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Resum 

La història ha estat i continua essent una disciplina utilitzada per finalitats 

polítiques, com a eina emmotlladora de les diferents societats a través de 

l’educació. Aquest ús comporta un alt risc quan parlem en termes de democràcia, 

quan es decideix recordar o oblidar alguns fets i esdeveniments que han marcat 

el nostre passat.  

La memòria històrica és una de les qüestions que més controvèrsia presenta en 

la societat actual i en la que s’observen greus deficiències de coneixements. Hi 

contribueixen, per una banda, el pes que tenen els mitjans de comunicació en la 

reproducció d’un únic i vàlid discurs polític i alguns moviments polítics i socials 

actuals que posen en dubte algunes de les llibertats i valors democràtics. I per 

altra, ens trobem davant d’una situació educativa que no aconsegueix assolir els 

objectius que es plantegen curricularment.  

Amb la intenció de donar pes a l’educació com a eina que garanteixi la 

democràcia, es pretén posar de manifest les mancances que presenten els llibres 

de text com a únic recurs didàctic i l’obsolescència de la metodologia tradicional 

en l’aprenentatge i estudi de la història, a través d’una proposta d’activitats per a 

treballar la memòria històrica a les aules de 4t d’ESO.  

 

Paraules clau: educació, llibres de text, memòria històrica, repressió i 

democràcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 

History has been and continues to be a discipline used for political purposes, as 

a tool that is molding the different societies through education. This use poses a 

high risk when we speak in terms of democracy, when it is decided to remember 

or forget some events and episodes that have marked our past. 

The historical memory is one of the issues that most controversy presents in 

today's society and where serious deficiencies of knowledge are observed. They 

contribute, on the one hand, to the weight of the media in the reproduction of a 

unique and valid political discourse and some current political and social 

movements that call into question some of the democratic freedoms and values. 

On the other hand, we are faced with an educational situation that cannot achieve 

the objectives that are curricular. 

With the intention of giving weight to education as a tool that guarantees 

democracy, it is intended to highlight the shortcomings presented by textbooks 

as the only educational resource and the obsolescence of the traditional 

methodology in learning and study of history, through a proposal of activities to 

work the historical memory in the classrooms of 4th of high school. 

 

Key words: education, school textbooks, historical memory, repression and 

democracy.  
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I. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

L’aprenentatge de les ciències socials, i concretament de la Història, ha de tenir 

com a finalitat l’estudi dels esdeveniments passats d’una manera objectiva. En 

contraposició, ens trobem amb el fet de que la Història ha estat manipulada i 

utilitzada, al llarg del temps, com a un instrument polític que a través de 

l’educació ha contribuït, en molts casos, a la legitimació i a l’oblit de certs 

esdeveniments i les seves conseqüències, amb finalitats polítiques.  

La temàtica escollida del present treball respon a diverses preocupacions 

personals en diferents àmbits. En primer lloc, la meva preocupació com a 

ciutadana d’un país democràtic en el que el discurs més ranci i antidemocràtic 

sempre ha seguit present i que en els últims anys reprèn amb força a través de 

moviments polítics i socials que, aprofitant la situació de crisi, han aconseguit 

calar amb força entre les esferes socials més descontentes. 

En segon lloc i molt lligat al primer punt, a la necessitat de millorar l’educació de 

la nostra societat al observar com una gran majoria desconeix els fets realment 

ocorreguts en la nostra història més recent. Uns fets que marcarien a qualsevol 

societat i que en altres països es recorden com a mecanisme de defensa del 

sistema democràtic.  

I per últim, a la meva preocupació com a historiadora al veure com no s’entén 

què és la Història i quina hauria de ser la seva finalitat des d’un punt de vista 

educatiu. Veure com es tergiversa, es manipula i s’utilitza en favor d’interessos 

polítics. Un fet que s’ha donat al llarg del temps, però que avui dia, amb l’augment 

de les oportunitats i les facilitats en l’obtenció d’informació, sembla que s’hauria 

d’anar superant però que a l’hora de la veritat, no fa més que demostrar-se que 

no avancem en aquest àmbit.  

