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ANTECEDENTS
▪ El curs 2011-12 els docents que treballàvem al CdA vam creure oportú de

generar una activitat relacionada amb la Memòria històrica, aprofitant

l’avinentesa que el Sr Nil Thraby (Memòria Històrica) se’n va adonar que a la

seu del CdA es van acomiadar les Brigades Internacionals el 28/10/1938.

-
-ACTE COMMEMORATIU A L’ALBERG JAUME I

25 OCTUBRE 2003  (65è aniversari)

Organitza: «No jubilem la memòria»

Col·labora: Museu de la vida rural   (Espluga de Francolí)

-RECREACIÓ DISCURS DE NEGRÍN

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/FotoBI/Discurso.htm



ELS AMICS DE LES B.I .VISITEN L’ALBERG

(25/11/2011)
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

•Fer conèixer la història contemporània a partir de la història local.

•Fomentar l’esperit crític.

•Fomentar l’esperit de solidaritat.

•Fer conèixer el passat immediat vinculat a l’entorn local.

•Aprofundir en la memòria històrica.

•Vincular el currículum al territori



PERÍODE DE FORMACIÓ CDA

▪ Recerca a l’arxiu de Vilafranca.
▪ Recollim material relacionat amb la guerra ( donacions i propi)
▪ Assistència a presentacions, debats, lectures.
▪ Comprem i llegim llibres relacionats amb la temàtica.
▪ Consulta Arxiu Abraham Lincoln.
▪ Investiguem testimonis físics del territori.
▪ Demanem permisos per visites
▪ Es comença a pensar en l’activitat



GENEREM L’ACTIVITAT (2012-13)

PREVI ( proporcionat pel CdA)
▪ Treball a partir de cartes de Brigadistes
▪ Identificació de personatges rellevants al conflicte
▪ Identificació del lloc a partir de la cerca per imatges 

TREBALL DE CAMP
▪ Activitat sensorial   ( sons i olors de la guerra)
▪ Entrevista alumnes amb 2 testimonis vius de la guerra ( Espluga).
▪ Activitat a partir dels objectes de guerra.
▪ Activitat a partir dels cartells
▪ Activitat a partir d’un video d’un testimoni de l’Espluga exiliada.
▪ Treball a partir de mapes polítics de l’època i actuals ( PDI)
▪ Treball a partir de les banderes
▪ Visita a un refugi i restes de trinxeres
▪ La  música en temps de guerra.





TREBALL PREVI A L’AULA



TREBALL PREVI



TREBALL AL CAMP
▪ Cartells propagandístics



GESTACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT ( 2013-14)

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT ( 2014-15)

▪ Buscar, seleccionar imatges:

Capa, Buckley, Moral, Centelles.
▪ Buscar textos :

Joseph Kessel
▪ Filmoteca de Catalunya.
▪ Discurs Negrín
▪ Disseny introducció
▪ Disseny plafons i impressió
▪ Demanar permisos

Inauguració 28 de Novembre del 2015



INCORPORACIÓ EXPOSICIÓ A L’ACTIVITAT
RETROFOTOGRAFIA
NOVES DINÀMIQUES EN LA INTERPRETACIÓ DELS OBJECTES
INCORPORACIÓ MAPA INTERACTIU BOMBARDEJOS CAMP DE TARRAGONA



TREBALL AL CAMP
▪ Reflexions



TREBALL POSTERIOR

▪ Anàlisi himnes i reflexió final a classe



HTTPS://YOUTU.BE/QUVEW6_V7OS

https://youtu.be/QuVEw6_V7os


SOLIDARITAT

▪ Sens dubte, aquests voluntaris estrangers van arriscar desinteressadament les

seves vides per combatre al feixisme i lluitar a favor dels seus valors i ideals. Són

doncs un dels major exemples de solidaritat internacional al llarg de la història de

la humanitat.

▪ https://www.uclm.es/centros-investigacion/cedobi/mapas#

https://www.uclm.es/centros-investigacion/cedobi/mapas

