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El treball femení a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939)  
i la seva projecció al present 

 
Descripció detallada de l’element didàctic 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dones treballant a la rereguarda en una 
indústria de guerra col·lectivitzada instal·lada 
a la fàbrica La Hispano-Suiza, SA. 1937-1938.  

Foto: Fontseré.  

ANC-Fons Brangulí (fotògrafs). Codi doc 2704  

 
 
Objectius 
 
Analitzar, a partir de fonts d’arxiu i, en particular de fonts d’imatge, les característiques del treball 
de les dones a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) 
 
Contrastar les dades obtingudes de les fonts primàries amb d’altres procedents de fonts 
secundàries, per tal de comprendre algunes dimensions de la tasca de les dones en l’esforç 
col·lectiu d’una societat per guanyar una lluita que consideraven justa, així com les possibles 
continuïtats i transformacions en el treball de les dones en aquest context. 
 
 
Descripció de l’activitat 
 
Activitat que facilita l’observació i anàlisi de documents d’imatge, amb l’objectiu que els i les 
alumnes elaborin la informació que els aporten les fonts, per tal d’obtenir unes conclusions sobre el 
tema plantejat i promoure el mètode de la recerca. 
 
 
Recursos emprats 
 
4 documents d’imatge conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya que es poden consultar a través 
de l’aplicació ANC@ula, accessible a internet. 
 
Fitxes d’anàlisi i procediments del Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
 
 
Temporització 
 
3 a 4 hores (dues sessions) 
 
 
Alumnes a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de 4rt curs de ESO i Batxillerat. 
 

http://cultura.gencat.cat/anc


 2

 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’activitat permet el treball individual o en parelles. Una utilització oberta i flexible d’aquests 
recurs, pot ser útil per tractar la diversitat de l’alumnat, des de l’aplicació dels procediments més 
senzills fins al desenvolupament d’una recerca més autònoma. 
El Glossari, inclòs al final del dossier d’activitats, reuneix el vocabulari necessari per a la 
comprensió dels documents 
 
Per aprofundir en el tema, així com en altres temes relacionats amb la vida quotidiana en el període 
de la Guerra Civil, es podria plantejar una recerca complementària amb base documental, a 
l’aplicació ANC@ula, a través de la cerca per camps 
 
 
Continguts competències i procediments que es treballen de manera destacada 
 
Continguts: 

- Rol de les dones a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). 
- Continuïtats i transformacions en el treball de les dones en aquest context. 

 
 
Competències: 

- Competència social i ciutadana (valoració de la igualtat de gènere) 
- Competència d’aprendre a aprendre (utilització del mètode de recerca) 

 
Processos: 

- Anàlisi de fots primàries  (en particular, documents d’imatge) 
- Anàlisi de fonts secundàries (textos amb informació relativa a aquests continguts) 
 

 
 
Documents adjunts 
 

- Guió d’aula 
- Activitats didàctiques 

 
 

http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/
http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/treball%20femeni%20GC/guioaula_treballdones.pdf
http://issuu.com/sdanc/docs/treballfemeni?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fwood2%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

