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Títol:  COM RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

 

     
 

Objectius  

 Aplicació del mètode científic a l’estudi històric  

 Obtenir i relacionar informació de fonts de diversos tipus i saber utilitzar i interpretar 
correctament diversos instruments de treball històric com les fotografies, documents 
escrits amb caràcter legislatiu, notícies de premsa, ... 

 Utilitzar les noves tecnologies d’informació i de la comunicació per a la cerca, la 
gestió i el tractament de la informació  

 Identificació d’alguna de les maneres d’exercir la repressió durant la guerra civil i 
durant el franquisme pel bàndol nacional  

 Conèixer el marc legislatiu espanyol i català sobre la memòria històrica  

 Saber què són les fosses i com es realitza tot el procés d’obertura i de identificació de 
les víctimes  

 Aproximació a la realitat d’altres països que han viscut casos similars  

 Desenvolupament de l’esperit crític.  
 

Descripció de la proposta  

La proposta de treball que presentem té com objecte d’estudi el període de la Guerra Civil 

espanyola i el franquisme. En els últims anys la societat espanyola i catalana ha sentit parlar 

d’aquest concepte a través dels mitjans de comunicació i, en molts casos les reaccions han 

estat molt diverses. Està clar, però, que si la societat espanyola vol avançar en la seva 

democratització haurà de recuperar la memòria d’un període negre de la Història del nostre 

país i permetre el descobriment de realitats històriques negades i oblidades i la recuperació 

física de les víctimes de la Guerra Civil espanyola i de la repressió franquista que permeti a 

les seves famílies fer el dol i enterrar-les seguint el ritus que decideixin. 
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Per altra banda, cada vegada són més els investigadors de diferents àmbits de la ciència 

(antropòlegs, sociòlegs, metges forenses, biòlegs, arqueòlegs, historiadors....) els que 

mostren interès pel tema i estan realitzant una tasca molt enriquidora. 

Els temes que tracta la Memòria Històrica per a moltes persones són temes incòmodes, que 

creuen que no s’han de remoure, especialment si els fets van succeir en petites localitats i a 

on la memòria dels vençuts s’ha mantingut dispersa, en secret, en el marc familiar i 

domèstic, sense passar a l’àmbit públic i sense rebre cap reconeixement social. És la 

demostració de com el Franquisme va ser capaç de reprimir i de fer callar la veu dels 

perdedors amb la por, fins i tot després de 40 anys de democràcia. 

Les classes de la matèria d’Història poden servir per apropar als nostres alumnes a una 

realitat que ha estat reprimida, oblidada, ignorada, amagada durant molt de temps, massa, a 

partir del treball científic i cooperatiu. Aquesta aproximació es fa des de diferents punts de 

vista: legislatiu, dels professionals que hi treballen, vivencial. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

La recerca es realitzarà seguint la metodologia científica. Es treballa en grups cooperatius de 

tres o de cinc persones durant nou sessions. 

L’objecte d’estudi és la necessitat de recuperar la memòria històrica al nostre país a partir de 

l’estudi dels desapareguts durant la guerra civil i durant el franquisme: fosses comunes, 

professionals que participen en la recerca, implicació de les institucions de l’Estat i de 

Catalunya, legislació sobre el tema, testimoni dels familiars de desapareguts..... 

 

Per desenvolupar l’activitat seguirem la dinàmica següent: 

 Per començar, els alumnes exposaran amb una pluja de idees el que saben del tema 

 A continuació, introduirem i definirem els conceptes memòria històrica, llocs de 

memòria i fosses  

 Seguidament cada grup de treball llegirà una de les lleis que marquen el referent legal 

sobre el tema al nostre país i respondran a unes preguntes de comprensió: Ley de 

amnistía,  Ley de la Memòria Històrica i Llei del Memorial democràtic ,  Llei de Fosses 

 Després, es posaran en comú 

 A partir de la consulta de la pàgina http://exhumar.canaluned.net/?lang=en  i de 

l’anàlisi de les fotografies que il·lustren el material de l'alumnat, coneixeran tant els 

professionals que participen en l'obertura d'una fossa i els recursos materials,  com el 

procés que es segueix per fer-ho. 

 Després relacionaran la feina feta en les diferents fases de la recerca que segueixen 

els professionals 

 Analitzaran, des d'un esperit crític, el compliment de les diferents lleis sobre la 

memòria tant a Espanya com a Catalunya 

 S'aproparan a d'altres realitat semblants com és el cas de Guatemala a partir de la 

lectura de dues notícies de premsa. S’analitzarà quin és el perfil de les víctimes, com 
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s’està actuant en aquest país a nivell judicial i si aquesta manera d’actuar seria 

possible al nostre país.  

