dels èxits i mancances d’aquest. 

Aquesta darrera és, doncs, la motivació d’ordre didàctic: el caràcter de l’avaluació com a 

instrument de seguiment i millora del procés d’ensenyament i aprenentatge (Sanmartí, 2007). 

En aquesta mateixa línia, s’ha fet especial atenció a l’avaluació de caràcter formatiu i formador. 

Tot i que també s’han inclòs mecanismes d’avaluació qualificadora, es considera que tractant-

se d’una seqüència d’ampliació aquesta ja ha estat degudament efectuada durant el 

desenvolupament ordinari del temari, i s’inclou a efectes acreditatius per a l’alumnat. 

Cada una de les eines d’avaluació ha estat expressament dissenyada a partir dels objectius 

d’aprenentatge i integrada en les activitats de l’alumnat de manera que no suposés una activitat 

“a part” de caràcter molest, o pitjor, el finalisme qualificador que motivés l’alumnat mitjançant 

el premi-càstig. Contràriament, s’involucra a l’alumnat de forma progressiva en la seva pròpia 

avaluació com a exercici de metacognició, però també i sobretot, amb l’objectiu d’estimular, tal 

i com es planteja des del principi, les funcions cognitives d’ordre superior, com és el cas de 

l’avaluació. Es tracta doncs, de dissenyar una avaluació que desenvolupi les pròpies habilitats de 

l’alumnat per “aprendre a ser un aprenent competent” (Coll, Rochera i Mauri, 2012). 

Així doncs, el resultat són els següents instruments d’avaluació, que mereixen un molt breu 

comentari sobre algunes de les seves característiques. En primer lloc, cal destacar el caràcter 

obert de la majoria dels instruments, doncs com es podrà observar a excepció de la rúbrica 

diagnòstica tan sols contenen les categories de valoració però les caselles destinades als nivells 

d’assoliment no han estat omplertes. Aquest fet es deu a la voluntat d’emprar l’avaluació 

diagnòstica  per a la delimitació dels nivells d’assoliment del següent instrument, i els d’aquest 

per al següent, en una cadena successiva que busca actualitzar constantment l’avaluació a la 

progressió de l’alumnat. 
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Finalment, tan sols apuntar que l’instrument 2 és de caràcter formatiu i està dissenyat per a ser 

emprat sistemàticament en el marc de l’avaluació de cada un dels objectius d’aprenentatge. En 

consciència que es tracta d’una proposta didàctica tan sols testada parcialment, es considera 

aquí la necessitat d’efectuar aquest exercici. No obstant, es tracta d’un instrument obert i 

qualitatiu, primant així l’observació de la realitat concreta de l’aula on s’apliqui la proposta per 

sobre d’idees preconcebudes i tancades. Les activitats doncs, es presenten en el següent quadre, 

seguides dels instruments d’avaluació. 

 
Quadre-resum de les activitats d’avaluació. 

Objectiu Activitat/s Instrument Caràcter Tipus 

1: Deduir les motivacions 

i les característiques de la 

Guerra d’Independència 

Cubana mitjançant 

l’anàlisi de fonts 

gràfiques amb la finalitat 

de desenvolupar 

l’autonomia de l’alumnat 

en la interpretació dels 

fenòmens històrics. 

 

 

Observació durant el 

desenvolupament de 

l’activitat 1 mitjançant 

una rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Diagnòstic 

 

Heteroavaluació 

de grup. 

2: Avaluar els continguts 

de la Viquipèdia sobre la 

Crisi de la Restauració 

Borbònica mitjançant la 

contrastació de fonts 

històriques amb la 

finalitat que l’alumnat 

desenvolupi un 

pensament crític envers 

les fonts d’informació a 

les que tingui accés. 

 

 

Debat de la sessió 5. 

 

n/a 

 

 

Entrega del treball escrit 

producte de les 

activitats 2 i 3. 

 

n/a 

 

 

2 

 

 

3 

 

Formador 

 

 

Formatiu 

 

 

Qualificador  

 

Coavaluació de 

grup. 

 

Autoavaluació 

docent. 

 

Heteroavaluació de 

grup. 

3: Reflexionar sobre els 

usos potencials del 

mètode històric per a 

formar-se opinions 

fonamentades mitjançant 

el debat col·lectiu sobre 

els resultats obtinguts en 

les anteriors activitats i 

l’elaboració d’un vídeo 

reflexiu amb la finalitat 

 

Debat de la sessió 5. 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

 

2 

 

Formador 

 

 

 

Formatiu 

 

Coavaluació de 

grup i individual. 

 

Autoavaluació 

docent. 
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d’atribuir rellevància, 

sentit i significat a l’estudi 

de la Història. 

 

 

Vídeo que constitueix 

l’activitat 4. 

 

 

n/a 

 

 

4 

 

 

Formador  

 

 

Qualificador 

Autoavaluació 

formadora 

individual. 

Heteroavaluació 

qualificadora 

individual. 

4: Avaluar les diferents 

visions sobre el conflicte 

civil espanyol i elaborar 

una síntesi de consens 

per al grup classe 

mitjançant la contrastació 

d’afirmacions facilitades 

amb les fonts històriques 

i els coneixements 

prèviament adquirits, 

amb la finalitat d’establir 

un discurs propi sobre la 

Història. 

 

 

Debat de la sessió 7. 

 

n/a 

 

 

Text unificat producte 

de l’activitat 5. 

 

n/a 

 

 

2 

 

 

5 

 

Formador 

 

 

Formatiu 

 

 

Qualificador 

 

Coavaluació de 

grup. 

 

Autoavaluació 

docent. 

 

Heteroavaluació de 

grup. 

5: Reflexionar 

col·lectivament a 

propòsit dels crims 

contra la humanitat 

comesos durant el 

conflicte civil espanyol 

mitjançant la celebració 

d’un cinefòrum a partir 

del visionat dels films 

“Mientras dure la 

Guerra” d’Alejandro 

Amenábar i “Tierra y 

Libertad” de Ken Loach, 

amb la finalitat d’establir 

una posició ètica envers 

els conflictes armats. 

 

 

Debat de la sessió 8. 

 

 

 

 

n/a 

 

n/a 

 

 

 

 

 

2 

 

Formador 

 

 

 

 

 

Formatiu 

 

Coavaluació i 

autoavaluació, 

individual i de grup. 

 

 

Autoavaluació 

docent. 

6: Comparar les causes i 

les conseqüències, així 

com les dimensions 

ètiques, dels conflictes 

viscuts per la pròpia 

família en el lloc d’origen 

amb la Guerra Civil 

Espanyola mitjançant la 

recollida de testimonis 

 

 

Debat de la sessió 10. 

 

 

 

 

n/a 

 

 

 

 

Formador 

 

 

 

 

Coavaluació 

individual. 
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familiars i la seva 

comparació amb el 

material treballat fins el 

moment, amb la finalitat 

de desenvolupar una 

posició ètica basada en la 

empatia i el sentit de la 

justícia envers els 

conflictes armats. 

n/a 

 

 

Pòster de l’experiència 

de conflicte fruït de 

l’activitat 7. 

 

2 

 

6 

 

Formatiu 

 

 

Qualificador 

Autoavaluació 

docent. 

 

 

Heteroavaluació 

individual. 

7: Definir Memòria 

Històrica i reflexionar-hi a 

propòsit com a element 

d’ètica col·lectiva per a 

incidir sobre el present i 

el futur mitjançant el 

debat col·lectiu a la llum 

del temari estudiat fins el 

moment, amb la finalitat 

d’atribuir rellevància, 

sentit i significat a la 

pràctica de la Memòria. 

 

 

 

Debat de la sessió 11. 

 

 

n/a 

 

 

 

 

n/a 

 

 

 

2 

 

 

 

Formador 

 

 

 

Formatiu 

 

 

 

Coavaluació de 

grup. 

 

 

Autoavaluació 

docent. 

8: Dissenyar un projecte 

que representi un servei 

a la comunitat relacionat 

amb la Memòria Històrica 

mitjançant un procés 

participatiu i de 

documentació amb la 

finalitat d’adquirir eines 

per a la participació en la 

vida col·lectiva, 

esdevenint així subjectes 

de ple dret de les 

relacions comunitàries. 

 

Debats de les sessions 

13 i 16. 

 

 

 

 

Debat amb instrument 

d’avaluació de la sessió 

17. 

 

n/a 

 

 

 

 

 

7 

 

Formador 

 

 

 

 

 

Formador i 

qualificador. 

 

Coavaluació de 

grup. 

 

 

 

 

Coavaluació de 

grup. 

9: Comprometre’s i 

participar en el marc de 

la pròpia comunitat en la 

construcció d’una 

Memòria Històrica justa i 

útil mitjançant el 

desenvolupament d’un 

projecte extraescolar de 

servei a la comunitat amb 

la finalitat que l’alumnat 

incideixi directament 

sobre l’entorn ètic i 

polític que l’envolta. 

 

Execució (o no) de l’APS 

extraescolar. 

 

 

 

Valoració 

qualitativa 

sense 

instrument. 

Formatiu 
Autoavaluació 

docent. 
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Instrument d’avaluació 1: Rúbrica diagnòstica. 

 

Recomanable treballar 

a un nivell molt bàsic, 

reforçant especialment 

la comprensió de les 

activitats 

Recomanable reforçar 

les pautes de treball i 

el suport docent 

Recomanable mantenir 

els objectius de treball 

Recomanable afegir 

complexitat per al 

màxim 

desenvolupament de 

l’alumnat 

Comprensió del 

temari i 

aprenentatges de 

continguts. 

L’alumnat no comprèn ni 

el material didàctic ni les 

activitats que se li 

proposen malgrat el 

suport del docent. 

L’alumnat comprèn 

material i activitats a un 

nivell molt bàsic i concret. 

Els aprenentatges són 

limitats. 

L’alumnat comprèn 

perfectament el material i 

les activitats. Els 

aprenentatges són els 

previstos. 

L’alumnat comprèn 

perfectament el material i 

les activitats. Els 

aprenentatges són els 

previstos i mostra curiositat 

per temes relacionats. 

Relació del treball 

concret amb 

l’objectiu genèric 

plantejat. 

L’alumnat no relaciona en 

absolut les tasques 

específiques amb 

l’objectiu didàctic 

plantejat malgrat el 

suport del docent. 

L’alumnat relaciona 

vagament les tasques 

específiques amb 

l’objectiu didàctic 

plantejat i necessita de 

suport docent intensiu. 

L’alumnat relaciona 

correctament les tasques 

específiques amb 

l’objectiu didàctic 

plantejat. 

L’alumnat relaciona 

intensament les tasques 

específiques amb l’objectiu 

didàctic plantejat i les 

aprofita en profunditat. 

 

Participació en el 

treball grupal. 

L’alumnat no col·labora 

amb la dinàmica d’aula. 

L’alumnat col·labora 

sense iniciativa i només a 

requeriment docent.  

L’alumnat col·labora 

regularment en la 

dinàmica d’aula, tot i 

presentar algunes 

dificultats. 

L’alumnat col·labora 

intensament en la dinàmica 

d’aula i pren sovint la 

iniciativa. 

Desenvolupament de 

les capacitats 

(competències) 

treballades. 

L’alumnat es mostra 

desorientat i està 

desproveït de 

mecanismes de resolució 

dels problemes 

plantejats. 

L’alumnat comprèn els 

problemes plantejats 

però es veu desproveït 

dels mecanismes per a 

resoldre’ls. 

L’alumnat comprèn els 

problemes plantejats i 

adopta, malgrat les 

dificultats, els 

mecanismes per a 

resoldre’ls. 

L’alumnat comprèn i/o 

coneix els problemes 

plantejats i té o adopta 

ràpidament els mecanismes 

per a resoldre’ls. 

Actitud vers el procés 

d’ensenyament-

aprenentatge. 