La memòria històrica és un dels pilars de cada societat, ja que a partir de 

l’aprenentatge d’un determinat passat traumàtic es pot construir un futur que 

tingui en compte els errors anteriors que mai no s’han de repetir, amb la intenció 

de garantir les llibertats, els drets i els valors democràtics. Per això, la relació 

entre memòria històrica i educació resulta fonamental a l’hora de transmetre el 

nostre passat als més joves de la nostra societat. 
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La creació i manteniment d’un discurs dominant que s’allunya de l’objectivitat ha 

estat una constant durant les últimes dècades en quant al període que ens 

ocupa: la Segona República, la Guerra Civil i la Dictadura Franquista. Un discurs 

que no aprofundeix de manera clara en les causes i conseqüències del nostre 

passat més recent i que, per tant, està lluny de garantir els valors democràtics.  

I més enllà d’aquest “discurs oficial”, una altre qüestió que em preocupa és com 

s’ha transmès, metodològicament parlant, de la manera més tradicional a les 

aules. Ens hem de preguntar per què ha calat aquest discurs i si hi hauria alguna 

forma d’escapar-ne. Parlem, doncs, no només de la memòria històrica sinó 

també de les metodologies utilitzades a les aules en torn a ella, que fins fa poc i 

que, en molts casos, encara prevalen en nombrosos centres educatius.  

 

II. OBJECTIUS DEL TREBALL:  

Fent un repàs per les metodologies utilitzades a les aules així com de la 

bibliografia de referència que exposa el discurs per el coneixement d’aquest 

determinat període, ens adonem que és necessari fer una revisió acurada de 

com i què volem que s’aprengui. En definitiva, de la relació entre memòria 

històrica i educació i en base a això, aquest treball respon a diferents objectius:  

- Clarificar el concepte de memòria històrica i la seva importància dins la 

nostra societat.  

- Clarificar l’estreta i importantíssima relació entre memòria històrica i 

educació com a eina fonamental per a garantir els valors democràtics.  

- Posar de manifest l’obsolescència de la metodologia tradicional utilitzada 

a les aules per a l’aprenentatge de la història, i en aquest cas concret, de 

la memòria històrica, mitjançant els llibres de text com a principal recurs 

didàctic.  

- Plantejar una proposta d’activitats emmarcades dins els continguts 

curriculars de 4t d’ESO per a treballar la memòria històrica a l’aula amb la 

finalitat d’impulsar el caràcter analític, reflexiu i crític de l’alumnat.  
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III. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

3.1 El Concepte de Memòria Històrica 

El concepte de “memòria històrica” és, en sí mateix, molt complexa de definir. 

Per això, en primer lloc és necessari revisar el significat dels dos termes pel qual 

està compost. Així doncs, en primer lloc hi trobem substantiu, memòria, seguit 

d’un adjectiu, històrica, que indica com és aquesta memòria.  

Seguint diverses definicions de la RAE, entenem per memòria: 

- La facultat psíquica per mitjà de la qual es retén i recorda el passat. 

- El record que es fa o avís que es dona de coses passades.  

- L’exposició de fets, dades o motius referents a determinats assumptes.  

- L’estudi, o dissertació escrita, sobre alguna matèria.  

- Monument pel record o glòria d’alguna cosa.  

- La relació d’alguns esdeveniments particulars, que s’escriuen per a 

il·lustrar la història.  

D’altra banda, el terme història fa referència a:  

- La disciplina que estudia i narra cronològicament els esdeveniments 

passats. 

- La narració i exposició dels esdeveniments passats i dignes de memòria, 

siguin públics o privats.  

- El conjunt de fets polítics, socials, econòmics, culturals, etc. d’un poble o 

d’una nació. 

- El conjunt dels esdeveniments ocorreguts a algú al llarg de la seva vida o 

en un període d’ella.  

En base a això, determinem que l’adjectiu històric/a fa referència a: 

- Pertanyent o relatiu a la història. 

- Digne de passar a la història. 

La terminologia que s’utilitza per explicar el concepte de “memòria històrica” és 

molt variada. Al llarg de la història, diversos autors han intentat explicar-lo i al fer-

ho, es van adonar que, tot i que són necessaris l’un per l’altre, poden resultar 

oposats i actuar en contraposició.  



8 
 

En aquest sentit, resulten fonamentals els estudis de Halbwachs, considerat el 

pare dels estudis sobre la memòria, i la distinció que va fer entre història i 

memòria. Per a ell, es tractava de dos conceptes oposats: mentre que la història 

es guia per una aspiració cap a l’exactitud i l’objectivitat mitjançant una única 

explicació del passat, la memòria ens proporciona explicacions múltiples sobre 

els esdeveniments passats1.  

