
Objectius
. Conèixer i valorar la importància de la memòria democràtica i històrica en general, de la Guerra Civil, a 

Espanya, a Catalunya i a Barcelona.

· Conèixer,  analitzar i valorar el fet del conflicte bèl·lic i de la defensa activa i passiva de Barcelona.

· Relacionar la Guerra Civil amb la Segona Guerra Mundial.

· Valorar els bombardeigs de Barcelona com els primers realitzats sobre població civil al llarg de la història 

dels conflictes bèlics i com assaigs dels de la Segona Guerra Mundial.

· Valorar els bombardeigs com a part de l'urbanicidi comès contra la ciutat de Barcelona.

· Empatitzar amb la població de Barcelona.

· Reflexionar sobre els valors i contravalors que se'n desprenen del conflicte i de la defensa de Barcelona 

(valentia, responsabilitat, solidaritat, altruisme, generositat....; agressió, violència, crueltat, 

indignitat...)

Descripció de l’activitat 

L'activitat està plantejada al voltant de la visita a un espai de la memòria democràtica de la Guerra Civil,  
la bateria antiaèria del turó de la Rovira de Barcelona, exemple i símbol de la tragèdia d'un conflicte i de 
la defensa i resistència de la ciutadania.

A partir de la visita, i amb activitats realitzades abans, durant i després de la visita i treballant en grups  
cooperativament,  es  tracta  d'investigar  i  de  reflexionar  històricament  i  èticament  sobre  la  memòria 
democràtica i històrica, els conflictes, la cultura de la pau i els valors i contravalors ètics dins del mateix 
conflicte.

Fonts i recursos emprats 

Sortida a espai de la memòria: Bateria antiaèria del Turó de la Rovira de Barcelona.
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/ca/muhba_turo_rovira.html

c/ Marià Labèrnia s/n
08032 Barcelona   Tel. 93 256 21 22

Accès

Autobusos: 24, 28, 92, 86, 119
Metro: El Coll-La Teixonera L5; Guinardó

Documental  “ Guerra civil a Catalunya: testimonis i vivències “.

Bibliografia i webgrafia referenciada a l’apartat altres documents de l’aplicatiu ARC i també a la fitxa de 
treball de grup.

Temporització
 

6 hores a l’aula

1 matí de visita 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Quart d'ESO (també tercer i primer de Batxillerat). Educació per a la ciutadania, Educació èticocívica, Fi-
losofia i Ciències socials.

Activitat pensada per a tota la diversitat d'alumnat. 
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La bateria antiaèria del turó de la Rovira, la defensa activa de Barcelona
Reflexió ètica sobre els conflictes i la cultura de la pau al voltant de la memòria democràtica i històrica.

http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/ca/muhba_turo_rovira.html


Aspectes didàctics i metodològics 

Les activitats que es duran a terme abans, durant i després de la sortida proposem d’estructurar-les 
de la següent manera:

1. ABANS DE LA SORTIDA

Activitat prèvia:
Elaboració d’un petit treball sobre la seva pròpia memòria familiar

a) Primera sessió. 

Activitat 1. Activitat d'avaluació inicial.
Què sabem de la Guerra Civil? l dels bombardeigs? I dels bombardeigs a Barcelona?

b) Segona sessió. (aula d'informàtica o portàtils-per grups- a l'aula normal)

Activitat 2.   Activitats de desenvolupament.  
Investiguem junts sobre la guerra civil a Espanya, Catalunya i Barcelona, els bombardeigs i la de-
fensa activa de la ciutat !

2. DURANT LA SORTIDA

c) Tercera sessió.

Activitat 3:
Investiguem junts sobre el terreny ! Visita a la bateria antiaèria del Turó de la Rovira. Barcelona.

3. DESPRÉS DE LA SORTIDA
Activitats de conclusió.

d) Quarta sessió.

Activitat 4:
Què podem concloure de la nostra visita? La bateria antiaèria del Turó de la Rovira de Barcelona. 
La defensa activa de Barcelona.

e) Cinquena i sisena sessions.

Activitat 5 i 6:
Què hem après i per què i com explicar-ho als altres ? Elaboració i realització de presentació col-
lectiva de les conclusions del treball.

f) Setena sessió.

Activitat 7:
Avaluació. Com ha anat ?

En aquesta mateixa aplicació, en el document  “ Orientacions didàctiques “ hi trobareu una explicació 
més detallada de cadascuna de les sessions, així com els criteris d’avaluació que es recomana utilitzar.

Competències, continguts, procediments que es treballen de forma destacada
 

Continguts:
· La Guerra Civil a Espanya i Catalunya: agressió a la democràcia.
· El paper d' Itàlia i Alemanya. Feixisme i nacionalsocialisme.
· La Guerra Civil a Barcelona: els bombardeigs.
· La defensa activa de la ciutat.
· Els protagonistes de la defensa.
· Anàlisi ètic del conflicte.
· Els conflictes bèlics i la cultura de la pau.

Competències especialment presents:
· Competència social i ciutadana.
· Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
· Competència d’aprendre a aprendre.
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· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
· Tractament de la informació i la competència digital.

Processos especialment presents:
· Observació directa i indirecta.
· Sortida pedagògica (el testimoni dels llocs històrics)
· Investigar i reflexionar seguint l'esquema de preguntar-se (dubtar), explorar-neel sentit (conceptua-
litzar) i produir coneixement (sintetitzar)
· Escoltar, dialogar, reflexionar, argumentar i concloure.
· Parlar, llegir i escriure amb propietat.
· Treballar en grup cooperativament.
· Treballar diferents formats TAC.
· Exposició oral.
· Comentari d'imatges i recursos audiosuals.
· Empatizar.
· Anàlisi de fonts primàries.
· Anàlisi de fonts secundàries.

Altres documents
El material per a l’alumnat el trobareu en aquesta aplicació amb aquest nom i extensió :

1. material_alumnat_individual.doc       2. material_alumnat_grup.doc

En aquesta mateixa aplicació i a l’apartat del professorat també hi trobareu:

• Orientacions didàctiques i criteris d’avaluació.
• Bibliografia i webgrafia del tema.
• Graelles de valoració de la sortida i d’autoavaluació.
• Tutorial de la plataforma smart.

Adreça per a tutorial de prezi :  http://prezi.com/hrsyvxr4fqdh/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-
a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
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http://prezi.com/hrsyvxr4fqdh/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
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