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Resum 

El treball que aquí s’exposa és una proposta educativa que complementa i 

amplia la Revolució Russa amb la incorporació del paper de la dona dins 

aquest esdeveniment històric mitjançant l’anàlisi d’una selecció de fragments 

cinematogràfics i una sèrie de fotografies de l’època. Com es podrà observar 

també intenta innovar en matèria de currículum, ja que aposta per la introducció 

d’un tema que a priori pot semblar secundari, però que acosta la història a la 

realitat més tangible de l’alumnat alhora que evita la repetició de continguts i 

ofereix una visió oblidada als llibres de text de les principals editorials.  

Aquest projecte s’elabora amb l’objectiu de motivar l’alumnat amb 

l’observació, l’anàlisi i l’obtenció d’uns coneixements a partir de recursos 

audiovisuals, materials elaborats pel docent i activitats participatives i 

dinàmiques que permetin explotar al màxim les seves habilitats alhora que 

enriquir l’experiència educativa i intel·lectual.  

 

 

Abstract 

The work exhibited here is an educational program that complements and 

extends the Russian Revolution with the incorporation of the role of women in 

this historic event by analyzing fragments of a selection of films and a series of 

photographs of the time. As you can also see attempts to innovate in terms of 

curriculum, already committed to introducing a subject a priori may seem 

secondary, but that brings the story to the tangible reality of the students while 

avoiding the repetition of content offers a vision forgotten textbooks from major 

publishers. 

This project is made with the aim of motivating students with observation, 

analysis and obtaining knowledge from audiovisual resources, and educational 

materials produced by the dynamic and participatory activities that allow exploit 

skills while enriching the educational experience and intellectual property. 
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1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

El present treball és una proposta educativa que té la finalitat de 

complementar i ampliar un apartat del currículum –tan el de la LOE com el de la 

LOMQUE i en els cursos de 4t d’Educació Secundària Obligatòria i 1r de 

Batxiller–, concretament la Revolució Russa amb la incorporació del paper de 

la dona dins aquest esdeveniment històric. És important remarcar que el treball 

que aquí es presenta en cap cas és una proposta que substitueixi els punts que 

conformen la Revolució Russa i que s’imparteixen a dia d’avui als centres 

educatius, sinó que és un projecte que els complementa amb un apartat que 

amplia la temàtica estudiada incloent l’aportació femenina d’aquesta època. 

Concretament es treballa la situació de les dones en el context històric gràcies 

a varis recursos cinematogràfics i anàlisis fotogràfics de l’època, fent especial 

esment a les dones que es vincularen a les fàbriques sota les premisses del 

moviment constructivista1.  

La justificació de la proposta educativa es relaciona amb la voluntat 

d’innovar en la impartició del tema en concret, d’evitar la rutina incorporant una 

altra visió del moment històric i d’atorgar la importància que es mereix un fet 

específic com és el paper de les dones dins el procés revolucionari rus. 

D’aquesta manera s’enriqueix també el coneixement general de l’alumnat 

envers el període històric i s’acosta el contingut curricular a la seva realitat més 

tangible gràcies a la totalitat del contingut, a la metodologia i als recursos 

emprats i facilitats pel docent.  

La tasca que aquí s’exposa consta d’una sèrie d’apartats, els quals tenen 

com objecte crear un projecte aplicable a la realitat d’un centre educatiu i 

                                                 
1
 El Constructivisme rus va ser un moviment artístic lligat a les avantguardes històriques que 

plantejà una relació completament innovadora entre l’artista, la seva obra i la societat. La 

reconsideració radical de l’activitat artística fou una resposta directa a l’experiència de la 

Revolució Russa de 1917 i de la subsegüent guerra civil. Aquest moviment experimentà amb 

materials potencials com a participants actius en el procés de la transformació social i política i 

suposà la fusió de l’art i la vida mitjançant la producció massiva i la indústria, conjuntament amb 

el compromís ideològic amb la política i govern bolxevics.  
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ajustable tan al currículum de la LOE com al de la LOMQUE. Els apartats que 

formen part de la present tasca es divideixen en: 

1. L’estat de la qüestió, on es duu a terme un anàlisi de la bibliografia 

consultada i existent envers el tema que escau. En aquest cas s’ha optat per 

dividir l’estat de la qüestió en tres categories tenint en compte dos ítems com 

són la disciplina a la qual pertanyen i el grau d’especificitat del contingut envers 

el tema a tractar. Així doncs el resultat es conforma per les següents categories 

analitzades: “fonts amb caràcter més general”, “fonts amb caràcter més 

específic” i “fonts de caràcter didàctic”. Per tal de propiciar una lectura 

ordenada i clara s’ha optat per seguir un ordre de rellevància i transcendència 

dels llibres, capítols, articles, repositoris i simposis consultats durant 

l’elaboració del treball. 

2. El desenvolupament de la proposta educativa, on s’exposen acurada i 

àmpliament els continguts, els objectius, la justificació, la metodologia, 

l’avaluació i l’aplicació del projecte proposat.  

3. Les conclusions, on evidentment s’inclouen les deduccions i valoracions a 

les quals s’han arribat al llarg del desenvolupament i un cop finalitzada la 

proposta didàctica.  

Finalment esmentar que en l’elaboració d’aquest projecte s’han tingut en 

compte continguts teòrics –de caire didàctic i pedagògic– que queden reflectits 

sobretot a l’aprenentatge dels continguts que s’exposen; és a dir, en la 

metodologia presentada a la proposta educativa. A més, també s’han tingut 

presents les reflexions crítiques i les experiències adquirides i desenvolupades 

al llarg del Màster Universitari en Formació del Professorat. 
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL  

Els objectius que es pretenen assolir a la tasca que aquí es presenta són 

varis. Per tal que la redacció sigui el més clara possible i també visual, s’ha 

optat per esmentar els objectius a mode d’oracions –amb els aclariments 

pertinents– organitzades per punts: 

1. Presentar una proposta educativa que complementi el procés 

revolucionari rus amb la incorporació del paper de la dona –tan pel que fa al 

context en general com a la seva aportació específica a les fàbriques– dins 

aquest esdeveniment històric. És imprescindible entendre aquesta proposta 

educativa com un complement o ampliació de la Revolució Russa a partir d’un 

aspecte que normalment no es treballa a les aules però que aquí es considera 

il·lustratiu i complementari perquè l’alumnat copsi de manera més completa el 

context històric, social, econòmic i –en menor mesura– artístic del període.  

2. Exposar la recerca referida al material existent relacionat amb el context 

històric europeu, les especificats de Rússia, el paper de la dona a la societat 

d’aquest territori concret i la vinculació de les seves accions i produccions a la 

política per afavorir el procés revolucionari. Aquest punt el trobem a l’estat de la 

qüestió, on queda reflectida la recerca i l’anàlisi de la bibliografia existent 

consultada sobre tres temes diferents: el context històric, cultural, econòmic i 

social de les dones a la Rússia de la primera meitat del segle XX; el paper de 

les dones vinculades a les fàbriques i als dissenys sota una visió constructivista 

per contribuir a la revolució i el moviment artístic denominat Constructivisme; i 

els recursos didàctics del cinema i la fotografia. 

3. Complementar la recerca amb materials a l’abast del professorat referits 

al context històric a partir de vestigis cinematogràfics i fotogràfics de la primera 

meitat del segle XX.  

4. Demostrar, a partir de la recerca, com les fonts fílmiques i fotogràfiques 

contribueixen a una millora del coneixement del context històric de les dones i 

la seva labor dins el procés revolucionari rus.   

Fent referència als objectius concrets i específics vinculats a la proposta 

didàctica del projecte educatiu cal mencionar que aquests apareixen 
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completament desglossats i analitzats a l’apartat 4.Desenvolupament de la 

proposta educativa, concretament al punt 4.3.Objectius.  
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Abans de presentar l’estat de la qüestió és necessari esmentar que pel que 

correspon a la metodologia seguida en l’elaboració del present treball es poden 

establir diversos nivells. En primer lloc  s’analitzen els currículums de Ciències 

Socials de la LOE i la LOMQUE sota una visió crítica i s’elabora una llista 

d’aspectes o punts considerats millorables. En segon lloc es decideix quins 

apartats són els seleccionats per enfortir mitjançant la proposta didàctica que 

aquí s’exposa. Cal mencionar que els criteris a seguir són varis, ja que per 

exemple es tenen en compte aspectes més generals vinculats a la  –possible– 

mancança de continguts, així com aspectes vinculats a l’interès personal 

envers el tema o l’especialització obtinguda mitjançant l’elaboració del Treball 

Final de Grau elaborat el curs acadèmic 2013-20142. Un cop limitat el camp de 

treball es prossegueix amb la lectura de la bibliografia relacionada amb el tema 

a tractar, tan a nivell general com a nivell específic per obtenir el contingut 

teòric de la proposta educativa. També es consulta bibliografia vinculada a la 

metodologia didàctica i a la pedagogia per recolzar el desenvolupament de la 

proposta i afavorir la innovació en aquest àmbit. A més, es realitza un buidatge 

i anàlisi cinematogràfic i fotogràfic exhaustiu per obtenir un material didàctic de 

qualitat. Seguidament s’elabora la proposta educativa tenint en compte tots els 

aspectes acabats de mencionar, especialment dedicant gran atenció a tota la 

documentació consultada, així com també certs continguts i reflexions adquirits 

durant la trajectòria del Màster Universitari en Formació del Professorat. 

Finalment, fruit del raonament, s’inclouen les conclusions del present treball.  

A continuació ens centrem en el desenvolupament de l’estat de la qüestió: 

Per dur a terme el present treball ha estat necessària la consulta a tres tipus 

de fonts bibliogràfiques, diferenciades per dos ítems com són la disciplina a la 

qual pertanyen i el grau d’especificitat del contingut envers el tema a tractar.  

 A continuació s’exposen les tres categories consultades, les quals es 

divideixen en “fonts amb caràcter més general”, “fonts amb caràcter més 

                                                 
2
 VELASCO PUIGRÒS, M. (Tutoritzat per la Dra. Francisca Lladó Pol). (2014). Acció 

Constructivista Femenina a l’URSS. Memòria del Treball de Final de Grau, Estudis de Grau en 

Història de l’Art, Universitat de les Illes Balears.  
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específic” i “fonts de caràcter didàctic”, totes elles ordenades per ordre de 

rellevància i transcendència per l’elaboració del projecte educatiu. Pel que fa al 

primer i segon grup són fonts bibliogràfiques útils pel docent a l’hora d’elaborar 

el contingut de la proposta didàctica que aquí es planteja, per la qual cosa la 

temàtica es vincula completament a la història o a la  història de l’art. En canvi, 

pel que respecta al tercer grup són articles importants pel docent per elaborar i 

aplicar la proposta educativa, sobretot per la seva utilitat a l’hora d’establir els 

recursos o la metodologia didàctica.  

1. Fonts amb caràcter més general:  

Aquest tipus de fonts resulten importants per acostar-nos al tema que ens 

escau amb una visió més àmplia i, conseqüentment, més generalista i 

supèrflua, per la qual cosa resulten útils a mode de primer contacte i per 

construir una idea general del context històric, cultural, econòmic i social, sense 

oblidar la situació de les dones a la Rússia de l’època. Tal i com es comprovarà 

a continuació la seva disciplina es relaciona amb la història. Un fet a destacar 

és el seu nombre reduït en comparació a les “fonts amb caràcter més 

específic”, aspecte que s’explica si tenim en compte que en el camp de la 

història s’ha dut a terme una tasca molt més completa i extensa. És per aquest 

motiu pel qual és suficient la consulta a un menor nombre d’obres gràcies a la 

seva qualitat. Així doncs, anem a analitzar quines fonts consultades 

s’incorporen dins el present apartat. 

Un dels capítols que resulta crucial és “El Modelo Soviético”3 elaborat per 

Françoise Navailh i inclòs al llibre Historia de las mujeres. Aquest capítol ens 

acosta al paper desenvolupat per les dones dins la revolució, ja que 

aprofundeix respecte la seva tasca política, familiar, professional, artística i 

revolucionària, sense oblidar algunes problemàtiques i aspectes de caire social, 

sanitari, pedagògic o laboral. A més, abasta la seva situació des del 1861 fins 

al 1980, per lo que també ens permet observar l’evolució dins una cronologia 

que s’anticipa i sobrepassa la revolució i que permet entendre quins foren els 

avanços respecte el passat i si es mantingueren amb posterioritat. Navailh 

                                                 
3
 NAVAILH, F. (1993). El Modelo Soviético. En Historia de las mujeres (pp.284-313). Madrid: 

Santillana, S.A. 
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exposa les seves premisses deixant de banda una visió feminista, ja que aporta 

dades reals i contrastades que ens ajuden a crear una imatge creïble i gens 

mitificada o utòpica. També cal mencionar que, tot i que el seu discurs engloba 

una visió més aviat general i àmplia, dedica especial atenció a determinats 

casos particulars com el d’Alexandra Kollontai, Inessa Armand i Vinogradskaia. 

Finalment destacar que el capítol inclou la citació de dues pel·lícules –Tres en 

un sótano d’Abram Room (1927) i  Miembro del gobierno de Heifiz i Zarkhi 

(1939)– que serveixen de recurs didàctic a la proposta educativa que aquí 

s’exposa.  

L’apartat “Vías hacia la dictadura: lo político y lo privado” del capítol “Entre 

dos extremos”4 que Gisela Bock incorpora dins La mujer en la historia de 

Europa resulta una treball fonamental perquè ens permet conèixer la tasca 

desenvolupada per les dones durant la Revolució Russa. Concretament tracta 

aspectes –molt variats i contrastats, sobretot amb l’obra de Françoise Navailh– 

vinculats a l’esfera familiar, política, laboral, formativa i sanitària. Una 

característica destacable és l’àmplia cronologia que abasta, la qual permet 

realitzar una comparativa amb el passat i el futur –si tenim en compte que el 

marc cronològic que ens escau és molt més reduït– per copsar quins foren els 

avanços esdevinguts i si es mantingueren en el futur. Finalment, exemplifica 

determinats fets amb la figura d’Alexandra Kollontai.  

Els capítols “Socialistas y revolucionarias”5 i “Militantes y conservadoras”6 

que trobem a l’obra de Richard J. Evans Las feministas. Los movimientos de 

emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia, 1840-1920, tot i 

que se’ns desvien una mica del tema si ens cenyim purament al feminisme, 

resulten importants per recolzar algunes dades històriques presentades als 

                                                 
4
 BOCK, G. (2001). Entre dos extremos. En La mujer en la historia de Europa (pp.220-238) 

Barcelona: Crítica. 

5
 EVANS, R. J. (1977). Socialistas y revolucionarias. En Las feministas. Los movimientos de 

emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia. 1840-1920 (pp.167-220). Madrid: 

Siglo veintiuno de España editores. 

6
 EVANS, R. J. (1977). Militantes y conservadoras. En Las feministas. Los movimientos de 

emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia. 1840-1920 (pp. 221-273). Madrid: 

Siglo veintiuno de España editores. 
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treballs de Gisela Bock i Françoise Navailh. Un aspecte destacable és la 

desorganització –tan cronològica i com geogràfica– que presenta l’obra 

d’Evans, fet que dificulta enormement la lectura i comprensió del contingut.  

Finalment, Christopher Hill descriu la història de la Revolució Russa –tal i 

com es fa patent al títol de la seva obra La Revolución Rusa7– de forma molt 

detallada i extensa. Al seu treball selecciona els aspectes de la vida i del 

pensament de Lenin que foren claus i els tràngols decisius de la revolució. 

Realment és una obra amb una lectura dificultosa si es pretén entendre totes 

les condicions i els fets donats durant la revolució, tot i que resulta crucial per 

elaborar el context sociopolític de l’època.  

2. Fonts amb caràcter més específic: 

Les fonts amb un caràcter més específic ens ajuden a entendre i capir el 

tema que ens pertoca però amb una visió més específica i vinculada a la 

disciplina de la història de l’art. És per aquest motiu pel qual ens resulten 

aprofitables per indagar en el paper de les dones vinculades a les fàbriques i 

als dissenys sota una visió constructivista, per entendre i copsar el moviment 

artístic denominat Constructivisme i per analitzar la transcendència de la seva 

labor a la revolució. Un element a destacar és el seu major nombre en 

comparació a l’apartat dedicat a les “fonts amb caràcter més general”, fet que 

s’explica per dos motius principals. En primer lloc per la mancança d’obres que 

dediquin un espai generós o especial atenció als aspectes que aquí ens 

concerneixen i que s’acaben d’esmentar. En segon lloc perquè la informació 

necessària és molt més dispersa i es troba bastant fragmentada, sobretot en 

comparació a les obres de temàtica històrica. És per aquest motiu pel qual han 

estat necessaris més llibres i capítols per elaborar un contingut teòric coherent i 

més treballat, per la qual cosa algunes obres tenen la funció de complementar 

el discurs de les obres principals. Recordem que l’ordre d’exposició de les fonts 

es relaciona amb la rellevància i transcendència per l’elaboració del projecte 

educatiu. Un cop clarificat aquests aspectes, prosseguirem amb l’anàlisi de les 

fonts consultades que s’incorporen dins el present apartat.  

