
Anem al refugi 307 del Poble Sec

Objectius

• Relacionar els aspectes treballats a l’aula sobre les bases de la Història com a ciència 
amb un exemple concret com és el refugi 307 i el seu context històric.

• Saber treballar en diferents tipus d’agrupacions: individualment, en parella, petit grup i 
grup-classe.

• Empatitzar  amb  les  víctimes  dels  bombardejos  de  la  Guerra  Civil  Espanyola  amb 
l’objectiu de superar la banalització de la violència generada als mitjans de comunicació 
actuals.

• Conèixer i valorar el patrimoni històric de la nostra ciutat i incidir en la importància dels 
espais de memòria.

Descripció de l’activitat 
 
L’alumnat elaborarà una sèrie d’activitats abans, durant i després de la sortida realitzada al 
refugi  307 del Poble Sec. Totes aquestes activitats serviran perquè l’alumnat copsi  els  trets 
fonamentals de la Història com a ciència i perquè relacioni els aspectes treballats a l’aula i a 
casa amb un exemple concret com és l’esmentat refugi barceloní. 

Fonts i recursos emprats 

Les activitats proposades comporten treballar amb fonts de diferent tipologia, entre les quals es 
compta la visita al refugi 307 del Poble Sec. Després de la visita, l’alumnat haurà d’elaborar un 
treball d’aquest refugi que presentarà en format de dossier. 

Temporització

6 hores (inclosa la visita)

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

Els continguts treballats a l’aula  formen part de la  primera unitat  didàctica del currículum, 
adreçada a la Història. l’objectiu de la qual és descobrir les bases d’aquesta ciència. Per tant, 
en aquesta unitat es plantegen una sèrie de qüestions com les següents: què és la història? què 
és un fet històric? quina és la diferència entre fet històric i passat? com s’elabora la història? qui  
són els protagonistes de la història? què són les fonts històriques?, etc. 
La visita al refugi del Poble Sec és una excel·lent activitat per a crear i/o originar coneixements 
significatius i estimular una millora de les competències bàsiques de l’alumnat i és una primera 
incursió a l’estudi de la Guerra Civil Espanyola. És interessant plantejar el tractament d’aquesta 
temàtica a 1r  curs d’ESO per diverses raons.  Entre aquestes cal  assenyalar  les següents: en 
primer lloc, per l’alumnat estranger suposa l’oportunitat de poder construir unes idees prèvies  
relacionades amb aquesta temàtica, amb la qual cosa s’afavoreix la seva rendibilitat acadèmica 
posterior. En segon lloc, permet que l’alumnat autòcton pugui elaborar unes idees prèvies més 
sòlides que seran la base per a poder treballar amb més profunditat aquesta temàtica quan es 
consideri pertinent. En aquesta línia, tampoc no cal oblidar, que també és una oportunitat de 
conèixer  aquest  període  històric  per  aquell  alumnat  que abandonarà  l’ESO,  després  d’haver 
repetit  diversos cursos.  Finalment, com s’ha comentat amb anterioritat, aquesta experiència 
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didàctica  permet  exemplificar  una  sèrie  de  temàtiques  treballades  prèviament  a  l’aula. 
L’elaboració d’un dossier per part dels alumnes, que sintetitzarà la sortida realitzada, permet 
una participació activa de l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
Les activitats inicials que es realitzen per a motivar l’alumnat i per a presentar l’espai es basen 
en  unes petites  recerques  que  es  poden treballar  individualment,  en  parelles  o  petit  grup. 
Aquest treball podria iniciar-se amb la realització d’entrevistes a avis i àvies que visqueren la 
guerra; la cerca de fonts primàries de l’època a casa i a la xarxa virtual i la seva posterior  
classificació en una fitxa. Paral·lelament, a l’aula o a casa, l’alumnat haurà de situar el refugi en 
un plànol de Barcelona, i elaborar un eix cronològic amb les dates més importants de la Guerra 
Civil. Mentre que les dates de l’inici i el final de la Guerra Civil les ha de cercar l’alumnat, la 
resta de dates les ha de facilitar el professorat del Centre, mitjançant una breu explicació de la 
Guerra Civil Espanyola. En aquesta explicació, el professorat també esmentarà les dades més 
representatives  que  l’alumnat  haurà  sintetitzat  a  les  seves  fitxes  de  buidatge  de  les  fonts 
primàries. Aquest eix cronològic es completarà amb dates i dades que l’alumnat haurà exposat a 
les fitxes de buidatge de les fonts primàries i anotat durant la visita al refugi 307 del Poble Sec. 
Finalment,  es  comentarà  a  l’alumnat  que  com exemple  del  que  s’ha  treballat  a  l’aula  es 
realitzarà una sortida al refugi 307. També es comentarà a l’alumnat que després de la sortida  
haurà d’elaborar per grups una presentació d’aquest refugi, mitjançant un treball en forma de 
dossier, que constarà dels següents apartats: 

