El 19 DE JULIOL DE 1936 VIST PER PARTITS I SINDICATS
Descripció detallada de l’element didàctic

Fotograma de l’audiovisual “El 19 de juliol de 1936.
Testimonis”
Arxiu Nacional de Catalunya. Exposició “Guerra Civil a
Catalunya, testimonis i vivències”.

Objectius
Analitzar els fets del 19 de juliol de 1936 a Barcelona i altres localitats de Catalunya, a partir de de
l’enregistrament dels testimonis orals de diverses persones, membres de diferents partits i sindicats
que es mostren en l’audiovisual “El 19 de juliol de 1936. Testimonis”, presentat per L’Arxiu
Nacional de Catalunya. dins de l’exposició “Guerra Civil a Catalunya, testimonis i vivències”.
Obtenir y contrastar la informació que aporten els diferents entrevistats i que ajuden a explicar la
derrota del cop d’estat a Catalunya, considerant diferents aspectes, com el rol que varen
desenvolupar les institucions obreres i les forces armades lleials a la República, la transcendència
de Barcelona per a l’èxit o el fracàs del cop d’estat i les conseqüències immediates del fracàs de
l’alçament militar a la ciutat.

Descripció de l’ activitat
L’activitat s’organitza en funció d’unes preguntes inicials: Per què va fracassar el cop d’estat a
Barcelona i Catalunya?
Per resoldre aquest interrogant, els i les alumnes han d’analitzar i contrastar la informació que
donen els testimonis en l’audiovisual, contrastar la informació amb els companys i elaborar-ne unes
conclusions.
D’una banda es tracta d’analitzar el contingut dels testimonis en sí mateix; de l’altra caldria també
reflexionar sobre la fiabilitat de la informació, el grau de subjectivitat de les fonts i la parcialitat.
El treball es desenvolupa en diferents seqüències, a nivell individual, en petit grup i en gran grup,
de manera que s’estableixen diferents processos de reflexió i s’incorporen tasques col·laboratives i
d’avaluació formativa.
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Recursos emprats
Audiovisual “El 19 de juliol de 1936. Testimonis” que es presenta a través del web de l’Arxiu
Nacional de Catalunya, dins de l’exposició virtual Guerra Civil a Catalunya, testimonis i vivències
Aquest audiovisual mostra la vivència personal d’allò que va representar el 19 de juliol per les dotze
persones entrevistades que militaven en diferents partits polítics i sindicats d’esquerra.

Temporització
2 a 3 hores

Alumnes a qui s’adreça especialment
Alumnes de Batxillerat (Història)

Aspectes didàctics y metodològics
L’audiovisual presenta un total de 12 entrevistes que es poden treballar de manera individual o en
grup (parelles o petits grups)
La proposta presenta diferents fases organitzatives del treball:
1. Individual. Realització de fitxes i resposta de preguntes
2. Petit grup. Contrast de la informació i reflexió.
3. Gran grup. Posada en comú i síntesi general
4. Individual. Síntesi personal
El plantejament de treball col·laboratiu facilita el tractament de la diversitat de l’alumnat
Al final del quadern d’activitats, es presenta un glossari que descriu els principals partits politics i
sindicats en què militaven els entrevistats. Aquesta informació permet contextualitzar els
testimonis.
Para aprofundir en el tema es podria plantejar una recerca complementària a través de la
localització de documents d’arxiu en l’aplicació ANC@ula http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/

Continguts, competències i procediments que es treballen de manera destacada


Anàlisi de documents audiovisuals: entrevistes



Treball cooperatiu

Documents adjunts
- Activitat didàctica.
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