                                                 
7
 HILL, C. (1969). La Revolución Rusa. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Ediciones Ariel.  
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El treball realitzat per Christina Lodder plasmat al llibre titulat El 

constructivismo ruso8 és un pilar fonamental –tal i com deixen patent altres 

experts en la matèria– dins la historiografia del Constructivisme en general, tot i 

que sobretot per tal de clarificar l'escenari complex d'institucions públiques on 

es desenvolupà la creació artística durant els anys immediatament posteriors a 

la Revolució del 1917. Lodder duu a terme un estudi complet del 

Constructivisme de forma cronològica i lineal, alhora que articula una sèrie de 

crítiques a cada tendència historiogràfica. Així mateix, realitza una aportació 

innovadora respecte les altres obres consultades, ja que explica de forma 

detallada el sorgiment, el desenvolupament i la mort del moviment, aportant 

una quantitat de detalls i informacions que cap altre expert ha publicat fins al 

moment. Els diferents capítols segueixen una línia d’exposició que s’inicia amb 

el discurs de les construccions “no utilitàries” del període prerrevolucionari que 

proporcionaren el vocabulari formal del Constructivisme, segueix amb la 

identificació del llenguatge formal i l’obra material amb les tasques 

revolucionàries de propaganda i lluita –propiciada per l’experiència dels artistes 

pel que fa a l’agitació social i la implicació pràctica en la formulació i 

administració d'una nova cultura socialista–, així com amb la creació del nou 

entorn comunista i l'aprofitament pel poder de la indústria que es dugué a terme 

durant els anys immediats a la Revolució d'Octubre. També presenta els debats 

teòrics que tingueren lloc a l'INKhUK en quant a les formulacions del nou 

concepte del paper de l'artista i de l'art, així com l'impuls d'aquest ideal per part 

dels VKHUTEMAS. Finalitza l'estudi centrant-se amb la qüestió de la naturalesa 

de la decadència i desaparició del moviment constructivista i amb l'acollida 

d'aquest per Occident. El capítol que més interès presenta en aquest cas és “El 

objetivo y el microentorno constructivista”, ja que descriu tota la tasca realitzada 

dins les fàbriques, com per exemple els dissenys tèxtils i les peces de vestir, el 

mobiliari i elements quotidians de l’entorn com quioscs o mitjans de transport, 

així com també els esforços dels artistes per dur a terme els seus objectius dins 

les possibilitats limitades de l’època. 

Victoria Combalía, a la seva obra Amazonas con Pincel. Vida y obra de las 

                                                 
8
 LODDER, C. (1983). El Constructivismo Ruso. Madrid: Alianza Editorial. 
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grandes artistas del siglo XVI al XXI9, realitza una aproximació didàctica de les 

artistes des del Renaixement fins a l'actualitat, tot i que dedica especial interès i 

detallisme al segle XX. Al pròleg duu a terme una critica negativa a les 

historiografies feministes, ja que es decanta per l'estudi de les dones des d'una 

perspectiva purament històrica i sociocultural. També elabora una 

sistematització de les condicions socials que visqueren al llarg de la història, 

tasca que ens interessa en aquest cas, ja que és crucial entendre quines foren 

durant la Revolució Russa per poder-les relacionar amb els aspectes politics i 

artístics. Al desenvolupament de l'obra en sí realitza una contextualització de la 

biografia i l'obra de les artistes –seguint un ordre cronològic–, on tracta la 

importància i l'interès de la seva vida, les condicions del seu treball, la difusió 

que tingueren a la seva època i qui estimulà o frenà la seva carrera i trajectòria. 

Rosalia Torrent Esclapés, al Repositori de la Universitat Jaume I Sobre 

diseño y género. Mujeres Pioneras10, reflexiona sobre la presència de les 

dones al disseny industrial, sobre el seu moviment i paper artístic concrets i 

envers el context històric, des de la segona meitat del segle XIX fins als inicis 

del segle XX. Concretament ens interessa l'espai dedicat al constructivisme rus, 

centrat especialment en les artistes Varvara Stapànova i Aleksandra Exter.  

El volum nº19 titulat Constructivismo11 de la sèrie Comunicación, traduït per 

Francisco Fernandez Buey, és una obra extensa que recull aspectes varis 

sobre el Constructivisme; fet que comporta que sigui una de les obres 

bibliogràfiques cabdals. El ventall d’informació es divideix entre els aspectes 

generals del Constructivisme –la tasca i els objectius del moviment artístic–, 

l'arquitectura, la pintura, l'escultura i les declaracions i els principis del 

formalisme i el constructivisme. A més, inclou un apèndix amb informació molt 

interessant respecte el programa de treball de l'INKhUK i envers l'assaig de 

Stepànova Les tasques dels joves constructivistes. Aquests dos darrers 

                                                 
9
 COMBALIA, V. (2006). Amazonas con pincel. Vida y obra de las grandes artistas del siglo XVI 

al siglo XXI. Barcelona: Ediciones Destino. 

10
 TORRENT ESCLAPÉS, R. (2008). Sobre diseño y género. Mujeres Pioneras. Repositori 

Universitat Jaume I [PDF]. Recuperat de http://hdl.handle.net/10234/10913 [data de consulta: 

07/05/2015]. 

11
 FERNÁNDEZ BUEY, F. (trad.). (1972). Constructivismo. Madrid: Alberto Corazón. 
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documents són essencials per complementar la informació extreta de la resta 

de la bibliografia consultada, ja que gairebé cap altre autor aporta fragments 

tan extens en boca dels propis artistes i de les institucions. La informació que 

podem extreure és molt variada però alhora detallada, tot i que és més 

conservadora pel que fa a les disciplines artístiques, ja que gairebé no tracta la 

qüestió de les arts aplicades; tot i que quan ho fa, la informació que se'n pot 

extreure es molt concisa. 

El capítol de Briony Fer titulat “El lenguaje constructivo”12 publicat a l'obra 

Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945) és 

una de les obres fonamentals degut a l’extensió que dedica al Constructivisme. 

Tracta aspectes tan variats com la problemàtica dels constructivistes respecte 

“l'art per se” –ja que realitza una comparativa entre el Constructivisme i el 

Suprematisme, on podem observar les concordances i les divergències–, 

compara Rússia amb altres potencies europees com Alemanya, examina les 

relacions que s'establiren entre ≪l'alta≫ cultura i la cultura ≪de masses≫, la 

utilitat i l’ornamentació, l'objecte artístic i l'objecte manufacturat, la forma 

geomètrica i el que resulta ≪informe≫ i la forma pura i el poder de suggestió 

de les formes i materials. Així mateix, també es centra en les diverses 

institucions implicades amb l'art constructivista, la tasca industrial de les dones i 

el seu paper com a constructores. Precisament perquè és un capítol molt 

extens i variat, i tot i que ens resulta molt útil en la seva totalitat, presenta un 

discurs una mica saturat perquè repeteix idees als diferents subapartats, 

propiciant que la lectura sigui bastant dificultosa respecte altres fonts 

bibliogràfiques. Un fet a destacar és la constant cita a l’obra de Chirstina 

Lodder El constructivismo ruso, obra principal també per aquest treball.  

Constanza Nieto Yusta, als capitols “La modernidad ¿una sola historia?”13 i 

“Greenberg contra las cuerdas o la apertura de miras. La(s) historia(s) y su(s) 

                                                 
12

 FER, B. (1999). El lenguaje constructivo. En Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El arte de 

entreguerras (1914-1945) (pp.91-153). Madrid: Akal Ediciones. 

13
 NIETO YUSTA, C. (2011). La modernidad ¿una sola historia? En Los discursos del arte 

contemporáneo (153-178). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 
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recoveco(s)”14 publicats a l'obra Los discursos del arte contemporáneo, exposa 

l’aproximació de l’art al context sociopolític, a la vida quotidiana i a la praxis. A 

més, explica com la màquina i la indústria tingueren una importància clau a 

l'hora d'ajudar a superar els vestigis del passat dins l'art. També ens aporta 

informació respecte el discurs formalista abstracte i de quines foren les 

repercussions d'aquest dins la societat avantguardista. Aquesta obra, doncs, 

ens permet complementar la informació extreta d'altres fonts i il·lustrar el 

context historicoartístic i sociocultural de forma detallada i completa en tots els 

àmbits. 

Al capítol titulat “El soberbio arte del ≪nuevo estilo de vida≫”15 realitzat per 

Alisa Liubimova ubicat al catàleg Vanguardias Rusas comissariat per Tomàs 

Llorens, es descriu el paper de les institucions vinculades a la creació d'un art 

pel poble de manera molt acurada i es detalla com funcionava l'Institut d'Arts 

Decoratives de Leningrad, institució fonamental dins el tema que aquí ens 

escau. És per aquest motiu pel qual ens resulta útil per conèixer i entendre el 

paper de l’art dins el context històric i sociocultural, dins quin ambient sorgí i es 

desenvolupà i quins foren els seus trets ideològics i estilístics.  

Szymon Bojko, al capítol “Viajes sentimentales, aunque dramáticos, a los 

orígenes de la vanguardia rusa”16 que trobem a les actes del symposium Un 

laboratorio de formas. La experimentación artística y las vanguardias rusas, 

narra en primera persona la història de la revolució vinculada al camp cultural. 

Aquest relat ens permet conèixer els aspectes negatius d’aquella situació en 

relació a l’opressió de la creativitat d'alguns artistes, de la seva submissió a la 

política del Partit Comunista i de la negativa per part de l'Estat de qualsevol 
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 NIETO YUSTA, C. (2011). Greenberg contra las cuerdas o la apertura de miras. La(s) 

historia(s) y su(s) recoveco(s). En Los discursos del arte contemporáneo (pp.179-235). Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces. 
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 LIUBIMOVA, A. (2006). El soberbio arte del ≪nuevo estilo de vida≫. En Vanguardias Rusas 

(pp.105-111). Madrid: Catálogo de la Exposición, Fundación Caja Madrid, Museo Thyssen-

Bornemisza.  

16
 BOJKO, S. (2006). Viajes sentimentales, aunque dramáticos, a los orígenes de la vanguardia 

rusa. En Un laboratorio de formas. La experimentación artística y las vanguardias rusas (pp.69-

79). Madrid: Symposium nº6, Fundación Caja Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. 
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activitat artística vinculada al passat. Una aportació especial és el relat de la 

relació per part de Bojko amb –tal i com ell anomena– la família Rodchenko-

Stepànova-Lavrentievych, la qual ens permet conèixer de primera mà com la 

seva residència era “una crònica històrica vivent”17 del que es pretén donar a 

conèixer a l’alumnat. 

Mario De Micheli, a la seva obra Las vanguardias artísticas del siglo XX18, 

recorre exhaustivament el context historicoartístic des de l’aparició de les 

Avantguardes Històriques fins al 1950. De Micheli combina les dates 

històriques, la critica, les activitats dels respectius artistes i els manifests i 

programes de cada grup per dur a terme un estudi profund i completament 

contrastat. En el nostre cas ens centrem amb el capítol “La regla del 

abstraccionismo”, amb el “Manifest del Realisme” del 1920 redactat per Naum 

Gabo i Antoine Pevsner i amb el manifest del 1923 de Maiakovski “Per què es 

bat el Lef”. Aquestes fonts, sobretot els dos manifests, ens permeten 

complementar el discurs amb informacions de caire global vinculades 

directament amb els ideals les activitats dels protagonistes del Constructivisme. 

John Malcolm Nash, a la seva obra El cubismo, el futurismo y el 

constructivismo19, relaciona els tres moviments alhora que els hi dedica un 

apartat específic a cadascun d'ells. És una obra d'un caràcter general, però ens 

resulta molt útil degut a l'especificitat del llenguatge utilitzat per l'autor, el qual 

tracta aspectes molt diversos però alhora amplis com l’estètica, el paper dels 

artistes, les institucions, etc. És un llibre que ens permet crear una imatge 

ràpida i clara del que suposà el Constructivisme respecte el seu propòsit de 

crear un “nou món” dominat per les relacions artístiques purament formals 

vinculades amb la política del moment. 

                                                 
17

 Ibíd., p.76. 

18
 DE MICHELI, M. (1979). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Forma.  

19
 NASH, J. M. (1975). El Constructivismo. En El cubismo, el futurismo y el constructivismo 

(pp.45-58). Barcelona: Editorial Labor, S. A. 
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L'article de Tatiana Goriacheva titulat “Suprematismo y Constructivismo: 

paralelismos y entrecruzamientos”20 –que podem trobar al catàleg Vanguardias 

Rusas comissariat per Tomàs Llorens– suposa una argumentació de les 

diferències i similituds ideològiques i formals entre els dos moviments artístics 

durant el primer terç del segle XX, així com també una exemplificació de com 

els dissenys industrials es vincularen directament amb la vida diària dels 

habitants a través de la descripció i anàlisi de nombroses obres i fets.  

El capitol “De la pintura a la construcción de la materia”21 realitzat per 

Anatoli Anatolevich Strigalev publicat a l'obra Constructivismo ruso. Sobre la 

arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, ens permet 

observar el pont existent entre les disciplines artístiques més consolidades 

respecte el disseny industrial, així com també copsar aspectes generals envers 

el context històric i la situació dels artistes. No podem oblidar, no obstant, que 

aquesta informació s’extreu d’una temàtica molt més específica com és un 

assaig monogràfic molt extens de Vladímir Tatlin.  

Els capitols “Lenin y el arte – La política cultural en el signo de la 

Revolución” i “Crítica al suprematismo – Los rivales, Tatlin y Malewich – El 

papel de la Asociación de Artistas de ≪derechas≫ ACHRR” que trobem a 

l'obra Kasimir Malewich. Un conflicto trágico22 de Heiner Stachelhaus, ens 

resulten útils per conèixer l’opinió de Lenin vers l'art i la seva negativa en quant 

a determinats ismes. També exposa les critiques mútues i constants que 

existiren entre els suprematistes i els constructivistes i, finalment, estudia 

alguna de les institucions vinculades al Constructivisme, aportant una 

informació molt clara i concisa i amb multitud de citacions directes dels propis 

protagonistes dels capítols. 

                                                 
20

 GORIACHEVA, T. (2006). Suprematismo y constructivismo: paralelismos y 

entrecruzamientos. En Vanguardias Rusas (pp.79-90). Madrid: Catálogo de la Exposición, 

Fundación Caja Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. 
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 ANATOLEVICH STRIGALEV, A. (1994). De la pintura a la construcción de la materia. En 

Constructivismo Ruso. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917 

(pp.119-171). Barcelona: Ediciones del Serbal. 

22
 STACHELHAUS, H. (1991). Kasimir Malewich. Un conflicto trágico. Barcelona: Parsifal 

Ediciones. 
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Políticas, poéticas y prácticas artísticas. Apuntes para una Historia del 

Arte23, l'obra de Julián Díaz Sánchez, descriu el funcionament del sistema de 

l'art contemporani, reflexiona al voltant de les Avantguardes com a propostes 

representatives de la modernitat, tracta la línia difusa que separa l'art de la 

propaganda dins els terrenys de l'activisme i interpreta políticament els 

moviments avantguardistes russos. Així doncs, l'obra presenta una visió 

dinàmica del sistema, del context social de les obres i del pensament dels 

artistes que ens permet elaborar una idea general del context sociocultural i 

historicoartístic.  

El capítol de Manfredo Tafuri “Formalismo y vanguardia entre la NEP y el 

primer plan quinquenal”24 del 1994 publicat a l'obra Constructivismo ruso. 

Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, és un 

apartat que, tot i que es centra en l'activitat arquitectònica, ens resulta útil per 

aproximar-nos al context general de l’època i sobretot per conèixer el mètode, 

les conseqüències, les dificultats i les contradiccions del formalisme. 

El capítol titulat “Las Vanguardias Rusas”25 realitzat per Tomàs Llorens –el 

qual també es troba al catàleg Vanguardias Rusas– ens presenta tota la 

historiografia realitzada pels experts respecte les Avantguardes Russes des de 

la dècada dels anys 60 fins a l'actualitat. Llorens, doncs, comença realitzant 

una critica als mètodes formalistes i amb una concepció lineal per acabar amb 

els mètodes historicosocials –més adequats segons l'autor– que tingueren en 

compte la importància del context institucional i polític per l'activitat artística 

russa. Aquest capítol ens ofereix una visió més crítica respecte les fonts 

bibliogràfiques, alhora que permet fer-nos una idea general del panorama 

artístic del primer terç del segle XX.  

                                                 
23

 DÍAZ SÁNCHEZ, J. (2009). Políticas, poéticas y prácticas artísticas. Apuntes para una 

Historia del Arte. Madrid: Catarata. 
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 TAFURI, M. (1994). Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal. En 

Constructivismo Ruso. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917 
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El catàleg Dada y Constructivismo publicat pel Centro de Arte Reina Sofia 

presenta dos articles interessants d'Andrei Nakov basats, principalment, en la 

relació existent entre el Moviment Dadà i el Constructivisme. El primer és “La 

Revelación Elemental”26, on trobem una resposta al per què sorgiren els 

diferents moviments avantguardistes abstractes arreu d'Europa sota la 

influència de la I Guerra Mundial. Nakov també explica l'intercanvi d'idees i els 

aspectes comuns entre aquestes tendències artístiques, com per exemple el 

fons filosòfic i intel·lectual de les seves aspiracions. El segon article és “Los 

orígenes de lo elemental”27, on analitza els encontren dels dos moviments a la 

dècada del 1920 i les diferencies i semblances entre els dos moviments 

mitjançant els ideals, la qual cosa ens permet estudiar l'estil de cada moviment; 

òbviament pel present treball sols ens interessa el que fa referència al 

Constructivisme en ambdós capítols. Finalment també aporta un recull de 

manifests, dels quals ens resulten útils tots els vinculats amb el 

Constructivisme.  

Francisco Calvo Serraller analitza els principals canvis i moviments de l'art 

contemporani des del seu naixement fins a les darreres tendències a la seva 

obra El Arte Contemporáneo28. És obvi que l'obra consta d'un caire molt 

general, tot i que ens resulta útil perquè ens aporta una síntesis clara de les 

diferents disciplines que ens permet ordenar els conceptes claus per construir-

nos una idea del que suposaren les avantguardes i de quin fou el context 

historicoartístic on es desenvoluparen. 

Finalment, el capítol “La estética del siglo XX y la forma del ≪lenguaje≫”29 

que trobem a l'obra de Simon Marchán Fiz La estética en la cultura moderna, 

esdevé interessant per comprendre els paradigmes dels sabers estètics de les 

Avantguardes, fonamentals per entendre les idees filosòfiques que 

inevitablement influenciaren l'art del moment. Òbviament questa obra se'ns 
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escapa del marc del treball des del moment que l’emprem com una obra 

específica, tot i que resulta una font complementària si l’utilitzem per contrastar 

altres fonts bibliogràfiques més genèriques que implícitament inclouen aquesta 

idea.   

3. Fonts de caràcter didàctic: 

Aquestes fonts didàctiques són determinants per confeccionar i aplicar la 

proposta educativa, principalment per la seva utilitat a l’hora d’establir els 

recursos o la metodologia didàctica que aquí es fa referència. A més, també 

resulten claus a l’hora de sustentar i recolzar l’estratègia didàctica que es 

planteja. Tal i com es podrà apreciar a continuació es presenten dues 

tendències diferenciades però ambdues dins la temàtica didàctica: el recurs 

cinematogràfic i l’anàlisi fotogràfic com a recursos educatius. Així doncs, anem 

a analitzar quines fonts consultades s’incorporen dins cada apartat. 

