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DONES A LA REREGUARDA. Lectures 

Descripció detallada de l’element didàctic 

 
 

 
Tómbola pro milícies antifeixistes organitzada pels joves 
mestres de CNT i UGT. 
ANC - Fons Brangulí (Fotògrafs). Codi doc 2711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius  

 
1. L’objectiu principal és que l’alumne/a sigui capaç de fer una lectura crítica de dos articles 

d’anàlisi, disponibles a la xarxa, a comentar-los i a citar-los correctament. Donar-los eines 
per a fer una lectura.que faciliti l’organització i l’anàlisi de la informació, conèixer la 

metodologia i el procediment per a fer un comentari de fonts textuals  

2. Visibilitzar el valor del treball de les dones a la rereguarda. Reflexionar i argumentar sobre 

els gèneres i la guerra.  

3. Entendre l’organització social d’aquest periode i identificar els diferents agents socials.  

4.  Saber ordenar informacions de diverses fonts  

 

Descripció de l’activitat  

 
Treball de comprensió lectora entorn dos articles sobre les dones a la rereguarda durant la Guerra 
Civil Espanyola. 
Hi ha tres parts de l’activitat: una abans de la lectura, on es mobilitzen els coneixements previs i 
les hipòtesis; durant la lectura, amb control de comprensió i reformulació d’hipòtesis; i després de 
la lectura, amb exercicis avaluatius, de síntesi i de reelaboració. 
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Recursos emprats  

 
Per a la realització de l’activitat caldrà utilitzar un ordinador amb connexió a Internet, i un 
processador de textos.  
Caldrà també que utilitzin el  llibre de text  o el material emprat a l’aula, independentment de 
quina sigui la proposta editorial. 
 
 

Temporització 

 
2-3 hores 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de ciències socials de 4t d’ESO o de 2n de Batxillerat 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
 
Les activitats es poden iniciar a l’aula, i un cop presentat el model poden continuar de manera 
autònoma. 
Es proposa treballar per parelles. 
Per al tractament de la diversitat es poden fer parelles de reforç (tutoria entre iguals), o bé fer una 
variant de l’activitat més pautada. 
 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Continguts: 
 
Continguts conceptuals corresponents al currículum de 4t d’ESO o 2n de Batxillerat, sobre la Guerra 
Civil Espanyola. 
- Justificació sobre la participació de les dones en la rereguarda, en base a la lectura de dos 
articles. 
- Reflexió crítica sobre els gèneres i la invisibilitat de les dones durant la Guerra Civil Espanyola. 
 
 
Processos: 
 
Anàlisi de fonts secundàries. 
 
 
Procediments: 
 
- Estratègies de comprensió lectora. Activitats d’abans, durant i després de la lectura. Preguntes 
literals, inferencials i avaluatives. 
 
Competències bàsiques 
 
- Competència social i ciutadana 
- Competències comunicatives i lingüístiques. 
- Competència d’aprendre a aprendre. 
 
 

Documents adjunts  
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Activitats 

http://issuu.com/sdanc/docs/dones_rereguarda_lectures?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fwood2%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