Portada
Índex
Presentació del refugi 307
   Localització geogràfica del refugi
   El refugi: una font històrica
   Descripció del refugi
   Funció del refugi (durant la Guerra Civil i actualment)
Els protagonistes de l’espai
Valoració de la sortida
Fonts d’informació utilitzades

Durant  la  sortida,  l’alumnat  haurà  d’escoltar  les  explicacions  dels  monitors/es  de  l’espai  i 
participar activament fent preguntes o contestant les qüestions que aquests els adrecin. També 
haurà de consultar els plafons informatius i fer fotografies del refugi 307 per a obtenir més dades 
per a elaborar el dossier de presentació de l’espai. Es recomana al professorat que informi als 
monitors/es de les activitats prèvies a la sortida així com de que l’alumnat haurà d’elaborar la 
presentació  d’aquest  espai.  Al  material  didàctic  per  a  l’alumnat,  s’ha  indicat  que   aquesta 
activitat la faran amb el grup-classe, perquè els monitors/es realitzen les seves explicacions fora 
del refugi amb aquesta agrupació i en grups de 10 alumnes perquè l’alumnat acostuma a dividir-
se en aquest nombre per accedir a l’interior del refugi.
L’avaluació d’aquesta unitat didàctica es basarà en les tasques realitzades per l’alumnat abans, 
durant i després de la sortida. Si  el professorat ho creu convenient també pot elaborar una 
prova.
Trobareu informació sobre aquesta temàtica a les següents adreces:

http://www.barcelonabombardejada.cat/?q=ca/presentacio
http://guerracivil.afinet.eu/articulos/Defensapasiva.pdf
http://refugiosantiaereosdebarcelona.blogspot.com/
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/9_Planol_defensa_b.pdf
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/dossier_refugi307_secundaria.pdf
http://www.icab.cat/files/242-140514-DOCUMENTO/bombardeigs_bibliografia.pdf
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/04/16/la-guerra-civil-a-catalunya-3-un-pais-
partit-i-assetjat/
http://w3.bcn.es/fitxers/arxiumunicipal/educatiu/gracia/dossierplourebombes.413.pdf
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http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/9_Planol_defensa_b.pdf
http://refugiosantiaereosdebarcelona.blogspot.com/
http://guerracivil.afinet.eu/articulos/Defensapasiva.pdf
http://www.barcelonabombardejada.cat/?q=ca/presentacio


Competències, continguts, procediments/habilitats que es treballen de forma 
destacada
 
Competències

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència d’aprendre a aprendre.
• Competència social i ciutadana.

Continguts
• La Història.
• Els fets històrics.
• Les fonts històriques i la seva tipologia.
• Els protagonistes de la història.
• Els espais de la memòria històrica.
• El refugi del Poble Sec: un espai de memòria històrica.

Processos
• Observació.
• Visita
• Anàlisi de fonts primàries.
• Anàlisi de fonts secundàries.
• Identificació de categories temporals.
• Identificació d’espais geogràfics.

Documents adjunts

Material de treball per a l’alumnat

El trobareu al material descarregable de l’aplicatiu ARC

mat_alumnat_anem_refugi307.doc

Adreça del Refugi 307

El Refugi 307 del Poble-sec, està ubicat al carrer Nou de la Rambla 169

Materials didàctics del Museu d’Història de la ciutat per a alumnat de secundària

http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/dossier_refugi307_secundaria.pdf
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http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/dossier_refugi307_secundaria.pdf
http://w3.bcn.es/V64/Home/V64XMLHomeLinkPl/0,4468,335907851_335946902_1_457068648,00.html?accio=detall

