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1: Context 

La lectura, comprensió i valoració del llenguatge del còmic és un dels continguts de la 
dimensió literària del segon nivell de GES del mòdul Literatura catalana i castellana i 
llengües, catalana i castellana III. Tenint en ment aquest contingut, aquesta proposta 
didàctica pretén mostrar una via interdisciplinar per a treballar el còmic a l’aula de GES: 
el còmic com a possible font historiogràfica. 

Així doncs, farem servir el còmic per a complementar una unitat didàctica del mòdul  
optatiu Catalunya dins l’Espanya del segle XX, referida a la identificació de l’abast i 
magnitud de la repressió franquista i les seves conseqüències sobre la societat civil de 
l’època de postguerra. Hem optat per presentar les activitats en castellà, donat que els 
còmics i textos triats estan en aquesta llengua. 

2: Objectius, continguts i criteris d’avaluació 

a) Objectius: 

Objectius del docent: 

- Potenciar la lectura activa i crítica. 
- Introduir les possibilitats del llenguatge del còmic com a via per accedir a altres 

tipus de texts: historiografia. 

Resultats de l’aprenentatge: Les activitats proposades contribuiran a que l’alumne 
sigui capaç de: 

- Obtenir i analitzar informació històrica a través de la lectura comprensiva de 
diferents tipologies de textos (fonts secundàries). 

- Identificar alguna de les conseqüències de la repressió franquista en la societat 
civil de postguerra. 

- Comprendre el concepte de memòria històrica. 

b) Competències:   

Competències comunicatives  

- Elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències 
lingüístiques, descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació, per 
donar sentit a la informació i construir coneixement.  

- Descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges, icònics, simbòlics, 
cartogràfics, audiovisuals, informàtics, etc., per comprendre i interpretar la 
realitat.  

- Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la 
construcció d’un discurs científic, precís i rigorós.  

- Adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral, d’exposició i 
comunicació de resultats i de debats oberts o reglats 

 

 



Los Hogares de Auxilio Social: ¿un servicio útil a la sociedad? 

Material para el profesor                                                           
 

 

2 

 

Competències metodològiques  

- Buscar, obtenir, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses, 
directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports, 
especialment els relacionats amb les TIC.  

- Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions 
objectives i subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges.  

- Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de 
desenvolupar un pensament crític i creatiu 

c) Continguts 

- Identificació, anàlisi i valoració d’algunes conseqüències de la Guerra Civil: els 
nens perduts del franquisme 

- Interpretació dels discursos d’ambdós bàndols, tant pel que fa al propi projecte 
com a la imatge projectada de l’altre: els «Hogares de Auxilio Social» 

- Identificació de l’abast i magnitud de la repressió franquista i les seves 
conseqüències sobre la societat. 

- El concepte de memòria històrica. 

d) Criteris d’avaluació:  

- Identificar i analitzar críticament diferents discursos sobre els «Hogares de 
Auxilio Social» 

- Descriure, explicar, justificar, interpretar i argumentar oralment.  

3: Activitats 

1a sessió 

1: INTRODUCCIÓ del còmic com a via per a aprendre Història, a través del comentari 
de diverses portades de còmics que tracten de batalles, guerres, biografies... 

2: Seguint amb la introducció, mitjançant la lectura i comentari d’una cita de Domingo 
Miras sobre la Història, introduïm el tema de les víctimes anònimes de la Història. A 
continuació passem un breu vídeo a fi d’anunciar el tema del qual es tractarà: els nens 
perduts del franquisme i els Hogares de Auxilio Social. 

3: Els alumnes llegiran un text divulgatiu que explica què eren els «Hogares de Auxilio 
Social». Reflexionem sobre el tema; bàsicament es tracta de començar a percebre 
l’horror de la repressió franquista. Es un tema, el de la Guerra Civil i la Postguerra que ja 
s’ha d’haver tractat prèviament. Ara toca conèixer un aspecte que s’ha fet públic fa pocs 
anys. 

4: A continuació, mitjançant la lectura d’un fragment de un text de la Fundación 
Francisco Franco, els alumnes tenen l’oportunitat de conèixer una versió oposada de 
l’Auxilio Social. 
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2a sessió 

1: Presentem l’autor de Paracuellos, i el seu testimoni. Els alumnes llegeixen les 
vinyetes de La carta, comparant els seu contingut amb el que diu l’autor. Parlem dels 
sentiments del nen, de l’actitud de la monja... Per altra banda, fem èmfasi en el diferent 
tipus de lletra que l’autor fa servir a la vinyeta de la carta, i a l’ortografia d’aquest text. 
Per què l’autor ha triat fer-ho d’aquesta manera? 

2: Els alumnes llegeixen la historieta La visita. Comentem entre tots que els ha semblat, 
possibles emocions, valoracions... 

3: Demanem als alumnes que, en parelles, investiguin sobre els Hogares de Auxilio 
Social. Han de preparar l’esquema d’una argumentació a favor o en contra de la bondat 
del servei social que es duia a terme en els Hogares Poden parlar de l’experiència 
personal d’algú del seu entorn o bé d’algun lloc de la seva ciutat o d’una altra que 
coneguin que hagués estat en el passat en un Hogar.  

3a sessió 

1: Debat (segons l’explicació de l’annex Material per l’alumne) 

4. Avaluació 

Rúbrica per avaluar l’activitat del debat: ( per equips) 

  
              Excel·lent                                                                        Necessita suport i  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamés pràctica.  
 

Informació  La informació presentada durant el debat ha 
estat clara, acurada i conscienciosa. 

 La informació no ha estat clara ni 
conscienciosa. 

Comprensió 
del tema 

S’ha entès el tema i s’ha presentat la informació 
de forma convincent. 

 No s’ha entès el tema ni el que 
s’havia de fer. 

Organització  Tots els arguments van clarament lligats a una 
premissa i es desenvolupen de forma lògica.  

 Els arguments són difosos, no 
semblen lligats a una idea. 

Contra 
argumentació 

Els contra arguments han estat clars, rellevants i 
contundents 

 Contra arguments dèbils, poc 
acurats, poc clars, poc 
rellevants. 

Actuació 
durant el 
debat 

Fa servir gestos, contacte visual, un to de veu i 
un nivell d’entusiasme que mantenen l’interès 
de tothom. 

 Actuació pobre, no aconsegueix 
mantenir l’atenció de l’adversari. 
 

 

5. Reflexió final 

Altres materials, com ara el documental Els nens perduts del franquisme, l’obra de 
teatre  Los ninos perdidos, de Laila Ripoll o bé el poema La casa de misericòrdia, d’en 
Joan Margarit, tracten el tema objecte d’aquesta unitat.  
 
6: Webgrafia 
 

- http://www.guiadelcomic.es/carlos-gimenez/paracuell os.htm 
- http://memoriahistorica.org.es/tag/auxilio-social/ 
- https://elblogdeteatroenred.files.wordpress.com/201 4/04/los-nic3b1os-

perdidos.pdf 
- http://www.fnff.es/La_obra_nacional_de_Auxilio_Soci al_997_c.htm 


