
Espais de la Guerra Civil a la ciutat de Lleida

Objectius

1. Saber que la ciutat de Lleida va ser bombardejada i conèixer-ne conseqüències.
2. Comprendre què vol dir recuperar espais de memòria.
3. Extreure informació dels mitjans de comunicació i de les explicacions d’un/a guia durant 

les visites.
4. Captar i expressar els valors dels espais.
11. Conèixer i valorar la importància de la memòria democràtica i històrica de la  
      Guerra Civil a Lleida.
10. Saber expressar oralment  per escrit en una revista on line les conclusions dels 
coneixements apresos.

Descripció de l’activitat 

Activitats per treballar alguns espais relacionats amb la guerra civil a la ciutat de Lleida, 
sobretot els situats al Turó de la Seu Vella  i les fosses del cementiri.

L’alumnat visitarà aquests espais i realitzarà activitats per conèixer-ne la història, sobretot la 
que fa referència a la guerra civil.

Les activitats estan agrupades en tres blocs: abans, durant i després de les visites. I d’entre 
d’altres els i les alumnes veuran un vídeo, llegiran textos, localitzaran fets i llocs històrics, 
analitzaran els canvis i continuïtats dels espais, debatran i elaboraran una revista on line.

Fonts i recursos emprats 

Webs de consulta que l’alumnat trobarà correlativament en les activitats del seu dossier de 

treball.

http://www.324.cat/noticia/1957572/catalunya/75e-aniversari-del-bombardeig-a-la-poblacio-

civil-de-Lleida . 

http://tito-wwwguerracivilalleida.blogspot.com.es/2010/10/bombardeos-en-lerida.html

http://www.espaisdememoria.cat/memorials_web.php?apartat=catalunya&lang=ca_ES

(www.araponent.cat,

http://fossesirepressio.cat/ca/multimedia 

http://www.paeria.es/salutpublica/planol_cementiri.html 

http://webserveis5.udl.es/gcivil/presentacio.php 

http://www.alpicat.org/  

http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.php 

http://www2.braintrust.at/mauthausen/zeitzeugen/02_escribano_dt_56k.wmv 

http://www.youtube.com/watch?v=Bnr6QKKcsII

http://www.scoop.it

Hernàndez, X. Història militar de Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 2001. 3 vols.

Atles de la Guerra Civil.

1

http://www.scoop.it/
http://www.youtube.com/watch?v=Bnr6QKKcsII
http://www2.braintrust.at/mauthausen/zeitzeugen/02_escribano_dt_56k.wmv
http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.php
http://www.alpicat.org/
http://webserveis5.udl.es/gcivil/presentacio.php
http://www.paeria.es/salutpublica/planol_cementiri.html
http://fossesirepressio.cat/ca/multimedia
http://www.araponent.cat/
http://www.espaisdememoria.cat/memorials_web.php?apartat=catalunya&lang=ca_ES
http://tito-wwwguerracivilalleida.blogspot.com.es/2010/10/bombardeos-en-lerida.html
http://www.324.cat/noticia/1957572/catalunya/75e-aniversari-del-bombardeig-a-la-poblacio-civil-de-Lleida
http://www.324.cat/noticia/1957572/catalunya/75e-aniversari-del-bombardeig-a-la-poblacio-civil-de-Lleida


Informació per concertar la visita al Turó de la Seu Vella

Contacte: Turó de la Seu Vella. 25002 Lleida (Segrià)
Apt. de Correus 1013. Tel. 973 23 06 53

Telèfon: 973 230653    serveiseducatius@turoseuvella.cat

Temporització

Activitats: aula 6h / producte final 4h

Sortida 1: Seu Vella 2h

Sortida 2: Cementiri de Lleida 2h

Alumnat a qui s’adreça especialment

4t d’ESO 

Aspectes didàctics i metodològics 

Conjunt d’activitats per recuperar espais de memòria estructurades en tres blocs:

Abans de les sortides es faran activitats introductòries per contextualitzar i  per conscienciar 
l’alumnat sobre el significat i abast del concepte: Espais de Memòria. A més a més de les que es 
proposen també se’ls podria fer visionar el vídeo: “ Catalunya màrtir “, sobre els bombardejos 
de Catalunya durant la guerra civil (30’).

Les visites es faran al “ Turó de la Seu Vella “ i a les fosses del cementiri de Lleida. Per a la  
primera visita es pot demanar l’assessorament i guiatge dels serveis educatius del Turó de la Seu 
Vella, adreça de contacte que se us ha proporcionat a l’apartat de recursos emprats. La visita al 
cementiri la podeu preparar amb la informació que se us proporciona en aquesta aplicació amb 
el títol: Informació sobre les fosses .

Després de les visites hauran de fer activitats de consolidació de tot allò que han vist i escoltat  
durant les visites per acabar explicitant-ho en dos articles, un per al Turó de la Seu Vella i un 
altre per al Cementiri de Lleida per publicar-los en una revista digital: scoop.it o bé qualsevol 
altre que considereu adient. Els articles els prepararan en grups de  2 o 3 alumnes.

Competències, continguts, procediments/habilitats que es treballen de forma 
destacada
 
Competències

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència social i ciutadana.
• Tractament de la informació i competència digital

Continguts

1. Consolidació dels conceptes de territori i desenvolupament en relació al patrimoni cultural.
2. La Guerra Civil, i les conseqüències devastadores del conflicte a Lleida.
3. Els espais de memòria al territori lleidatà.
4. Recuperació de la memòria de la guerra i la postguerra.

Procediments

• Observació.
• Visita
• Anàlisi de fonts primàries.
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• Anàlisi de fonts secundàries.
• Identificació de categories temporals.
• Identificació d’espais .

Documents adjunts

Material de treball per a l’alumnat

El trobareu al material descarregable de l’aplicació ARC:  Dossier de treball per a l’alumnat

Altres documents

Vídeo: catalunya màrtir

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=idv7hO1-co8

Informació sobre el cementiri de Lleida

http://www.diarideguerra.com/fitxa-3-22-77-f176/guerra-civil-a-catalunya/front-del-
segre/lleida/el-cementiri-de-lleida.html

Enllaç al plànol general del cementiri de Lleida (La Paeria): 

http://www.paeria.es/salutpublica/planol_cementiri.html 

Enllaç al  web:  Morts de la Guerra Civil  i  de la repressió  franquista a les terres de Lleida: 

http://webserveis5.udl.es/gcivil/presentacio.php 

Morts de la Guerra Civil al cementiri d'Alpicat: 

http://www.alpicat.org/  
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