L’alumnat es nega a 

realitzar les activitats 

proposades i/o les 

boicoteja. 

L’alumnat segueix les 

activitats proposades el 

suficient per a que no se 

li cridi l’atenció. 

L’alumnat compleix 

correctament amb les 

activitats proposades. 

L’alumnat compleix 

proactivament amb les 

activitats plantejades. 
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Instrument d’avaluació 2: Rúbrica d’autoavaluació formativa. 

 No assoliment Assoliment baix Assoliment notable Assoliment excel·lent 

 

 

 

Motivació de 

l’alumnat. 

La major part de 

l’alumnat es mostra 

desmotivat i no atribueix 

sentit al procés 

d’ensenyament-

aprenentatge. 

La major part de 

l’alumnat segueix les 

activitats sense 

entusiasme i malgrat no 

mostra entusiasme fa 

entendre que comprèn el 

sentit del procés 

d’ensenyament-

aprenentatge. 

La major part de 

l’alumnat gaudeix amb 

les activitats proposades i 

atribueix explícitament 

rellevància a allò que 

aprèn durant el procés. 

La majoria de l’alumnat 

gaudeix amb les activitats 

proposades, atribueix 

explícitament rellevància a 

allò que aprèn durant el 

procés i es mostra desitjós 

d’avançar més enllà del 

proposat pel docent. 

 

 

 

 

Progrés de l’alumnat. 

La major part de 

l’alumnat no mostra 

progressos significatius 

en acabar la unitat 

didàctica. 

La major part de 

l’alumnat realitza alguns 

aprenentatges concrets 

però no mostra signes de 

progressar a nivell 

competencial ni de 

comprendre la globalitat 

del tema tractat. 

La major part de 

l’alumnat realitza 

aprenentatges 

significatius sobre la 

temàtica i competències 

tractades però no sabria 

aplicar-ho 

autònomament a d’altres 

situacions. 

La majoria de l’alumnat 

realitza aprenentatges 

significatius sobre la 

temàtica i competències 

tractades i sabria aplicar-ho 

autònomament a d’altres 

situacions. 

 

Adequació del 

material a les 

característiques de 

l’alumnat. 

La major part de 

l’alumnat no comprèn el 

material didàctic i/o el 

rebutja. No el considera 

una eina rellevant i/o útil 

pel seu aprenentatge. 

La major part de 

l’alumnat comprèn el 

material didàctic i 

l’accepta, però no el 

considera especialment 

rellevant o útil pel seu 

aprenentatge. 

La major part de 

l’alumnat comprèn el 

material didàctic i 

l’accepta. El considera útil 

per al seu aprenentatge 

però no el considera més  

rellevant que d’altres 

fonts d’informació. 

La majoria de l’alumnat 

comprèn i accepta el 

material didàctic. A més, el 

considera útil per al seu 

aprenentatge i li atribueix 

més rellevància que a 

d’altres fonts d’informació. 

 

Adequació de les 

activitats a les 

característiques de 

l’alumnat. 

La major part de 

l’alumnat no comprèn i/o 

rebutja les activitats 

proposades. Aquestes no 

serveixen a les finalitats 

buscades. 

La major part de 

l’alumnat comprèn i 

accepta les activitats 

proposades. Aquestes 

serveixen a les finalitats 

buscades. 

La major part de 

l’alumnat comprèn i es 

mostra satisfet amb les 

activitats proposades. 

Aquestes compleixen 

totes les finalitats 

buscades. 

La majoria de l’alumnat 

comprèn i es mostra 

entusiàstic amb les 

activitats proposades. 

Aquestes compleixen totes 

les finalitats buscades i 

revelen noves oportunitats 

d’aprenentatge. 

 

Adequació del suport 

ofert a l’alumnat. 

El suport ofert a 

l’alumnat durant les 

activitats no millora la 

seva comprensió i/o 

causa rebuig. 

El suport ofert a 

l’alumnat durant les 

activitats és ben acceptat 

i resol els dubtes 

immediats. 

El suport ofert a 

l’alumnat és ben rebut i 

contribueix a generar 

aprenentatges. 

El suport ofert a l’alumnat 

és molt ben rebut i facilita 

l’assumpció d’eines de 

treball autònom per a 

l’alumnat. 
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Instrument d’avaluació 3: Ítems de valoració del treball de l’activitat 2. 

 1 2 3 4 

Anàlisi de les 

fonts. 
    

Contrastació amb 

la Viquipèdia. 
    

Estructura i 

adequació de la 

millora 

proposada. 

    

Aprofitament del 

debat per a 

millorar la 

proposta. 

    

 
 

 

Instrument d’avaluació 4: Ítems de valoració del vídeo de l’activitat 4. 

 1 2 3 4 

Adequació del 

discurs a les 

preguntes-guia. 

    

Ús d’arguments.     

Reflexió sobre els 

usos de la 

Història. 

    

Creativitat i 

aspectes formals 

del vídeo. 
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Instrument d’avaluació 5: Ítems de valoració del discurs resultant de l’activitat 5. 

 1 2 3 4 

Ús de les fonts 

històriques. 
    

Coherència del 

discurs amb les 

fonts històriques. 

    

Aprofitament del 

debat. 
    

Ús de 

l’argumentació. 
    

 

 

 
Instrument d’avaluació 6: Ítems de valoració del pòster resultant de l’activitat 7. 

 1 2 3 4 

Cerca i 

contrastació 

d’informació 

sobre el conflicte 

tractat. 

    

Establiment de 

relacions amb el 

conflicte civil 

espanyol. 

    

Relació de la 

proposta de 

reparació amb el 

mal expressat. 

    

Presentació i 

aspectes formals 

del pòster. 
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Instrument d’avaluació 7: Quadre d’avaluació del projecte d’Aprenentatge i Servei a omplir per 

l’alumnat. 

El nostre 

projecte... 
1 2 3 4 

Compleix amb 

l’objectiu que ens 

havíem fixat en 

treballar la 

Memòria 

Històrica. 

    

És viable i podem 

executar-lo. 
    

És clar i coherent 

entre les seves 

parts. 

    

Ens fa il·lusió i 

volem posar-lo en 

pràctica. 
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BIBLIOGRAFIA I RECURSOS. 

Recursos docents per a l’aprenentatge i servei . 

Web del centre promotor de l’aprenentatge i servei: https://aprenentatgeservei.cat/  

Web de la “Red Española de Aprendizaje-Servicio”: https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-

aps/  

Manual d’organització d’assemblees i reunions per als debats de l’alumnat: 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Asambleas%20y%20reuniones-TdS.pdf  

Mapa de les fosses comunes localitzades a Catalunya i informació relacionada: 

http://fossesirepressio.cat/ 

Web del Foro por la Memoria, amb notícies, recursos, idees, experiències: 

https://www.foroporlamemoria.info/  

Cercador de desapareguts del Ministeri de Cultura: 

http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/buscadorRaw.form  

Web de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, ara centre de documentació, abans centre cultural. Hi 

trobareu recursos i també una mica de la seva història: http://ateneuenciclopedicpopular.org/  

 

Bibliografia citada. 

Adorno, T.W. (1998) Educación para la emancipación. Madrid: Morata. 

Aguilar, P. (2008) Políticas de memòria y memorias de la política. Madrid: Alianza Editorial. 

Aróstegui, J. i Godicheau, F. (Eds.) (2006) Guerra Civil. Mito y memòria. Madrid: Marcial Pons. 

Bate, L.F. (1998) El proceso de investigación en Arqueología. Barcelona: Crítica. 

Beauchamp, T., Childress, J. (2013) [original de 1979] Principles of Biomedical Ethics. Oxford: 

Oxford University Press. 

Bloch, M. (2001) [original de 1949] Apología para la historia o el oficio del historiador. Mèxico: 

Fondo de Cultura Económica. 

Braddock, J.H., Slavin, R.E. (1992) Why Ability Grouping must end: Achieving excellence and 

equity i american education.  Center for Research on Effective Schooling for disavantaged 

students.  Recuperat de https://eric.ed.gov/?id=ED355296  

https://aprenentatgeservei.cat/
https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Asambleas%20y%20reuniones-TdS.pdf
http://fossesirepressio.cat/
https://www.foroporlamemoria.info/
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/buscadorRaw.form
http://ateneuenciclopedicpopular.org/
https://eric.ed.gov/?id=ED355296


 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 4t ESO 

 

 

 

251 

Braudel, F. (1949) Le Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l’époque de Philippe II. Paris: 

Armand Colin. 

Carbonell, J. (2016) Pedagogías del Siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa. 

Barcelona: Octaedro. 

Carretero, M. (1993) Constructivismo y Educación. Aique. Bs. As. 

Carretero, M. i Borrelli, M. (2008) Memorias recientes y pasados en conflicto: ¿cómo ensenyar 

historia recinte en la escuela?. A Cultura y Educación, 20 (2), pp.201-215. 

Cívico,P., Sanagustin, A. i Artigal, J. (2019) Trinitat Nova, miralls que ens fan visibles. Una 

oportunitat per construir un projecte educatiu global. A Àmbits de psicopedagogia i orientació, 

maig 2019 (50)(3a.època) pp.173-188. 

Coll, C., Rochera, M.J., Mauri, T. (2012) La pràctica de la evaluación como contexto para 

aprender a ser un aprendiz competente. A Profesorado. Revista de currículum y formación del 

profesorado, 16(1), pp.49-59. 

Coll, C., Solé, I. (1989) Aprendizaje significativo y ayuda pedagògica. A Cuadernos de Pedagogía, 

168, pp. 16-20. 

Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubia, J., Solé, I., y Zabala, A. (1999). El constructivismo 

en el aula. Barcelona: Graó. 

Cortavitarte, E. (2019) Movimiento Libertario y Educación en España (1901-1939). Ciutat de 

Mallorca: Calúmnia Edicions. 

Cuesta, R. (2011) Historia con memòria y didàctica crítica. A Con-Ciencia Social, 15, pp.15-30. 

Cuesta, R., (2007) Los deberes de la memoria en la educación.  Barcelona: Octaedro. 

Delgado-Algarra, E.J., Estepa-Gimenez, J. (2014) Memoria histórica y olvido en la enseñanza de 

la historia: los casos de Japón e Italia. A Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 29, 

pp.119-133. 

Delpit, L. (2006) Lessons from Teachers. A Journal of Teacher Education, 57(3), pp.220-31. 

Díez, X. (2010) Venjança de Classe. Barcelona : Virus. 

Flórez, R. (1983) La dialéctica de la historia en Hegel. Madrid: Gredos. 

Freire, P. (1989) La educación como práctica de la libertad. Río de Janeiro: Paz e Terra. 

Freire, P. (2012) [Original de 1968] Pedagogía del Oprimido. Madrid: Siglo XXI. 

Garcés, M. (2017) Nova Il·lustració Radical. Barcelona: Anagrama. 



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 4t ESO 

 

 

 

252 

García, F., Doménech, F. (2002) Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. A Docencia, 16, 

pp.24-36. 

Gracia, D. (2008) Fundamentos de Bioética. Madrid: Triacastela. 

Gassiot, E., Palomar, B. (2000) Arqueología de la praxis: Información histórica de la acción social. 

El caso de la Unión de Cooperativas agropecuarias de Miraflor, Nicaragua. A Complutum, 11, 

Madrid. 

Gómez, E., García-Ruiz, C. (2019) Educación para la ciutadania en España. Una assignatura para 

la confrontacion ideològica y política. A Didáctica de las Cièncias Experimentales y Sociales, 37, 

pp.51-66. 

Gómez-Carrasco, C.J., Ortuño, J., Miralles, P. (2018) Enseñar ciencias sociales con métodos 

activos de aprendizaje. Reflexiones y propuestas a través de la indagación. Barcelona: Octaedro. 

Giménez, J. (2011) Breve historia de la guerrilla antifranquista en Andalucía. A Revista de 

Claseshistoria, article 223. 