Pel que fa al primer grup els documents consultats han estat els següents: 

Nilda Bermúdez Briñez constitueix una font imprescindible per la present 

tasca gràcies al seu article “El cine y el video: recursos didácticos para el 

estudio y enseñanza de la historia”30. Al seu treball revisa els problemes que es 

plantegen els historiadors davant el cinema i el vídeo com a fonts de 

coneixement històric, sobretot perquè durant molt de temps s’han considerat 

fons poc fiables. Bermúdez en tot moment reafirma i valida la seva importància 

durant la totalitat del discurs i critica constant i rotundament la formació més 

llibresca que la rebutja. A més, atribueix la posició negativa d’alguns 

historiadors per enfrontar-se al material audiovisual a la carència d’un codi 

lingüístic que permet analitzar aquests tipus de fonts de forma correcta. També 

ofereix un mètode molt complet –ja que recull els aspectes més importants de 

varis autors consultats i les aportacions pròpies fruit de la seva experiència 

professional i docent– per la utilització adequada d’aquest recurs audiovisual a 
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l’ensenyament de la història amb l’objectiu d’indagar, analitzar i copsar una 

societat d’un temps i localització determinats. S’ha d’esmentar que aquest 

treball segueix en bona mesura el model proposat per l’autora31.  

El uso del cine como recurso didáctico. Una experiencia de educación 

mediática desde el Instituto de Tecnologías Educativas32 de Daniel Aparicio 

González esdevé essencial pel present treball. En primer lloc duu a terme una 

justificació exhaustiva de la importància de la inclusió de l’aprenentatge del 

cinema dins l’aula a partir de l’exposició de les potencialitats i possibilitats que 

té a diversos nivells així com amb l’anàlisi dels objectius que poden assolir els 

alumnes. Un element important és que constantment té en compte el context 

històric actual, el qual es relaciona amb la totalitat del discurs de l’autor. En 

segon lloc exposa una experiència pràctica del curs El cine como recurso 

didáctico on analitza l’origen, la trajectòria, el disseny, els continguts i 

l’experiència. Aquest segon apartat és important perquè ofereix un model de 

dossier que conté varis punts importants per la present tasca, tan que alguns 

s’han seguit a la metodologia didàctica que es duu a terme a la proposta 

educativa33.  

L’article “El cine como recurso didáctico”34 del Dr. Román García resulta 

clau per l’amplitud de camps que incorpora al seu treball, tots ells molt útils en 

tots els sentits. En primer lloc realitza una breu contextualització del cinema 

com a recurs didàctic ja des del seu propi inici –inclús cita específicament el 

cinema de la Revolució Russa35– permet analitzar similituds i diferències 

respecte l’actualitat. Prossegueix el discurs exposant la multiplicitat de variables 

que presenta aquest recurs com objecte didàctic; segons ell extraordinàries 
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 Ibíd., p. 9.  

34 GARCÍA, R. (2007). El cine como recurso didáctico. Eikasia. Revista de Filosofía. Volum 

nº13. pp.123-127. 

35 Ibíd., p.123.  



25 

 

perquè reflexa el tema que es presenta però també  marcs referencials de les 

societats, èpoques o teories. El punt clau, però, és el llistat que incorpora 

envers les funcions del cinema i les perspectives a l’hora d’utilitzar-lo com una 

recurs educatiu, ja que resulta indispensable pel present treball sobretot per 

l’explicació tan detallada i acurada que duu a terme el Dr. García.  

El capítol “Qué hacemos con el cine en el aula”36 de Diana Paladino esdevé 

interessant perquè aporta la història de com el cinema s’ha utilitzat com a 

recurs didàctic des del seu mateix inici fins a l’actualitat, la qual cosa permet 

analitzar la seva evolució dins els centres educatius. A més, inclou 

metodologies i estratègies didàctiques variades –algunes de les quals s’han 

incorporat al present projecte– per fer d’aquest recurs visual un mètode 

d’ensenyament útil. També realitza una crítica envers la mancança de formació 

del professorat en aquesta vessant educativa i en la necessitat d’introduir una 

guia de pel·lícules per ajudar als docents interessats en la metodologia. 

Finalment reflexiona sobre la distància existent entre els hàbits culturals de 

l’alumnat i les propostes escolars, per la qual cosa sustenta que el cinema és 

un recurs molt adequat per la seva major proximitat amb els alumnes.  

Maria Silvia Serra, al capítol “El cine en la escuela. ¿Política o pedagogía de 

la mirada?”37, exposa les virtuts i problemàtiques que es presenten quan 

s’uneixen els recursos fílmics amb la pedagogia. Aquest capítol aporta algunes 

claus per aconseguir que les pel·lícules esdevinguin vertaderes experiències 

pedagògiques, sobretot reflexionant envers els punts forts i febles. A més, 

dedica especial atenció a la importància de l’ull humà com a font de 

coneixement i goig, per la qual cosa els films resulten –sempre segons 

l’autora– molt més potents com a recurs didàctic que no pas l’oralitat del 

docent. També analitza breument les objeccions amb les que aquesta 

metodologia s’ha topat des dels inicis fins a l’actualitat dins les aules.  
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37
 SERRA, M. S. (2006). El cine en la escuela. ¿Política o pedagogía de la mirada? En  Educar 

la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen (pp.145-154). Bons Aires: Manantial, Flacso, 

OSDE. 
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Pel que comporta al segon grup les fonts consultades han estat les 

següents: 

Neus Gòrriz i “La imagen como herramienta de formación. Lenguaje 

formal”38 són claus per la present tasca, ja que tot i que l’article no sigui dels 

més extens n’és un dels més complets. En primer lloc analitza el paper de la 

imatge i la seva evolució dins el sistema educatiu, tenint molt present en tot 

moment les característiques –sobretot en relació a la tecnologia– que afecten 

l’entorn de l’alumnat. En segon lloc tracta les diverses problemàtiques a les que 

s’enfronta l’anàlisi formal degut, principalment, a les característiques que 

presenten els alumnes39. En tercer lloc esmenta els vincles que s’han d’establir 

entre el professorat, la imatge i l’alumnat per assolir els objectius de la proposta 

didàctica. En darrer lloc exalta el potencial de la imatge per ser vàlida per a 

qualsevol tipus de formació. Un fet a destacar és que durant el seu discurs, 

Gòrriz va elaborant un model didàctic, el qual s’ha tingut en compte per a la 

present proposta.  

“Aprender y eneñar a través de imágenes. Desafío educativo”40, el treball de 

Daiana Yamila Rigo, és fonamental per la tasca que aquí ens escau. L’autora 

proposa diverses estratègies pedagògiques i didàctiques –les quals s’han tingut 

presents en l’elaboració de la proposta educativa– amb la seva pertinent 

exemplificació a través d’una experiència didàctica, tot i que aplicada a 6è de 

Primària a l’assignatura de Ciències Socials41. A més, a l’igual que la resta de 

treballs dels autors aquí analitzats, incorpora una descripció del caràcter 

didàctic de les imatges i promou la seva utilització però, a més,  incorpora una 

                                                 
38 GÒRRIZ COSTILLUDO, N. (2002). La imagen como herramienta de formación. Lenguaje 

formal. En Aula de Innovación Educativa. Volum nº116, pp.1-3. 

39
 Fet que he tingut l’oportunitat de contrastar de primera mà durant el màster, però 

principalment a les pràctiques en centres docents.  

40
 RIGO, D. Y. (2014). Aprender y enseñar a través de imágenes. Desafío educativo. En  ASRI - 

Arte y Sociedad. Revista de Investigación. Volum nº6, pp.1-9.  

41
 Aquest aspecte no suposa cap tipus de problema, ja que simplement es tracta d’adequar els 

continguts i adaptar el nivell de dificultat a un curs de 4t d’ESO o de 1r  de Batxiller seguint les 

estratègies pedagògiques que l’autora ofereix al seu treball.  
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classificació innovadora envers les tipologies d’imatges; aspecte que pot ajudar 

al docent a l’hora de preparar el material.  

L’article “Les imatges com a facilitadores de l’aprenentatge”42 de Paulina 

González Muñoz resulta molt complet perquè abasta aspectes molt diversos 

però tots ells útils pel present treball. Així doncs, analitza el procés pel qual les 

imatges contribueixen a l’aprenentatge centrant-se en les característiques que 

han de complir per potenciar el seu caràcter didàctic, on estableix dues 

classificacions a partir de la seva funció i a partir de les característiques 

formals, les quals esdevenen bastant útils pel professorat a l’hora d’elaborar el 

material propi. També defineix i analitza les imatges dins del procés educatiu, 

emfatitzant, altre cop, les característiques que potencien que les imatges siguin 

un recurs per adquirir coneixement. Finalment inclou un model didàctic a mode 

d’exemplificació del contingut teòric, el qual ha ajudat a la confecció de la 

metodologia de la tasca que aquí s’exposa. 

Antonio Pantoja Chaves resulta un autor interessant pel present treball 

gràcies a “La fotografía como recurso para la didáctica de la Historia”43. A 

l’article Pantoja justifica la fotografia –sobretot la digital– com una font de 

coneixement indispensable i completament vàlida per l’estudi de la història dels 

segles XIX i XX. Per una banda contextualitza aquest recurs històricament, 

però emfatitza el període denominat “societat de la imatge”, on analitza en 

profunditat les característiques i valors didàctics de la fotografia. Per altra 

banda esmenta les divergents opinions entre experts i es posiciona en favor de 

la fotografia sense menysprear les altres fonts, fent èmfasi en el llenguatge 

verbal. Finalment exposa dues aplicacions didàctiques: el discurs recurrent i el 

seqüencial, tot i que cap de les dues ha servit de model a la present proposta. 

L’article de María Paz Prendes Espinosa “¿Imagen didáctica o uso didáctico 

de la imagen?”44 és rellevant pel present treball, sobretot el segon apartat que 
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 GONZÁLEZ MUÑOZ, P. (2013). Les imatges com a facilitadores de l’aprenentatge. En 

Dotze18. Volum nº5, pp. 21-25. 

43
 PANTOJA CHAVES, A. (2010). La fotografía como recurso para la didáctica de la Historia. 

En Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación.  Volum nº9, pp.179-194. 

44
 PRENDES ESPINOSA, M. P. (1995). ¿Imagen didáctica o unos didáctico de la imagen? En 

Enseñanza: Revista interuniversitaria de didáctica. Volum nº13, pp.199-220. 
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inclou. En primer lloc, però, l’autora es centra en l’anàlisis del procés 

comunicatiu de la imatge, on analitza la seva evolució i trajectòria històrica i 

cada element que en forma part molt exhaustivament. És tan ampli el seu 

discurs i tants els autors citats –conseqüentment també ho són les postures, 

teories i visions que inclou– que aquesta part se’ns escapa una mica de la 

temàtica principal. Tanmateix, resulta útil per entendre el funcionament de la 

imatge en el camp comunicatiu. En segon lloc, es centra en l’elaboració d’una 

revisió conceptual i d’un anàlisi envers les característiques de dues tipologies 

d’imatges diferenciades: la imatge didàctica i aquella imatge utilitzada com un 

recurs didàctic. Aquest apartat és idoni per ajudar al docent a establir un model 

didàctic complet i a elaborar la recerca del material didàctic que aquí ens 

escau.  
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA EDUCATIVA 

4.1. CONTINGUTS  

Aquesta proposta didàctica és susceptible de ser aplicada tan si es té en 

compte la llei educativa LOE com la LOMQUE i a dos nivells diferenciats. Anem 

a veure-ho de forma més detallada fent-nos servir dels currículums existents: 

1. Annex del Decret 73/2008, de 27 de juny, referent a 4t d’Educació 

Secundària Obligatòria. En aquest cas es correspon específicament al Bloc 1. 

Bases històriques de la societat actual, concretament a l’apartat Grans canvis i 

conflictes a la primera meitat del XX. La revolució russa i El període entre 

guerres: l’estalinisme45. A més, també es pot treballar transversalment l’apartat 

que es troba al mateix punt Art i cultura a l’època contemporània46.  

2. Annex del Decret 82/2008, de 25 de juliol, referent a 1r de Batxiller. Aquí 

s’ha de tenir en compte que sols es podria aplicar a la modalitat d’humanitats i 

ciències socials. Tot i així es correspon al Bloc 3. Les tensions del segle XX, 

concretament al punt 2. La Revolució Russa i l’URSS47.  

3. Decret 34/2015, de 15 de maig, referent a 4t d’Educació Secundària 

Obligatòria. En aquest cas es correspon específicament al Bloc 4. 

L’imperialisme del segle XIX i la primera guerra mundial. La Revolució Russa48.  

                                                 
45

 Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General 

d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. (2006). Currículum de Ciències Socials, 

Geografia i Història (p.32). LOE Annex del Decret 73/2008. Recuperat de 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria/ciencies_socials_geografia_i_historia.p

df [data de consulta: 15/04/2015]. 

46
 Ibíd., p.33. 

47
 Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General 

d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. (2008).  Currículum d’Història del Món 

Contemporani (p.6). LOE Annex del Decret 82/2008. Recuperat de 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/batxillerat_loe/annex/historia_del_mon_contempor

ani.pdf [data de consulta: 15/04/2015]. 

48
 BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). (2015). Currículum de l’Educació Secundària 

Obligatòria a les Illes Balears (pp.67). LOMQUE. Decret 34/2015. Recuperat de 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_34-

2015_curriculum_ESO_boib73.pdf [data de consulta: 15/04/2015]. 
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4. Decret 35/2015, de 15 de maig, referent a 1r de Batxiller. Aquí també s’ha 

de tenir en compte que sols es podria aplicar a la modalitat d’humanitats i 

ciències socials. En aquest cas correspon al Bloc 5. El Període d’Entreguerres, 

la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències, concretament a l’apartat 

La Revolució Russa, la formació i el desenvolupament de l’URSS49.  

 

 

4.2. JUSTIFICACIÓ 

La justificació del projecte educatiu que aquí s’exposa resideix en tres 

aspectes fonamentals: 

En primer lloc la dotació de la transcendència que mereix el paper de la 

dona en vista que, tot i que apareix als objectius a assolir del currículum           

–especialment a la LOE50–, no es reflexa específicament a cap tema en 

concret. Si reflexionem entorn a les assignatures d’Història i d’Història del Món 

Contemporani –tenint en compte els currículums existents– ràpidament es pot 

apreciar que les aportacions femenines dins l’àmbit que ens escau són nul·les. 

Tampoc li dediquen cap atenció especial les principals editorials utilitzades als 

centres educatius51. És per això que aquesta proposta considera oportú 

incloure’l per la importància que tingué a l’hora de complementar la Revolució 

Russa i també per formar part important dels canvis –en àmbits molt diversos– 

ocorreguts a l’època.  

En segon lloc l’ennobliment del paper i la importància de les arts en al marc 

de la història. La dignificació del paper de l’art queda justificat en els ambdós 

currículums, sobretot al de la LOMQUE52, però en la realitat –tan si observem 

l’estructura dels continguts com pel que vaig poder analitzar durant les 

                                                 
49

 BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). (2015). Currículum del Batxillerat a les Illes Balears 

(201-202). LOMQUE. Decret 35/2015. Recuperat de 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_35-

2015_curriculum_batxillerat_boib73.pdf [data de consulta: 15/04/2015]. 

50 Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General 

d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. (2006)., op. cit., p.12, 19 i 31. 

51
 Tal i com són les editorials Anaya, Edebé, Santillana, Vicens Vives i altres.  

52
 BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears), op. cit., pp.61-62 i 72. 
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pràctiques del Màster Universitari en Formació del Professorat– els objectes 

artístics tenen un paper testimonial, totalment superflu i desvinculats dels 

esdeveniments històrics. Així doncs queden exiliats a un tema independent 

(com és el cas de la LOE53) o ni tan sols a un tema exempt dels esdeveniments 

històrics (tal i com s’observa a la LOMQUE). 

En tercer i últim lloc l’evitació de la rutina –especialment en el cas d’Història 

del Món Contemporani pel fet que els alumnes ja han vist el tema de la 

Revolució Russa a 4t d’Educació Secundària Obligatòria– incorporant una altra 

visió del moment històric i atorgant importància a un fet molt més específic.  

Aquests tres explicacions, doncs, queden justificats des del moment que es 

pretenen complementar ambdós currículums amb la incorporació del paper de 

la dona i de l’art –en menor grau– als esdeveniments històrics. A més, aquest 

fet permet que l’alumnat tingui una visió menys fragmentària d’algunes de les 

disciplines que engloben les Ciències Socials i entengui la història en diferents 

nivells.   

 

 

4.3. OBJECTIUS 

Els objectius que la present proposta educativa pretén assolir                       

–amb independència del curs on s’apliqui i de la llei educativa sota la qual 

s’imparteixi– són varis i de diversa índole. En primer lloc s’esmentarà l’objectiu 

principal del projecte educatiu –el qual té un caràcter més general i englobant– i 

en segon lloc s’exposaran els objectius específics que complementen els que la 

Unitat Didàctica a la qual s’aplica aquesta proposta pretén atènyer.  

Abans de prosseguir, però, recordem que en cap cas es pretenen substituir 

els esdeveniments històrics que tan necessàriament s’imparteixen dins el bloc 

pertinent del currículum. En altres paraules, no és una proposta que substitueixi 

els continguts del procés revolucionari rus, sinó un projecte que els 

complementa amb un apartat dedicat a l’aportació femenina a la revolució. 
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 En aquest cas apareix explícitament al: Bloc 1. Bases històriques de la societat actual . Art i 

cultura a l‘època contemporània. 
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Així doncs, l’objectiu principal de la proposta educativa que aquí es presenta 

és reforçar varis punts del currículum amb la incorporació d’un nou apartat dins 

el tema de la Revolució Russa: el paper de la dona dins la Revolució Russa. 

