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I. PENSEM EL TEMA 

Durant les hores d'assemblea, van sortir tot de temàtiques diferents. Les que van 
tenir millor acollida a les dues classes de sisè van ser: 

- Anna Frank. 

- Esportivitat i competició. 

- Animals marins. 

- Les guerres mundials. 

- La Guerra Civil Espanyola. 
 

II. ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ:  
Redacció d’una entrevista, planificar-la, preparar-la, dur-la a terme i fer-la per 
escrit. 

Convidar a algú que tingués una experiència directa, una vivència personal, una 
veritat per a explicar. Vam convidar a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i 
a una de les germanes de Salvador Puig Antich. Si bé és cert que cap de les dues 
havia nascut durant la Guerra Civil, les dues van ser dones que van viure en 
primera línia la censura i la repressió durant el període franquista. La primera va 
formar part d'un grup antimilitarista i va dedicar part de la seva vida a promoure 
l'ús del català en els barris de Badalona i la segona ha passat molts anys lluitant per 
recuperar la memòria del seu germà executat pel règim feixista. Vam obrir així un 
segon front d’investigació: la dictadura franquista. 

 
Activitat de motivació:  
Preparem una entrevista per obtenir informació sobre la Guerra civil i el franquisme 

No volíem que la Dolors Sabater i la Montserrat Puig vinguessin a classe a fer una conferència, volíem que 
els nens preguntessin allò que realment els interessava saber. De manera que vam preparar una activitat 
sobre el gènere periodístic de l’entrevista 

Anàlisi d’un model Organització de la tasca 
Planificació de l’escriptura de 
l’entrevista 

Vam llegir entrevistes 
molt variades, vam 
estudiar la seva tipologia, 
vam analitzar la seva 
estructura i vam estar 
preparats per elaborar la 
nostra pròpia entrevista. 

A. En grups cooperatius de tres o 
quatre, cada equip va 
documentar-se sobre una de les 
convidades, i va elaborar un 
qüestionari 

A. Planifiquem com podem organitzar les 
preguntes de l’entrevista (graella) 

B. Elaboració conjunta d’una BASE 
D’ORIENTACIÓ que ens orienti en la 
redacció i estructura de la nostra 
entrevista 

B. Elaboració d’un qüestionari 
sobre la convidada corresponent 

C. Entrevistem la Dolors i la Montserrat. 
Les dues van respondre a les preguntes, 
els nens prenien nota escrita de les 
respostes i ho vam gravar en vídeo per a 
poder sintetitzar el contingut i redactar-
les 

D. Sintetitzem les respostes i revisem els 
nostres textos per millorar-los (graella) 

 

Veure a documents adjunts: PLANIFICACIÓ ENTREVISTA 
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III. SELECCIÓ DE PREGUNTES D´INVESTIGACIÓ, PRODUCTES FINALS I TEXTOS PER LA 
VISITA GUIADA SOBRE CADA UN DELS PRODUCTES. 

3.1.- Cada grup de 4 o 5 alumnes selecciona una subpregunta i comença a 
treballar. Van sortir les següents propostes d´investigació: 

1. La publicitat durant l’època franquista. 
2. Quin era el paper de la dona durant la guerra civil? 
3. Com era el dia a dia durant la guerra? 
4. On, quan i com van caure bombes a Badalona? 
5. Què significa el Guernika? 
6. Com es va defensar Badalona durant la Guerra civil? 
7. Com eren els camps de concentració a Europa? 
8. Què pots fer si has perdut la guerra? 
9. Quins carrers de Badalona van canviar de nom i per què? 
10. Durant la post guerra el valor de la pesseta va baixar? 
11. Com era l’escola durant el franquisme? 
12. Quines persones importants van ser perseguides pel franquisme? 

3.2.- Cada grup decideix el producte final fruit de la seva recerca d’informació Aquests 
productes finals seran distribuïts pels comissaris. Són els següents: 
 

PRODUCTES FINALS QUE S’HAURAN D´EXPOSAR ORDENATS.  

NOM DEL GRUP PRODUCTE FINAL SUPORT I/O MATERIAL QUE 
NECESSITEN 

COMISSARIS 

-Redactar un TEXT per  fer la presentació de l’exposició en 
una cartolina. 

CARTOLINA 
Suport: CAVALLET 

-MAPA CONCEPTUAL (causes, fets i conseqüències) CARTOLINA 
Suport: CAVALLET O PLAFÓ. 

-ENTREVISTA Dolors i Montserrat 
-FOTOS entrevista 

CARTOLINA 
Suport: CAVALLET O PLAFÓ. 

1.- La publicitat 
durant l´època 
franquista 

1.1-LAPBOOK 
Informació de radio, TV, ETC 

CARTOLINA 
Suport: TAULA  

1.2-PEL·LÍCULA 
Representat per ells 

BAIXADA PER INTERNET  
Suport:  TV 

1.3- 4 MURALS 
Cartells amb informació 

CARTOLINES 
Suport: CAVALLET O PLAFÓ 

2.- Quin era el 
paper de la dona 
durant la guerra 
civil? 

1.1- MAQUETA 
Fàbrica de tèxtil (Playmobils i 3 teles) 

SURO 
Suport: TAULA 

1.2- MURAL 
Fotos dones treballant amb carta de la besàvia de l’Alba 

CARTOLINA 
Suport: CAVALLET O PLAFÓ 

[...] [...] [...] 