Habermas, J. (2000) Sobre el uso público de la historia. A J.Habermas, La constelación post-

nacional. Barcelona: Paidós, pp.43-55. 

Kohan, N. (2013) Nuestro Marx. Buenos Aires: La Oveja Roja. 

Kula, W. (1973) Problemas y métodos de la Historia Económica. Barcelona: Edicions 62. 

Lee, P.J. (2005) Putting principles into practice: Understanding history. A S. Donovan i J. 

Bransford (eds), How Students Learn: History in the Classroom. US National Research Council, 

Washington DC : National Academies Press. 

Lorenzo, A.N., M. (2005) Assambleas y Reuniones. Metodologías de autoorganización. Vigo: 

Traficantes de Sueños. 

Lull, V., Micó, R., (1997) Teoría arqueológica I: los enfoques tradicionales; las arqueologías 

evolucionistas e histórico-culturales. A Revista d’Arqueologia de Ponent, 7, pp.107-128. 

Marx, K. (1975) [original de 1845] Tesis sobre Feuerbach. A Obras escogidas de Marx y Engels, I, 

Madrid: Editorial Fundamentos. 

Oliva, A. (2007) Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la adolescencia. A Apuntes de 

Psicología, 25 (3), pp.239-254. 

Padrós, M., Flecha, R. (2014) Towards a conceptualisation of dialogic leadership. A Internal 

Journal of Educational Leadership and Management, 2(2), 207-226. doi : 10.4471/ijelm.2014.17 

Peris, F. (2016) La política exterior de España en el contexto europeo 1898-1931. A Tiempo y 

Sociedad, 22, pp.137-167. 



 

 

 

 

Guia del professorat  Curs: 4t ESO 

 

 

 

253 

Pintrich, P.R. (1989) The dynamic interplay of student motivation and cognition in the college 

classroom. A C. Ames i M. L. Maher (Eds.) Advances in motivation and achievement, 6, 

Greenwich, CT : JAI Press. 

Pintrich, P.R., De Groot, E.V. (1990) Motivational and self-regulated learning componence of 

classroom performance. A Journal of Education Psychology, 82, pp.33-40. 

Rodríguez-Gallego, M., Ordóñez-Sierra, R. (2015) Una experiencia de aprendizaje-servicio en 

comunidades de aprendizaje. A Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 

19(1), pp.314-333. 

Rüsen, J. (2004) Historical Consciousness : Narrative Structure, Moral Function and Ontogenic 

Development. A P. Seixas (Ed.), Theoryzing Historical Consciousness, pp.63-85, Toronto : 

University of Toronto Press. 

Sáez, I., Barriga, E., Sabido, J. i Bellatti, I. (2020) Documento de trabajo. Proyecto Edumemorias. 

Barcelona: Grupo DHIGECS. Material no publicat. 

Sanmartí, N. (2007) 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó. 

Seixas, P., Morton, T. (2013) The Big Six Historical Thinking Concepts. Toronto : Nelson. 

Stirner, M. (2014) Educar para la vida. Barcelona: Edicions CGT. 

Stuki, A. (2017) Las Guerras de Cuba. Violencia y campos de concentración (1868-1898). Madrid: 

La Esfera de los Libros. 

Traver, J.A., García, R. (2006) La técnica puzzle de Aronson como herramienta para desarrollar 

la competencia “compromiso ético” y la solidaridad en la enseñanza universitaria. A Revista 

Iberoamericana de Educación, 40 (4), pp. 1-9. 

Traverso, E. (2007) El pasado, instrucciones de uso. Historia, memòria, política. Madrid: Marcial 

Pons. 

Verjee, B. (2010) Service-learning: Charity-based or transformative? Transformative dialogues. 

A Teaching and Learning journal, 4(2), pp. 1-13 

Vigotsky, L. (1978)[original de 1934] Pensamiento y Lenguaje.  Madrid: Paidós. 

Wachtel, T. (2008) Definiendo qué es restaurativo. IIRP Graduate School. 

Zelený, J. (1978) La estructura lógica del capital de Marx. Barcelona: Grijalbo. 

 



 

 

 

 

Quadern de l’alumne  Curs: 4t d’ESO 

 

 

 

254 

 
BLOC I :  PER QUÉ 

ESTUDIAR HISTÒRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Q U A D E R N  D E  L ’ A L U M N E   
 
 
Q U A R T  D ’ E S O  
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GUIA PRÀCTICA PER ANALITZAR LES FONTS HISTÒRIQUES  

Les fonts històriques són tots aquells elements que ens permeten extreure 

informació per a comprendre alguna cosa sobre els fets que volem 

conèixer. Això val tant per a l’estudi de la Història com per a qualsevol altra 

cosa que vulguem saber, sigui informar-nos sobre una notícia o sigui 

aprendre una cosa nova. Per exemple, si busquem a Viquipèdia informació 

sobre Cuba, la nostra font d’informació serà Viquipèdia. 

Entendre quin tipus de font estem fent servir és molt important per saber 

quina informació estem obtenint, i per saber fins a quin punt podem confiar 

en que aquesta informació sigui certa. Hi ha vàries maneres de classificar 

les fonts, però la primera que cal utilitzar és saber si és una font primària o 

si és una font secundària. En segon lloc, cal determinar, i és senzill, si la font 

que analitzem està feta amb voluntat històrica o no conté voluntat 

històrica.  

Sempre que utilitzem fonts secundàries o amb voluntat històrica estem 

fent confiança a qui ens explica el que volem saber. Sovint, per estar segurs 

i segures d’una cosa voldrem saber si el que aquesta font ens ha explicat. 

És llavors és quan la contrastem amb fonts primàries i sense voluntat 

històrica per veure si quadren entre elles, o per contra hem de corregir la 

primera explicació. 

Per acabar de saber a quin tipus de font ens enfrontem, tan sols caldrà 

classificar-la segons el seu suport: una fotografia, un text, un objecte, un 
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vídeo, una obra d’art, etc... ja que evidentment, cada font podrà 

proporcionar-nos informacions diferents, però totes útils! 

El següent pas és EXPRÈMER COM UNA TARONJA la font i treure-li tot el 

suc i per això caldrà situar-la en el temps i en l’espai, descriure la informació 

evident i  deduir-ne la informació no evident. Així doncs, només cal seguir 

les preguntes de referència d’aquesta guia i fer servir una mica d’ingeni per 

analitzar per un mateix les fonts històriques! 

 

Algunes coses sobre les fonts històriques.  

1. Les fonts primàries són proves directes d’algun fet o estan 

elaborades directament a partir d’aquest i el grau de confiança que 

podem donar a la informació que en traiem és molt elevat perquè elles 

mateixes són part de la realitat que volem conèixer. Alguns exemples: 

2. Les fotografies són gairebé sempre fonts primàries, perquè 

reflecteixen una realitat directament. Generalment, si sabem que no 

han estat modificades podem creure que el que veiem és cert. 

3. Els documents escrits que són resultat directe d’una acció 

també ho són. Per exemple, una ordre donada per escrit, una acta d’un 

judici o d’una compra-venda, o un recompte oficial d’interès públic 

(ex: l’estat compta quantes vaques hi ha al país). Però també els escrits 

directament relacionats amb els esdeveniments, com una carta o una 

notícia. 
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4. Les restes materials de l’activitat humana, tot tipus d’objectes, 

construccions o obres d’art de les quals podem deduir informació 

sobre les condicions de vida o les creences. 

 

 

 

Les fonts secundàries són documents que ha creat algú expressament per 

a explicar alguna cosa, normalment a la gent que no ho sap i generalment 

s’allunyen en el temps dels fets que volem conèixer. Tot i que són 

necessàries perquè no som capaços de saber-ho tot només amb les fonts 

primàries, hem de tenir en compte una cosa molt important: LA GENT 

MENTEIX! A vegades, només s’equivoca o oblida dir altres coses que 

podrien canviar el significat del que volem entendre. Alguns exemples de 

fonts secundàries podrien ser els següents: 

1. Els textos escrits que expliquen directament què va passar en 

una època concreta. Això inclou des dels llibres de text fins als llibres 

especialitzats, passant per la Viquipèdia i les pàgines Web. 

2. Els documentals de televisió o els vídeos d’internet: com bé 

sabem, hi ha altres maneres d’explicar les coses, però sempre que ens 

ho expliquin des de lluny, és una font secundària. 

3. Les pròpies classes del professor o professora: evidentment, 

qui explica la història de la I Guerra Mundial no hi era, ni tampoc ho fa 

com a part de la guerra... 
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Les fonts contenen voluntat històrica o no segons la intenció amb la que 

han estat elaborades. És molt senzill:  

-Si una fotografia ha estat feta per a informar més enllà de l’ambient on 

passen els fets, té voluntat històrica, si és una fotografia casual o no pretén 

informar, no té voluntat històrica.  

-Si un text forma part d’un llibre o pàgina web que vol explicar uns fets, té 

voluntat històrica, si és una ordre que s’envia per escrit o una carta entre 

dues persones, no té voluntat històrica. 

-Un objecte fet per a perdurar, com una escultura, té voluntat històrica, en 

canvi, un objecte quotidià com una cassola, un vestit o una eina no tenen 

voluntat històrica. 

És simple, però molt important! Perquè les fonts elaborades amb voluntat 

històrica ens aportaran molta informació, però hi podrem confiar menys 

que en la “poca” informació que ens donin les fonts sense voluntat 

històrica. 
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Passos a seguir per analitzar una font 

A) Quin tipus de font és? 

 -La font és primària o secundària? 

 -Té voluntat històrica? 

 -Sobre quin suport es presenta? (una fotografia, un text, un vídeo, 

etc.) 

 

B) Situar la font. 

-A quin lloc fa referència? Està feta des del mateix lloc? Si no és així, 

des d’on? 

-De quin temps històric ens informa (cronologia)? Des de quin temps 

històric està feta? 

-A quins fets o persones fa referència? Qui ha elaborat la font i per a 

què? 

 

C) Descripció. 

-Com és?  

-Si és un text, llarg o curt, formal o informal, complex o senzill, en 

quina llengua està escrit, etc. 

-Si és un gràfic, és clar o no, quantes variables té, quin tipus de gràfic 

és, etc.. 
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-Si és una fotografia, està ben preparada o no, és en color, en blanc i 

negre, en sèpia, etc... 

-Si és un vídeo, és una gravació d’un esdeveniment, és un relat, quina 

estètica té, és llarg o curt, etc. 

-Quina informació aporta directament?  

 

Sigui la font que sigui, és el primer que veiem: la idea principal d’un text, el 

que està en primer pla d’una fotografia, la relació entre els eixos d’un gràfic, 

etc. 

 

-Quina informació aporta indirectament? Es tracta d’observar els detalls i 

veure algunes coses “extres”: 

-Si és un text, quins detalls del que diu ens informen de més coses? 

-Si és una fotografia, què hi ha als marges o al fons? Com va vestida la gent 

que hi surt? “Quin aire es respira”?  

-Si és un gràfic, pot dividir-se la informació en trams? De quines parts es 

composa? Què hi falta? 

-Si és un cartell o una obra d’art, quin estil té? A quin imaginari ens remet? 

Què hi ha als marges o al fons? 
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D) Deducció! 

 -Puc refiar-me de la font? Fins a quin punt? 

-Amb què puc relacionar la informació que he extret fins ara?  

 -Quina informació em falta per a comprendre la font? 

-Si faig una cerca ràpida de la informació que em falta, se 

m’acudeixen coses noves? 

-La font contradiu els meus coneixements o el que explica una altra 

font? 

-Li manca alguna cosa a la font? Què? 

-Faig un resum de tot el que sé segur sobre la font per una banda, i 

de tot el que sospito però no puc comprovar per l’altra. 
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ACTIVITAT 1: UN CONFLICTE LLUNYÀ? 