Els punts que es pretenen enfortir gràcies a la proposta que aquí s’exposa són 

–per ordre d’importància– els següents: 

En quant al currículum de 4t d’ESO de Ciències Socials, Geografia i Història 

sota la llei educativa LOE (2006), els quatre objectius que es reforcen són els 

següents: 

1. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les 

interrelacions entre fets polítics, econòmics i culturals i utilitzar aquest 

coneixement per comprendre la pluralitat de causes que expliquen l'evolució de 

les societats actuals, el paper que homes i dones hi acompleixen i els seus 

problemes més rellevants54. A partir de: identificar el paper que les dones 

acompliren durant la Revolució Russa. 

2. Saber utilitzar les diverses fonts per a l’estudi històric: la pròpia realitat, 

les fonts històriques, els mitjans de comunicació o les noves tecnologies. 

Obtenir hipòtesis mitjançant la selecció, interpretació i relació de les diverses 

informacions55. A partir de: saber a utilitzar els vestigis historicoartístics 

elaborats a les fàbriques per estudiar la història i obtenir hipòtesis a partir de la 

seva selecció, interpretació i relació. 

3. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les 

manifestacions artístiques en la seva realitat social i cultural per valorar i 

respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic, assumint la 

responsabilitat que suposa la seva conservació i apreciar-lo com a recurs per a 

l‟enriquiment individual i col·lectiu56. A partir de: comprendre els elements 

tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques elaborades a les 

fàbriques per part de les dones en la seva realitat social i cultural per valorar i 

respectar el patrimoni historicoartístic i cultural, assumint la responsabilitat que 

                                                 
54 Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General 

d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, op. cit., pp.12-13. 

55
 Ibíd., p.13. 

56
 Ibíd., p.13. 
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suposa la seva conservació i apreciar-lo com a recurs per a l‟enriquiment 

individual i col·lectiu.   

4. Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i 

mediambiental, assumint les responsabilitats que implica la seva conservació. 

Conscienciar-se de la significació especial que té aquest patrimoni com a 

manifestació de la memòria col·lectiva i expressió de la identitat pròpia57. A 

partir de: valorar i respectar el patrimoni cultural i historicoartístic i conscienciar-

se de la seva significació com a manifestació de la memòria col·lectiva i 

expressió de la identitat pròpia del poble rus de la primera meitat del segle XX. 

Pel que respecta al currículum de 4t d’ESO de Geografia i Història sota la 

llei educativa LOMQUE (2013), els dos objectius específics que es pretenen 

reforçar són els següents: 

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i 

culturals i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest 

coneixement per comprendre les causes que expliquen l’evolució de les 

societats i els seus problemes més rellevants58. A partir de: identificar el paper 

que les dones acompliren durant la Revolució Russa. 

2. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat 

social, cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de 

valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir 

actituds positives cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, 

especialment el de les Illes Balears59. A partir de: comprendre els elements 

tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques elaborades a les 

fàbriques per part de les dones en la seva realitat social i cultural per valorar i 

respectar el patrimoni historicoartístic i cultural, assumint la responsabilitat que 

suposa la seva conservació i apreciar-lo com a recurs per a l‟enriquiment 

individual i col·lectiu.   
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 Ibíd., p.13. 

58
 BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). (2013), op. cit., pp.61. 

59
 Ibíd., p.62. 



34 

 

Pel que fa al currículum de 1r de Batxiller d’Història del Món Contemporani 

sota la llei educativa LOE (2008), els tres objectius que s’intenten reforçar són 

els següents: 

1. Comprendre els principals processos i esdeveniments històrics rellevants 

del món contemporani, ubicar-los en el temps i l’espai, destacar-ne, si s’escau, 

la seva importància sobre fets del present60. A partir de: comprendre els 

processos i esdeveniments històrics rellevants duts a terme per les dones 

russes, ubicar-los en el temps i l’espai i destacar-ne la seva importància sobre 

fets dels present. 

2. Entendre la història com un procés en constant reelaboració i aplicar 

idees amb caràcter crític, així com revisar-ne d’altres amb les noves 

informacions, i corregir estereotips i prejudicis61. A partir de: la introducció del 

paper de les dones i la seva revaloració dins la Revolució Russa.  

3. Saber utilitzar les diverses fonts per a l’estudi històric: la pròpia realitat, 

les fonts històriques, els mitjans de comunicació o les noves tecnologies. 

Obtenir hipòtesis mitjançant la selecció, interpretació i relació de les diverses 

informacions62. A partir de: saber a utilitzar els vestigis historicoartístics 

elaborats a les fàbriques per estudiar la història i obtenir hipòtesis a partir de la 

seva selecció, interpretació i relació. 

En quant al currículum de 1r de Batxiller d’Història del Món Contemporani 

sota la llei educativa LOMQUE (2015), els dos objectius que es reforcen són els 

següents:  

1. Identificar els principals processos i els esdeveniments històrics més 

rellevants del món contemporani, situar-los en el temps i en l’espai i assenyalar 

la importància que tenen en relació amb fets del present63. A partir de: 

identificar el paper que les dones acompliren durant la Revolució Russa. 

2. Reconèixer els components econòmics, socials, polítics, tecnològics i 

culturals que caracteritzen els esdeveniments històrics, així com els trets més 

                                                 
60 Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General 

d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. (2008), op. cit., p.3.  

61
 Ibíd., p. 3. 

62
 Ibíd., p.3. 

63
 BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). (2015), op. cit., p.199. 
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significatius, les relacions que mantenen i els factors que els han conformat64. A 

partir de: reconèixer els components econòmics, socials, polítics, tecnològics i 

culturals que caracteritzen el període de la Revolució Russa, així com els seus 

trets més significatius, les relacions que mantenen i els factors que els han 

conformat. 

 Finalment, els objectius didàctics que la Unitat Didàctica pretén assolir        

–sense oblidar que els que aquí es presenten complementen la totalitat dels 

continguts que s’aspiren assolir– són els següents: 

1.Conèixer el nou rol de les dones dins el context de la Revolució Russa: les 

noves possibilitats socials, culturals, laborals i econòmiques.   

2. Entendre la implicació directa de les dones amb els ideals comunistes i la 

política de l’URSS a través de la producció a les fàbriques sota les premisses 

constructivistes. 

3. Copsar l’esforç de les artistes russes per  transformar la vida i la societat 

del moment sota una mentalitat moderna amb un nou tipus d’art industrialitzat 

vinculat al Constructivisme.  

4. Analitzar testimonis tangibles fruit de la labor d’algunes de les artistes 

implicades amb el procés revolucionari rus.  

 

 

4.4. LA IMPORTÀNCIA DEL CINEMA COM A RECURS DIDÀCTIC 

En primer lloc cal remarcar que tan els currículums d’Història com d’Història 

del Món Contemporani sota la llei educativa LOE i LOMQUE proposen 

directament la utilització de recursos cinematogràfics a les aules65. El cinema, 

doncs, es considera completament vàlid com a recurs didàctic.  

                                                 
64 Ibíd., p.199. 

65
 Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General 

d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. (2006), op.cit., pp.7-8.; Govern de les Illes 

Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Administració, Ordenació i 

Inspecció Educatives. (2008), op. cit., p.2.; BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). (2015), 

op. cit., p.5 i 58.; BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). (2015), op. cit., pp.195-196. 
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Anem, ara, a exposar i analitzar els punts i aspectes que propicien aquesta 

valoració positiva dins el món de l’ensenyança-aprenentatge, tots ells presents 

dins la proposta educativa que aquí es planteja:  

1. Gràcies a la incorporació del cinema com una font d’estudi s’obri un 

ventall de possibilitats que permeten a l’alumnat percebre el passat –en el 

nostre cas la situació de les dones a la Revolució Russa– d’una forma més 

fresca, amena, mengívola, etc. És a dir, es propicia que la història sigui 

estudiada d’una forma més dinàmica i propera sense que es perdi serietat, rigor 

o compromís en l’estudi històric66.  

2. Un aspecte clau i que no podem obviar és el tipus d’alumnat present a les 

aules en l’actualitat, ja que prové de la cultura de la imatge. Aquesta 

característica fa que el cinema es converteixi en un instrument idoni per afavorir 

l’interès dels alumnes envers els esdeveniments històrics67 que, en el aquest 

cas, es vinculen amb la Revolució Russa. És important, doncs, introduir la 

presència d’aquest medi contemporani d’adquisició de coneixement a les aules 

per contribuir a una major varietat de fonts que en definitiva propicien que 

l’ensenyament-aprenentatge sigui més divers i més proper a la realitat dels 

estudiants68.  

3. Alguns experts69 opinen que les pel·lícules poden conduir a l’alumnat a 

interessar-se pel tema i, conseqüentment, a desenvolupar una indagació molt 

més profunda –o si menys no, igual de profunda– que propicia l’obtenció d’un 

major coneixement de l’esdeveniment històric projectat. Si es té en compte 

aquesta hipòtesi, la utilització de recursos cinematogràfics pot contribuir a evitar 

una actitud passiva o merament receptiva per potenciar una capacitat crítica i 

participativa. Conseqüentment també s’aconsegueix un major esforç i 

implicació per part de l’alumnat.  

4. Aquest esforç, però, també s’exigeix al docent que apliqui aquesta 

metodologia, ja que necessàriament ha d’invertir més temps a la preparació de 
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l’activitat i a la seva pròpia formació70. A més, en el nostre cas, és el 

professorat qui té l’oportunitat de recuperar un tipus de cinema que es desvia 

dels gèneres més consumits pels alumnes, amb la qual cosa també s’afavoreix 

que l’alumnat adquireixi una major diversitat cultural en l’oferta i consum de 

pel·lícules71.  

5. Una frase clau que resumeix la valoració positiva del recurs 

cinematogràfic és la següent: “es pot obtenir d’un film un coneixement més 

precís de l’univers que ja no és el nostre, una comparació amb l’espai i el 

temps, i un retorn al passat” (Sorlín, 2005)72. És a dir, particularment en el 

camp de la història el cinema pot adquirir una importància singular per les 

relacions que es poden establir amb la realitat, ja que reconstrueix un 

determinat moment històric amb un alt grau d’autenticitat i és portador de 

coneixements molts variats i amplis de la realitat que il·lustra73, alhora que es 

vincula amb la interdisciplinarietat perquè permet la interrelació de varis 

aspectes més enllà dels estrictament històrics que enriqueixen el 

coneixement74.  

6. A més, els films també són un vestigi i testimoni directe de la mateixa 

època que s’estudia75, per la qual cosa s’integra el cinema no tan sols com un 

recurs didàctic, sinó també com un document valuós d’una època, com 

emergent cultural i com a obra artística. És a dir, s’han d’explotar en el cas 

pràctic la dualitat d’aquest recurs audiovisual.  

7. Tot i així, s’ha de destacar que els recursos fílmics són uns materials 

complementaris o sustentacles que ofereixen un discurs històric amb 

característiques diferents envers altres recursos didàctics, per la qual cosa 

l’ideal seria la seva complementació amb altres metodologies76. Recordem que 

la present proposta n’és un exemple, ja que no tan sols complementa i amplia 
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la Revolució Russa amb la incorporació del paper de la dona dins aquest 

esdeveniment històric, sinó que també es coordina amb l’anàlisi fotogràfic i una 

breu explicació –amb el suport d’un pòster– per part del docent a mode de 

conclusió/clarificació.  

 

 

4.5. LA IMPORTÀNCIA DE LA FOTOGRAFIA COM A RECURS DIDÀCTIC 

És important destacar que, si tenim en compte que la fotografia és una font 

de coneixement alhora que un vestigi historicoartístic, tan els currículums 

d’Història com d’Història del Món Contemporani sota la llei educativa LOE i 

LOMQUE proposen directament la seva utilització a les aules77. En aquest cas 

s’ha optat per una sèrie de documents fotogràfics russos d’inicis del segle XX, 

considerats completament vàlids com a recursos didàctics. Tot seguit anem a 

exposar i analitzar els punts i aspectes que propicien aquesta valoració positiva 

dins el món de l’ensenyança-aprenentatge, tots ells presents dins la proposta 

educativa que aquí es planteja:  

1. Gràcies a l’ús de la fotografia com a recurs didàctic s’obri un ventall de 

possibilitats que permeten a l’alumnat entendre el passat –en el nostre cas la 

tasca que dugueren a terme les dones a les fàbriques sota el moviment 

constructivista– a partir de l’anàlisi actiu d’una font de coneixement igual 

d’important que el llenguatge escrit78 i que normalment té tendència a passar 

desapercebuda o ocupar un lloc secundari per les característiques dels 

alumnes79. Un aspecte clau i que no podem obviar és el tipus d’alumnat present 

a les aules en l’actualitat, ja que prové de la cultura de la imatge. Aquesta 

característica fa que la fotografia es converteixi en un medi per vehicular idees i 
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transmetre continguts80, tot i que és necessari que l’alumnat abandoni l’actitud 

passiva. Segons experts com Neus Gòrriz, l’allau d’imatges a les quals 

s’enfronten els alumnes, lluny d’augmentar la seva capacitat de comprensió, els 

porten a acceptar les imatges sense qüestionar-les, per la qual cosa existeix 

una mancança d’anàlisis81.  

2. És per aquest motiu pel qual aquí es proposa que l’alumnat participi 

activament de l’aprenentatge analitzant les fotografies per aconseguir per ell 

mateix investigar, interpretar i descobrir el coneixement que s’amaga darrera 

les fotografies històriques seleccionades. A més, el fet que l’alumnat reconegui 

el seu bagatge cultural i els seus recursos intel·lectuals afavoreix la satisfacció 

de sentir-se, en certa manera, creador dels seus propis coneixements. Aquí és 

on el docent ha de saber conduir els coneixements que sorgeixin i la relació 

amb l’assignatura, tenint present que el més important no és la quantitat sinó la 

seva estructura perquè serveixin com a base i desenvolupament del 

coneixement82. En altres paraules, l’alumnat ha de desxifrar, comprendre i 

adquirir el coneixement posant en joc habilitats i processos cognitius per llegir i 

percebre el missatge visual, sense oblidar que ha d’activar coneixents previs 

que ajudin a atorgar sentit a la imatge en torn a categories conceptuals a través 

d‘estratègies de participació totalment actives i conscients. És a dir, es 

potenciarà l’ús de la mirada detinguda, oberta i inquisidora83.  

3. Així doncs la fotografia esdevé un recurs didàctic que permet transmetre 

certes idees i explotar determinats conceptes84. A més, tal i com sustenta Rigo 

–entre molts d’altres–, contribueix a la comprensió de continguts abstractes i 

difícils d’interpretar, a motivar per aprendre i aprofundir en lectures 

complementàries, a presentar nous conceptes, a promoure el record dels 

continguts apresos i ensenyats, a fomentar una comunicació a l’aula 
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relacionada amb la vida quotidiana, a estimular la imaginació i expressió 

d’emocions i a l’activació de coneixements previs85.  

4. A més, les imatges també són un vestigi i testimoni directe de la mateixa 

època que s’estudia, per la qual cosa s’integra la fotografia no tan sols com un 

recurs didàctic, sinó també com un document valuós d’una època, com 

emergent cultural i com a obra artística. És a dir, s’han d’explotar en el cas 

pràctic la dualitat d’aquest recurs audiovisual.  

5. A l’igual que els recursos cinematogràfics, s’ha de destacar que la 

fotografia és un material complementari o sustentacle que ofereix un discurs 

històric amb característiques diferents envers altres recursos didàctics, per la 

qual cosa l’ideal seria la seva complementació amb altres metodologies. 

Recordem que la present proposta n’és un exemple, tal i com s’ha esmentat al 

punt 7 de l’apartat anterior.  

 

 

4.6. METODOLOGIA 

La present proposta adopta una metodologia –actualment ja consolidada a 

la realitat de la majoria dels centres educatius– basada en la compaginació de 

l’anàlisi de recursos audiovisuals, en l’elaboració de vàries guies 

confeccionades i facilitades pel docent conjuntament amb l’elaboració d’un 

material (mapa conceptual, esquema o resum) per part l’alumnat a mode 

d’activitat de consolidació/avaluació. A més, aquesta metodologia inclou una 

breu explicació teòrica per part del docent –de curta durada per no 

monopolitzar el discurs o captar un major protagonisme dins l’aula, així com 

també adaptada al nivell de l’alumnat per assegurar la construcció 

d’aprenentatges  significatius– amb l’objectiu de modificar o corregir, sempre 

amb una actitud assertiva, els possibles esquemes de coneixements adquirits 

per l’alumnat.  

És important destacar dos aspectes importants envers les explicacions per 

part del docent. En primer lloc resulten breus perquè ens interessa que 

simplement siguin una mena de correcció –sempre des d’una postura positiva– 
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i que en cap cas monopolitzin el discurs, ja que el que aquí es pretén 

aconseguir és que sigui l’alumnat qui arribi a unes conclusions determinades. 

En segon lloc –tal i com es pot comprovar a l’apartat 4.7. Aplicació. 

Temporalització de les activitats d’ensenyament-aprenentatge– es porten a 

terme al final de les sessions plantejades per afavorir el mateix objectiu, que 

siguin els mateixos alumnes que aconsegueixin, o almenys intentin, construir 

un coneixement propi a partir de l’anàlisi de diversos recursos audiovisuals. Tot 

i aquest fet, és obvi que el docent estarà completament disponible per resoldre 

qualsevol tipus de dubtes que puguin sorgir, així com també per ser una mena 

de guia durant la totalitat de les sessions.  

Aquest conjunt de factors permet que el resultat sigui el següent: una 

proposta educativa que combina recursos audiovisuals i activitats participatives 

i dinàmiques que propicien una intensa activitat per part dels alumnes alhora 

que s’adapta –almenys ho intenta– a les intel·ligències múltiples i a la diversitat 

existent.  

Tenint en compte el que s’ha esmentat a l’apartat 4.4. La importància del 

recurs cinematogràfic com a recurs didàctic es prossegueix a  continuació amb 

l’exposició i explicació detallada de la metodologia proposada en el present 

projecte vinculada a l’anàlisi dels recursos cinematogràfics. És important 

esmentar que el que aquí es proposa segueix en bona mesura el model 

elaborat per Nilda Bermúdez Briñez86 i Daniel Aparicio González87, tot i que 

s’han tingut en compte les aportacions d’altres experts en la matèria citats a 

l’apartat 3. Estat de la qüestió així com també un criteri propi. 