Donada la complexitat de les relacions existents entre el passat i el present i tal 

i com s’ha pogut constatar al llarg de la història, una sola versió autoritària i única 

dels fets és insostenible. Per això, molts autors van començar a fer referència a 

les memòries, en plural, per a que la història pugui emmarcar tot el conjunt de 

fets caracteritzats per diferents vivències i experiències contextualitzades.  

La memòria, per tant, és un fenomen individual quan cadascú recorda els 

esdeveniments passats, considerats per Halbwachs com una memòria 

autobiogràfica. 

Però és indiscutible que també existeix una forma col·lectiva de recordar aquests 

esdeveniments. Ens referim al concepte de “memòria col·lectiva”2, una memòria 

compartida per el conjunt d’una societat i que dona forma a qui som com a grup, 

quines referències comuns ens identifiquen com a societat, ja que els individus 

necessitem d’un marc referencial a l’hora de recordar el passat comú. I d’aquí la 

diferència que estableix entre memòria autobiogràfica i memòria històrica.  

Si de per sí la diferenciació i, d’alguna forma, separació entre memòria individual 

i/o autobiogràfica i memòria històrica i/o col·lectiva  és complexa -sobretot en fets 

i esdeveniments del passat més recent- el problema creix quan per acaparar 

aquesta memòria col·lectiva s’estableix una “història oficial”3. I és aquí on 

resideix el vertader conflicte de la història, tractant-se d’una història institucional 

dominant que, des d’un partit o govern, s’estableix legitimant i oblidant una part 

important del nostre passat, a través de la legitimació de la mateixa per només 

                                                           
1 HALBWACHS, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Madrid: Anthropos. 
2 HALBWACHS, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias Zaragoza. 
3 MACMILLAN, M. (2014). Usos y abusos de la Historia. Barcelona: Ariel.  
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una part de les fonts històriques que contribueixen a la justificació d’aquest 

discurs dominant4.  

Una altra de les aportacions més interessants en aquest àmbit  és la que fa Phillip 

Kendall, quan es refereix al concepte de memòria pública, diferenciant en ell dos 

àmbits: d’una banda, la memòria dels públics i per altra, la publicitat de la 

memòria5. El que més ens interessa en la qüestió que tractem és la primera, 

aquesta memòria dels diferents públics, fent referència a la manera en què la 

memòria afecta als diferents grups socials.  

Seguint aquesta línia, Edward Casey defineix la memòria pública com aquella 

que té lloc en l’espai públic, és a dir, enfront i junt a altres6. Així, parla de com la 

memòria contribueix a la configuració dels “diferents públics” i ens permet actuar 

a tots junts.  

Per últim i continuant en la mateixa línia definitòria de la memòria pública, és 

indispensable anomenar l’obra de Stephen Browne, on fa referència a la filòsofa 

Hanna Arendt, que ja advertí i examinà els perills i les fatals conseqüències que 

pot tenir la eliminació de la memòria, parlant en termes del manteniment d’un 

grup social, ja que l’existència del mateix està condicionada i relacionada amb la 

seva capacitat de recordar7.  

Els nostres records estan condicionats per la nostra vida en societat, i la memòria 

d’aqueta societat, és a dir, la memòria col·lectiva, no ens és indiferent. Es recorda 

i s’oblida conscient i inconscientment. D’una banda, podem establir que es tracta 

d’un procés natural donat que és impossible que recordem absolutament tot. 

D’altra banda, l’oblit també pot ser un procés premeditat, sobretot quan s’hi 

entremescla un interès polític. Es tracta de l’oblit com a eina de reconducció 

d’una societat amb interessos d’obtenir una garantia institucional que potser no 

seria del gust de la majoria en cas de saber-se tota la veritat.  

                                                           
4 PIÑUEL, J. L., LOZANO, C. (2006). Ensayo general sobre la comunicación. Barcelona: 
Paidós. 
5 PHILLIPS, K. R. (2007). Framing Public Memory. Alabama: University Alabama Press.  
6 CASEY, E. S. (2004). Public Memory in Place and Time. En Kendall R. Phillips (ed.), Framing 
Public Memory (pp. 17-44). Alabama: University of Alabama Press. 
7 ARENDT, H. (2014). Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen. 
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La principal pretensió de la història és conèixer, estudiar i donar forma al nostre 

passat a partir de l’anàlisi de diverses fonts. Però les interaccions socials també 

construeixen, reconstrueixen i destrueixen aquestes memòries que serveixen per 

a justificar el present. És a dir, que a través del record i de l’oblit, es construeix 

un relat que justifiqui les accions del passat i així explicar el present, creant una 

identitat comú.  