 

Primera part.- Detectius de la Història: què en traiem de les següents 

fonts? 
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1. Todos los habitantes de las zonas rurales o de las áreas exteriores a la línea de 

ciudades fortificadas, serán concentrados dentro de las ciudades ocupadas por las 

tropas en el plazo de ocho días. Todo aquel que desobedezca esta orden o que sea 

encontrado fuera de las zonas prescritas, será considerado rebelde y juzgado como 

tal. 

2. Queda absolutamente prohibido, sin permiso de la autoridad militar del punto de 

partida, sacar productos alimenticios de las ciudades y trasladarlos a otras, por mar 

o por tierra. Los violadores de estas normas serán juzgados y condenados en calidad 

de colaboradores de los rebeldes. 

3. Se ordena a los propietarios de cabezas de ganado que las conduzcan a las 

ciudades o sus alrededores, donde pueden recibir la protección adecuada. 
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Segona Part.- Comprovant la Viquipèdia 

Havent vist les fonts històriques, podem refiar-nos de la Viquipèdia? Hi falta 

alguna cosa? Llegim atentament els següents articles i comentem-los totes 

plegades! 

 

Guerra d’Independència de Cuba. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Cu

ba 

 

Guerra Hispano-estatunidenca. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estatunidenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Cuba
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Independ%C3%A8ncia_de_Cuba
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estatunidenca
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ACTIVITAT 2: CONVERTIR-SE EN VIQUIPEDISTES! 

La Viquipèdia és una eina que usem a diari per a informar-nos sobre els 

temes que tractem a l’aula o en d’altres situacions de la nostra vida. Però, 

podem refiar-nos del que ens explica? 

El cas, és que es tracta d’una enciclopèdia col·laborativa, i això significa que 

nosaltres també en podem formar part! Així, practicarem a detectar 

explicacions incomplertes o falses i, a més, qui vol conformar-se amb només 

mirar quan pot participar? Ja que tenim un mètode per analitzar les fonts 

històriques, per què no el fem servir per a millorar la Viquipèdia i ser 

nosaltres també els autors d’una enciclopèdia? 

 

Primera Part.- Investigant sobre la Crisi de la Restauració Borbònica. 

Com en l’activitat anterior, abans de treballar amb l’enciclopèdia cal que 

analitzem fonts històriques que ens aportin informació de primera mà amb 

la que puguem criticar i modificar o ampliar l’article de la Viquipèdia. 

Formarem grups d’expertesa i cada un analitzarà un apartat de les fonts 

següents seguint la “Guia pràctica per analitzar les fonts històriques”, és 

tant senzill com copiar les fonts en un document a part i respondre les 

preguntes de la guia, endavant! 
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A) Restauració borbònica i caciquisme. 

 

 
El mal que afligeix Espanya és greu i prové de molt lluny, motiu pel qual el remei que s’hi 

apliqui ha de ser enèrgic per obtenir-hi bons resultats. El criteri d’autoritat que, en la 

religió ens ha fet escèptics o fanàtics; en ciència, nuls o com a molt erudits; en política, 

esclaus o farsants, i en tots els altres àmbits, infeliços i retardats, ha de ser suplert pel 

criteri de llibertat per tal de resoldre tots els problemes. La unitat naci-onal fictícia, que 

després d’enemistar unes províncies amb les altres les va subjectar totes a la tirania i 

cobdícia d’un centre envilit, s’ha de convertir en Confederació, que és la unitat veritable 

que sembla fundada en l’harmonia. La direcció d’un rei que només ha produït tirans, 

imbècils o guerrers criminals, ha de cedir el lloc al poder de molts, a la República. El 

govern de determinades classes, privilegiades no pels seus mèrits, l’hem de substituir pel 

govern de tots, del poble espanyol. Només ens podem regenerar si establim la 

Confederació republicana i si resolem totes les qüestions pel criteri de la llibertat. 

 
Valentí Almirall “Bases per a la Constitució Federal de la Nació Espanyola i per a l’Estat de 

Catalunya”, 1894. 

 
 

 
Joaquín Moya, vinyeta satírica al diari Gedeón, 1897. 
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Escola religiosa a Càceres entre 1900 i 1908. 

 

 

 
Setmanari satíric “La Flaca”, 1872. 
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El Passeig de Gràcia de Barcelona, 1901. 

 

 
 

 

B) La Guerra del Rif i la Setmana Tràgica. 

 

Las prácticas tan extendidas de la redención a metálico y la sustitución permitían a los 

hijos de las clases acomodadas y de la burguesía librarse de la guerra o ser sustituidos 

por otro mozo por la módica cantidad de 2.000 pesetas. Un obrero de los Altos Hornos 

de Bilbao ganaba en esa época 5 pesetas diarias. En 1912 esa infame práctica se 

“democratizó”: se derogaban las circunstancias eximentes pero nacía el soldado de 

cuota que a cambio de una aportación económica –entre 1500 y 3000 pesetas– tenía el 

privilegio de elegir destino, pernoctar en su domicilio y limitaba su estancia a cinco meses 

en el cuartel en lugar de los tres años que duraba el servicio militar para el resto de 

desdichados. 

 
Joan Palomés, La Memoria de Annual: una incierta Gloria. 2019 

 

 



 

 

 

 

Quadern de l’alumne  Curs: 4t d’ESO 

 

 

 

274 

 
Burgeses entregant regals als reclutes que van al Marroc al port de Barcelona, 1909. 

 

 
Fotografies de Barcelona durant la “Setmana Tràgica”, 1909. 
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Francesc Ferrer i Guàrdia, 1909. 

 
Soldats espanyols morts al “Desastre d’Annual”, 1912 
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Membres de “la Legión” al Marroc, 1921. 

 
Abd el-Krim, entre 1923 i 1926. 
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C) La vida de la classe obrera: el sindicalisme i els anys de plom. 

 

 
Xavier Diez, Venjança de Classe, 2010. 

 
Xavier Diez, Venjança de Classe, 2010. 
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Xavier Díez, Venjança de Classe, 2010. 

 

 
Xavier Diez, Venjança de Classe, 2010. 
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Xavier Diez, Venjança de Classe, 2010. 

 

 
Xavier Diez, Venjança de Classe, 2010. 

 

 

 
Membres del “Sometent”, Barcelona 1922. 
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Diari ABC, 1919. 
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Se ha ido el médico, el doctor Roig le llamaban. Como en un susurro ha dicho a mis 

padres: 

Le veo muy mal. Tiene meningitis. En estos casos, uno casi no sabe qué decir, porque los 

pocos que se salvan se quedan como tontos para toda la vida. Volvió a las once de la 

noche, como había prometido, y confirmó que era meningitis. A mí me levantaron muy 

temprano, para ir a comprar diez céntimos de leche de vaca para el hermanito Pedro, 

que se estaba muriendo. La aparición de un vaso de leche de vaca en casa de obreros 

con enfermo en la cama era cosa tan definitiva como el viático. Salí a la calle, todavía 

con las estrellas en el cielo. Era invierno y el frío cortaba. Yo no comprendía por qué la 

leche tenía que ser de vaca, por qué había que ir tan lejos a comprarla, cuando dos casas 

más allá se podía adquirir leche de cabra, recién muñida y más barata. 

Pero tenía que ser de vaca. En el establo se estaba caliente, con un calorcito blando y 

suave, que invitaba a tumbarse y dormir. Ya en la calle, me hizo bien la leche recién 

ordeñada, que llevaba en un vaso de vidrio, porque sentía en las manos el calor que 

despedía. Yo no había probado nunca la leche de vaca, porque todavía no había estado 

enfermo para ser visitado por el médico. La de cabra la había probado el invierno 

anterior, para ver de que se me quitase un fuerte catarro. Tuve la tentación de probar 

un sorbito de aquella leche. Pero no me atrevía, al pensar que era para curar a Pedro. Y 

así tres amaneceres en busca de los diez céntimos de leche de vaca. El tercer día no pude 

resistir la tentación de tomar un sorbito de aquella leche, que aún estaba espumosa. 

Aquel mismo día murió Pedro. Cuando lo vi metido en su cajita de pino pintada de blanco, 

sentí que se me encogía el corazón. Pensé que se había muerto al notar la falta del 

sorbito de leche que le había quitado. 

Autobiografia de Joan García Oliver, El Eco de los Pasos, 1973, parlant del seu germà 

Pedro el 1909. 

 

Gravació del discurs de Joan García Oliver en el primer aniversari de la mort de Buenaventura 

Durruti, cementiri de Montjuic, 1937: https://www.youtube.com/watch?v=SxBWAbKQfSE 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SxBWAbKQfSE
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D) La dictadura de Primo de Rivera 

 
Alfons XIII amb Miguel Primo de Rivera i el directori militar, 1923. 

 

 
L’escriptor Blasco Ibáñez a l’exili de París, 1924. 
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El 13 de septiembre de 1923 se instaura en España un régimen dictatorial 

encabezado por el general Miguel Primo de Rivera. La crisis política del país se 

debe, fundamentalmente, al desastre militar del ejército español en 

Marruecos  (julio de 1921), a la grave situación del orden público, sobre todo en 

Cataluña y a la crisis económica. 

Un año después, en noviembre de 1924, el problema del Norte de África está en 

vías de solución. De hecho, el propio dictador Primo de Rivera se encuentra en 

estas fechas en Marruecos. El orden público ha mejorado de manera notable 

gracias a la desaparición de las organizaciones obreras y al exilio de miles de 

españoles. Parte de la intelectualidad se halla exiliada y goza de un gran 

prestigio internacional. Como los problemas que han justificado la Dictadura 

están desapareciendo, se comienza a cuestionar su finalidad. 

En octubre de 1924 se extiende entre los círculos de emigrantes españoles de 

San Juan de Luz, Hendaya y Bayona la existencia de una Junta Central de la 

que forman parte Vicente Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno, Rodrigo Soriano, 

José Ortega y Gasset, etc, cuya finalidad es la instauración de una República 

presidida por el conde de Romanones.  Para lograrlo, se produciría un 

levantamiento generalizado, el 8 de noviembre, contra la Dictadura y se contaría 

con el apoyo de numerosas guarniciones militares y de todo el movimiento 

obrero.  Por otro lado, como se necesita un respaldo exterior, se solicitan de 

forma secreta voluntarios. 

Edmundo Fayanás, “Los sucesos de Vera de Bidasoa de 1924”. 2019 

 

 

 
 

Discurs de Miguel Primo de Rivera: https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-

historico/discurso-miguel-primo-rivera-orbaneja/2917397/ 

  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/discurso-miguel-primo-rivera-orbaneja/2917397/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/discurso-miguel-primo-rivera-orbaneja/2917397/
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Cartell promocional de l'exposició universal de Barcelona de 1929. 
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Seginaa Part.- Millorant la Viquipèdia 

Tot i que les informacions que hem extret de les fonts poden ser només 

fragments, ha arribat l’hora de donar-los sentit i posar a prova les nostres 

dots de viquipedistes! Per grups, copieu en el mateix document l’article de 

la Viquipèdia corresponent. 

 

Grup A) Restauració borbònica i caciquisme: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Caciquisme 

 

Grup B) La Guerra del Rif i la Setmana Tràgica: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Rif 

 

Grup C) La vida de la classe obrera: el sindicalisme i els anys de plom. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pistolerisme 

 

Grup D) La dictadura de Primo de Rivera: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Caciquisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Rif
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pistolerisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
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Per analitzar-lo i millorar-lo només cal seguir els passos següents: 

a) Lectura conjunta i en veu alta de l’article. 

b) Comprovem si la informació que ens aporten les fonts és a 

l’article o no, o si entra en contradicció amb el text. 

c) Redactem petits paràgrafs que ampliïn o modifiquin la 

informació de la Viquipèdia i els posem al text, però amb un 

color diferent. 

d) Compartim la tasca a l’aula virtual i... felicitats 

Viquipedistes! 
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 ACTIVITAT 3: FEM COMUNITAT VIQUIPEDISTA.  