Així doncs, el model a és el següent: 

La primera passa a seguir –sense oblidar la imprescindible formació en 

l’àrea audiovisual– és seleccionar adequadament els films per tal de satisfer les 

necessitats dels alumnes, que en aquest cas són conèixer la situació de les 

dones a la Rússia dels inicis del segle XX. Per això ha estat crucial la revisió i 

l’anàlisi previ en profunditat de nombroses pel·lícules de l’època per escollir les 

més adequades per assolir els objectius plantejats. També és crucial establir la 
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perspectiva i la funció del cinema dins el projecte, ja que en aquest cas –i 

seguint amb la classificació que duu a terme el Dr. Román García88– s’utilitzaria 

aquest recurs com el que s’ha denominat “el cinema com disculpa 

exemplificació”. És a dir, els films seleccionats tenen la funció d’il·lustrar amb 

imatges i diàlegs –si n’és el cas– una determinada idea o fet de manera molt 

concreta. És per això que, tal i com suggereix el Dr. García, s’han seleccionat 

seqüències de duració escassa per sota dels cinc minuts. A més, el docent té 

l’opció de decantar-se per dues direccions: com una disculpa o com una 

exemplificació. En aquest cas ens decantem per la primera, ja que en front 

d’una simple exemplificació –característica del segon cas– s’han de mostrar les 

seqüències d’imatges de les pel·lícules i plantejar als alumnes que determinin o 

extreguin les característiques per sí mateixos. D’aquesta forma l’alumnat ha 

d’adoptar una actitud analítica i reflexiva per adquirir uns coneixements, sense 

oblidar que es dóna un ús funcional del cinema com un document i pretext que 

pot despertar un interès més intens en l’alumnat per aquest tema de l’àrea 

curricular89.  

Així doncs, i amb l’objectiu d’observar l’emancipació del rol tradicional de les 

dones, l’alumnat analitzarà una sèrie de fragments extrets dels cinc films 

seleccionats: 

1. La vaga. Sergei Einsenstein (1925). 

2. La Mare. Vsévolod Pudovkin (1926).  

3. Tres a un soterrani. Abram Room (1927). 

4. La prostituta. Oleg Frelik (1927). 

5. Membre del Govern. Iosif Kheifits i Zarkhi (1939). 

Tal i com es pot observar són pel·lícules que –segons la classificació de 

Caparrós-Lera90– abasten les tres categories existents: pel·lícules de valor 

històric o sociològic, pel·lícules de gènere històric i pel·lícules d’intencionalitat 

històrica. És a dir, gràcies a la selecció de films que aquí es presenta l’alumnat 
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obté un ventall el més ampli possible en aquest sentit, el qual afavorirà el seu 

coneixement històric però també cinematogràfic.  

A més, els alumnes comptaran amb la diferenciació de la revolució en tres 

períodes ben diferenciats per tal d’obtenir una visió àmplia i evolutiva envers el 

paper desenvolupat per les dones russes. Aquests tres períodes –coincidint 

amb els períodes que es veuen al temari– són la Rússia prerrevolucionària, la 

Revolució Bolxevic i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS).  

A continuació s’exposa un llistat dels elements susceptibles de ser 

analitzats dividits en base als tres períodes acabats de mencionar:  

1. La Rússia prerrevolucionària 

La vaga, la pel·lícula de Sergei Einsenstein (1925), permet a l’alumnat 

observar i analitzar les activitats de les dones implicades amb les protestes, 

vagues i reivindicacions socioeconòmiques que desembocaren en la Revolució 

Russa uns anys més tard. Aquest film deixa patent que el seu paper no fou 

testimonial, sinó que s’uniren i participaren directament d’aquests 

esdeveniments històrics. A més, també resulta aprofitable per il·lustrar com 

eren les fàbriques que, posteriorment, ocuparien bona part de la població 

femenina.   

El film de Vsévolod Pudovkin La mare (1926) resulta útil perquè l’alumnat 

visualitzi la gestació de la Revolució Russa i el paper de les dones, sobretot 

perquè n’apareix un nombre considerable implicat amb la revolució del 1905. A 

més, es fa patent el malestar de la societat en general envers el règim tsarista, 

sense oblidar que és un excel·lent retrat de la societat prerrevolucionària en 

varis sentits: la situació d’inferioritat de les dones tan a nivell familiar com 

laboral, les costums masculines, les condicions dels treballadors de les 

fàbriques o la clara distinció de classes socials.  

2. La Revolució Bolxevic 

Gràcies al film d’Abram Room Tres a un soterrani (1927) l’alumnat pot 

analitzar la diferenciació dels rols –entre homes i dones– dins l’habitatge 

familiar, l’alfabetització progressiva de les dones, la llibertat de la dona en el 

camp de les relacions amoroses i la seva autonomia per decidir ser mare sense 

la figura paterna. A més, resulta especialment important el fet que la 

protagonista vesteixi en el moment de màxima llibertat un dels dissenys 
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constructivistes elaborats a les fàbriques per les artistes vinculades a la 

revolució.  

La pel·lícula La prostituta (1927) d’Olig Frelik permet que els alumnes 

prenguin consciència i analitzin la lluita de l’estat per eradicar la prostitució i per 

afavorir que la dona s’impliqués en altres sectors del món laboral. També 

permet observar com s’assenyala directament aquesta implicació de la dona al 

treball i l’alfabetització com els remeis principals per acabar amb les antigues 

costums considerades obsoletes.  

3. La Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) 

Amb l’ajuda dels fragments extrets de Membre del Govern, la pel·lícula de 

Iosif Kheifits i Zarkhi (1939), els alumnes poden visualitzar l’avanç del paper de 

la dona en una gran quantitat de terrenys tan diversos com el familiar, el laboral 

o el polític. També poden analitzar les diferències patents entre la ciutat i el 

camp en diversos àmbits, com per exemple la major tardança existent al camp 

en quant a l’alfabetització de les dones –tot i que finalment aprenen a llegir i 

escriure–, el retrocés en les lleis i les costums més vinculades a la vida privada 

i sentimental i també les divergències de l’estètica vinculada al comunisme.  

La segona passa a realitzar és elaborar una fitxa tècnico-artística amb les 

dades generals de cada pel·lícula i la sinopsis argumental. Aquesta fitxa es 

lliurarà a cada alumne/a abans de la visualització a classe dels films per tal que 

compti amb tota la informació necessària per procedir amb el seu anàlisi. A 

l’Annex I de la present tasca es poden consultar les fitxes tècnico-artístiques 

que s’han confeccionat i que es lliurarien a l’alumnat. És important esmentar 

que, degut principalment a la seva cronologia, algunes dades són impossibles 

d’obtenir, tot i que aquestes tenen un caràcter secundari perquè fan referència 

principalment a l’autoria del muntatge i de la música. 

L’última passa a elaborar és establir els procediments de l’alumnat abans, 

durant i després de la projecció dels diversos fragments. En aquest cas s’ha 

optat per aplicar un mètode d’anàlisi que abasta tres aspectes: el marc 

sociocultural, els trets que defineixen als emissors i els condicionaments que 
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pateixen per part del sistema polític, social i cultural vigent en el moment de la 

realització i els continguts aparent i latent91. Així doncs l’alumnat haurà de:  

1. Abans de la projecció: Tenir present el context general après durant la 

Unitat Didàctica per poder extreure la major quantitat d’informació possible dels 

fragments que s’analitzaran. És a dir, haurà de recordar els continguts adquirits 

amb anterioritat i referents al marc geocronològic de la Rússia del moment. 

2. Durant la projecció: Prendre notes d’aquells elements o aspectes que els 

hagin cridat l’atenció durant la projecció dels films i de les sensacions o 

reflexions  –a  mode d’esbós– sorgides durant l’anàlisi dels fragments.  

3. Després de la projecció: Precisar el contingut aparent –aquell que és 

accessible per qualsevol espectador mitjançant la simple observació dels fets 

que es succeeixen al film– però sobretot el contingut latent, ja que serà aquí on 

haurà d’interpretar i analitzar de forma crítica el film com un text de cultura i 

com una memòria del passat. Finalment haurà d’establir unes idees claus que li 

permetin obtenir una idea del marc històric i del context en general de les 

dones russes de la primera meitat del segle XX a partir d’una guia de preguntes 

–veure l’Annex I– que el docent lliurarà per facilitar l’anàlisi i l’adquisició de 

coneixements.  

Finalment es conclourà l’apartat amb l’exposició i explicació detallada de la 

metodologia proposada en el present projecte vinculada a l’anàlisi fotogràfic 

tenint en compte el que s’ha exposat a l’apartat 4.5. La importància del recurs 

fotogràfic com a recurs didàctic. És important esmentar que el que aquí es 

proposa segueix en bona mesura el model proposat per Paulina González92 i 

Daiana Yamila Rigo93, tot i que s’han tingut en compte les aportacions d’altres 

experts en la matèria citats a l’apartat 3. Estat de la qüestió així com també un 

criteri propi. 

Així doncs, el model és el següent: 

La primera passa a seguir és seleccionar adequadament les imatges –en 

aquest cas fotografies de l’època, totes elles imatges didàctiques per accident94 
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que es poden visualitzar a l’Annex II– tenint en compte els objectius curriculars 

a assolir: entendre la implicació directa de les dones amb els ideals comunistes 

i la política de l’URSS a través de la producció a les fàbriques sota les 

premisses constructivistes; copsar el seu esforç per  transformar la vida i la 

societat del moment sota una mentalitat moderna amb un nou tipus d’art 

industrialitzat vinculat al Constructivisme; analitzar testimonis tangibles fruit de 

la labor d’algunes de les artistes implicades amb el procés revolucionari rus. En 

aquest cas les imatges han estat seleccionades tenint en compte una sèrie 

d’ítems, com per exemple que resultin aptes per ambdós nivells als quals van 

dirigides. Tot i així, i depenent de les característiques del grup/curs, el docent 

pot modificar el contingut o el nombre que consideri pertinent per tal d’adaptar-

se a la diversitat existent. Que, mitjançant una guia de preguntes –veure 

l’Annex II–, siguin susceptibles d’oferir la possibilitat d’entaular una conversació 

amb l’alumnat, d’establir hipòtesis i de relacionar conceptes, així com també 

d’aprofitar els coneixements previs per tal de ser enteses des d’una perspectiva 

més constructiva95. I que motivin el màxim possible per tal de que 

l’aprenentatge sigui més significatiu relacionant les fotografies amb aspectes 

propers als entorns de l’alumnat i que fàcilment es puguin relacionar amb els 

seus coneixements previs96, que en aquets cas és un element tan clau de la 

seva realitat com la moda tèxtil.  

La segona passa a realitzar és elaborar una contextualització de les 

fotografies seleccionades, les quals es poden analitzar a l’Annex III. Aquesta 

contextualització resulta clau perquè els alumnes tinguin una major facilitat per 

si consideren oportú –realment ho és si es vol analitzar de forma exhaustiva la 

fotografia corresponent– fer-se servir d’altres fonts d’informació per ampliar la 

comprensió del missatge icònic. A més, si es facilita la contextualització s’entén 

la intenció i la funció que se’ls atorgà en un temps i espai determinat, així com 

també l’aportació d’informació interessant i valuosa sobre el context cultural, 

social, polític i econòmic del moment de la producció97.  

                                                 
95

 RIGO, op. cit., pp.2-3.; GONZÁLEZ, op. cit., p.24. 

96
 GONZÁLEZ, op. cit., p.23. 

97
 RIGO, op. cit., p.2. 
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La tercera i última passa que s’ha de dur a terme és elaborar una guia de 

preguntes que permetin orientar la lectura de les fotografies, facilitar la 

descripció, la formulació d’hipòtesis, relacionar conceptes teòrics, etc. En 

definitiva, que l’alumnat estableixi una comunicació més directa amb les 

fotografies i, d’aquesta forma, obtingui una lectura contextualitzada i 

significativa. Aquestes guies, que es lliuraran a cada alumne/a durant l’anàlisi 

de les fotografies, es poden consultar a l’Annex II del treball. El resultat de 

l’elaboració de la guia hauria d’assegurar i assolir una integració entre els 

continguts i la imatge a partir de la mediació cognitiva i l’extracció per part de 

l’alumne/a envers els nous sabers. A més, els estudiants hauran de recrear 

amb les seves paraules el que han après a través de la imatge, per la qual cosa 

absorbiran i internalitzaran la nova informació, havent donat possibilitat de fer 

ús d’idees pròpies, la qual cosa els fa sentir més protagonistes, més actius i 

reflexius en la construcció dels seus aprenentatges98.  

 

 

4.7. APLICACIÓ. TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

Abans d’aprofundir en la temporalització de les activitats d’ensenyament-

aprenentatge cal recordar que aquesta proposta educativa té la finalitat de 

complementar i ampliar un apartat de la Revolució Russa, per la qual cosa sols 

s’aborden aquelles sessions destinades al paper de la dona dins aquest 

esdeveniment històric. És a dir, a la temporalització que aquí es presenta s’han 

de sumar-li les sessions –òbviament prèvies a les de la present proposta–

destinades a assolir els diferents apartats que configuren la Revolució Russa. A 

més, també és important remarcar que l’ordre de les sessions que es presenta 
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 GONZÁLEZ, op. cit., p.25 
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a la proposta didàctica es pot intercalar i modificar al gust del docent perquè no 

altera l’assoliment dels objectius. En aquest cas s’ha optat per intercalar les 

sessions amb l’objectiu d’alleugerar els continguts més de caire teòric de tota la 

Unitat Didàctica, d’integrar més efectivament  el paper de la dona –així no 

queda relegat a un segon lloc– i d’exemplificar nombrosos aspectes que 

serveixen igualment per consolidar continguts apresos al llarg de tot el tema.  

 En resum, aquesta proposta és molt versàtil i mudable segons consideri 

oportú el docent que l’apliqui. Un cop aclarit aquest aspecte es presenta la 

temporalització –sempre aproximada– de les activitats d’ensenyament-

aprenentatge a les diverses sessions:  

1ª Sessió (X sessió de la Unitat Didàctica, preferiblement impartida després 

de l’explicació de la Rússia dels tsars) 

Dels 55’ que ocupa la sessió sols s’empraran 15’, per la qual cosa és preferible 

que siguin els darrers minuts a mode d’introducció i explicació de les activitats 

que es desenvoluparan a les properes sessions. 

5’ Introducció: Explicació de l’activitat que es durà a terme a la propera sessió.  

10’ Activitat d’avaluació inicial: Brainstorm col·lectiu, guiat i amb el suport de 

quatre imatges projectades. 

 

 

2ª Sessió ( X sessió de la Unitat Didàctica, impartida després de la 1ª 

Sessió d’aquesta proposta) 

5’ Passar el llistat de faltes i posar ordre (si fos necessari). 

5’ Presentació de l’activitat. Lliurament de les fitxes tècnico-artístiques i de les 

guies de preguntes dels films La Vaga (1925) de Sergei Mikhàilovitx 

Einsenstein i La Mare (1926) de Vsévolod Pudovkin.  

30’ Activitat de desenvolupament: Visualització dels fragments seleccionats 

d’ambdues pel·lícules. Presa de notes d’aquells elements o aspectes que els 

cridin l’atenció i de les sensacions o reflexions sorgides durant la visualització i 

anàlisi dels fragments.  
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15’ Activitat de consolidació: Interpretació i anàlisi crític dels fragments 

projectats amb el suport de la guia de preguntes.  

 

3ª Sessió ( X sessió de la Unitat Didàctica, preferiblement impartida després 

de l’explicació de la Revolució d’octubre, la formació de l’URSS i la NEP) 

5’ Passar el llistat de faltes i posar ordre (si fos necessari). 

5’ Presentació de l’activitat. Lliurament de les fitxes tècnico-artístiques i de les 

guies de preguntes dels films Tres a un soterrani (1927) d’Abram Room i La 

prostituta (1927) d’Oleg Frelik. 

22’ Activitat de desenvolupament: Visualització dels fragments seleccionats 

d’ambdues pel·lícules. Presa de notes d’aquells elements o aspectes que els 

cridin l’atenció i de les sensacions o reflexions sorgides durant la visualització i 

anàlisi dels fragments. 

23’ Activitat de consolidació: Interpretació i anàlisi crític dels fragments 

projectats amb el suport de la guia de preguntes. 

 

 

4ª Sessió ( X sessió de la Unitat Didàctica, preferiblement impartida després 

de l’explicació del govern de Ióssif Stalin) 

5’ Passar el llistat de faltes i posar ordre (si fos necessari). 

5’ Presentació de l’activitat. Lliurament de la fitxa tècnico-artística i de la guia 

de preguntes del film Membre del Govern (1939) de Iosif Kheifits i Zarkhi. 

9’ Activitat de desenvolupament: Visualització dels fragments seleccionats 

d’ambdues pel·lícules. Presa de notes d’aquells elements o aspectes que els 

cridin l’atenció i de les sensacions o reflexions sorgides durant la visualització i 

anàlisi dels fragments.  

16’ Activitat de consolidació: Interpretació i anàlisi crític dels fragments 

projectats amb el suport de la guia de preguntes.  

18’ Activitat de consolidació: Posada en comú dels cinc anàlisis elaborats amb 

el suport d’un pòster en format digital facilitat pel docent de forma conjunta.  
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2’ Activitat de consolidació/avaluació: Exposició de la tasca a realitzar a casa 

amb grups de cinc persones (que el docent durà a terme per atendre, el més 

satisfactòriament possible, l’atenció a la diversitat). 

 

5ª Sessió (X sessió de la Unitat Didàctica, impartida després de les 

visualitzacions dels fragments cinematogràfics) 

5’ Presentació de l’activitat. Lliurament de les deu imatges contextualitzades i 

de les guies de preguntes pertinents. 

30’ Activitat de desenvolupament: Anàlisi conjunta de sis fotografies històriques 

amb el suport de les guies de preguntes i la contextualització corresponent. 

18’ Activitat de consolidació: Posada en comú dels resultats de forma conjunta 

amb el suport d’un pòster en format digital facilitat pel docent. 

2’ Activitat de consolidació/avaluació: Exposició de la tasca a realitzar a casa 

amb grups de cinc persones (que el docent durà a terme per atendre, el més 

satisfactòriament possible, l’atenció a la diversitat).  