Però, què passa quan només escollim recordar una part del nostre passat i 

oblidar-ne una altra? En el cas que ens ocupa, l’oblit d’una part traumàtica del 

nostre passat més recent pot posar en risc la nostra identificació amb els valors 

democràtics i amb ells, la pèrdua dels mateixos.  

 

3.2 Relació entre memòria històrica i educació:  

Tornant al concepte de memòria, del primer que ens adonem és que no es tracta 

d’una cosa exclusivament individual, sinó que els nostres records es troben 

condicionats per la nostra vida en societat, ja que tota aquesta memòria 

proporciona una identificació comú amb el passat i el present en els grups 

humans. 

En una primera esfera, la memòria està condicionada per les estructures socials 

més properes, principalment la família, però posteriorment, l’educació, els 

mitjans de comunicació i els espais públics juguen un paper fonamental a l’hora 

de donar forma als esdeveniments polítics passats.  

En la seva magnífica obra, Halbwachs va passar per alt el paper que la 

comunicació juga en les relacions que establim amb el nostre passat, però 

aquestes són indispensables ja que és una de les vies principals de coneixement 

de la ciutadania.  

En aquest sentit, tot i que els mitjans de comunicació i l’Internet proporcionen 

gran quantitat d’informació, l’educació segueix essent la via de coneixement més 

important que té la ciutadania a les societats desenvolupades i la memòria 

històrica és un dels pilars d’aquestes societats, ja que a partir de l’aprenentatge 

i coneixement del nostre passat es pot construir un futur que tingui en compte els 

errors anteriors, amb la intenció de que mai no es tornin a repetir.  
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Quan parlem de “memòria històrica” a Espanya, a les nostres ments apareixen 

una sèrie d’imatges entrellaçades entre sí, però bastant disperses, confuses i 

mediàticament polèmiques: franquisme, afusellaments, fosses comuns, 

repressió, Valle de los Caídos, noms de carrers, etc.  

Parlant amb alumnes de batxillerat de diferents centres educatius, amb persones 

conegudes que actualment tenen entre 30 i 40 anys que han cursat l’Educació 

Secundaria Obligatòria, i amb altres més majors d’entre 50 i 60 anys, vaig poder 

constatar que no saben pràcticament res de què va passar durant la Guerra, 

quines varen ser les seves causes i com era la vida durant l’època franquista. 

Els dos primers grups, en la majoria dels casos, han reconegut que ni tan sols 

van arribar a veure aquest tema a classe. I els que ho van fer, es van limitar a 

estudiar els períodes de la Guerra i de la dictadura sense anar més enllà del 

discurs oficial que aporta informació merament cronològica, i deixant de banda 

les qüestions socials més rellevants que van tenir lloc durant aquest període.  

En quant al tercer grup preguntat, vaig poder observar que les seves idees sobre 

aquest període estan marcades o bé pel discurs oficial acordat durant la 

Transició, o bé per ideologies polítiques sense fonament a partir del 

desconeixement dels fets i conseqüències reals.  

Referint-se a un dels moments més traumàtics de la història espanyola més 

recent com són la Guerra Civil i la repressió durant la dictadura franquista, 

diversos autors internacionals han posat de manifest la idea de que Espanya 

sembla estar “malalta del seu passat”8, com si no volguéssim fer-nos càrrec del 

que suposa per a nosaltres, com a societat, conèixer que fets devastadors van 

tenir lloc aquí no fa tant de temps.  

No obstant, els discursos que parlen de la memòria històrica a Espanya -i quan 

parlo de discursos em refereixo al conjunt d’informació transmesa -llibres de text 

escolars, noms d’espais públics, etc.- sovint apareixen mesclats amb la 

construcció d’un discurs polític estabilitzador d’un moment històric determinat.  

                                                           
8 Michonneau, Stéphane, “Espagne. Les fantômes de la guerre civile et du franquisme”, en 

Grande Europe, nº 6, 2009, pp. 4-13. 
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Parlem, doncs, d’un ús polític no només de la memòria, sinó també de la història, 

a través de la configuració de discursos que dominaran els espais públics i que 

a través d’ells, dels mitjans de comunicació i de l’educació es transmetran a la 

nostra societat.    

