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Objectius  

 

1- Conèixer els principals esdeveniments, fets històrics i etapes de la Guerra Civil. 

2- Identificar i descriure fonts arxivístiques. 

3- Analitzar la fiabilitat de les fonts.  

4- Contextualitzar les fonts arxivístiques a partir de la recerca d’informació. 

5- Sintetitzar la informació cercada.  

6- Redactar el text i seleccionar imatges per la crònica.  

 

Descripció de la proposta   
 
L’alumnat ha de realitzar un treball cooperatiu sobre la Guerra Civil a partir de fonts 
arxivístiques de l’Arxiu Nacional de Catalunya. La selecció de fonts permet tractar les 
característiques principals d’aquest període. En primer lloc, l’alumnat haurà d’identificar, 
descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar les fonts en una fitxa que reprodueix el model 
d’una base de dades de catalogació. En segon lloc, haurà de redactar una crònica sobre la 
guerra civil a partir de text. Aquesta implicarà sintetitzar informació i seleccionar imatges dels 
documents treballats.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Es tracta d’un projecte basat en la recerca de diferents tipus de fonts: fonts primàries d’arxiu, 
digitalitzades (textos, cartells i fotografies), i fonts secundàries (es facilitaran recursos a la 
xarxa o es poden emprar llibres de text, enciclopèdies, etc.). Es necessita ordinador amb accés 
a la xarxa. Per realitzar el disseny i l’edició de la crònica es necessita un programa de disseny a 
la xarxa o descarregable o processador de text.  
 
 
 

LA GUERRA CIVIL 

Crònica d’un conflicte 

Cartell: Defensar Madrid és defensar Catalunya. [1937]. 
Autor: Martí Blas i Blasi. Fons Col·lecció Pau Mercadé. Arxiu 
Nacional de Catalunya. ANC1-151-N-99. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaImatge.do?primera=1&codiUnitat=191698&posIm=0&totalIm=1&tipusUnitat=3&codiImatge=2455054&pageGal=1&nivellsAriadna=&on=&nivell=&fulla=&posUni=&totalUniT=&totalUniN=&pageUni=&unic=&unicUni=&cerca=avan&pos=&total=&page=&tipusUnitatCerca=0&tipusUnitatCerca=3&tipusUnitatCerca=5&selecimatges=3&contingut=&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&tipusfons=&nomfons=COL%B7LECCI%D3%20PAU%20MERCAD%C9&unitatInici=99&unitatFi=99&desc=&codiarxiu=1&codifons=151&idarxiu=&idfons=&codiProc=&codiClass=&codigrup=ANC&arxiuFiltre=&codigrupSelect=ANC&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
javascript:%20window.open('http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/',%20'cc');%20void(0);
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Recursos  
 

- Dossier d’activitats i Annex. Relació de fonts. 

- Fonts primàries disponibles a Arxius en línia (veure Annex. Relació de fonts.).  

- Fonts secundàries per a la cerca d’informació de context (veure dossier d’activitats).  

- Recursos didàctics que el professorat pot presentar a l’alumnat com a introducció: 

 
o Text periodístic:  

“Ha sido dominada totalment la sublevación militar” a La Vanguardia. La 
Vanguardia Hemeroteca (22 de juliol de 1936). Disponible a [Consulta 
28/06/2019]: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/07/19/pagina-
1/33134343/pdf.html?search=militar 

- Fitxes d’identificació, descripció, fiabilitat i contextualització (veure dossier 
d’activitats).  

- Programa de disseny a la xarxa Canva (programari lliure a la xarxa, és necessari crear 
un perfil d’usuari), programa de disseny Inkscape (programari lliure per descarregar) o 
processador de text.  

 

Continguts  
 
Ciències socials, 4t d’ESO. La Guerra Civil espanyola.   

 

Esquema i Temporització  
 
8 sessions: 
 

- 1 sessió d’introducció i explicació de les tasques.  
- 4 sessions per identificar, descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar les fonts.  
- 3 sessions per dissenyar i editar la crònica.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat de 4t d’ESO. 

 

Documents adjunts  

 

Dossier d’activitats i Annex. Relació de fonts. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/GuerraCivil_1/Activitats.pdf
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/GuerraCivil_1/Annex.pdf
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/selecCercaAvan.do?cerca=avan
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/07/19/pagina-1/33134343/pdf.html?search=militar
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/07/19/pagina-1/33134343/pdf.html?search=militar
https://www.canva.com/
https://inkscape.en.softonic.com/
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/GuerraCivil_1/Activitats.pdf
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/GuerraCivil_1/Annex.pdf
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