 

 

El contingut i desenvolupament de les activitats d’ensenyament-

aprenentatge –tan les ordinàries com les d’atenció a la diversitat– es poden 

consultar a l’Annex III. 
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4.8. AVALUACIÓ 

Tal i com es pot observar a l’Annex III. Contingut i desenvolupament de les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge, els alumnes han de lliurar al docent 

dues tasques diferenciades que són les que seran avaluades i tindran un pes 

dins la Unitat Didàctica formant part de totes les activitats d’avaluació 

proposades pel professorat. 

En primer lloc l’alumnat haurà de dur a terme –preferiblement a la 4ª Sessió 

degut a que la informació extreta es troba més fresca i recent– l’elaboració d’un 

mapa conceptual, esquema o resum que inclogui els aspectes claus treballats 

al llarg de les sessions destinades a l’anàlisi dels fragments cinematogràfics. 

En segon lloc els alumnes elaboraran –preferiblement a la 5ª Sessió degut a 

que la informació extreta és més recent– un mapa conceptual, esquema o 

resum que inclogui els aspectes claus als quals s’han arribat mitjançant l’anàlisi 

de les fotografies i la lectura del text de la imatge nº7.  

Aquest material, conjuntament amb els apunts, anotacions, guies de 

preguntes, notes, etc., haurà de lliurar-se al docent el mateix dia de la prova 

d’avaluació final com a data límit. D’aquesta manera el/la professor/a podrà 

entregar els resultats, correccions, etc. conjuntament amb els de la prova 

d’avaluació final, per la qual cosa es permetrà que l’alumnat sigui conscient 

dels aspectes positius, millorables, etc. de la seva tasca. Òbviament el docent 

resoldrà els possibles dubtes que sorgeixin durant la revisió d’aquests resultats 

o incidirà en aquelles qüestions que consideri que s’han de reforçar o millorar 

en qualsevol aspecte. En el cas de l’alumnat que requereix una atenció més 

individualitzada99, a part de participar en la tasca grupal, haurà de lliurar les 

activitats plantejades pel docent, tot i que si es dóna el cas que anoti qualsevol 

tipus d’observacions o reflexions, òbviament podran ser susceptibles de ser 

avaluades i, sobretot, tingudes en compte per l’esforç requerit.  

 

 

                                                 
99

 Ens referim a la tipologia d’alumnes que requereixen adaptacions curriculars (significatives o 

no significatives) i un material didàctic adaptat a les seves necessitats individualitzades. 
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Els aspectes que es tindran en compte a l’hora d’avaluar el material lliurat 

seran els següents: 

1. La puntualitat de l’entrega. 

2. La netedat i presentació formal del material. 

3. La redacció, la sintaxis i el vocabulari utilitzats.  

4. L’esforç analític de cada alumne/a, tenint en compte la diversitat existent. 

5. L’evolució de les reflexions, tenint en compte la qualitat, no la quantitat.  

6. Els resultats sorgits i presentats, en menor mesura.  

Òbviament el grau de dificultat  i l’exigència varien depenent del curs al qual 

s’apliqui la proposta. En aquest cas el nivell és superior a l’optativa de 1r de 

Batxiller i una mica inferior a l’assignatura obligatòria de 4t d’ESO.  

Per concloure cal remarcar que les activitats avaluables que es proposen 

abasten gairebé la totalitat de les taxonomies establertes per Benjamin Bloom, 

ja que les habilitats i processos del pensament susceptibles de ser avaluats són 

els següents:  

1. El coneixement: mitjançant la descripció, la identificació i el 

reconeixement de determinats aspectes, elements, fets, esdeveniments, etc. 

dels recursos audiovisuals.   

2. La comprensió: a través de la interpretació, la comparació i l’explicació 

dels aspectes, elements, fets, esdeveniments, etc. dels recursos audiovisuals.   

3. L’aplicació: a partir de  la utilització de les idees extretes per donar sentit i 

coherència als coneixements obtinguts, així com també amb el 

desenvolupament d’un context a partir dels conceptes  adquirits.  

4. L’anàlisi: mitjançant l’organització i l’estructuració dels aspectes, 

elements, fets, esdeveniments, etc. apresos sobre un format determinat com és 

un mapa conceptual, esquema o resum. 

5. L’avaluació: a través de la revisió d’aquells elements gràcies a les breus 

explicacions teòriques per part del docent com al lliurament dels resultats finals, 

així com també la formulació d’hipòtesis al llarg de les sessions.  

6. La creació o síntesis: a partir del disseny i elaboració d’un context històric 

i del paper de les dones a la Rússia del moment gràcies a l’anàlisi de diverses 

fonts.  
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5. CONCLUSIONS  

Al llarg del present treball s’ha exposat una proposta educativa que 

complementa i amplia un apartat dels currículums de 4t d’Educació Secundària 

Obligatòria i 1r de Batxiller referent a la Revolució Russa amb la incorporació 

del paper de la dona dins aquest esdeveniment històric. Recordem que en cap 

cas s’ha plantejat com una proposta que substitueixi els punts que contemplen 

ambdós currículums o els llibres de text de les principals editorials, sinó que 

s’ha ideat amb l’objectiu d’ampliar la visió d’aquest moment històric amb 

l’aportació femenina.  

Fent un anàlisi del que aquí es proposa, tal vegada és interessant esmentar 

els punts més febles i els aspectes més positius de la present proposta. Pel 

que fa als primers que poden afectar al projecte eductiu es troba l’augment de 

la durada de la Unitat Didàctica, fet que pot provocar un cert retràs i, potser, 

una mancança de temps disponible per la impartició de la resta del currículum.  

Un altre –possible– aspecte negatiu és que l’alumnat no empatitzi amb el 

contingut dels recursos audiovisuals i resulti dificultosa l’elaboració d’un anàlisi 

crític i reflexiu. A més, el fet que els fragments seleccionats són en blanc i 

negre i muts –menys un–, pot suscitar una mena de rebuig que disminueixi les 

ganes de treballar amb aquesta metodologia. Igualment pot ocórrer amb les 

fotografies, perquè que siguin en blanc i negre pot provocar que els alumnes 

les entenguin o assimilin com un vestigi molt llunyà que poc o res té a veure 

amb el seu dia a dia o realitat més pròxima.  

Pel que fa als segons, aquests aspectes –i fent aquí una hipòtesi personal 

fruit de les vivències experimentades durant les pràctiques en centres docents– 

segurament serien secundaris, ja que el fet d’incorporar aquest tipus d’activitats 

a l’aula sempre sol obtenir resultats molt positius, o si menys no interessants. A 

més, pels estudiants normalment sol ser una alenada d’aire fred per evitar la 

rutina que es pot crear a les aules, per la qual cosa –i altre cop fent 

prediccions– encara que el material pugui resultar distant amb el seu dia a dia, 

segurament la metodologia seria ben rebuda per part de l’alumnat. És per això 

per la qual cosa s’ha optat per plantejar una proposta que treballés aquesta 

metodologia i atorgués la importància que es mereixen els recursos 
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cinematogràfics i fotogràfics dins l’àmbit educatiu per tots els aspectes positius 

que s’han anat exposant al llarg del treball.  

Recordem també que el fet que es presenti una altra visió del moment 

històric que aquí ens escau, així com l’atorgament d’importància a un tema tan 

específic com el paper de les dones dins el procés revolucionari rus, pot 

afavorir la bona rebuda per part dels alumnes. En primer lloc perquè la 

introducció d’aspectes més relacionats amb el dia a dia acosten els 

esdeveniments històrics a la seva realitat –aspecte que els resulta bastant 

dificultós a nivell general segons he tingut l’oportunitat d’analitzar durant la part 

pràctica del màster– i, en segon lloc, perquè innovar en el contingut d’un tema 

–tot i que sempre comporta riscs– pot ajudar a evitar la repetició, la rutina i, 

segurament, l’avorriment de l’alumnat. Aquest segon punt afecta sobretot als 

alumnes de 1r de Batxiller, els quals ja han estudiat la Revolució Russa durant 

el darrer curs de l’Educació Secundària Obligatòria i tal vegada poden percebre 

la repetició –inclús el cansament– amb més intensitat que els alumnes que 

adquireixen coneixements envers el tema per primera vegada. 

A més, un altre aspecte positiu és que el material elaborat també podria ser 

utilitzat no tan sols a l’àmbit de les assignatures de Ciències Socials, sinó a un 

àmbit més ampli. Una possible proposta –que aquí sols s’esbossarà– és 

l’aprofitament dels recursos i del material elaborat per dur a terme seminaris 

cinematogràfics i/o fotogràfics a nivell de centre. Tampoc hem d’oblidar que 

aquesta proposta és molt versàtil, ja que és igualment vàlid optar per treballar 

amb tot el material disponible com també fer-ho amb una part d’aquest, inclús 

amb un sol recurs.  

A mode de conclusió, aquest projecte intenta motivar l’alumnat amb 

l’observació, l’anàlisi i l’obtenció d’uns coneixements a partir de recursos 

audiovisuals, materials elaborats pel docent i activitats participatives i 

dinàmiques que permetin explotar al màxim les seves habilitats alhora que 

enriquir l’experiència educativa i intel·lectual. 
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8. ANNEXOS  

8.1. ANNEX I. MATERIAL I ACTIVITATS REFERENTS AL RECURS 

CINEMATOGRÀFIC 

1. LA VAGA (1925), SERGEI MIKHÀILOVITX EINSENSTEIN 

Fitxa tècnico-artística: 

-Títol original: забастовка (Stachka) 

-Títol en català: La Vaga 

-Direcció: Sergei Mikhàilovitx Einsenstein 

-Any: 1925 

-Guió: Grigori Aleksandrov, Ilya Kravchunovsky, Sergei Mikhàilovitx 

Eisenstein i Valeryan Pletnyov 

-Actors i actrius principals: Aleksandr Pavlovich Antonov, Grigori 

Aleksandrov, Maksim Shtraukh,  Mikhail Gomorov, Ivan Klyukvin,  Yudif 

Glizer, Anatoliy Kuznetsov, Vera Yanukova i Boris Yurtsev 

-Música: Edmund Meisel i Nikolái Krinkov 

-Fotografia: Eduard Tissé (blanc i negre) 

-Muntatge: Serguéi Mikhàilovitx Eisenstein 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Drama social, polític i propagandístic 

-Productora: Proletkult Production 

-Duració: 82’ 

-Sinopsis: En la Rússia tsarista, els obrers d'una empresa estan cada 

vegada més descontents amb les seves condicions laborals i amb el tracte 

rebut per part dels seus superiors. La tensió és cada dia més elevada. El 

director de l'empresa comunica les seves sospites d'un possible motí dels 

treballadors als alts funcionaris polítics i aquests envien els seus 

informadors. La tensió es dispara quan un company, un obrer, es suïcida 

en ser acusat injustament de robatori. És llavor quan esclata tot i es 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maksim+Shtraukh
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mikhail+Gomorov
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ivan+Klyukvin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yudif+Glizer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yudif+Glizer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anatoliy+Kuznetsov
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vera+Yanukova
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Boris+Yurtsev
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produeix la vaga. Les forces policials, donant suport als propietaris de les 

empreses i els accionistes, prendran cartes en l'assumpte. 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Creus que les dones participen directament d’aquestes activitats? Per 

què? 

-Creus que les dones compleixen un paper igual d’important que els 

homes? Per què?  

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics?  

-Creus que els proletaris són tractats justament? Per què? 

-Consideres que les seves accions són necessàries o justificades? Per 

què?  

-Què et suggereix la reunió dels membres de l’administració? 

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

Font:  

https://cineytrabajo.wordpress.com/2011/1

1/13/la-huelga-sergei-m-eisenstein-1924/ 
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2. LA MARE (1926), VSÉVOLOD PUDOVKIN 

Fitxa tècnico-artística: 

-Títol original: Мать (Mat)  

-Títol en català: La Mare 

-Direcció: Vsévolod Pudovkin 

-Any: 1926 

-Guió: Nathan Zarkhi (Basat en la novel·la de Máximo Gorki) 

-Actors i actrius principals: Vera Baranovskaya, Nikolai Batalov, Ivan Kobal-

Samborsky, Anna Zemtsova, Aleksandr Savitsky, N. Vidonov 

-Música: David Blok (versió de 1935) i Tijon Jrénnikov (versió de 1970) 

-Fotografia: Anatoli Golovnyá (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Drama social, polític i propagandístic 

-Productora: Mezhrabpomfilm 

-Duració: 89’ 

-Sinopsis: Pavel és un jove que intenta lluitar contra les males condicions 

laborals de la fàbrica en la qual treballa. La seva mare, que ha vist morir al 

seu marit per culpa d'aquest conflicte, veu com el seu fill és detingut i 

condemnat a treballs forçosos. Això provoca una presa de consciència que 

acaba per unir-la a la causa revolucionària. 

 

 

 

Font:  

http://www.ateneuigualadi.cat/2015/06/pro

jeccio-la-mare-estival-de-jazz/ 
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Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Creus que les dones participen directament d’aquestes activitats? Per 

què? 

-Creus que les dones compleixen un paper igual d’important que els 

homes? Per què?  

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics?  

-Creus que els proletaris són tractats justament? Per què? 

-Consideres que les seves accions són necessàries o justificades? Per 

què?  

-Què et suggereix el judici?  

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

3. TRES A UN SOTERRANI (1927), ABRAM ROOM 

Fitxa tècnico-artística: 

-Títol original: Третья Мещанская (Tretya Meshchanskaya) 

-Títol en català: Tres a un soterrani 

-Direcció: Abram Room 

-Any: 1927 

-Guió: Viktor Shklovsky i Abram Room 

-Actors i actrius principals: Nikolai Batalov, Lyudmila Semyonova, Leonid 

Yurenyov i Vladimir Fogel. 
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-Música: Desconegut 

-Fotografia: Grigori Giber (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Realisme psicològic, missatge social (a mig camí entre la comèdia 

i la ironia) i propagandístic 

-Productora: Sovkino 

-Duració: 75’ 

-Sinopsis: Volodia és un jove obrer que viatja a Moscou a la recerca 

d'ocupació. Sense cap lloc on viure, es queda al sofà d'un vell amic de 

l'exèrcit, Kolya, i la seva dona Liudmila. No passa molt temps abans de 

Volodia i Liudmila s'embarquen en una aventura i els tres s'assenten en un 

ménage à trois. Liudmila emprèn el camí de la seva emancipació i es 

defineix el rol de cada personatge dins l’habitatge, on Kolya passa a ocupar 

el sofà. Liudmila es queda embarassada i es veu forçada per ambdós 

“marits” a avortar, tot i que a la sala d’espera de la cínica decideix en l’últim 

minut que tindrà el nadó i que abandonarà els dos homes.  

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

Font:  

http://sovietmovies.blogspot.com.es/2010_03_01_archive.html 
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-Quines activitats creus que realitzen les dones?  

-Et semblen equiparables amb la dels homes? Per què? 

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics? 

-Veus algunes diferències respecte els dos films anteriors? Quines? 

- A què creus que es deuen aquestes diferències? 

-Consideres que les dones són una mica més lliures? Per què i a quins 

àmbits? 

-Has percebut les diferents classes socials a la clínica? Per què? 

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

4. LA PROSTITUTA (1927), OLEG FRELIK 

Fitxa tècnico-artística: 

-Títol original: проститутка (Prostitutka) 

-Títol en català: La Prostituta 

-Direcció: Oleg Frelik 

-Any: 1927 

-Guió: E. Demidovich, Noi Galkin. 

-Actors i actrius principals: Olga Bonus, Mark Donskoy, L. Krasina, Ivan 

Lagutin, Aleksandr Ledashchev, Vera Orlova, E. Sheremetyeva, P. Tamm, 

E. Toeplitz, E. Yarosh, V. Yaroslavtsev. 

-Música: Desconegut 

-Fotografia: N. Winkler (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Drama social 

-Productora: Belgoskino 
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-Duració: 77’ 

-Sinopsis: La història de dues dones que recorren a la prostitució es 

combina amb seqüències documentals que mostren la lluita de l'estat per 

eradicar aquesta activitat. 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen les dones? 

-Què en penses de les dones que es dediquen a la prostitució?  

-Quina concepció en tenen els demés? 

-Per què creus que s’hi dediquen? 

-Creus que és un treball agradable? Per què? 

-Quins motius creus que les impulsen a endinsar-se dins el món de la 

prostitució?  

-Creus que el govern de Lenin intenta eradicar-la? Per què i amb quina 

finalitat?  

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

 

Font:  

http://www.filmaffinity.com/es/film704314.html 
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5. MEMBRE DEL GOVERN (1939), IOSIF KHEIFITS I ALEKSANDR ZARKHI 

Fitxa tècnico-artística: 

-Títol original: Член правительства (Chlen pravitel'stva) 

-Títol en català: Membre del Govern 

-Direcció: Iosif Kheifits i Aleksandr Zarkhi 

-Any: 1939 

-Guió: Yekaterina Vinogradskaya 

-Actors i actrius principals: Vera Maretskaya, Vasili Vanin, Nikolai 

Kryuchkov, Ivan Nazarov, Valentina Telegina, Boris Blinov, Vasili 

Merkuryev, Aleksei Konsovsky i Anna Matveyeva 

-Música: Nikolai Timofeyev 

-Fotografia: Aleksandr Gintsburg (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Rus  

-Gènere: Drama polític i propagandístic 

-Productora: Lenfilm Studio 

-Duració: 105’ 

-Sinopsis: Alexandra Sokolova és abandonada pel seu marit  i rebutjada 

pels veïns quan és proclamada directora de koljós i es veu obligada a 

llaurar la seva terra sense rebre l’ajuda de cap veïnat. El govern local es 

troba sumit en la burocràcia i el masclisme, però emergeix triomfant com a 

membre dels soviets arribant a ser diputada del Soviet Suprem. La dona 

avança en tots els terrenys compaginant, finalment, els seus deures de 

ciutadana, la seva família i la felicitat pròpia.  

 

Font:  

http://www.kinomania.ru/film/32134/ 
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Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Consideres que hi ha diferències envers els films on l’espai físic és la 

ciutat? Quines? 

-Creus que són rellevants? 

-A què poden ser degudes? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Creus que les dones participen directament d’aquestes activitats? Per 

què? 

-Creus que les dones compleixen un paper igual d’important que els 

homes? Per què?  