La construcció d’una “història oficial”, és a dir, una història institucional dominant, 

promoguda des de les elits de la jerarquia social – institucions de govern, partits 

polítics- i la seva legitimació han aconseguit que la història respongui a 

interessos polítics, ja que s’han utilitzat com un instrument estabilitzador de les 

institucions polítiques. No obstant, obliden que suprimir, tergiversar o apaivagar 

una part traumàtica de la nostra història pot ser contraproduent cap al 

manteniment de i consecució de drets i llibertats que caracteritzen els sistemes 

democràtics.  

La falta de transmissió i comunicació han donat lloc a un gran buit en la memòria 

col·lectiva referent al nostre passat. Alguns, van callar per por i amb l’esperança 

de supervivència. D’altres, creient en la justificació que se’ls va proporcionar, van 

pensar que era suficient per a no aprofundir més sobre què i per què havia 

passat.  

És un fet que després d’una guerra civil, un país necessita reconstruir la seva 

societat. Però, com es va fer aquesta reconstrucció social al nostre país? 

Bàsicament a partir de l’exterminació de l’esquerra creant un trauma col·lectiu 

baix el record de la Guerra Civil. El què passa és que la Guerra acabà l’any 1939 

però un cop acabada, la persecució política va continuar durant anys marcats pel 

terror: empresonaments i afusellaments cada dia, judicis sense garanties pels 

acusats i d’altres conseqüències que van patir molts ciutadans i ciutadanes, 

moltes vegades, innocents de qualsevol acusació que se’ls va fer.  

Oblidant tota aquesta part, el discurs dominant sobre l’etapa de pas cap a la 

democràcia que preval en l’imaginari col·lectiu de societat espanyola és que, uns 

anys previs a la mort del dictador Franco i una vegada mort, la idea del “mai més” 

-referint-se als esdeveniments ocorreguts entre 1936 i 1940 sobretot- va anar 

prenent força. Com diu García Cárcel, la societat espanyola necessitava una 
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“amnistia mútua”9 que va ser aprofitada per les noves institucions i figures 

polítiques de la Transició, que van saber reflectir de manera oficial aquest canvi 

de mentalitat.  

Així, el discurs oficial va intentar reconduir cap a la pacificació i l’amnistia 

mitjançant la idea del “mai més” respecta a la Guerra, però també mitjançant 

l’oblit dels esdeveniments més traumàtics. Podríem dir, doncs, que la Transició 

va posar els seus ciments sobre una determinada visió de l’oblit10.  

La Transició, doncs, no respon a una cultura democràtica anterior a la dictadura, 

sinó a un discurs après i a una progressiva acceptació dels valors democràtics 

durant als anys previs a la mort de Franco11. Un “aprenentatge de la llibertat”12 i 

d’uns valors que s’havien començat a interioritzar durant la II República però que 

van ser oblidats durant la Guerra. Per tant, el “llenguatge de la democràcia”13 va 

ser adquirit pels ciutadans durant els anys de la Transició.  

No oblidem que el llenguatge és la nostra principal eina de comunicació i, per 

tant, d’educació. I dins d’aquest llenguatge de la democràcia apareix la paraula 

consens, repetida fins a sacietat des de l’època de la Transició i també 

actualment en molts llibres de text, quan ens referim a la memòria col·lectiva, 

una memòria compartida per la societat que oblida, alhora, una part important de 

la mateixa.  

Un consens que se’ns ha venut com l’únic i correcte pas a la democràcia, com a 

eina diferenciadora del canvi entre el passat i el present. No hem d’oblidar, però, 

que els canvis no es donen de cop i volta, sinó que es van gestant de manera 

gradual i progressiva. Possiblement, aquest consens com a eina explicativa ha 

estat utilitzada pels interessos polítics per atribuir-se els mèrits de l’establiment 

del sistema democràtic1415, mentre han oblidat tota la lluita d’una societat que ja 

                                                           
9 GARCÍA CARCEL, R. (2014). La herencia del pasado: las memorias históricas de España. 
Barcelona: Galaxia Gutenberg.  
10 Manjón-Cabeza Olmeda, A. (2012). Las posibilidades legales de la memoria histórica, Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, pp. 1-42. 
11 HOWSBAWM, E (2005). La invención de la tradición. Madrid: Crítica.  
12 JULIÁ, S., MAINER, J. C. (2000). El aprendizaje de la libertad 1973-1986. La cultura de la 
Transición. Madrid: Alianza. 
13 JULIÀ, S. (1999). Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid: Marcial Pons.  
14 Calveiro, P. (2006). Los usos políticos de la memoria, en Sujetos sociales y nuevas formas de 
protesta. Buenos Aires: CLACSO, pp. 359-382. 
15 TODOROV. T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidos.  
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no podia continuar sota un règim dictatorial, sense gaudir del dret d’expressió i 

de molts altres.  