 Per acabar, cada grup elaborarà un cartell que recollirà els aspectes:  
- La memòria històrica i la necessitat de la seva recuperació  
- El marc legal per a la recuperació de la memòria històrica  
- El procés de recuperació de les víctimes  
- Altres contextos  
- Reflexió i redacció d’un informe final amb les conclusions al treball 

 Cada grup haurà d’exposar oralment el seu treball  
 

Es pot afegir: 

-  un exercici d'història oral: entrevista gravada als avis i àvies sobre el grau de coneixement 

sobre el tema i així generar un document per a l’arxiu personal i familiar 

- veure i fer un comentari amb els testimonis recollits al documental del programa "30 minuts 

" de TV3 "Les fosses del silenci"  (dues parts) de la Montserrat Armengou i el Ricard Belis. 

 

Recursos emprats  

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Fossa_comuna [Consultat: 18-07-2017] 

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B2ria_hist%C3%B2rica [Consultat: 18-07-2017] 

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Espais_de_mem%C3%B2ria [Consultat: 18-07-2017] 

- “Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía”, Boletín Oficial del Estado, de 17 d’ 

octubre de 1977, núm. 248, p. 22765 – 22766. [en línia] 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24937 [Consultat: 18-07-2017] 

- “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 

guerra civil y la dictadura.”, Boletín Oficial del Estado,de 27 de desembre de 2007, 

núm. 310, p. 53410 – 53416. [en línia] 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf [Consultat: 18-07-

2017] 

- “Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic”, Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya, del 29 d’octubre de 2007, núm. 146/VIII, p. 1. [en línia] 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/47968.pdf [Consultat: 18-07-2017] 

- “Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les 

fosses comunes”, Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, del 22 de juny de 2009, 

núm.492/VIII, p. 1. [en línia] https://www.parlament.cat/document/nom/TL092.pdf  

[Consultat: 18-07-2017] 

- UNED-CEMAV (2011-2013),”Exhumar una fosa común. El papel de los investigadores.” 

[en línia] UNED-CEMAV. http://exhumar.canaluned.net/?lang=en [Consultat: 18-07-

2017]. 

- JUNQUERA, Natalia. ( Madrid, 2 de novembre de 2013) “77 años de espera para salir de una fosa 

común al cementerio. Familiares de 129 fusilados de la Guerra Civil entierran sus restos 
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en Aranda”, Diario El País. [en línia] 

https://politica.elpais.com/politica/2013/11/02/actualidad/1383426406_908915.html  

[Consultat: 18-07-2017] 

- AGÈNCIA EFE. ( 1-09-2009), “Un ex militar, primer condenado a prisión en Guatemala por 
la desaparición de 6 indígenas”, Diario GALICIAÈ, [en línia]  : 
http://galiciae.com/noticia/49977/un-ex-militar-primer-condenado-prision-en-
guatemala-por-la-desaparicion-de-6-indigenas [Consultat: 18-07-2017] 

- AGÈNCIA EFE (19-01-2016), “Jueza guatemalteca procesa a 11 militares por 
desaparición de 558 indígenas”, diari El Día.es, [en línia] 
http://eldia.es/agencias/8498838-GUATEMALA-JUSTICIA-Ampliacion-Jueza-
guatemalteca-procesa-militares-desaparicion-indigenas [Consultat: 18-07-2017] 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Continguts: ESO 4 i 2n de Batxillerat 

Continguts clau: 

- 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. Fiabilitat i idoneïtat de les fonts. Interpretació i 

contrast de les fonts històriques. Els arxius.. 

- CC6.  Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 

- CC7.  La memòria històrica. L’intercanvi generacional. Memòria i història. 

- CC8. Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la    

contemporaneïtat. 

- CC13. Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de la 

realitat. Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals. 

- CC26. Funcionament del sistema democràtic. Canals de participació ciutadana. 

Responsabilitat i compromís cívics. Els reptes de la democràcia actual.  

- CC27.  Drets humans. Deures de la ciutadania democràtica.  

- CC28. Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. Justícia social, solidaritat i 

equitat. Estereotips i prejudicis.  

- CC29. Focus de conflicte en el món actual. Formes pacífiques i alternatives de resolució 

dels conflictes. Cultura de la pau 

Competències:  

Competències bàsiques: 

- Competències comunicatives: competència comunicativa lingüística 

- Competències metodològiques: tractament de la informació i competència digital, 

competència d’aprendre a aprendre 

- Competències personals: competència d’autonomia i iniciativa personal, competència 

social i ciutadana 
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Competències específiques de la matèria:  

Dimensió històrica: 

- Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes 

i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 

- Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit 

de les decisions i accions actuals 

- Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva 

intervenció en la construcció de subjectes històrics 

Dimensió ciutadana: 

- Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un 

pensament crític 

- Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones 

 

Competències bàsiques de cultura i valors: 

Dimensió personal: 

- Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans 

Dimensió interpersonal: 

- 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 sociocultural: 

- Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) 

des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 4rt de l'ESO i de 2n de BAT 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Amb l’anàlisi dels documents l’alumnat desenvolupa la capacitat per interpretar de manera 

crítica i compromesa la realitat que l’envolta. 

 

Documents adjunts 

Material de treball per l’alumnat amb les activitats proposades. 

 

Autoria: Mª Carmen Gómez Vallecillos. Professora de de C. Socials i de Història i Geografia a 

l’escola Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka de Barcelona i membre del grup DidDoc. 
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