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics?  

-Creus que les dones tenen la mateixa llibertat que al film nº2? Per què i en 

quines circumstàncies? 

-Creus que van retrocedir les lleis i les costums durant el lideratge de Ióssif 

Stalin? Per què i en quin sentit? 

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  
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8.2. ANNEX II. MATERIAL I ACTIVITATS REFERENTS AL RECURS 

CINEMATOGRÀFIC 

1. FOTOGRAFIA Nº 1 

Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1917 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Grup de dones al front revolucionari 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

Font:  

http://www.diario-

octubre.com/2013/01/10/mujeres-

combatientes-en-los-dias-de-la-gran-

revolucion-de-octubre/ 
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2. FOTOGRAFIA Nº2 

Contextualització: 

-Autor: Desconegut 

-Data: 1920 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Kasimir Malévich amb diversos alumnes de l'INKhUK 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

Font: 

http://laiacorominas.blogspot.com.es/2011

/04/k-malevitx-amb-treballadors-al-

inkhuk.html 
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3. FOTOGRAFIA Nº3 

Contextualització: 

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Estudiants dels VKhUTEMAS (Tallers Superiors Artístics i 

Tècnics de l’Estat) sota la direcció de Nikolai Alexandrovich Ladovsky 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

Font: 

http://thecharnelhouse.org/2013/05/27/nik

olai-ladovskiis-studio-at-vkhutemas-1920-

1930/vkhutemas-outdoors/ 
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4. FOTOGRAFIA Nº4 

Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1917 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Fàbrica tèxtil ocupada per una gran quantitat de dones russes 

implicades en el treball industrial 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

Font: 

http://lapuntadaconhilo.blogspot.com.es/2013

/02/en-marzo-conmemoramos-resistencias-

la.html 
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5. FOTOGRAFIA Nº5 

Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1917 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Fàbrica tèxtil ocupada per artistes vinculades al moviment 

constructivista 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

Font:  

http://blogs.elpais.com/the-

screwdriver/2014/06/con-las-condiciones-de-

la-gente.html 
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6. FOTOGRAFIA Nº6 

Contextualització:  

-Autor: Aleksandr Rodchenko 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Varvara Fyodorovna Stepànova portant un dels seus dissenys i 

treballant al seu escriptori 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

Font: 

FER, Briony. “El lenguaje constructivo”, en 

Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El arte 

de entreguerras (1914-1945). Akal Ediciones, 

Madrid, 1999, pp.129. 
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7. FOTOGRAFIA Nº7 

Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1923 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Vladimir Yevgraphovich Tatlin posant amb dissenys de peces 

de roba (reproduïts el al volum nº23 de Krasnaya panorama) per a la 

producció en massa creats al Departament de Cultura Material del INKhUK 

(Institut de Cultura Artística) de Petrograd 

 

 

-El text que acompanya la imatge diu:  

“La moda, que reflexa psicològicament un estil de vida, costums i gust 

estètic, dona lloc a la confecció organitzada pel treball en diferents camps 

en tant que definida pels moviments socials, una confecció pot justificar-se 

sols en el procés de treballar utilitzant-la, no presentant-la com si tingués 

un valor independent fora de la vida real, com un tipus especial d”obra 

d’art”. La confecció d’avui s’ha d’enforcar cap a l’acció. Sense això no hi ha 

confecció, igual que una màquina manca de significat sense el treball que 

produeix. Tot l’aspecte decoratiu i ornamental de la confecció es destrueix 

amb el lema “comoditat i adequació de la vestimenta a una funció 

productiva donada”. En l’organització de la vestimenta moderna és 

Font:  

LODDER, Cristina. El Constructivismo Ruso. Alianza 

Editorial, Madrid, 1983, p.148. 



76 

 

necessari anar de la funció a la formació material. De les característiques 

especials de l’activitat per la qual es dissenya al sistema de tall... la forma, 

és a dir, l’aparença externa completa de la confecció, es convertirà en una 

forma... que deriva de les exigències de la funció i de la seva realització 

material”. 

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Què destacaries del text que acompanya a la fotografia? Creus que queda 

reflectit als dissenys tèxtils? Per què?  

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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8. FOTOGRAFIA Nº8 

Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Estudiants dels VKhUTEMAS (Tallers Superiors Artístcs i 

Tècnics de l’Estat) en roba esportiva dissenyada per Varvara Fyodorovna 

Stepànova per a la representació de la performance “Una tarda del llibre”  

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

Font: 

http://www.themoscowtimes.com/arts_n_ideas/ar

ticle/2-exhibitions-celebrate-90-years-of-

vkhutemas/427906.html 
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-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

9.FOTOGRAFIA Nº9 

Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Disseny de vestit per al dia de Varvara Fyodorovna Stepànova 

duts per la model, E. Khudiakova  

 

 

Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

Font: 

http://quod.lib.umich.edu/h/hart/x-

209154/05d105803 
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-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Què destacaries del text que acompanya a la fotografia? Creus que queda 

reflectit als dissenys tèxtils? Per què?  

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

10.FOTOGRAFIA Nº10 

Contextualització: 

-Autor: Mikhail Kaufman 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Aleksandr Rodchenko vestit amb un disseny (прожадежда, 

prozadezhda) de Varvara Fyodorovna Stepànova i posant davant les seves 

construccions espacials sense muntar i plegades 

 

 

Font: 

http://arttattler.com/Images/Europe/England/London/Tate%20

Modern/Constructivism/17848w_cmsid_063.jpg 
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Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Què destacaries del text que acompanya a la fotografia? Creus que queda 

reflectit als dissenys tèxtils? Per què?  

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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8.3. ANNEX III. CONTINGUT I DESENVOLUPAMENT DE LES 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE  

1ª SESSIÓ 

 

Dels 55’ que ocupa la sessió sols s’empraran 15’, per la qual cosa és preferible 

que siguin els darrers minuts a mode d’introducció i explicació per a les 

activitats que es desenvoluparan a les properes classes. 

 

5’ Introducció:  

Explicació de l’activitat que es durà a terme a la present i a la propera sessió.  

 

10’ Activitat d’avaluació inicial:  

Brainstorm col·lectiu, guiat i amb el suport de quatre imatges projectades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 1ª imatge: http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/la-revoluci-n-rusa 

Font 2ª imatge: https://truthrambler.wordpress.com/tag/leave-it-to-beaver/ 
Font 3ª imatge: http://www.diario-octubre.com/2013/01/10/mujeres-combatientes-en-los-dias-

de-la-gran-revolucion-de-octubre/ 

Font 4ª imatge: http://aulaglobal.weebly.com/aula-relaciones-internacionales.html 
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2ª SESSIÓ 

 

5’ Presentació de l’activitat: 

Lliurament de les fitxes tècnico-artístiques i les guies de preguntes dels films La 

Vaga (1925) de Sergei Mikhàilovitx Einsenstein i La Mare (1926) de Vsévolod 

Pudovkin.  

1. Fitxa tècnico-artística de La Vaga (1925), Sergei Mikhàilovitx Einsenstein 

-Títol original: забастовка (Stachka) 

-Títol en català: La Vaga 

-Direcció: Sergei Mikhàilovitx Einsenstein 

-Any: 1925 

-Guió: Grigori Aleksandrov, Ilya Kravchunovsky, Sergei Mikhàilovitx 

Eisenstein i Valeryan Pletnyov 

-Actors i actrius principals: Aleksandr Pavlovich Antonov, Grigori 

Aleksandrov, Maksim Shtraukh,  Mikhail Gomorov, Ivan Klyukvin,  Yudif 

Glizer, Anatoliy Kuznetsov, Vera Yanukova i Boris Yurtsev 

-Música: Edmund Meisel i Nikolái Krinkov 

-Fotografia: Eduard Tissé (blanc i negre) 

-Muntatge: Serguéi Mikhàilovitx Eisenstein 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Drama social, polític i propagandístic 

-Productora: Proletkult Production 

-Duració: 82’ 

-Sinopsis: En la Rússia tsarista, els obrers d'una empresa estan cada 

vegada més descontents amb les seves condicions laborals i amb el tracte 

rebut per part dels seus superiors. La tensió és cada dia més elevada. El 

director de l'empresa comunica les seves sospites d'un possible motí dels 

treballadors als alts funcionaris polítics i aquests envien els seus 

informadors. La tensió es dispara quan un company, un obrer, es suïcida 

en ser acusat injustament de robatori. És llavor quan esclata tot i es 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maksim+Shtraukh
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mikhail+Gomorov
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ivan+Klyukvin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yudif+Glizer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yudif+Glizer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anatoliy+Kuznetsov
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vera+Yanukova
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Boris+Yurtsev
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produeix la vaga. Les forces policials, donant suport als propietaris de les 

empreses i els accionistes, prendran cartes en l'assumpte. 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi de La Vaga (1925), Sergei Mikhàilovitx 

Einsenstein: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Creus que les dones participen directament d’aquestes activitats? Per 

què? 

-Creus que les dones compleixen un paper igual d’important que els 

homes? Per què?  

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics?  

-Creus que els proletaris són tractats justament? Per què? 

-Consideres que les seves accions són necessàries o justificades? Per 

què?  

-Què et suggereix la reunió dels membres de l’administració? 

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

3. Fitxa tècnico-artística de La Mare (1926), Vsévolod Pudovkin: 

-Títol original: Мать (Mat)  

-Títol en català: La Mare 

-Direcció: Vsévolod Pudovkin 

-Any: 1926 

-Guió: Nathan Zarkhi (Basat en la novel·la de Máximo Gorki) 
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-Actors i actrius principals: Vera Baranovskaya, Nikolai Batalov, Ivan Kobal-

Samborsky, Anna Zemtsova, Aleksandr Savitsky, N. Vidonov 

-Música: David Blok (versió de 1935) i Tijon Jrénnikov (versió de 1970) 

-Fotografia: Anatoli Golovnyá (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Drama social, polític i propagandístic 

-Productora: Mezhrabpomfilm 

-Duració: 89’ 

-Sinopsis: Pavel és un jove que intenta lluitar contra les males condicions 

laborals de la fàbrica en la qual treballa. La seva mare, que ha vist morir al 

seu marit per culpa d'aquest conflicte, veu com el seu fill és detingut i 

condemnat a treballs forçosos. Això provoca una presa de consciència que 

acaba per unir-la a la causa revolucionària. 

 

4. Guia de preguntes per a l’anàlisi de La Mare (1926), Vsévolod Pudovkin: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Creus que les dones participen directament d’aquestes activitats? Per 

què? 

-Creus que les dones compleixen un paper igual d’important que els 

homes? Per què?  

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics?  

-Creus que els proletaris són tractats justament? Per què? 
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-Consideres que les seves accions són necessàries o justificades? Per 

què?  

-Què et suggereix el judici?  

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

30’ Activitat de desenvolupament:  

Visualització dels fragments seleccionats d’ambdues pel·lícules. Presa de notes 

d’aquells elements o aspectes que els cridin l’atenció i de les sensacions o 

reflexions sorgides durant la visualització i anàlisi dels fragments.  

Fragments de la La vaga. Sergei Einsenstein (1925). 

-11’ 46’ – 12’ 50’’: Implicació de dones dins els grup d’activistes que 

ideen la vaga. 

-14’ 53’’ – 16’ 16’’: Participació de les dones, conjuntament amb els 

homes, d’incitar als demés a seguir amb la vaga.  

-21’ 30’’ – 23’ 00’’: Visió general d’una fàbrica de l’època i de les 

condicions de treball dels obrers.  

-24’ 04’ – 24’ 35’’: Inicis del treball femení a les fàbriques.   

-27’ 42’’ – 33’ 29’’: Participació directa de les dones a la revolta a la 

fàbrica contra els gerents. Clara manifestació que el poder es troba en el 

proletariat, del qual les dones en formen part.  

-34’ 41’ – 37’ 13’’: Elaboració d’activitats tradicionals per part de les 

dones a l’àmbit més íntim i privat de les famílies i de les seves llars. 

-38’ 00’’ – 40’ 36’’: Participació de les dones en el seguiment de la vaga i 

en la formulació de demandes i exigències laborals.   

-43’ 10’’ – 47’ 00’’: Patiment de la càrrega policial i negociació dels 

membres de l’administració.  

-64’ 13’’ -65’ 27’’: Implicació de les dones en el seguiment de la vaga 

després de la negativa per part de l’administració. 

-74’ 50’’ 76’ 05’’: Enfrontament per part d’una dona contra els policies 

durant les represàlies organitzades per part de l’administració contra la 

classe obrera.  
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-83’ 02’’ – 85’ 04’’: Participació activa de les dones contra la repressió 

policial. 

-93’ 04’’ – 93’ 22’’: Resultat de l’enfrontament entre les forces policials i 

la classe obrera.   

 

Fragments de La Mare. Vsévolod Pudovkin (1926).  

-49’ 00’’ – 51’ 54’’: Grans distincions de classes que no ofereixen un 

judici just, replet d’elements i iconografies tsaristes.  

-74’ 04’’ – 74’ 38’’: Implicació i participació de les dones a les 

manifestacions en favor a la causa revolucionària.  

-83’ 00’’ – 84’ 48’’: Implicació i participació de les dones a les revoltes en 

favor a la causa revolucionària.  

 

15’ Activitats de consolidació:  

Activitats de consolidació ordinàries: 

Interpretació i anàlisi crític dels fragments projectats amb el suport de les guies 

de preguntes facilitades pel docent. 

Activitats de consolidació d’atenció a la diversitat: 

Omple els buits que presenten les següents oracions amb els mots de les 

caixes per tal que aquestes adquireixin sentit en funció als fragments de les 

dues pel·lícules que acabem de veure: 

 

-Als grups d’activistes els membres ________ tenien un paper ________ ideant 

i promovent ________ i revoltes socials. 

-Les condicionals ________ dels ________ a les fàbriques eren ________. 

-Tot i que abans de la Revolució Russa eren inferiors en quant a nombre, 

algunes ________ també treballaven a les ________. 

Fàbriques Jurat Laborals Judicis Obrers Autocràcia 
tsarista 

 

Vagues Opressió 

Extremes Femenins Classe 
obrera 

Actiu 
 

Tasques 
domèstiques 

Inserció 
laboral 

 

Russes Justs 
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-Les dones compaginaren l’incipient ________ ________ amb les ________ 

________. 

-L’ambient a la Rússia Prerevolucionària era insostenible degut a l’________ 

que patia la ________ ________ per part de l’________ ________. 

-Els ________ no eren ________ perquè, entre d’altres coses, prescindien d’un 

________ que deliberés la decisió final.  

 

 

3ª SESSIÓ 

 

5’ Presentació de l’activitat: 

Lliurament de la fitxes tècnico-artístiques i les guies de preguntes dels films i La 

prostituta (1927) d’Oleg Frelik. 

 

1. Fitxa tècnico-artística de Tres a un soterrani (1927), Abram Room: 

-Títol original: Третья Мещанская (Tretya Meshchanskaya) 

-Títol en català: Tres a un soterrani 

-Direcció: Abram Room 

-Any: 1927 

-Guió: Viktor Shklovsky i Abram Room 

-Actors i actrius principals: Nikolai Batalov, Lyudmila Semyonova, Leonid 

Yurenyov i Vladimir Fogel. 

-Música: Desconegut 

-Fotografia: Grigori Giber (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Realisme psicològic, missatge social (a mig camí entre la comèdia 

i la ironia) i propagandístic 

-Productora: Sovkino 

-Duració: 75’ 
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-Sinopsis: Volodia és un jove obrer que viatja a Moscou a la recerca 

d'ocupació. Sense cap lloc on viure, es queda al sofà d'un vell amic de 

l'exèrcit, Kolya, i la seva dona Liudmila. No passa molt temps abans de 

Volodia i Liudmila s'embarquen en una aventura i els tres s'assenten en un 

ménage à trois. Liudmila emprèn el camí de la seva emancipació i es 

defineix el rol de cada personatge dins l’habitatge, on Kolya passa a ocupar 

el sofà. Liudmila es queda embarassada i es veu forçada per ambdós 

“marits” a avortar, tot i que a la sala d’espera de la cínica decideix en l’últim 

minut que tindrà el nadó i que abandonarà els dos homes.  

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi de Tres a un soterrani (1927), Abram 

Room: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen les dones?  

-Et semblen equiparables amb la dels homes? Per què? 

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics? 

-Veus algunes diferències respecte els dos films anteriors? Quines? 

- A què creus que es deuen aquestes diferències? 

-Consideres que les dones són una mica més lliures? Per què i a quins 

àmbits? 

-Has percebut les diferents classes socials a la clínica? Per què? 

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  
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3. Fitxa tècnico-artística de La Prostituta (1927), Oleg Frelik: 

-Títol original: проститутка (Prostitutka) 

-Títol en català: La Prostituta 

-Direcció: Oleg Frelik 

-Any: 1927 

-Guió: E. Demidovich, Noi Galkin. 

-Actors i actrius principals: Olga Bonus, Mark Donskoy, L. Krasina, Ivan 

Lagutin, Aleksandr Ledashchev, Vera Orlova, E. Sheremetyeva, P. Tamm, 

E. Toeplitz, E. Yarosh, V. Yaroslavtsev. 

-Música: Desconegut 

-Fotografia: N. Winkler (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Muda (subtítols en rus)  

-Gènere: Drama social 

-Productora: Belgoskino 

-Duració: 77’ 

-Sinopsis: La història de dues dones que recorren a la prostitució es 

combina amb seqüències documentals que mostren la lluita de l'estat per 

eradicar aquesta activitat. 

 

4. Guia de preguntes per a l’anàlisi de La Prostituta (1927), Oleg Frelik: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen les dones? 

-Què en penses de les dones que es dediquen a la prostitució?  

-Quina concepció en tenen els demés? 

-Per què creus que s’hi dediquen? 
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-Creus que és un treball agradable? Per què? 

-Quins motius creus que les impulsen a endinsar-se dins el món de la 

prostitució?  

-Creus que el govern de Lenin intenta eradicar-la? Per què i amb quina 

finalitat?  

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  

 

22’ Activitat de desenvolupament:  

Visualització dels fragments seleccionats d’ambdues pel·lícules. Presa de notes 

d’aquells elements o aspectes que els cridin l’atenció i de les sensacions o 

reflexions sorgides durant la visualització i anàlisi dels fragments. 

