El 18 I 19 DE JULIOL DE 1936 A BARCELONA, EN IMATGES
Com es viu a Barcelona la sublevació militar?
Descripció detallada de l’element didàctic
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Objectius
Amb l’observació d’imatges d’arxiu l’alumnat podrà:
 Descriure els protagonistes i conèixer l’ambient de la ciutat durant els combats del 18 de
juliol.
 Deduir quines van ser les forces que van aturar a Barcelona la sublevació militar, com es van
organitzar i quines armes van utilitzar.
Com a fonts de consulta s’utilitzen les que es conserven en el fons gràfic de l’ANC.
També es poden consultar altres imatges en els arxius municipals o comarcals i en l’hemeroteca
digital XAC premsa.
Descripció de l’activitat
L’activitat proposa l’observació i anàlisi de fonts fotogràfiques, amb l’objectiu que els i les alumnes
desenvolupin la capacitat d’observació i elaborin la informació que els aporten les fonts, per tal
d’obtenir respostes sobre el tema plantejat. També introdueix la importància de la mirada dels
reporters gràfics i la necessitat de contrastar la seva visió.
L’activitat promou l’observació per part de l’alumnat i l’elaboració de textos propis.
Es pot desenvolupar de forma individual o en grups i realitzar totes les activitats proposades o bé
triar-ne algunes, en funció de les característiques de l’alumnat.
Per finalitzar les activitats, , i de forma individual, els i les alumnes hauran de redactar una crònica
dels fets que expliqui:
 Com es va viure a la ciutat la sublevació militar,
 Qui es va sublevar i contra qui,
 Qui va participar en aturar-la
 Quina va ser l’actitud de les forces de seguretat.
 Què va fer la població de Barcelona davant l’aixecament militar?
 Quin era l’ambient i aspecte dels carrers de la ciutat
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Aquesta crònica s’haurà d’acompanyar d’una fotografia que la il·lustri
Recursos emprats
Fonts gràfiques conservades a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Fitxes d’anàlisi i procediments del Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Possibles consultes sobre els fets a:
XAC PREMSA. Hemeroteca digital de la Xarxa d’Arxius comarcals de Catalunya
Guerra Civil a Catalunya, testimonis i vivències. Visita virtual a l’exposició organitzada per l’ANC
Temporització
2 a 3 sessions, segons si es realitza tota la feina a l’aula o una part a casa, i si es realitza de forma
individual o en grup; pot dedicar-se una última sessió a la lectura d’algunes cròniques.
Alumnes a qui s’adreça especialment
Alumnes de 4rt curs de ESO i Batxillerat.
Aspectes didàctics i metodològics
L’activitat permet el treball individual o en petit grup, a l’aula o a casa.
Es pot ampliar la proposta, consultant la web de l’exposició, Guerra Civil a Catalunya, testimonis i
vivències, organitzada per l’ANC, especialment l’apartat dedicat al 19 de juliol, o bé triar els
exercicis més adients pel tipus d’alumnat de l’aula.
Continguts, competències i procediments que es treballen de manera destacada
L’anàlisi de fonts documentals gràfiques permet treballar les competències de l’observació i la
deducció, i el fer-ho a través de la utilització de cercadors d’arxiu, facilita l’assoliment de les
competències relacionades amb el tractament de la informació i la competència digital.
L’elaboració d’un text per part de l’alumnat afavoreix la competència lingüística i comunicativa.
Documents adjunts
-

Activitats didàctiques
Activitats (formulari)

2

