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BARCELONA, CIUTAT BOMBARDEJADA 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectius:  

 Aplicació del mètode científic a l’estudi històric. 

 Saber utilitzar i interpretar correctament diversos instruments de treball històric com les 
fotografies, documentals, notícies de premsa escrita i obres d’art. 

 Interrogació de les fonts històriques consultades per tal d’obtenir informació de primera mà. 

 Relacionar, comparar i contrastar la informació obtinguda de fonts històriques diverses, primàries 
i secundàries,  i 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 que va utilitzar el bàndol nacional per exercir la repressió 
sobre la població civil durant la Guerra Civil espanyola. 

 Conèixer els autors i el per què dels bombardeigs a la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil 
espanyola. 

 Aproximació a la representació artística de la barbàrie que suposaren els bombardeigs a les 
ciutats. 

 Aproximació a la realitat d’altres ciutats que posteriorment també han estat bombardejades. 

 Desenvolupament de l’esperit crític. 
 
Descripció de la proposta:  

La proposta que presentem té com a objecte d’estudi els bombardeigs italians sobre la ciutat de 
Barcelona durant la Guerra Civil espanyola.  
Partint d’algunes de les fotografies de l’àlbum fotogràfic de la  Indentenza Aviazione Legionaria titulat 
Relazione sugli effectti del munizionamento usato dall’Aviazione Legionaria (dicembre 1938 – genaio-
febraio 1939), Volume II (Relació dels efectes de la munició utilitzada per l’Aviazione Legionaria – 
desembre 1938 – gener-febrer 1939–), de l’ANC1, volem que el nostre alumnat vegi que el document 

                                                
1 Fons ANC1-1250 / Aviazione Legionaria Italiana. En línia:  https://issuu.com/sdanc/docs/anc1-1250-n-122  [Consultat: 15-04-

2018] 
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recull els efectes de bombes de diferent potència sobre diferents tipus d’edificis i estructures i que també 
mostra l’interès de les autoritats italianes de documentar tota aquesta informació.  Cal que vegin també, 
que la Guerra Civil espanyola va ser un camp de proves de l’armament italià, un assaig de les armes que 
s’utilitzarien posteriorment, durant la 2ª Guerra Mundial. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 

Les activitats estan pensades per comprendre per què les autoritats italianes volien documentar l’efecte 
de les bombes llançades per l’aviació,  de diferent potència, sobre diferents tipus d’edificis i d’espais a la 
ciutat de Barcelona. 
 
Es defineixen conceptes clau i, a partir de preguntes, es planteja una recerca que utilitza fonts primàries 
(documents d’arxiu) i fonts secundàries (documental i articles de premsa). 
 
S’analitzen els diferents punts de vista sobre el tema que mostren les diferents fonts amb les que es 
treballa: documental Catalunya màrtir, articles de premsa de La Vanguardia, fotografies de l’ANC i la 
pintura de Picasso,  Guernica. 
Al final de l’activitat, l’alumnat estarà en condicions de relatar el fet històric a través de la redacció d’un 
text explicatiu. 
 
La recerca es realitzarà seguint la metodologia científica. Es treballa en grups cooperatius de tres o de 
cinc persones durant deu sessions. 
 
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, definiran els conceptes bombardeig, població civil, sirenes, refugis, bateries 

antiaèries i defensa passiva. 
 Seguidament visionaran un documental, Catalunya màrtir, i interrogaran la font per veure qui el va 

fer, qui el protagonitza, amb quin objectiu es va fer i quina informació aporta. Valorarem també la 
fiabilitat del document. 

 Després, llegiran diferents articles del diari La Vanguardia publicats en les dates dels 
bombardeigs, març de 1938 i l’any 2013 i es plantejaran preguntes per valorar la informació que 
ofereixen i la seva fiabilitat. 

 Després treballaran amb les fotografies de l’ANC. Interrogaran les fonts per conèixer els efectes 
dels bombardeigs i per valorar la fiabilitat de les imatges. També elaboraran hipòtesis sobre el 
motiu pel que es van fer i documentar aquestes fotografies. 

 Buscaran informació sobre altres ciutats que també han estat bombardejades per l’aviació. 
 Analitzaran la pintura Guernica de Picasso i veuran quines situacions representa l’artista, quins 

personatges apareixen i quins sentiments els desperta l’obra pictòrica. 
 Per acabar i com a activitats finals: 

- Ompliran una taula que compararà la informació que ofereixen les diferents fonts amb les que 
han treballat (bàndol, intencionalitat i informació que ofereix la font). 

- Una altra taula que compararà les coincidències i les diferències respecte de la informació que 
aporten les fonts històriques consultades. 

- Redacció d’un text que reculli el relat dels fets històrics que van succeir, d’acord amb la 
informació obtinguda de totes les fonts històriques consultades.  

- També es demana què en pensen dels fets històrics que han treballat i el plantejament de 
noves preguntes que poden haver sorgit durant l’elaboració de les activitats. 

 Cada grup haurà d’exposar oralment el seu treball. 
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Recursos emprats: 

 
 Documents d’arxiu, accessibles a través de l’aplicació Arxius en Línia 
 Diversos audiovisuals accessibles en línia 
 Cal disposar d’ordinador i connexió a internet 

 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada: 

 
Continguts: ESO 4 i 2n de Batxillerat 
 
Continguts clau: 

- CC2. Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral. 
- CC3. Cronologia i temps històric. 
- 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. 
- CC12.Les manifestacions artístiques en el seu context històric.  
- CC13.Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de la realitat. 

Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals. 
- CC17.Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diverses. 
- 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. 
 
Competències específiques de la matèria:  

- Dimensió històrica 
- Dimensió ciutadana 
- Dimensió Cultural i Artística 

 
Competències bàsiques de cultura i valors: 

- Dimensió personal: 
- Dimensió interpersonal: 

         
Competència digital 

- Dimensió Instruments i aplicacions: 
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- Dimensió Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge: 
- Dimensió Comunicació interpersonal i col·laboració: 
- Dimensió Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital: 

 
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, Geografia i Història i Fonaments de 
l’Art a l’escola Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka de Barcelona i membre del grup DidDoc. 
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