Fragments de Tres a un soterrani. Abram Room (1927). 

-5’ 23’’ – 6’ 16’’: Diferència de rols dins la llar entre homes i dones. 

-16’ 35’’ – 17’ 27’’: Alfabetització important de les dones dins les ciutats. 

-19’ 30’’ – 20’ 06’’ + 20’ 54’’ – 22’ 03’’ + 22’ 50’’ – 24’ 07’’ + 25’ 57’  - 28’ 

03’’: Liberalització de la dona per mantenir una relació a tres bandes i 

opció a decantar-se per l’home que ella prefereixi.   

-58’ 55’’ – 62’ 33’’: Liberalització de la dona per decidir per sí mateixa 

seguir o no amb un embaràs i ser mare. Major independència de les 

decisions de la seva parella.  

 

Fragments de La prostituta. Oleg Frelik (1927). 

-15’ 20’’ – 16’ 52’’: Prostitució a un bordell.  

-23’ 34’’ – 24’ 25’’: Estatus social de les prostitutes. 

-37’ 14’’ – 39’ 00’’: Reconducció de la vida d’una prostituta a l’entrar a un 

taller de costura replet d’elements revolucionaris.   

-49’ 27’’ – 50’ 46’’: Reivindicació de la importància de l’alfabetització i la 

introducció al món laboral per part de les dones per acabar amb la 

prostitució i millorar les qualitats de vida en una reunió on tots els 

membres participants són dones i on s’observa un retrat d’en Lenin.  
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-66’ 54’’ – 67’ 48’’: Explicació per part d’una prostituta dels motius que 

van portar-la a dedicar-s’hi.  

-69’ 26’’ – 70’ 03’’: Elaboració d’una petició al govern per part d’una ex 

prostituta.  

-71’ 08 – 72’ 50’’: Exemplificació de la compaginació possible de les 

dones a treballar i cuidar dels seus fills, amb l’ajuda de les guarderies 

promogudes pel Govern.  

-73’ 16’’ – 74’ 36’’: Mesures del Govern per eradicar la prostitució.  

 

23’ Activitats de consolidació:  

Activitats de consolidació ordinàries: 

Interpretació i anàlisi crític dels fragments projectats amb el suport de les guies 

de preguntes facilitades pel docent. 

Activitats de consolidació d’atenció a la diversitat: 

Relaciona amb fletxes una caixa de cada bloc per crear una frase coherent 

amb el que acabem de projectar: 

Gràcies als 
esforços del 
partit bolxevic 

 les dones eren 
més lliures 

 tan dins com 
fora de casa. 

Moltes 
prostitutes 

 eren llocs de 
feina 

 l’alfabetització i 
la introducció 
de la dona al 
món laboral. 

Les mesures 
del partit 
bolxevic 
propiciaren 

 tenien rols 
marcadament 
diferenciats 

 per decidir per 
sí mateixes. 

Les russes 
foren capaces 
de  

 eradicar la 
prostitució a 
partir de 

 sobretot en 
temes familiars 
i d’àmbit privat 

El Govern 
intentà  

 van poder 
deixar aquesta 
professió 

 conjuntament 
amb la cura i 
educació dels 
seus fills.  

Homes i dones  les russes, 
sobretot 
residents a les 
ciutats, 

 on 
predominaven 
les dones, 
sobretot per la 
tradició popular 
russa.  

Els tallers 
tèxtils  

 compaginar les 
tasques 

 gràcies a les 
mesures i 
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laborals accions 
empreses pel 
Govern. 

Durant els 
primers anys 
de l’URSS 

 que les dones 
es 
liberalitzessin 

 aconseguiren 
l’alfabetització. 

 

 

4ª SESSIÓ 

 

5’ Presentació de l’activitat: 

Lliurament de la fitxa tècnico-artística i de la guia de preguntes del film Membre 

del Govern (1939) de Iosif Kheifits i Zarkhi. 

 

1. Fitxa tècnico-artística de Membre del Govern (1939), Iosif Kheifits i 

Aleksandr Zarkhi: 

-Títol original: Член правительства (Chlen pravitel'stva) 

-Títol en català: Membre del Govern 

-Direcció: Iosif Kheifits i Aleksandr Zarkhi 

-Any: 1939 

-Guió: Yekaterina Vinogradskaya 

-Actors i actrius principals: Vera Maretskaya, Vasili Vanin, Nikolai 

Kryuchkov, Ivan Nazarov, Valentina Telegina, Boris Blinov, Vasili 

Merkuryev, Aleksei Konsovsky i Anna Matveyeva 

-Música: Nikolai Timofeyev 

-Fotografia: Aleksandr Gintsburg (blanc i negre) 

-Muntatge: Desconegut 

-País: URSS 

-Idioma original: Rus  

-Gènere: Drama polític i propagandístic 

-Productora: Lenfilm Studio 

-Duració: 105’ 

-Sinopsis: Alexandra Sokolova és abandonada pel seu marit  i rebutjada 

pels veïns quan és proclamada directora de koljós i es veu obligada a 
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llaurar la seva terra sense rebre l’ajuda de cap veïnat. El govern local es 

troba sumit en la burocràcia i el masclisme, però emergeix triomfant com a 

membre dels soviets arribant a ser diputada del Soviet Suprem. La dona 

avança en tots els terrenys compaginant, finalment, els seus deures de 

ciutadana, la seva família i la felicitat pròpia.  

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi de Membre del Govern (1939), Iosif 

Kheifits i Aleksandr Zarkhi: 

-Què destacaries dels fragments que has visualitzat? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan els mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Consideres que hi ha diferències envers els films on l’espai físic és la 

ciutat? Quines? 

-Creus que són rellevants? 

-A què poden ser degudes? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Creus que les dones participen directament d’aquestes activitats? Per 

què? 

-Creus que les dones compleixen un paper igual d’important que els 

homes? Per què?  

-Què et transmeten les dones a través de les seves accions, poses, gestos 

o mirades? 

-Què en destacaries dels seus trets físics?  

-Creus que les dones tenen la mateixa llibertat que al film nº2? Per què i en 

quines circumstàncies? 

-Creus que van retrocedir les lleis i les costums durant el lideratge de Ióssif 

Stalin? Per què i en quin sentit? 

-I ara, què destacaries dels fragments que has visualitzat?  

-Quin missatge n’extrauries?  
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9’ Activitat de desenvolupament:  

Visualització dels fragments seleccionats d’ambdues pel·lícules. Presa de notes 

d’aquells elements o aspectes que els cridin l’atenció i de les sensacions o 

reflexions sorgides durant la visualització i anàlisi dels fragments.  

 

Fragments de Membre del Govern. Ióssif Kheifits i Zarkhi (1939). 

-28’ 04’’ – 30’ 19’’: Rebuig social a la directora del koljos per guanyar 

més diners que el marit. A la ruralia les llibertats aconseguides per les 

dones són menors i les costums molt més arraigades.  

-37’ 36’’ – 38’ 40’’ + 94’ 34’’ – 95’ 08’’: Aprenent a llegir i escriure.  

-46’ 07’’ – 47’ 14’’: Exemplificació de la compaginació possible de les 

dones a treballar i cuidar dels seus fills.  

-59’ 36’’ – 61’ 30’’: Conservadorisme de la dona per mantenir una relació 

després de la separació amb el seu primer marit, a pesar de la seva 

predisposició.   

-97’ 40’’ – 98’ 24’’: Exemplificació de l’ascens de la dona dins la 

instrucció i el poder polític.  

 

16’ Activitats de consolidació:  

Activitats de consolidació ordinàries: 

Interpretació i anàlisi crític dels fragments projectats amb el suport de les guies 

de preguntes facilitades pel docent. 

Activitats de consolidació d’atenció a la diversitat: 

Encercla el mot més apropiat perquè les oracions adquireixin sentit segons els 

fragments que acabem de visualitzar:  

-Les tradicions a la ciutat/ruralia russa eren més costosos/senzills de 

modificar degut al pes de la tradició popular.  

-Les dones aconseguiren/declinaren accedir dins el món laboral fent front 

a nombroses facilitats/dificultats.  

-Finalment la dona va poder ascendir/descendir dins la instrucció i el 

poder  polític.  
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-Les russes residents al camp s’alfabetitzaren més lentament/ràpidament 

que les russes residents a les ciutats.  

-Les relacions familiars eren molt més conservadores/liberals al camp 

que a la ciutat degut al pes de la tradició popular russa.  

-Va ser impossible/possible que les dones compaginessin el món laboral i 

familiar satisfactòriament/desagradablement.  

 

18’ Activitat de consolidació:  

Posada en comú dels cinc anàlisis elaborats amb el suport d’un pòster en 

format digital facilitat pel docent de forma conjunta.  

 

2’ Activitat de consolidació/avaluació:  

Exposició de la tasca a realitzar a casa amb grups de cinc persones (que el 

docent durà a terme per atendre, el més satisfactòriament possible, l’atenció a 

la diversitat): Elaboració d’un mapa conceptual, esquema o resum que inclogui 

els aspectes claus treballats al llarg de les sessions destinades a l’anàlisi dels 

fragments cinematogràfics. Aquesta tasca es lliurarà el dia de l’examen, 

conjuntament amb tot el material elaborat: apunts, notes, guia de preguntes, 

etc.  

 

 

5ª SESSIÓ 

 

5’ Presentació de l’activitat:  

Formació de grups de cinc persones (aproximadament i depenent del nombre 

d’alumnes) per part del docent per atendre, el més satisfactòriament possible, a 

la diversitat. Lliurament de les deu imatges contextualitzades i de les guies de 

preguntes pertinents. 
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Fotografia Nº 1 

1. Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1917 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Grup de dones al front revolucionari. 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

Fotografia Nº2 

1. Contextualització: 

-Autor: Desconegut 

-Data: 1920 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Kasimir Malévich amb diversos alumnes de l'INKhUK. 
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2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

Fotografia Nº3 

1. Contextualització: 

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Estudiants dels VKhUTEMAS (Tallers Superiors Artístics i 

Tècnics de l’Estat) sota la direcció de Nikolai Alexandrovich Ladovsky. 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 
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-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

Fotografia Nº4 

1. Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1917 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Fàbrica tèxtil ocupada per una gran quantitat de dones russes 

implicades en el treball industrial. 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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Fotografia Nº5 

1. Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1917 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Fàbrica tèxtil ocupada per artistes vinculades al moviment 

constructivista.  

 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

Fotografia Nº6 

1. Contextualització:  

-Autor: Aleksandr Rodchenko 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 
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-Descripció: Varvara Fyodorovna Stepànova portant un dels seus dissenys i 

treballant al seu escriptori.  

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen els objectes, elements, vestimentes, etc. en relació a 

la data de la fotografia? Per què? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  

 

 

Fotografia Nº7 

1. Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1923 

-Localització geogràfica: Petrograd 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Vladimir Yevgraphovich Tatlin posant amb dissenys de peces 

de roba per a la producció en massa creats al Departament de Cultura 

Material del INKhUK (Institut de Cultura Artística) de Petrograd. Reproduït 

el 1924 al volum nº23 de Krasnaya panorama.  

-El text que acompanya la imatge diu: “La moda, que reflexa 

psicològicament un estil de vida, costums i gust estètic, dona lloc a la 

confecció organitzada pel treball en diferents camps en tant que definida 
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pels moviments socials, una confecció pot justificar-se sols en el procés de 

treballar utilitzant-la, no presentant-la com si tingués un valor independent 

fora de la vida real, com un tipus especial d”obra d’art”. La confecció d’avui 

s’ha d’enforcar cap a l’acció. Sense això no hi ha confecció, igual que una 

màquina manca de significat sense el treball que produeix. Tot l’aspecte 

decoratiu i ornamental de la confecció es destrueix amb el lema “comoditat 

i adequació de la vestimenta a una funció productiva donada”. En 

l’organització de la vestimenta moderna és necessari anar de la funció a la 

formació material. De les característiques especials de l’activitat per la qual 

es dissenya al sistema de tall... la forma, és a dir, l’aparença externa 

completa de la confecció, es convertirà en una forma... que deriva de les 

exigències de la funció i de la seva realització material”. 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Què destacaries del text que acompanya a la fotografia? Creus que queda 

reflectit als dissenys tèxtils? Per què?  

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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Fotografia Nº8 

1. Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Estudiants dels VKhUTEMAS (Tallers Superiors Artístcs i 

Tècnics de l’Estat) en roba esportiva dissenyada per Varvara Fyodorovna 

Stepànova. Per a la representació de la performance “Una tarda del llibre” 

es van cosir a l’esquena la paraula “intermedi”.   

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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Fotografia Nº9 

1. Contextualització:  

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Disseny de vestit per al dia de Varvara Fyodorovna Stepànova. 

La model, E. Khudiakova, posa portant el seu disseny.  

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Què destacaries del text que acompanya a la fotografia? Creus que queda 

reflectit als dissenys tèxtils? Per què?  

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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Fotografia Nº10 

1. Contextualització: 

-Autor: Desconegut 

-Data: 1924 

-Localització geogràfica: Rússia 

-Tipus d’imatge: Fotografia (blanc i negre) 

-Descripció: Aleksandr Rodchenko vestit amb un disseny (прожадежда, 

prozadezhda) de Varvara Fyodorovna Stepànova i posant davant les seves 

construccions espacials sense muntar i plegades. 

 

2. Guia de preguntes per a l’anàlisi: 

-Què veus a la imatge? 

-Quines sensacions et provoca? Per què? 

-En què penses quan la mires? Per què?  

-Quins objectes o elements destacaries? Per què? 

-Com és l’espai físic on es troben els personatges? 

-Quines activitats creus que realitzen els personatges? 

-Què et transmeten els personatges a través de les seves accions, poses, 

gestos o mirades? 

-Què et suggereixen les vestimentes en relació a la data de la fotografia? 

Per què? 

-Què destacaries del text que acompanya a la fotografia? Creus que queda 

reflectit als dissenys tèxtils? Per què?  

-Creus que són dissenys tradicionals de l’època? Per què? 

-Creus que compleixen una funció? Quina o quines?  

-Per què imagines que porten aquests dissenys? 

-I ara, què veus a la imatge? 

-Quin missatge n’extrauries?  
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30’ Activitats de desenvolupament:  

Activitats de desenvolupament ordinàries: 

Cada grup haurà d’escollir, de les fotografies seleccionades i lliurades pel 

docent, quatre imatges del primer grup (Fotografies 1, 2, 3, 4, 5 i 6) i dues del 

segon grup (7, 8, 9 i 10), sent la nº7 obligatòria.  Anàlisi conjunta de sis 

fotografies històriques amb el suport de les guies de preguntes. 

Activitats de desenvolupament d’atenció a la diversitat: 

Cada fotografia va acompanyada d’una sèrie d’afirmacions, però no totes són 

certes. Subratlla les afirmacions que les fotografies exemplifiquen.  

 

 

 

 

 

-Les russes es van implicar directament al 
front revolucionari rus.  
-El front revolucionari rus només 
acceptava a membres barons.  
-Les russes que participaren eren joves 
implicades amb la ideologia comunista.  
 -Les russes van manifestar que la situació 
del seu país havia de canviar. 
 

-Les dones no podien accedir als 
VKhUTEMAS per la seva condició sexual.  
-Les dones van formar-se en els 
VKhUTEMAS per ajudar a la Revolució. 
-Els VKhUTEMAS separaven les classes 
depenent del sexe.  
-Les dones eren igualment valorades per 
la seva capacitat d’ajudar a la Revolució. 
 

-Les fàbriques estatals no eren aptes per 
les dones per les seves condicions. 
-Les dones participaren de la Revolució 
mitjançant el treball industrial. 
-A les fàbriques es produïen béns 
relacionats amb la ideologia del govern.  
-Les dones treballaren a les fàbriques, 
però en un nombre molt reduït.   
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Aquesta imatge requereix que llegeixis el text que tens a continuació: 

 “La moda, que reflexa psicològicament un estil de vida, costums i gust estètic, 

dona lloc a la confecció organitzada pel treball en diferents camps en tant que 

definida pels moviments socials, una confecció pot justificar-se sols en el 

procés de treballar utilitzant-la, no presentant-la com si tingués un valor 

independent fora de la vida real, com un tipus especial d”obra d’art”. La 

confecció d’avui s’ha d’enforcar cap a l’acció. Sense això no hi ha confecció, 

igual que una màquina manca de significat sense el treball que produeix. Tot 

l’aspecte decoratiu i ornamental de la confecció es destrueix amb el lema 

“comoditat i adequació de la vestimenta a una funció productiva donada”. En 

l’organització de la vestimenta moderna és necessari anar de la funció a la 

formació material. De les característiques especials de l’activitat per la qual es 

dissenya al sistema de tall... la forma, és a dir, l’aparença externa completa de 

la confecció, es convertirà en una forma... que deriva de les exigències de la 

funció i de la seva realització material”. 

 

-Stepànova va ser una artista implicada en 
els dissenys tèxtils. 
-Stepànova no sabia utilitzar cap estri 
perquè no s’havia pogut formar.  
-L’estudi d’Stepànova demostra el domini 
dels estris que adquiriren les dones.  
-La modernitat d’Stepànova es demostra 
en el disseny de la seva vestimenta.  

-Les peces de vestir eren adequades per 
a la tasca a realitzar i còmodes.  
-El principal element dels dissenys era el 
decoratiu.  
-Les peces de vestir anaven deslligades 
de qualsevol moviment artístic.  
-Els dissenys es realitzaren tenint en 
compte els ideals revolucionaris.  
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18’ Activitat de consolidació:  

Posada en comú dels resultats de forma conjunta amb el suport d’un pòster en 

format digital facilitat pel docent. 

 

2’ Activitat de consolidació/avaluació:  

Exposició de la tasca a realitzar a casa amb grups de cinc persones (que el 

docent durà a terme per atendre, el més satisfactòriament possible, l’atenció a 

la diversitat): Elaboració d’un mapa conceptual, esquema o resum que inclogui 

els aspectes claus als quals s’han arribat mitjançant l’anàlisi i la lectura del text 

de la imatge nº7. Aquesta tasca es lliurarà el dia de l’examen, conjuntament 

amb tot el material elaborat: apunts, notes, anotacions, guia de preguntes, etc.  