12.- Quines 
persones 
importants van ser 
perseguides pel 
franquisme?  

1.1- MURALS 
Foto per el darrere i informació per el davant 

CARTOLINA 
Suport: PENJAT PER UN FIL 

3.3.- Cada grup redacta el text per la visita guiada sobre el producte final que ha 
dissenyat: 
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Veure document adjunt: PREPAREM EL TEXT PER LA VISITA GUIADA I EL REVISEM 

IV. UN GRUP DE 5 ALUMNES SÓN ELS COMISSARIS DE L’EXPOSICIÓ I S’ENCARREGUEN 

D’ORGANITZAR-LA I COORDINAR LA FEINA DELS SEUS COMPANYS. 

5.1.- Es reuneixen amb una experta, la comissària del museu de Badalona, i els fa 

experts per dinamitzar l’exposció de l´escola. Planifiquen l’exposició i prenen decisions 

i les fan arribar als seus companys per coordinar les feines a fer: 

Recull d’informacions per la nostra exposició. 
Acords de la reunió amb la comissària del museu de Badalona. Feines que hem de fer: 

1.- Fer una presentació (text) explicant que s’ha fet durant el projecte, per què fem aquesta exposició, quin 
serà el contingut... 
2.- Posar-hi també un mapa conceptual dels que vam fer que vam fer. El millor o millorar-ne algun per posar-lo 
al costat de la presentació. 
3.- Podem posar també fotos entrevista Dolors Sabaté i Montserrat Puig i Antich amb una de les entrevistes que 
vau escriure. 

2.- FER EL “FLYER” (invitació, fulletó... per informar contingut, inauguració i finalització exposició... .(Parlar José 
Manuel programa Camba). Cal que hi hagi: 

• títol suggeridor 
• imatge representativa i atractiva. 
• indicar: lloc de l´exposició, data inauguració, finalització, horari de visites guiades...  

3.- Explicar conceptes apresos: 
• Qui és l’expert (historiador) que en aquest cas és cada grup, de què s´encarrega. 
• Qui és el comissari i de què s’encarrega. 
• Exposició temporal (definir) 
• Exposició permanent (definir) 
• Flyer (definir o ensenyar-lo si el teniu fet) 
• Fer una base d’orientació, power point... que us serveixi per explicar als vostres companys els 

aprenentatges bàsics que heu fer sobre “Com es dissenya i s’organitza una exposició”, hi posareu també 
el plànol que heu fet explicant l’organització. 

4.- LLIBRETA per tal que els visitants puguin avaluar l’exposició----FER UN RÈTOL (Ens agradaria que donéssiu la 
vostra opinió i gràcies per visitar la nostra exposició) 

FASES PER MUNTAR UNA EXPOSICIÓ: 
1.- Idea inicial 
2.- Dividir la feina per temes. 
3.- Investigació 
4.- Elaboració de productes finals o recull d´objectes a exposar. 
5.- Establir un ordre en els productes o objectes: Cronològic, per temes... 
6.-  Estudi de l´espai on hem de fer l’exposició: 

• Fer llistat de productes o objectes que exposarem. 
• Indicar en el llistat quins suports necessitem: taules, plafons, cordills per penjar, vitrines, àudios/vídeos, 

il·luminació... 
• Dibuixar el  Plànol de l’exposició: Indicar els llocs de pas que no es poden barrar, com es distribuiran els 

productes segons el suport que necessiten, recorregut, com indicarem el recorregut... 
• Redacció dels textos que resumeixen el contingut dels productes: Demanar a cada grup que faci el seu, 

indicar mida, forma, material i tipus de lletra. 
• Difusió de l´exposició: “Flyer”. 
• Avaluació: Llibreta d’observacions dels visitants/ recompte nombre de visitants. 
• Visites guiades a altres grups de l´escola: Organitzar dies de visita, persones i grups.  
• Desmuntatge de l’exposició: organitzar-la, qui,com i quan es farà. 
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5.2.- Prenen decisions en relació als productes finals i la seva presentació i ordre (veure 

taula 3.2) 

5.3.- Els comissaris encarreguen als seus companys que facin altres feines necessàries 

per acabar l’exposició: 

A) Elaboració d’un plànol del vestíbul a escala, ja que és en aquests espai on 

s’exposaran els productes finals: 

 

 

 

  

http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/pl%C3%A0nol1.png
http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/pl%C3%A0nol-2.png
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B)  Dissenyar el “Flyer” per fer difusió de l´exposició: 

                           

 

C) Redactar el text de la visita guiada: Els alumnes de 6è eren els guies de 

l’exposició. Per tant, eren necessaris uns textos explicatius que resumissin el 

contingut dels diferents treballs exposats (maquetes, murals, vitrines...). Cada grup 

d’experts havia d’escriure un text breu que resumís molt bé el contingut dels 

treballs i que servís als guies de l´exposició com a base de les seves explicacions.-

-- CADA GRUP ESCRIU EL SEU TEXT. Alguns exemples: 

 

http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/flyer-1.png
http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/flyer-2.png
http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/pl%C3%A0nol-4.jpg


DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE         

 

  

http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/text-guiada-2.png
http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/text-guiada-1.png
http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/text-guiada-3.png
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D) Avaluació de l’exposició:  Llibreta d’observacions dels visitants/recompte 

nombre de visitants i distintius per exposició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Dissenyar els distintius dels comissaris i dels guies pel dia de la visita: 

 

http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte276/files/2018/04/distintiu-1.png

