ARC-CERES

La vivència dels bombardeigs aeris sobre Catalunya i Barcelona durant la Guerra civil
espanyola (1936-1939)
Descripció detallada de l’element didàctic

Edificis destruïts per un bombardeig. Barcelona, Gran
Via cantonada Balmes, 1938.
Foto: Brangulí
ANC - Fons Brangulí (fotògrafs)

Objectius
Analitzar, a partir de fonts d’arxiu, la vivència per part de la població, dels bombardeigs aeris sobre
Catalunya i, en especial sobre Barcelona, durant la Guerra Civil espanyola, com una de les primeres
experiències d’atacs sobre la població civil que caracteritzen els conflictes bèl·lics del segle XX.
Contrastar les dades obtingudes de fonts primàries amb altres procedents de fonts secundàries per tal
de comprendre diferents dimensions sobre com varen viure els habitants dels pobles i ciutats de
Catalunya la traumàtica experiència dels bombardeigs i de quina manera es varen preparar per a fer
front a aquesta amenaça.

Descripció de l’activitat
A partir d’unes preguntes inicials es planteja una petita recerca que utilitza fonts primàries (documents
d’arxiu) i fonts secundàries. Al final de l’activitat, els i les alumnes, estaran en condicions de donar
resposta a les preguntes inicials, a través de la redacció d’un text explicatiu

Recursos emprats
8 documents d’imatge que es conserven a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que es poden consultar
en l’aplicació ANC@ula, accessible a internet
Fitxes d’anàlisi i procediments del Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya

ARC-CERES

Temporització
3 a 4 hores (dues sessions)

Alumnes a qui s’adreça especialment
Alumnes de 4rt curs d’ ESO i Batxillerat.

Aspectes didàctics i metodològics
L’activitat permet el treball en parelles o en grups col·laboratius. Es divideix en dues parts, entorn a
unes preguntes centrals:
−
−

Com varen viure els habitants de Barcelona i Catalunya l’experiència dels bombardeigs aeris?
I
Com varen reaccionar les institucions republicanes i el conjunt de la població per tal de fer
front a aquesta amenaça?

Cadascuna de les parts contempla un text, un conjunt de 4 documents d’arxiu i un espai per a les
conclusions.
En aquest sentit, és important reservar un espai per a la posada en comú de les conclusions de les
parelles o grups col·laboratius que treballen les diferents parts, per tal que els diferents membres del
grup-classe puguin reflexionar sobre aquestes dimensions i afavorir l’autocorrecció del seu treball
La utilització oberta i flexible d’aquest material pot ser útil per a tractar la diversitat de l’alumnat, des
dels procediments més senzills fins al desenvolupament d’una investigació més autònoma
Per aprofundir en el tema, així com en d’altre relacionats amb la vida quotidiana durant la Guerra civil,
es podria plantejar una investigació complementària prenent com a base la documentació que es
presenta en l’aplicació ANC@ula, a través d’una cerca per camps.

Continguts, competències i procediments que es treballen de manera més destacada

Continguts:
- Bombardeigs aeris sobre Catalunya durant la Guerra epanyola espanyola (1936-1939)
- Vivència per part de la població dels bombardeigs.
Competències:
- Competència social i ciutadana (valoració de l’organització social)
- Competència d’aprendre a aprendre (utilització del mètode de recerca)
Processos:
- Anàlisi de fots primàries (documents d’arxiu)
- Anàlisi de fonts secundàries (textos amb informació relativa a aquests continguts)

Documents adjunts
-

Activitats didàctiques

