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Los Hogares de Auxilio Social: ¿un servicio útil a la sociedad? 
 

 

Objectius: 
 

■ Objectius del docent: 

− Potenciar la lectura activa i crítica. 

− Introduir les possibilitats del llenguatge del còmic com a 

via per accedir a altres tipus de texts: historiografia. 

 

 

 

■ Resultats de l’aprenentatge: Les activitats proposades contribuiran a que l’alumne sigui 

capaç de: 

− Obtenir i analitzar informació històrica a través de la lectura comprensiva de diferents 

tipologies de textos (fonts secundàries). 

− Identificar alguna de les conseqüències de la repressió franquista en la societat civil de 

postguerra. 

− Comprendre el concepte de memòria històrica. 

 

Descripció de la proposta  
 

La lectura, comprensió i valoració del llenguatge del còmic és un dels continguts de la 

dimensió literària del segon nivell de GES del mòdul Literatura catalana i castellana i 

llengües, catalana i castellana III. Tenint en ment aquest contingut, aquesta proposta 

didàctica pretén mostrar una via interdisciplinar per a treballar el còmic a l’aula de GES: el 

còmic com a possible font historiogràfica. 

Així doncs, farem servir el còmic per a complementar una unitat didàctica del mòdul optatiu 

Catalunya dins l’Espanya del segle XX, referida a la identificació de l’abast i magnitud de la 

repressió franquista i les seves conseqüències sobre la societat civil de l’època de postguerra. 

Hem optat per presentar les activitats en castellà, donat que els còmics i textos triats estan 

en aquesta llengua. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 
El tema tractat pot dur a controvèrsies importants dins del grup; és necessari que el docent 

ho tingui en compte i les eviti.  Els alumnes disposaran de fonts “a favor” i “en contra”, i, 

quan facin la seva argumentació, l’hauran de sustentar amb aquestes fonts, sempre 

esmentant-les. No es tracta, doncs, de que exposin la seva opinió. 

 

Documents adjunts 
 

- Guia didàctica del professor. 

- Fitxes de treball per l’alumne. 

 

Autoria 
 

Roser de Antonio García 

Tècnica docent del Servei d’ordenació Curricular de l’Educació d’Adults 

 

 

 

 

 
 


