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LA GUERRA DEL FRANCÈS ( 1808-1814) 

 
Objectius  
 

• Identificar els precedents que portaren a la Guerra del Francès. 
• Situar el context històric de la Guerra del Francès dins de la crisi de 

l’Antic Règim. 
• Relacionar els protagonistes del conflicte amb els esdeveniments en 

què participaren. 
• Explicar les etapes de la Guerra del Francès i els fets principals 
• Descriure l’evolució del conflicte a partir de l’anàlisi de fonts 

cartogràfiques. 
• Exposar les principals característiques de la Guerra de Guerrilles 
• Comentar les conseqüències de la Guerra del Francès. 
• Cercar i tractar adequadament la informació digital consultada.  
• Utilitzar correctament  els recursos digitals emprats. 
• Mostrar interès  per col·laborar amb els companys/es i per la feina ben 

feta. 
 
Descripció de l’activitat  

  
La proposta es centra en el desenvolupament d’una webquest. Els alumnes 
s’organitzen formant grups de treball cooperatius i han d’elaborar una història 
digital amb el format photopeach, a partir d’una acurada selecció d’imatges i 
d’una encertada síntesi sobre els principals fets de la Guerra del Francès. 
Cada grup investiga determinats aspectes de la mateixa i les diferents 
històries digitals creades pels equips, s’enllacen en una exposició oral que 
mostri la globalitat de l’esdeveniment. 
 
Recursos emprats  

 
Google sites, consulta de diferents pàgines web, programa photopeach  
 
Temporització 
 
Tres sessions de classe 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de segon de batxillerat, també es pot utilitzar amb alumnes de quart 
d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Les activitats s’estructuren de la manera següent: 
Primera sessió: El professor/a explica els precedents i el context històric de la 
Guerra del Francès i es presenta la webquest, s’informa als alumnes de les 
tasques a fer, de la importància d’una cerca adequada de la informació i de la 
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importància del context històric, etapes i repercussions de la Guerra del 
Francès. Seguidament es formen els grups de 3 o 4 alumnes i s’explica com 
han de procedir en l’elaboració de la història digital. 
Segona sessió: Els alumnes un cop s’han familiaritzat amb el format 
photopeach i han cercat la informació adient ( tenen algunes pàgines web 
recomanades, també en poden utilitzar altres), han de seleccionar  imatges 
que es vinculin als fets , sintetitzar la informació analitzada i enllaçar imatge, 
text i si es vol, música, de manera coherent i rigorosa. És a dir, han de 
compondre la seva història digital. 
Tercera sessió: Els diferents grups exposaran de manera oral a l’aula la 
història digital creada i un cop fetes les presentacions dels diferents grups, de 
manera global , el grup-classe farà una síntesi general del conflicte. 
Si el temps proposat com a orientatiu no fos suficient, es pot dedicar una 
altra sessió a completar les tasques de presentació de les històries digitals o 
d’avaluació. 
La presentació de les històries digitals es podrà avaluar amb el model de 
rúbrica que es troba a la webquest. L’avaluació es pot completar amb una 
prova escrita. 
 
Continguts, competències i procediments/tècniques que es treballen de 
forma destacada 
  
Continguts: 

1. Els precedents en la Guerra del Francès 
2. El començament de la guerra. Les Juntes Provincials 
3. Afrancesats i patriotes a Catalunya 
4. El desenvolupament de la guerra. Setges i guerrilles 
5. L’aliança amb Anglaterra. La fi del conflicte i repercussions 

Competències: 
1. Competència comunicativa 
2. Competència digital 
3. Competència de gestió i tractament de la informació 
4. Competència de coneixement i interacció amb el món 

Procediments/tècniques: 
1. Anàlisi de fonts secundàries 
2. Debat i/o exposició oral 
3. Cerca i tractament de la informació 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat: 
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document :MAT_ALUM_La 

Guerra del Francès. 
La proposta es basa en la webquest titulada: “La Guerra del Francès”, 

accessible des de: 
https://sites.google.com/a/iestorrevicens.cat/guerra-del-frances/home 
 

 


