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La memòria històrica familiar de la Guerra Civil i de l’exili republicà 
 

Objectius  

 
1. Comprendre la importància de la memòria històrica individual i col·lectiva. 

 
2. Comprendre la pròpia identitat emmarcada dins la identitat social. 

 
3.  Valorar els conceptes i fets fonamentals que defineixen el que va ser i el que va 

representar la Guerra Civil espanyola i  l’exili republicà. 
 

4. Defensar la cultura de la dignitat humana, de la llibertat, de la justícia, de la 
igualtat, de la solidaritat i de la pau. 
 

5. Respectar, tolerar i valorar la diversitat: els altres i la resta de cultures. 
 
  

Descripció de l’activitat  

  
 

Es tracta de realitzar un petit treball sobre la memòria històrica familiar relacionada amb 
la Guerra Civil i l’exili republicà, arribant en cada cas, si s’escau, fins la Segona Guerra 
mundial, la deportació i l’Holocaust. Posteriorment es realitza, un recull de la cerca en 
petit grup expressat en un qüestionari i finalment es fa una posada en comú amb tot el 
grup-classe. 

 

Temporització 

 
Quatre sessions de classe (apart de l’entrevista que es realitza) 
 
 
Primera sessió: (Fitxa 1) Presentació de l’activitat.  

Diàleg en grup sobre idees prèvies (què saben sobre Guerra Civil, exili..). 
Individualment l’alumnat elaborarà un petit treball (màxim 8 fulls DIN A 4), en format 
paper i en format digital, sobre la memòria històrica familiar relacionada amb la 
Guerra Civil i l’exili republicà, incloent-hi una entrevista (preguntant als pares i 
mares, als avis i àvies, als tiets i tietes...) Està bé que s’incloguin històries, anècdotes 
i fotos (dels familiars o de l’època).  

 
 
Segona sessió: (Fitxa 2) Realització d’una graella comuna per petits grups sobre la part de les 
entrevistes del treball individual i realització d’un qüestionari. Treball en petits grups.  
 
Tercera sessió: (Fitxa 3) A partir de la feina feta individual i en grups petits, un representant 
de cada grup petit posarà en comú les seves descobertes a la resta de la classe.  
 
Quarta sessió: (Fitxa 4) Valoració i autoavaluació.  
 
Nota: La feina també s’emplena i s’envia mitjançant el MODDLE del centre. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Es pot adreçar a tot l’alumnat de tercer, quart d’ESO i Batxillerat dins les àrees de 
ciutadania, educació ètico-cívica, i CCSS, Història i Filosofia. Inclou perfectament 
l’alumnat de més diversitat.  
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Aspectes didàctics i metodològics  

 
Es tracta de fer una reflexió ètica i filosòfica en torn a fets històrics de la memòria 
democràtica i històrica a partir de la  pròpia experiència familiar. L’aprenentatge ha de 
ser significatiu, el que s'aprèn ha de ser compatible amb els coneixements previs de 
l'individu i el seu entorn. Per aquesta raó es busca la relació intergeneracional perquè els 
alumnes reconeguin les vivències  de la seva família com a part integrant de la memòria  
col·lectiva. 
 
La reflexió serà primerament individual i posteriorment en grups cooperatius. 
El treball en grups s’ha de plantejar barrejant l’alumnat: és millor que sigui el professorat 
qui els agrupi i també de forma heterogènia, justament perquè així l’alumnat 
interaccionarà i es relacionarà. 
Cal que es treballi des de les emocions. 
Es treballarà en la seqüència d'exploració idees prèvies, introducció de nous continguts, 
estructuració de coneixements i aplicació d'aquests . 
Al final s’ha de poder fer el salt des del que s’ha descobert a la realitat familiar  al que 
va succeir a tot un poble. 
S’ha de poder també adoptar una actitud de rebuig cap a la barbàrie i una actitud de 
col·laboració activa per tal de millorar el món. 
L’avaluació serà inicial, formativa i sumativa i considerarà les competències assolides. Es 
valoraran a parts iguals els continguts conceptuals (feixisme, .....etc), els procedimentals 
i els actitudinals i tot això en funció de la diversitat de l’alumnat. Es farà una valoració 
de la pròpia activitat i una autoavaluació de l'alumnat i dels grups. 
S’estimularà l'ús de les TAC tant pel que fa a la recerca per internet com pel que fa a 
elaboració de treballs en forma de presentacions PWP o altres formats digitals. 

 

Continguts, competències i procediments/habilitats que es treballen de forma destacada 

  
Continguts. Conceptes fonamentals:  

 La Guerra civil com atemptat a la democràcia. 

 Definició de feixisme i de nacionalsocialisme. 

 Definició de franquisme. 

 Definició d’exili republicà, deportació i Holocaust. 

 La barbàrie de la Segona Guerra mundial. 

 La connexió entre la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra mundial. 
 

Competències: 
 
ESO 
Competència social i ciutadana. 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual . 
Tractament de la informació i competència digital.  
 
BATXILLERAT: 
Competència comunicativa 
Competència digital 
Competència en el coneixement i interacció amb el món  
 

 
Procediments: 

 Problematitzar, conceptualitzar i concloure. 

 Debat. 

 Treball en grups cooperatius.  

 Realització d’una entrevista 
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Documents adjunts  

 

 Material de treball per a l’alumnat: 
Mat_ alumn_  memòria històrica familiar_Guerra civil i exili SSigiran 

 Documentació i enllaços per al professorat. 
Annex_professorat_memòria familiar Guerra Civil SSigiran Documentació i 
enllaços 

 
 
 
 
 
 


