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Refugiats a Catalunya (1936-1939) 
 
 

 
 
 

Objectius  

1- Aprendre a citar imatges d’arxiu.  

2- Distingir les observacions objectives de les hipòtesi 

3- Aprofundir en les conseqüències de  la Guerra Civil espanyola (1936-1939) en la 
població civil 

4- Relacionar la informació procedent de diverses fonts. 

5- Formular hipòtesis a partir de l’observació de documents com a manera d’iniciar 
una recerca 

6- Aprendre a treballar cooperativament  

7- Promoure l’observació i anàlisi de fonts documentals com a font d’informació i el 
desenvolupament i l’aplicació del pensament científic per interpretar-les i per 
assolir la formació del propi coneixement.  

 

Descripció de la proposta   

Es proposa una aproximació al fenomen dels refugiats a Catalunya durant la Guerra 
civil espanyola  a partir de l’anàlisi d’imatges d’arxiu i amb un plantejament de treball 
cooperatiu. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

S’ha dissenyat com un treball cooperatiu en què es desenvolupen tasques individuals, 
en petit grup i en gran grup. 

A més de les imatges proposades, en cadascun dels apartats es presenten 
documents d’ampliació, que inclouen també alguns documents de text, per tal de 
facilitar el tractament de la diversitat. 

Nens  fent  cua per  recollir  la  llet  distribuïda 
pel  centre  assistencial  Hospital  de  les 
Colònies  Estrangeres,  a  Barcelona. 
[novembre  de  1936‐1937].  Autor:  No 
identificat. Referència: ANC1‐1‐N‐4970. Codi 
doc ANC@ula 2385. 
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Se segueixen dues línies principals d’objectius de treball: per una banda els continguts 
que farien referència a la Guerra Civil i els refugiats; per l’altra algunes qüestions 
relacionades amb el tractament de les fonts d’arxiu com a font històrica i l’aplicació de 
la metodologia de la recerca (cerca, citació i anàlisi de documents; distinció entre 
observació objectiva i hipòtesis, i formulació d’hipòtesis com inici d’una recerca).  

Les imatges dels documents es poden visualitzar a través de l’aplicació ANC@ula. 

 

Recursos emprats  

24 Fotografies conservades a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que es poden consultar 
a través de l’aplicació ANC@ula.  

S’inclouen també 6 documents d’ampliació (textuals i d’imatge) 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada  

En relació als continguts, aquesta proposta didàctica es centra en analitzar: 

‐ La situació dels refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil 

‐ La vida quotidiana en context de guerra. 

Al llarg de les activitats es treballen específicament les següents competències:  

‐ Tractament de la informació i competència digital 

‐ Aprendre a aprendre 

‐ Autonomia i iniciativa personal 

‐ Competència social i ciutadana 

 

Temporització  

2 a 3 sessions 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de 4t d’ESO 

 

Documents adjunts  

Activitats didàctiques 

 

Autoria 

Pilar Reverté. Arxiu Nacional de Catalunya. 

Aquesta proposta ha estat basada en la publicació: REVERTÉ, P. (2004). Solidaris en defensa de la 
llibertat. Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939). Col·lecció Les Claus de la Història. Núm. 2. Arxiu 
Nacional de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

 

http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Refugiats/Activitats1.pdf
http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/
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