
Terra de timó i de bombes: l’aeròdrom d’ Alfés ( 1936-1939)

Objectius
• Analitzar el context històric i geogràfic que emmarca l’aeròdrom d’Alfés a 

partir de la utilització de diferents fonts.
• Investigar la importància patrimonial dels aeròdroms de guerra per tal de 

comprendre l’aportació de l’aviació en les fases militars del conflicte, a 
partir de l’espai de memòria de l’aeròdrom d’Alfés.

• Descriure  a  partir  de les  fonts  treballades,  les  vivències  de  la  població 
sobre els bombardeigs aeris sobre Catalunya durant la Guerra Civil.

• Valorar el patrimoni històric de la Guerra Civil  a Catalunya i l’aportació 
didàctica dels espais de memòria.

• Mostrar interès per la feina ben feta i per la col·laboració constructiva amb 
els companys/es de l’aula.

Descripció de l’activitat 
 
L’alumnat  realitzarà una sèrie d’activitats  referents  a  l’aeròdrom d’Alfés.  Les 
activitats els situaran en el context històric i geogràfic de l’espai, del qual hauran 
de  descobrir  una  sèrie  d’enigmes  que  els  proporcionaran  informació  sobre  la 
importància de l’aviació en la Guerra Civil , que completaran amb l’elaboració 
d’un portfoli col·lectiu.

Fonts i recursos emprats 
Els alumnes treballaran amb diferents tipus de fonts que comprenen tant fonts 
textuals, documentals d’imatge..., com les que aportarà la visita a l’aeròdrom 
d’Alfés( fonts materials, orals...)

Temporització

8 hores ( inclosa la visita)

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnes de quart curs d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

L’activitat  s’estructura  en  tres  parts:  l’abans  de  la  visita,  durant  la  visita  i 
després de la visita:
Abans de la visita:

Les activitats proposades abans de la sortida pretenen que l’alumnat treballi el 
context històric i geogràfic de la Guerra Civil Espanyola i de l’espai a visitar.  Així, 
a  partir  de  l’anàlisi  de  fonts  primàries  i  secundàries  haurà  de  completar  un 
esquema i un eix cronològic sobre l’evolució del conflicte. També haurà de situar-
se en l’espai  geogràfic  a visitar  a partir  de l’observació i  anàlisi  de diferents 
mapes.  Podrà copsar les vivències d’avis/es que van viure el conflicte, fent ús de 
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les  fonts  orals...  i  podran  treballar  a  partir  de  l’anàlisi  de  diferents  models 
d’avions relacionats amb el camp d’aviació, característiques dels combats aeris i 
dels bombardejos (  activitat  motivadora, donat l’interès que desperta en els  
alumnes l’estudi del material de guerra  ). Els alumnes formaran petits grups i 
organitzaran  les  tasques  a  fer  de  manera  cooperativa.  Els  grups  formats  es 
mantindran al llarg de tota l’activitat.

Durant la sortida:
Mentre es realitza la visita a l’aeròdrom d’Alfés, els alumnes hauran d’estar molt 
atents  a  les  explicacions  dels  monitors/es  de l’espai,  a  les  informacions  dels 
plafons etc. i hauran de participar de manera activa en la sortida ja que hauran 
de resoldre una sèrie d’  enigmes . La resolució dels enigmes es farà en grups 
reduïts i col·laboratius ja que seran ells els qui seleccionin la informació i en facin 
el tractament adequat. Cada grup s’encarregarà de la resolució d’un enigma que 
el professor/a haurà explicat prèviament . La informació per tal de resoldre’l es 
troba  als  diferents  espais  de  la  sortida,  per  això  és  important  estar  atent  i 
desenvolupar estratègies d’observació i anàlisi. La informació obtinguda es podrà 
recollir en una fitxa que servirà per a la posterior resolució i redacció del treball a 
fer a l’aula sobre l’enigma. A la fitxa hi poden fer constar els passos que han 
seguit  per  tal  de  resoldre’l,  què  han  consultat,  quins  problemes  han  hagut 
d’afrontar etc.

Després de la sortida:

  Els  alumnes  portaran  a  terme  l’elaboració  d’un  Portfoli  fet  a  partir  de  la 
realització dels informes dels enigmes resolts per cada grup. Les pautes per a la 
realització del portfoli s’especifiquen al material de l’alumne. El Portfoli aporta 
el treball d’investigació del grup classe i esdevé un material de consulta per a 
treballs posteriors.
   L’activitat es pot avaluar a partir dels informes realitzats pels alumnes i de la 
participació dels alumnes en l’elaboració del Portfoli. També, si el professor ho 
creu convenient pot elaborar una prova.
  Podreu trobar informació sobre els continguts treballats en aquesta proposta a:
http://catpatrimoni.com/treballs%20realitzats/museitzacio/alfes.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic/menuitem.cfda1539e
77b8087ba26422db0c0e1a0/?
vgnextoid=c24639c6a7cdc110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c2463
9c6a7cdc110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0850c436
bf6b9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/2365-laerodrom-
dalfes-torna-a-la-guerra-civil.html
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2011/03/alfes_obre_la_ruta_de_la_guerra_ci
vil_928.php
http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.html?
id=83484&seccio=Comarcas&fecha=2008-07-10&sortida=03:00:00
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ca888f68-cfcd-42f2-
b5c5-4ff2d08fe888
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0290068&BATE=aer
%25C3%25B2drom%2520d%2520Alf%25C3%25A9s
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2338
http://carlesquerol.files.wordpress.com/2011/09/19-de-desembre-de-2008.pdf

  Pot ser d’utilitat per a la preparació didàctica de l’activitat la consulta dels 
següents documents:
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Competències, continguts, procediments/habilitats que es treballen de forma 
destacada
 
Competències

• Competència social i ciutadana
• Competència aprendre a aprendre
• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
• Tractament de la informació i competència digital
• Competència autonomia i iniciativa personal

Continguts

• Context històric de la Guerra Civil a Catalunya
• Importància de la guerra aèria dins la Guerra Civil a Catalunya
• Impacte dels bombardeigs sobre la població civil
• L’aeròdrom d’Alfés: Un espai de memòria històrica

Procediments

• Anàlisi de fonts primàries i secundàries
• Visita
• Treball col·laboratiu

RESERVES PER A LES VISITES GUIADES
Les reserves per assistir al recinte e l’aeròdrom d’ Alfés s’han de confirmar abans 
del tercer dilluns de cada mes . Si aquest fos inhàbil el dia laboral anterior.

Les reserves  s’han de sol·licitar  enviant  un  correu electrònic  a  l’adreça  ajunta-
ment@alfes.cat. Caldrà que indiqueu el nombre de persones que hi voldreu assis-
tir, el nom de la persona que fa la reserva i un telèfon de contacte.

En cas d’interessar una visita en data diferent al tercer diumenge del mes, cal sol·li-
citar-ho en la forma indicada en el paràgraf anterior i l’organització es posarà en 
contacte amb l’interessat per confirmar la data proposada.

Per qualsevol altra consulta be podeu escriure un correu electrònic a l’adreça ajun-
tament@alfes.cat be podeu trucar a les oficines municipals (973 13 60 05) els dies 
laborals i en horari d’oficina (dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10:00 a 14:00, i  
els dimecres de 17:00 a 19:00).

http://alfes.ddl.net/fotos/alfes/enllas_portada/Visites_guiades_i_preus.pdf
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