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Títol: A HISTORY OF THE SPANISH CIVIL WAR (1936-1939) IN 30 OBJECTS  

 
Font: Col·lecció de l’autor 

 

Objectius  

• Conèixer i comprendre les causes de la guerra civil espanyola (1936-1939).  
• Identificar els bàndols bel·ligerants i la seva evolució o transformació. 
• Analitzar la intervenció estrangera (alemanya, italiana, soviètica, els brigadistes internacionals, etc.). 
• Comprendre què va suposar que bona part de la península ibèrica es convertís en un “camp de 
proves” per a noves armes i tàctiques.  
• Conèixer el desenvolupament de les operacions militars i la influència del context internacional. 
• Conèixer les principals conseqüències de la guerra civil (els morts, els exiliats, etc.) i els orígens de 
la dictadura franquista. 
 
Descripció de la proposta  

Com és sabut, la guerra civil (1936-1939) és l’esdeveniment més important de la història recent del 

nostre país. De fet, les seves conseqüències i el llegat encara afecten –i molt– la societat actual. La 

dictadura franquista es va forjar sobre l’ensulsiada del 36. Aquest conflicte va ser el preludi de la II 

Guerra Mundial (1939-1945) i és, també, una peça clau per interpretar el període d’entreguerres 

(1918-1939) amb l’ascens dels totalitarismes (feixisme, nazisme i estalinisme).  

Aquí proposem una anàlisi general de la guerra civil mitjançant la metodologia AICLE i l’ús de “realia” 
(objectes militars i civils coetanis del conflicte). La vida quotidiana, però, la deixem de banda (la 

tractem en detall en un altre projecte). 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

A History of the SCW... és un projecte competencial de 12 sessions basat en l’AICLE o CLIL 

(“Content and Language Integrated Learning”) i els seus principis fonamentals, les “4Cs”: “content, 

cognition, communication and culture”. S’emmarca, doncs, dins de les ciències socials i combina 

l’ensenyament de la història contemporània amb l’ús de la llengua anglesa. Amb altres paraules, 
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l’enfocament és dual: l’aprenentatge simultani de continguts i d’una segona llengua o L2. I per tal de 

fer l’experiència més “memorable” per a l’alumnat, hem optat per utilitzar “realia”, la cultura material, o 

sigui, portar peces del període a l’aula (cascs, segells, etc.); d’aquesta manera, els i les estudiants 

poden veure, tocar o manipular i fins i tot olorar les peces. Transformen l’experiència educativa en 

quelcom més viu. Les exposicions recents sobre la Gran Guerra al Museu Imperial (2014) o sobre la 

batalla de Waterloo al British (2015) insisteixen en aquest tipus d’usos divulgatius i didàctics del llegat 

material. 

 

Recursos emprats  

“Realia”, recursos en línia i recursos bibliogràfics. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

L’alumnat treballarà continguts, competències i processos que permetran conèixer què va significar la 

guerra civil. Les competències que es treballen fonamentalment són les següents: competència 

comunicativa lingüística i audiovisual; competències artística i cultural; competències metodològiques 

(tractament de la informació i competència digital); competència d'aprendre a aprendre i competència 

social i ciutadana. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

A History of the SCW... és un projecte competencial i interdisciplinari. Les principals competències 

que es poden treballar són les de l’àmbit social, és a dir, les integrades dins les dimensions històrica, 

geogràfica, cultural i artística, i la dimensió ciutadana, a més, és clar, bona part de les dimensions i 

“skills” o habilitats de l’àmbit lingüístic (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita). 

 

Documents adjunts 

1) Un projecte (A History of the SCW...), amb els objectes proposats i un vocabulari anglès-català;  2 i 

3) els objectes acompanyats de textos i propostes d’exercicis, lectures, etc.; 4) les solucions; 5) la 

bibliografia utilitzada; 6) activitats complementàries; 7) una proposta cinematogràfica; 8) una proposta 

d’examen; i 9) el quadern de professorat corresponent o “teaching notes”. 
 

Autoria 

Ricard Expósito i Amagat. rexposi4@xtec.cat 
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