Ara que ja podem intervenir sobre el coneixement d’uns fets històrics cal 

que ho compartim amb els companys i companyes que han fet el mateix 

que nosaltres. Així les seves observacions sobre el que hem fet (i les nostres 

sobre el que han fet) ens ajudaran a millorar i a construir una cosa encara 

més important: començarem a construir una comunitat d’aprenentatge on 

serem nosaltres qui decideixi què és important conèixer i què en volem fer. 

Per a posar-nos en marxa, celebrarem un debat seguint aquests passos: 

 

A.- Farem una rotllana a l’aula i ens hi asseurem segons els grups 

d’expertesa en els que hem treballat. 

B.- Cada grup escollirà: 

-Un grup portaveu encarregat de fer la primera intervenció explicant a la 

resta a quines conclusions hem arribat. 

-Un grup avaluador encarregat de fer veure als altres grups què han aportat 

a la resta i què més podrien aportar durant la segona intervenció. 

-Un grup relacionador encarregat d’observar les relacions entre el nostre 

tema i el dels altres grups i exposar-ho en la tercera intervenció. 

-Un grup secretari encarregat de recollir les possibles millores per al nostre 

treball que surtin del debat amb els companys i companyes, i exposar-ho 

en la quarta intervenció. 

C.- Celebrarem la primera part del debat en quatre tandes i un torn obert 

de paraules: 
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-En la primera intervindran els grups portaveu de cada grup per torns. 

-En la segona intervindran els grups avaluadors de cada grup per torns. 

-En la tercera intervindran els grups relacionadors de cada grup per torns. 

-En la quarta intervindran els grups secretaris de cada grup per torns. 

-Finalment, obrirem un breu torn obert de paraules per a que qui vulgui 

pugui aportar-nos la seva opinió. 

D.- Continuarem debatent, ara en torn obert de paraules sobre les següents 

preguntes: 

-Per a què serveix saber analitzar les fonts històriques en l’aprenentatge de 

la Història? Podem fer servir aquest mètode en altres moments de la nostra 

vida? 

-El que es diu i no es diu sobre la Història és neutre o interessat? Cal que 

sigui el més ajustat a la realitat possible? 

-Els discursos sobre la Història influeixen en les opinions que tenim sobre el 

món d’avui? Per a què serveix estudiar Història? 

E.- Ja fora de l’aula, els grups d’expertesa tindran l’oportunitat de modificar 

el seu treball a la Viquipèdia gràcies a les aportacions dels companys i 

companyes recollides durant la sessió, i així millorar l’aportació que hem 

fet... i la nota que traurem! 
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ACTIVITAT 4: REFLEXIONEM SOBRE LA HISTÒRIA.  

Fins ara hem treballat en grup i hem après a utilitzar les fonts històriques 

per a contrastar els continguts sobre la Història que ens arriben, però és 

hora que cadascú reprengui el motiu per el qual hem esdevingut 

viquipedistes, és a dir, per a trobar un sentit a estudiar Història i aprendre 

el necessari per a posar en pràctica la seva utilitat. 

Cadascú gravarà un vídeo curt a casa seva amb el mòbil o tauleta o 

ordinador on, ara com a persones expertes que som, expliqui als alumnes 

de quart de l’any vinent el sentit d’estudiar Història i les possibilitats del 

mètode. Per a fer-ho, cal utilitzar les preguntes de l’apartat D del debat que 

vam celebrar com a guia pel discurs. De totes maneres, el més important és 

que aportem la nostra opinió sincera i fonamentada, sigui la que sigui.  

El vídeo l’elaborarem de la següent manera: 

1.- Redactarem un esquema responent a les preguntes de l’apartat D de 

l’anterior acivitat aportant la nostra opinió. 

2.- Cada resposta haurà d’estar recolzada, com a mínim, per un argument, 

que podem afegir un cop fet l’esquema. 

3.- Gravarem el vídeo tenint en compte que estem explicant les nostres 

conclusions als companys i companyes que encara no han estudiat el nostre 

curs. 
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Característiques que ha de tenir el vídeo: 

a) No pot ser més llarg que 10 minuts, ni més curt que 3 

minuts. 

b) L’estil és lliure i podem fer servir la nostra creativitat: des 

de sortir nosaltres parlant, fins a gravar la veu a sobre d’una 

successió d’imatges que ens semblin adequades. Com ens 

agradaria que ens fessin el vídeo a nosaltres? 

c) Quan haguem acabat el vídeo el compartirem per l’aula 

virtual, també el del professor, i així podrem ajuntar i 

guardar com a referència totes les nostres opinions. L’any 

vinent, quan els i les estudiants de tercer facin quart, 

tindran els nostres vídeos com una gran ajuda. D’aquí, a 

més, en sortirà la part individual de la nota. 

 

 

 
 

Segons el  diccionari, la definició d’argument és : 

 Raó adduïda en prova d’una proposició, per convèncer algú d’alguna cosa. 

És a dir, que són aquelles afirmacions que fem servir com a prova per demostrar que el 

que diem és cert. En el nostre cas, anteriorment hem fet servir les fonts històriques com 

a argument per a modificar la Viquipèdia. 
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BLOC I I :  VALORANT EL 

CONFLICTE CIVIL  

ESPANYOL MÉS ENLLÀ 

DE LA FREDOR DE LES 

DADES (1931-1950)  

 
 

 
 
 
Q U A D E R N  D E  L ’ A L U M N E   
 
 
Q U A R T  D ’ E S O   
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MATERIAL DE TREBALL: FONTS HISTÒRIQUES DEL CONFLICTE CIVIL 

ESPANYOL. 

Fonts sobre el desenvolupament de la Guerra Civil Espanyola.  

Mapa evolutiu del conflicte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:http://profebaldomero.blogspot.com/2012/04/mapa-guerra-civil.html 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-

guerra-civil-1936/1145931/ 

http://profebaldomero.blogspot.com/2012/04/mapa-guerra-civil.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/
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   ¡En pie, españoles! 

   A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada 

habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de 

sus enemigos hasta perder la vida, la Nación os llama a su defensa. La Situación de 

España es cada día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; 

autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas; 

a tiro de pistola y ametralladora se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que 

alevosa y traidoramente se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la 

justicia. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, 

arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que 

lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores. Los monumentos y tesoros 

artísticos son objeto  de los más  enconados ataques de las hordas revolucionarias, 

obedeciendo a la consigna que reciben de las directivas extranjeras y con la complicidad 

y negligencia de los gobernadores de monterilla. Los más graves delitos se cometen en 

las ciudades y en los campos, mientras las fuerzas de Orden Pública permanecen 

acuarteladas, corroídas por la desesperación que provoca una obediencia ciega a 

gobernantes que intentan deshonrarlas. El Ejército, la Marina y demás instituciones 

armadas, son blanco de los más soeces y calumniosos ataques, precisamente por parte 

de aquellos que debían velar por su prestigio, y, entre tanto, los estados de excepción, 

de alarma, sólo sirven para amordazar al pueblo y que España ignore lo que sucede fuera 

de las puertas de sus villas y ciudades, así como para encarcelar a los pretendidos 

adversarios políticos. 

Proclamació de l’alçament per Franco el 18 de Juliol del 1936. 
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Pancarta penjada als carrers durant el setge de Madrid, des de finals de 1936 fins al final de la 

guerra. 
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Han pasado tantas cosas en estos quince días que no me será fácil contarlas, por lo 

menos con algún orden (...). Empiezo por lo de Barcelona, muy grave, y que ha podido 

ser la escena final, por lo menos, en cuanto a mí se refiere. No quiero entretenerme en 

los antecedentes, porque sería muy largo. Hay para escribir un libro con el espectáculo 

que ofrece Cataluña, en plena disolución. Ahí no queda nada: Gobierno, partidos, 

autoridades, servicios públicos, fuerza armada; nada existe. Es asombroso que Barcelona 

se despierte cada mañana para ir cada cual a sus ocupaciones. La inercia. Nadie está 

obligado a nada, nadie quiere ni puede exigirle a otro su obligación. Histeria 

revolucionaria, que pasa de las palabras a los hechos para asesinar y robar; ineptitud de 

los gobernantes; inmoralidad, cobardía, ladridos y pistoletazos de una sindical contra 

otra, engreímiento de advenedizos, insolencia de separatistas, deslealtad, disimulo, 

palabrería de fracasados, explotación de la guerra para enriquecerse, negativa a la 

organización de un ejército, parálisis de las operaciones, gobiernitos de cabecillas 

independientes en Puigcerdá, La Seo, Lérida, Fraga, Hospitalet, Port de la Selva, etcétera. 

Debajo de todo eso, la gente común, el vecindario pacífico, suspirando por un general 

que mande y se lleve la autonomía, el orden público, la FAI [Federación Anarquista 

Ibérica], en el mismo escobazo. Todos estaban inquietos. Companys hablaba a tontas y 

locas de dar la batalla a los anarquistas, pero no tenía ganas ni medios. Al parecer, el 

más enérgico era el consejero de Seguridad, Aiguadé, asistido por un comisario o jefe de 

Seguridad, Rodríguez Salas, renegado de la CNT, buen conocedor de sus gentes, a las 

que odia y que lo odian (...)  

Cuaderno de La Pobleta (I), Manuel Azaña, presidente de la República. 1937, 20 de mayo. 
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En campaña, 29 de juliol de 1938 

Mol estimada Maria y demés família,sebràs que y rebut la tebe [carta] y bey que steu 

bons com yo, y els demés cumpañs també tots bons. El mutiu d’escriure’t haquestes 

cuatre lletres, és només per fer-te sebé que stem a l’altre part de l’Ebro,ha primere línia 

de foc y atequem en molta hanergia y a beure si d’una begada terminem aquesta 

craminal guerre d’invasió estranjere y aquí y a molts morus que surten com a 

furnigols,però ya’ls terminarem aqueste mala jent. No patiu que stem bé par ara y no y 

a nuvetat. No t’escric més per abuy y perquè en aquets mumens m’e bingut feyna, y me 

n’ay de dejà.Mols recorts a tota la família y els que preguntin per mi,y mols petonets al 

nen y a las nenes,y tu rebràs una forta abrasada del teu espós que may te olbida,salut 

140 Llorens Gibert. [Observacions: El paper de carta du impresa la referència: Carta 

sobre “Popular”. Carta Postal.L’adreça de la destinatària és el carrer Pi i Margall 37 de 

Constantí]. 

Grau i Pujol, J.M., “Cartes des de la batalla de l’Ebre per part d’un soldat republicà de 

Constantí: Llorenç Gibert Recasens (Juny – Setembre 1938). 
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El mestre lleidatà Josep Vilalta recorda el pas de la frontera, entre el 7 i el 9 de febrer de 

1939, amb aquestes paraules:  

7 de febrer de 1939 Cal passar per l’Agullana i d’allí a la Jonquera. (...) Arribem a 

l’Agullana on aconseguim poder esmorzar pagant amb tabac (...) Amb por arribem a La 

Jonquera. És una processó de gent i autos que no poden tirar ni endavant ni enrere. Quan 

arribem al Portús, potser són la una de la tarda. Totes les muntanyes de l’entorn estan 

plenes de gent que campen retardant l’hora d’entrar a França. Nosaltres ens decidim a 

passar. Anem per l’acera espanyola, i allí trobem lloc on reposar i dormir. Totes les cases 

estan abandonades. Al mig del carretera que divideix els dos països hi ha soldats i 

guàrdies. (...) És una corrua de gent, cotxes i tota mena de material que desfila per la 

carretera en direcció a l’interior de França. (...) Dormo per terra en una casa on podem 

fer foc a la llar. (...) 9 de febrer de 1939 Quan decideixo partir, la gent del costat 

d’Espanya puja corrent i resulta que ha estat perseguida per les primeres forces 

franquistes arribades a la frontera. Des de cent metres enllà, assisteixo al canvi de 

bandes i a la primera manifestació d’entusiasme del feixistes. Quan em decideixo, ara ja 

com a mesura de seguretat, a passar a l’acera francesa ens trobem amb el Ton de 

Vilanova i entrem definitivament a França i acompanyats pels “alé, alé” dels soldats i 

guàrdies francesos, marxem carretera enllà. Pernoctem sota uns arbres a uns cinc 

quilòmetres de la vila del Boulou. Els refugiats escampats aquí i allí donen amb els focs 

encesos un espectacle únic.  

 

 

  



 

 

 

 

Quadern de l’alumne  Curs: 4t d’ESO 

 

 

 

298 

2. Fonts sobre els bàndols que participaren al conflicte. 

 

Reunió entre Francisco Franco i Adolf Hitler a Hendaia (País Basc francès) el 23 d’octubre de 

1940.  

 

 

Tropes franquistes desfilant per Barcelona el 21 de febrer de 1939. 
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Mercenaris rifenys dirigint-se a la batalla de Madrid, tardor de 1936. 

 

 

 

 

Desfilada de falangistes a Vigo, juliol de 1936. 
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Requetès carlins resant abans d’anar al combat, Terol, 1938. 

 

 

Reunió de la Conferència Episcopal Espanyola, agost de 1937. 
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Seminaristes realitzant instrucció militar, Valladolid, tardor de 1936. 

 

 

  

Reunió del primer govern del Front Popular, febrer-març de 1936. 

 

 



 

 

 

 

Quadern de l’alumne  Curs: 4t d’ESO 

 

 

 

302 

 

Carrabiners enfrontant-se als militars, Barcelona, 19 de juliol de 1936. 

 

 

 

Camperols afiliats a la UGT, 1936. 
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Milicianes de la columna Durruti a punt de marxar al front d’Aragó, 25 de juliol de 1936. 

 

 

Columna Macià-Companys, formada per militats d’ERC i Estat Català, partint vers el front 

d’Aragó, Barcelona, 3 de setembre de 1936. 
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Unitat de Gudaris defensant l’anomenat “Cinturón de Hierro”, 1937. 
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Fonts sobre la repressió durant la guerra. 

 

Ordres referents a la repressió dels principals acusats de violència política: 

Federació Local de Sindicats Únics de Barcelona i Comité Regional de la CNT 1 d’agost de 

1936. 

Se están sucediendo en Barcelona una serie de registros domiciliarios, seguidos de 

detenciones arbitrarias y consecuentes fusilamientos, ejecutados la mayoría de ellos sin 

causa alguna que justifique tal medida […] Los registros domiciliarios que se efectúan 

con carácter particular deben cesar, y no podrán llevarse a cabo más que con el aval de 

la Comisión de Investigación de las Milicias Antifascitas […] o bien por la Federación 

Local, Comité Regional y Regional de la FAI, conjuntamente […] ¡Que la Revolución no 

nos ahogue a todos en sangre! ¡Justicieros conscientes. Sí! ¡Asesinos, nunca!   

 

 

 

Comunicat del POUM a La Batalla (diari) 31 de juliol de 1936. 

[…] hacemos un llamamiento a acabar con los actos que deshonoren y perjudican la 

revolución.  

 

 

 

General Emilio Mola Vidal, Instrucción Reservada nº1, de Abril/Maig de 1936. 

Producido el movimiento y declarado el Estado de Guerra […] se tendrá en cuenta que la 

acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es 

fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los 

Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose 

castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o 

huelgas.   
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Decret nº 2 de la Junta Militar sublevada. 

[…] La Junta Suprema Militar de Defensa de España, como primer acuerdo dispone: 

1.- Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo […] cuántos se opongan 

al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España, fueren los que fueren los 

medios empleados a tan perverso fin. 

2.- Los militares que se opongan al Movimiento de Salvación iniciado serán pasados por 

las armas por los delitos de lesa patria y alta traición a España. 

3.- Se establece la obligatoriedad de los cargos y quienes, nombrados, no lo acepten, 

caerán en la sanción de los artículos anteriores.  

 

 

 

Octava Orden de Urgencia a cargo de la Junta de Gobierno. 

[…] OCTAVA.- En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las 

sanciones a que dé lugar el bando de Estado de Guerra, deben consentirse ciertos 

tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, 

se destruyan centros y organismos revolucionarios.  

 

 

 

General Mola, 19 de juliol de 1936. 

Es necesario propagar una imagen de terror […] Cualquiera que sea, abierta o 

secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado.  
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Al·locució radiofònica del general Queipo de Llano a radio Sevilla, 31 de juliol de 1936. 

Yo os autorizo a matar, como a un perro, a cualquiera que se atreva a ejercer coacción 

ante vosotros: Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. 

 ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de 

Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos 

sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi, que yo se lo pegaré. 

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. 

De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de 

verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. 

Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas 

por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré 

de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar.  

 

 

 

 

Band oficial de Sevilla, General Queipo de Llano, 24 juliol de 1936. 

Serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones 

marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse con tales 

directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos.  

 

 

RESPONSABLES EXECUCIONS,  ASSASSINATS I  MORTS EN CAPTIVERI 1936-1945 

BÀNDOL SUBLEVAT 150.000-400.000 

BÀNDOL DEFENSOR 38.500-85.940 

Xifres màximes i mínimes estimades per la historiografia de la repressió amb mort per bàndols. 

En el cas del bàndol sublevat, les xifres difereixen enormement si es tenen en compte o no les 

morts a l’interior de les presons. En el cas del bàndol “republicà”, la xifra màxima la proporcionà 

el propi règim franquista en la seva “Causa general”, on s’han detectat duplicitats en les 

víctimes. 
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POBLACIÓ RECLUSA DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL SEGONS THOMAS 

PAYNE. 

1939 270.719 

1940 233.373 

1941 159.392 

1942 124.423 

1943 74.095 

1944 54.072 

1945 43.812 

 

NOCTURNO (Rafael Alberti, maig de 1937) 

 

Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre  

se escucha que transita solamente la rabia,  

que en los tuétanos tiembla despabilado el odio  

y en las médulas arde continua la venganza,  

las palabras entonces no sirven: son palabras. 

Balas. Balas.  

Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,  

humaredas perdidas, neblinas estampadas.  

¡qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,  

qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! 

Balas. Balas.  

Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,  

lo desgraciado y muerto que tiene una garganta  

cuando desde el abismo de su idioma quisiera  

gritar lo que no puede por imposible, y calla. 

Balas. Balas.  

Siento esta noche heridas de muerte las palabras.  
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4. Fonts sobre la implicació internacional en la Guerra Civil 

 

El 16 d'Octubre , Rovira i Virgili denuncia els entrebancs que posen els països feixistes 

perquè es formi un comitè que garanteixi l'absoluta neutralitat internacional a la guerra 

d'Espanya 

“Si fossin establertes les degudes garanties, especialment l'inspecció marítima, els 

governs de Madrid, de Barcelona i de Bilbao s'hi avindríen segurament. Per què no s'hi 

podrien avenir el govern portuguès i la Junta de Burgos? I per què no han de poder 

admetre Berlin i Roma allò mateix que admet Moscou?”.  

 

 

 

 

2 de novembre de 1936 article del diari L’autonomista,  titulat L'ofensiva de la victòria, 

s'afirma textualment: 

 «Mèxic ha allargat, a travers de les mars, les seves mans generoses al proletariat 

d'Ibèria, i la URSS ens ha ofert des dels primers moments el seu ajut desinteressat i 

eficient». 

«França i Anglaterra estan embolicades amb la xarxa dels convencionalismes 

diplomàtics i per més que volen passar per nacions democràtiques, no poden amagar 

que damunt d'elles pesen les influències capitalistes com un llast que les obliga a volar 

arran de terra». 

«L'única esperança que tenim avui és la força moral i material de la URSS al servei de les 

democràcies lliures. Els homes de la gran República soviètica han comprès quina era la 

situació d'Europa, entre la covardia dels uns i la despreocupació dels altres. I d'una 

manera decisiva s'han posat al costat de la democràcia, de la llibertat». 
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Guernika. Alberto de Onaindía. Recogido por Hans Christian Kirsch: Der Spanische 

Bürgerkrieg in Augenzeugenberichte 

La destrucción de Gernika fue obra de la Legión Cóndor alemana y de las fuerzas aéreas 

italianas, actuando bajo las órdenes del ejército franquista sublevado. 

 "Los aviones despegaban del aeródromo de Vitoria, rebasaban el litoral y luego, dando 

media vuelta, seguían el valle del Oca, atacando Guernica de Norte a Sur. Al parecer 

pertenecían a tres tipos: Heinkel 111, Junker 52 de bombardeo y Heinkel 51 de caza y 

ametrallamiento. Debieron formar dos masas, que se turnaban y en cuanto al número 

de cada una existe una general discrepancia. Por fijar ideas, bien podemos suponer que 

en cada oleada actuaban, entre bombardeos y cazas, alrededor de 15 a 20 aviones. Eran 

suficientes. Su táctica consistió en arrojar primero bombas rompedoras ordinarias, luego 

racimos de pequeñas bombas incendiarias y simultáneamente, ametrallar al personal al 

descubierto, no sólo el que se encontraba en la ciudad, sino también en sus alrededores 

e incluso en las anteiglesias comarcales." 

"Cuando pasó el bombardeo, la gente salió de sus refugios. Nadie lloraba. Sus rostros 

mostraban asombro. Ninguno de nosotros podía comprender lo que veía. Al ponerse el 

sol, aun no podía verse más allá de los 500 metros. Por todas partes causaban estragos 

las llamas y ascendía un pesado humo negro". 
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Sobre l’ajuda inicial de Hitler al bàndol sublevat: 

https://www.youtube.com/watch?v=1qXi4qZ07bA   

 

Recurs en línia per veure d’on provenien els brigadistes i quants membres 

va aportar cada país. Ho podeu consultar a: 

https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-

civil-i-franquisme/d-on-provenien-els-voluntaris-que-se-sumaren-a-les-

brigades-internacionals_201187_102.html 

 

 

 

 
Foto: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/07/26/pagina-1/33134381/pdf.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1qXi4qZ07bA
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/d-on-provenien-els-voluntaris-que-se-sumaren-a-les-brigades-internacionals_201187_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/d-on-provenien-els-voluntaris-que-se-sumaren-a-les-brigades-internacionals_201187_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/d-on-provenien-els-voluntaris-que-se-sumaren-a-les-brigades-internacionals_201187_102.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/07/26/pagina-1/33134381/pdf.html
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ACTIVITAT 5: GIMCANA DELIBERATIVA 

 

De versions sobre les causes o les característiques de la Guerra Civil 

espanyola n’hi ha moltes i molt diferents, però, amb quina de totes elles 

estem més d’acord? Quina s’ajusta més a la realitat? O millor, quina és la 

nostra versió? Aquesta activitat és un desafiament per a tota la classe, ja 

que utilitzant les fonts que tenim disponibles i tots els coneixements que 

hem anat adquirint construirem la nostra pròpia interpretació sobre el 

conflicte que canvià la història d’Espanya! 

 

A continuació tenim sis grups d’afirmacions sobre les característiques 

principals del conflicte i entre tota la classe haurem de decidir, utilitzant les 

fonts històriques, quina afirmació de cada grup és més adient amb el que 

sabem i pensem sobre els esdeveniments. Ho farem de la següent manera: 

 

Primera part 

1.- Dividirem la classe en sis grups d’expertesa temàtics, un per a cada grup 

d’afirmacions. 

2.- Llegirem bé les frases que ens pertoquen i debatrem breument les 

implicacions de cada una, per a formar-nos una idea inicial. 

3.- Buscarem en les fonts històriques que es troben en l’apartat anterior 

quines contradiuen una frase o una altra i quines les reforcen utilitzant el 

següent quadre: 
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Afirmacions Fonts que la recolzen Fonts que la contradiuen 

Afirmació A   

Afirmació B   

Afirmació C   

 

4.- Si encara no tenim prou informació per a decidir-nos, també podem fer 

una cerca ràpida en els materials treballats anteriorment, per internet o al 

llibre de text, per obtenir les dades que ens faltin. 

5.- Escollirem, per grups encara, amb quina de les afirmacions estem més 

d’acord i n’escriurem el resultat de la següent manera: 

a) L’afirmació que creiem més adecuada és .... perquè .... i és 

recolzada per les fonts .... 

b) Si creiem que l’afirmació és massa simple, pdem afegir-hi la 

informació que creguem convenient. 
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Segona  part 

 

6.- Situarem l’aula en rotllana i per torns cada grup exposarà la seva decisió, 

després debatrem la coherència entre unes respostes i unes altres i les 

adaptarem entre totes per a que formin un sol discurs. Per a fer-ho 

seguirem el mètode de deliberació conjunta que ja havíem utilitzat, on cada 

grup tindrà: 

- Grup portaveu. 

- Grup avaluador. 

- Grup relacionador. 

- Grup secretari. 

 

7.- Finalment llegirem en veu alta la nostra interpretació del conflicte, la 

imprimirem i penjarem a l’aula. Tinguem en compte que la nota serà global 

per a tota la classe i per tant hem de cooperar tant com puguem! 
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1.-La principal causa de la Guerra Civil va ser... 

a) El creixement de les ideologies extremistes, en una espiral de violència i intolerància 

que desembocà en una guerra. 

b) La incapacitat dels governs de la II República per a mantenir l’ordre i la seguretat, ja 

que els sindicats i organitzacions comunistes intentaven fer-se amb el poder de forma 

violenta. 

c) L’enfrontament entre els interessos de la classe treballadora i de les classes 

privilegiades, que no volien cedir en cap aspecte que afectés al seu poder. 

 

 

 

 

2.-Pot considerar-se que el conflicte civil espanyol va durar… 

a) El temps que va durar la guerra, des del cop d’estat militar de 1936 fins a la victòria 

de Franco el 1939. 

b) Des de l’aixecament dels miners asturians i els autonomistes catalans el 1934 fins a la 

victòria del “bàndol nacional” el 1939. 

c) Des del període del pistolerisme, aproximadament a partir del 1917/18, fins la fi de la 

resistència guerrillera contra el règim franquista, aproximadament el 1950. 

 

 

 

3.-La victòria final del bàndol sublevat s’explica per… 

a) La divisió interna en el “bàndol republicà”. 

b) El major suport al “bàndol nacional” i la professionalitat dels seus militars. 

c) L’ajut massiu que l’exèrcit franquista rebé de les potències feixistes i el pràctic abandó 

internacional que patí la República. 
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4.-Per a la majoria de la gent la guerra va representar… 

a) Un fet traumàtic que no tenia res a veure amb les seves vides i les va perjudicar 

moltíssim. 

b) Una oportunitat per a sacrificar-se pel bé del país. 

c) Un gran patiment en forma de fam, dolor i destrucció, a més de veure truncades la 

majoria de les seves esperances sobre un món diferent. 

 

 

 

5.-La repressió i la violació dels drets humans... 

a) Va exercir-se en tots dos bàndols per igual amb extrema crueltat. 

b) Va exercir-se en tots dos bàndols, però mentre en el “bàndol nacional” era una justícia 

molt dura, en el “bàndol republicà” era pillatge i assassinat. 

c) Va exercir-se en tots dos bàndols, però mentre en el “bàndol franquista” era 

planificada i organitzada, de l’altre costat va ser improvisada i obra de col·lectius que no 

representaven la voluntat general. 

 

 

 

6.-Les presons massives, l’exili i els afusellaments dels perdedors durant la 

postguerra... 

a) Van ser la conseqüència directa de la manera en com s’havia desenvolupat el conflicte. 

b) Van ser un intent d’aplicar la justícia rigorosa per les responsabilitats de cada un i un 

intent de pacificar el país després de tanta guerra. 

c) Van ser l’intent sistemàtic d’acabar físicament amb la dissidència i van constituir un 

crim contra la humanitat. 
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ACTIVITAT 6: CINEFÒRUM. 

Qui diu que veure una pel·lícula i aprendre i reflexionar no són compatibles? 

Si escollim bones pel·lícules, que parlin de la realitat que estudiem i les 

gaudim amb una mirada atenta podem acostar-nos d’una altra manera a la 

realitat. Així doncs, quedeu convidats a veure els següents films a casa, 

després, a l’aula, en debatrem unes quantes coses i, de passada, gaudirem 

d’una estona relaxada i compartirem les nostres opinions! 

 

 

Tierra y Libertad és una pel·lícula inspirada en la novel·la de 

George Orwell “Homenatge a Catalunya” i ens parla de les 

aventures d’un grup de joves britànics que vingueren a lluitar 

contra el feixisme i, de passada, a fer la revolució. Una pel·lícula 

que ens parla de compromís i germanor, però no defuig les 

dificultats i les tristeses d’intentar dur a terme la utopia enmig 

d’una guerra. 

 

 

Mientras dure la Guerra, per contra, s’ambienta en la rereguarda 

franquista al principi de la guerra, a Salamanca. Allí, el cèlebre 

escriptor i rector de la Universitat, Miguel de Unamuno, farà 

suport inicialment al cop d’estat, però els esdeveniments 

l’obligaran a qüestionar  tots els seus valors i creences. Una 

pel·lícula que apunta directament a la nostra sensibilitat i 

assenyala amb cruesa la relació entre el silenci davant de la 

injustícia i la complicitat amb aquesta. 
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Per a que el debat ens sigui profitós prepararem el visionat de les pel·lícules 

de la següent manera: 

 

1.-Llegint i tenint present la Declaració Universal dels Drets Humans, que 

trobareu en aquí: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf  

 

2.- Tenint present les següents qüestions i preparant una primera resposta 

després de veure les pel·lícules: 

- Són iguals els quatre tipus de violència observada? (bèl·lica, 

revolucionària, repressió de la insubmissió, esclafament de tota 

dissidència). 

- Alguna d’elles serveix realment per als fins als que estava destinada? 

Quina? 

-El debat el farem conjuntament a l’aula i l’objectiu serà, com indiquen les 

preguntes, reflexionar sobre l’ús de la violència en el passat: quines 

conseqüències té, què en pensem, totes les violències són iguals o no, com 

ens afecta a nosaltres, etc. 

-Malgrat que serà un debat lliure, cal que estigui ben organitzat, i per tant, 

d’entre tota la classe, hauran de sortir els següents rols: 

-Parella moderadora: pren torns de paraula i garanteix que tothom pugui 

expressar-se amb llibertat. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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-Parella secretarial: s’encarrega de prendre nota de les opinions que 

s’expressen i recull el més important del que s’ha dit. 

-Parella relacionadora: s’encarrega d’escoltar atentament totes les 

intervencions i, a més de fer les seves pròpies intervencions, relaciona i 

harmonitza les visions dels companys i companyes. 

-Professor busca-raons: s’encarrega de posar una mica d’intriga a la 

situació, per evitar conclusions òbvies i fàcils. Dificultarà una mica les 

afirmacions senzilles amb exemples complicats, però que ningú s’alarmi! 

Només és un exercici que serà divertit si ens ho prenem com a tal! 

 

-El funcionament del debat serà molt senzill: 

a) Ronda d’opinions sobre les pel·lícules i les preguntes plantejades. 

b) Torn obert de paraules, amb dues condicions: que respectem 

moltíssim els companys i companyes, i que tothom intervingui 

alemenys 1 vegada en aquest torn. 

c) En acabar la parella secretarial ens farà un ràpid resum de tot el 

que s’ha dit i tindrem l’ocasió d’afegir-hi una breu intervenció “extra” 

si volem. 
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ACTIVITAT 7: EXPERIÈNCIES COMPARTIDES. 

Fins ara no hem parat de parlar d’altres persones però, què hi ha de 

nosaltres? El fet és que segur que tots i totes tenim experiències familiars 

(quan no directes) que ens parlen de fets armats que han marcat, d’una 

manera o una altra, les nostres vides... També són molt importants! 

Vinguem d’on vinguem! I, al final, totes les persones necessiten viure en 

pau i amb justícia oi? 

És just que arribat a aquest punt ens fem un homenatge i per això 

compartirem les nostres històries, els donarem el valor que mereixen i les 

penjarem a l’aula per a tenir-les ben presents. Alhora, aquesta activitat 

també ens servirà per a començar a imaginar què caldria fer per a reparar 

tant de mal. L’activitat és senzilla i la farem en tres passos: 

 

1.- A casa, amb calma, escollirem la persona propera o de la família que 

vulguem (i que vulgui parlar) i li preguntarem si la nostra família ha estat 

afectada per un conflicte armat, encara que sigui de lluny, encara que sigui 

la besàvia. Volem que ens parli lliurement, i no li posarem traves ni li 

demanarem més del que vulgui explicar, però sí intentarem saber el mínim: 

a) On i quan: en quin lloc i en quin temps. 

b) Quines persones de la nostra família. 

c) Alguna cosa, la que sigui, de com els va afectar el conflicte. 

Evidentment, quan més sapiguem millor, però és molt important no 

forçar ningú a explicar una cosa que no vol. 
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d) Si pot ser, seria genial aconseguir una fotografia, però si no és 

possible, podeu buscar una imatge que representi, per a vosaltres, la 

història que ens explicareu (pot ser una obra d’art, una fotografia 

representativa, un dibuix creatiu vostre, etc.) 

Evidentment, prendrem unes breus notes per a recordar el que ens han 

explicat i les durem a l’aula. 

 

2.- A l’aula, agafarem un pòster de color DinA3 i farem el següent: 

a) En una meitat, hi escriurem un resum de la nostra història sobre 

conflictes i hi afegirem la imatge. 

b) L’altra meitat la dividirem en tres parts i a cada una hi posarem el 

següent: 

-En la primera, buscarem informació sobre el conflicte en el 

que van succeir els fets i en farem un resum molt breu (uns dos 

paràgrafs curts). 

-En la segona, assenyalarem una semblança i una diferència 

amb la Guerra Civil Espanyola. 

-En la tercera, expressarem què creiem que caldria fer per a 

reparar el mal causat a la nostra família. 
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3.- El següent dia ens farem l’homenatge: Cadascú presentarà per torns la 

seva història familiar i la penjarà a l’aula, després, expressarem lliurement 

el que creiem i reflexionarem sobre com reparar els mals causats pels 

conflictes armats. 

És molt important que respectem totes les històries, que ens solidaritzem 

entre nosaltres i, també, ens fixem bé en les similituds entre nosaltres. 

Totes les persones, i nosaltres també, mereixem aquests actes de respecte 

i reconeixement. 
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BLOC I I I :  QUÈ ÉS LA 

MEMÒRIA HISTÒRICA I  

QUÈ EN VOLEM FER? 

FENT COMUNITAT  

 
 
 
 

 
 
 
Q U A D E R N  D E  L ’ A L U M N E  
 
 
Q U A R T  D ’ E S O  
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ACTIVITAT 8: QUÈ ÉS LA MEMÒRIA HISTÒRICA I QUÈ EN VOLEM 

FER? 

 

Dominem força bé què és la Història i per a què serveix, però, què és això 

de la Memòria Històrica? En aquesta activitat, mirarem de diferenciar-la de 

la Història i decidirem què en volem fer... nosaltres! 

Com sempre, per a fer-ho seguirem uns passos ben marcats que consten de 

dues parts: 

 

Primera part: saber. 

1) Segurament la majoria ens haurem fixat en que l’anterior activitat no era 

ben bé estudiar Història, ni tampoc exactament fer-la servir... aleshores 

què fèiem?!? Doncs practicar la Memòria!  

Per tant, per a diferenciar Història i Memòria, només ens caldrà, amb la 

pissarra dividida en dos, observar i decidir conjuntament quines eren les 

diferències entre l’activitat de les experiències compartides i les altres per 

a saber de què estem parlant! 

2) Un cop dominem les diferències, ja només caldrà elaborar una definició 

participativa per a que “Memòria Històrica” tingui un significat per a 

nosaltres. Per a fer-ho, farem servir aquesta estructura que ens facilitarà 

molt les coses: 

“La Memòria Històrica és + substantiu compost + que les societats 

usen per a + verb + complement directe.” 
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3) Un cop tinguem la definició, la següent pregunta ens cremarà com una 

patata sortida del forn: “Què podem fer nosaltres amb la Memòria 

Històrica?” 

 

Farem una rotllana d’aula i ho discutirem tranquil·lament, tot recordant les 

propostes de reparació del mal causat durant els conflictes, que vam 

elaborar en els pòsters de les nostres històries. 

 

Per aquest debat només ens farà falta una parella moderadora i una parella 

secretària. Com sempre, farem una primera ronda d’opinions i després 

obrirem els torns de paraula.  
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Segona part: decidir 

És l’hora de la veritat!  

Sortirem de l’aula per a oferir un servei al nostre barri, per posar el nostre 

granet de sorra per a un món més just. Així que mirarem de decidir com 

utilitzem la Memòria Històrica per a que sigui útil! 

1) Però prendre aquesta decisió no és tant fàcil, hi ha molts aspectes a tenir 

en compte i necessitem agafar idees i ser conscients del que ens agradaria 

fer i del que podem fer. Per tant, tots i totes reflexionarem a casa sobre les 

propostes de l’apartat següent mitjançant els següents punts, pensem que 

també podem modificar-les o afegir-ne de noves: 

Com d’útil i important creiem que és: seria una gran ajuda, el tema 

és molt o poc important, creiem que hi ha necessitat de fer-ho o no... 

Quina utilitat concreta té el projecte: quin mal repara, quina 

necessitat cobreix... 

Quina dificultat té executar-lo: la feina i els recursos que podríem 

necessitar... 

Què és el que desitgem fer: senzillament, què és el que ens fa més 

il·lusió, el que més ens emociona o el que més ens interessa, què 

creiem que és més important... 
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2) Un cop a l’aula, compartirem les nostres opinions i prendrem una decisió 

de la següent manera: 

a) Farem una rotllana ràpida i tots i totes donarem la nostra opinió 

breument. També és el moment de presentar més propostes si se’ns 

acudeixen. 

b) Per grups d’expertesa, agafarem cada un dels quatre punts 

anteriors i ordenarem les proposes segons l’aspecte que analitzem. 

c) De nou en rotllana, els grups exposaran les seves conclusions i 

mirarem d’escollir quina és l’opció preferida. És molt important que 

tots i totes siguem incloses en la decisió, i això significa que 

retocarem la proposta preferida fins que ningú pugui sentir-se 

incòmode amb la decisió. 
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PROPOSTES D’ACCIÓ I SERVEI 

Quan ens proposem preparar un projecte hem de pensar en dos aspectes: 

Què volem fer? i Com ho volem fer? És a dir, que hem d’escollir el nostre 

objectiu, i la forma en que volem assolir-lo. Per això les següents propostes 

estan dividides en aquests dos apartats i tots els objectius poden fer-se de 

totes les maneres. 

 

Què volem fer? 

-Retre un homenatge de recordatori, reparació i desgreuge a les persones 

represaliades: Pot consistir en senyalitzar els llocs de repressió, o les cases de la gent 

represaliada, o localitzar i senyalitzar una fossa comuna per dignificar-la, organitzar un 

homenatge a qui creiem que el mereix, etc... 

-Recuperar la memòria de gent que ha estat oblidada: fer públiques les històries de 

gent normal i anònima afectada per conflictes, rescatar la memòria de fets i persones 

que creiem exemplificants o útils per l’actualitat, denunciar ocultacions i injustícies 

derivades de conflictes, etc... 

-Recuperar una pràctica anterior al conflicte espanyol que sigui d’utilitat i alhora 

homenatge: com organitzar-se en ateneus culturals per millorar la vida de barri, editar 

una revista senzilla on tothom pugui participar, etc... 

 

 

Com ho volem fer? 

-Mitjançant un acte públic o un seguit d’actes públics: com un homenatge solemne, o 

una campanya de sensibilització, una exposició, etc... 

-Mitjançant un projecte que duri temps i on s’hi puguin encabir moltes coses diferents: 

pot ser un espai de trobada a l’institut o el centre cívic, en un local jove... on d’entrada 

s’hi pugui dur a terme un projecte relacionat amb la memòria històrica però després es 

puguin fer més coses, també pot ser una xarxa de suport on es comenci per treballar 

sobre els conflictes però després es puguin fer altres coses... 
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Exemples 

-Investigar i fer una exposició al centre cívic, o un homenatge al carrer, sobre persones 

represaliades del nostre barri. Tant del conflicte civil espanyol com d’altres. 

-Localitzar i senyalitzar una fossa comuna, per retornar la dignitat a les persones allí 

enterrades i evitar l’oblit. 

-Editar una revista senzilla on tothom del barri hi pugui participar, el primer número 

estaria dedicat a la Memòria Històrica. 

-Fundar un Ateneu Cultural en homenatge a tots els que van ser destruïts i que ens 

serveixi com a espai on desenvolupar-nos lliurement junt amb la gent del barri.  

-Organitzar una Olimpíada Popular on l’esport serveixi per a col·laborar i fer cultura en 

comptes de competir. 

-Crear una xarxa de suport i ajuda solidària a la gent del barri que arriba fugint de 

situacions de conflicte: ajudar-los amb els papers, a conèixer gent, a sentir-se escoltats i 

compresos, a sensibilitzar sobre la seva situació, etc... 
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ACTIVITAT 9: DISSENYEM EL NOSTRE PROPI PROJECTE DE SERVEI A 

LA COMUNITAT 

Per a dur a terme un projecte necessitem organitzar-nos, preparar bé les 

nostres accions i acabar de concretar exactament com i quan ho farem. Així 

doncs, hem de tenir en compte la forma en que treballarem, i les condicions 

del projecte a les que no podem renunciar. A més, haurem de tenir en 

compte els passos necessaris per al disseny d’un projecte. 

La forma que ens organitzarem i treballarem. 

Ho farem amb el mètode assembleari. Malgrat el nom ens pugui sonar 

estrany, o haguem sentit que és una ideologia, només és una manera 

d’organitzar-se i treballar entre persones iguals. En realitat, ja coneixem 

molt bé com funciona, perquè l’hem estat practicant en gairebé totes les 

sessions. Bàsicament es tracta de deliberar i prendre les decisions 

conjuntament, a la vegada que ens organitzem en comissions o grups per 

a treballar. 

Els grups d’expertesa, que també anomenem comissions, s’encarreguen de 

buscar solucions a problemes concrets i treballar en grup les tasques que 

surten de l’assemblea o reunió conjunta. No prenen decisions, ni cap és més 

important que l’altre: com quan fem un treball de classe, senzillament 

cadascú fa la seva part treballant en petits grups. 

L’assemblea o reunió conjunta, que seria l’equivalent de quan debatem tota 

l’aula junta, funciona, com bé sabem, amb torns de paraula (primer en roda 
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i després oberts) i té unes normes que ja hem practicat molt: respecte a la 

paraula de l’altre, col·laboració i igualtat.  

També sabem molt bé que per a que l’assemblea o reunió conjunta funcioni 

hi ha d’haver persones que s’encarreguin de que això passi. Les coneixem 

bé: la parella moderadora, la parella secretària, la parella relacionadora i la 

parella avaluadora. És molt important però, tenir molt present que 

aquestes funcions han de ser rotatives, per evitar que les persones es cansin 

i assegurar que tots i totes prenem la nostra petita part de responsabilitat. 

De totes maneres, si teniu dubtes o voleu conèixer millor aquesta manera 

d’organitzar-se podeu consultar el llibret penjat en el següent enllaç o 

demanar suport al professor o professora.  

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Asambleas%20y%20r

euniones-TdS.pdf  

 

Les condicions a les que no podem renunciar. 

Són molt poques, però si no les tinguéssim en compte el nostre projecte no 

serviria per al que el volem. Són les següents: 

-Que utilitzem la Memòria Històrica. 

-Que sigui, en la forma que sigui, un servei a la nostra comunitat. 

-Que el protagonitzem nosaltres. 

-Que sigui possible dur-lo a terme. 

 

 

  

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Asambleas%20y%20reuniones-TdS.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Asambleas%20y%20reuniones-TdS.pdf
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Els passos necessaris a seguir 

1) Escollir un objectiu: com que ja ho hem fet, només cal tenir sempre

present la decisió que hem pres des d’un principi. 

2) Organitzar-nos en grups de treball o comissions: Abordar les coses per

parts sempre les fa més fàcils, com a mínim, hauríem de formar els següents 

grups, però en podem formar més si ho creiem necessari: 

a) Comissió de continguts: s’encarrega d’investigar i transmetre tota

la informació necessària per a que el nostre projecte es recolzi en 

coneixements sòlids, tal i com hem fet fins ara. Per exemple: com era 

un ateneu cultural als anys 30? 

b) Comissió de recursos: s’encarrega de detectar quins recursos

(materials, espais, etc.) es necessiten i proposa maneres 

d’aconseguir-los. Per exemple: on farem aquest i aquell acte? D’on 

traurem els pòsters, els cartells, o l’escenari..? Farem una rifa per 

aconseguir recursos, un micromecenatge, un berenar solidari, etc.? 

c) Comissió de gestions públiques: s’encarrega de buscar i contactar

amb les persones que poden ajudar-nos o que necessitem. Per 

exemple: trucar al lloc on farem una sortida per informar-nos, 

escriure un correu demanant permís per a fer un acte, visitar el 

centre cívic per a que ens cedeixin un espai, etc... 
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3) Prepararem una sortida que ens serveixi per aprendre coses útils per al 

projecte, per a documentar-nos o per agafar idees. Així, de pas, 

començarem a fer funcionar la roda de treball: 

a) En assemblea decidirem on volem anar (amb l’ajuda del professor 

o professora és clar). Per exemple: si volem fer un ateneu, podem 

visitar l’Ateneu Enciclopèdic Popular, que encara existeix. Si volem 

treballar sobre una fossa, podem visitar una entitat memorialista 

(n’hi ha moltes), si volem fer una exposició sobre la repressió 

franquista podem visitar la presó Model, i així un infinit de 

possibilitats! 

b) Les comissions es posaran a treballar per a poder fer la sortida i 

que aquesta ens sigui útil. 

c) Tornarem a fer una assemblea i acabarem de prendre totes les 

decisions que ens calgui. 

4) Mentre no arriba el dia de la sortida, podem aprofitar per acabar de 

definir què ens agradaria fer seguint el mateix mètode que en el pas 3. 

5) Farem la sortida i després una assemblea per valorar totes les coses que 

ens ha aportat i acabar de decidir com serà el nostre projecte tenint en 

compte les novetats de que disposarem. 
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6) Per comissions, redactarem breument tot què farem, per a què ho farem

i com ho farem. Després ajuntarem tot el material i nosaltres mateixos/es 

avaluarem si hem aconseguit dissenyar un bon projecte fent servir el 

següent quadre: 

El nostre 

projecte... 
1 2 3 4 

Compleix amb 

l’objectiu que ens 

havíem fixat en 

treballar la 

Memòria 

Històrica. 

És viable i podem 

executar-lo. 

És clar i coherent 

entre les seves 

parts. 

Ens fa il·lusió i 

volem posar-lo en 

pràctica. 
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