Les dues preguntes fonamentals que ens hauríem de fer són les següents: com 

de profunda és la recuperació de la memòria a Espanya? I en segon lloc: quin 

paper hauria de tenir aquesta en un sistema educatiu que no s’ha de regir per 

ideologies polítiques? 

En aquest sentit, es posa de manifest la necessitat d’una revisió crítica de la 

bibliografia de referència que s’ha utilitzat en els últims anys i que actualment es 

segueix utilitzant en molts centres educatius, fugint dels intents de certes 

institucions per conduir l’alumnat cap a uns interessos polítics concrets. A més, 

es posa també de manifest la necessitat  d’utilitzar noves metodologies que se 

centrin més en l’anàlisi i reflexió de les dades i menys en els discursos que han 

de ser apresos memorísticament.  

La qüestió final, però, és la necessitat del professorat de ser conscients de les 

connotacions ideològiques i de la subjectivitat en l’ensenyament mitjançant la 

comunicació. Una comunicació basada en discursos que tenen un impacte a 

l’aula sobre l’alumnat. 

Poden haver moltes formes d’entendre la memòria i de practicar-la i 

definitivament, donar-li un ús polític no afavoreix de cap manera el 

desenvolupament d’una societat. Per això, és necessari tenir present fer un bon 

ús del passat i de recuperar-lo encara que això impliqui recuperar els records 

més traumàtics del nostre passat, ja que només així els podrem superar.  

Obviar aquests records significa obviar i oblidar part del que avui som com a 

societat. I en aquest sentit, oblidar una part del passat antidemocràtica i 

repressiva ens pot reconduir cap a la repetició d’alguns fets i decisions per la 

falta de coneixement dels mateixos. No serem conscients del perill que suposa 

no gaudir dels drets democràtics si no se’ns fa recordar la importància que 

aquests tenen en la nostra vida diària tal i com la coneixem.  

Existeix una estreta relació entre educació i memòria, i en el cas que ens ocupa, 

entre educació i memòria històrica concretament. És a dir, entre la visió que 

tenim del nostre passat i de la creació i consolidació dels discursos que es 
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construeixen en torn a ell, ja que l’educació és una de les vies de comunicació 

més importants en tota societat.  

Així doncs, quan parlem de memòria històrica en el sistema educatiu haurem 

d’intentar allunyar-nos de les subjectivitats, de terminologies absolutes i dels 

discursos polítics i centrar-nos en l’exercici de la història com a eina de 

coneixement: el coneixement i l’anàlisi dels fets i sobretot, de la vida quotidiana 

de les persones, que en molts casos queda oblidada com si no formés part de 

l’època que s’està tractant.  

 

3.3 La memòria històrica a les aules: 

3.3.1 La problemàtica de l’aprenentatge històric segons la 

metodologia tradicional i els llibres de text com a principal recurs 

didàctic.  

La historiografia actual ha aconseguit aproximar-nos notablement al 

coneixement del període que abasta des de la II República, la Guerra Civil, la 

dictadura franquista i la Transició democràtica, ja que ha anat incorporant 

interessos i enfocaments diversos de les tendències historiogràfiques més 

renovadores que van més enllà de la història política tradicional. Parlem, doncs, 

d’una creixent difusió universitària de la història sociocultural que, partint 

d’estudis locals i regionals16, han aconseguit aproximar-nos a altres àmbits com 

la vida quotidiana, la història de les cultures i la història de les dones amb les 

conseqüents relacions de gènere i que han suposat una renovació de temes com 

la repressió, la oposició antifranquista, la situació econòmica, les relacions 

internacionals i la pròpia naturalesa del règim. No obstant, es pot constatar que 

aquest coneixement, amb la seva complexitat, no arriba sempre als estudiants 

d’història no universitaris.  

                                                           
16 Ortega López, Teresa, “<<Se hace camino al andar>>. Balance historiográfico y nuevas 
propuestas de investigación sobre la dictadura franquista”, en Ayer, 63 (2006), pp. 259-278. 
Hernández Burgos, Claudio, “La dictadura en los rincones: la historiografía del franquismo y la 
perspectiva local”, en Historia Actual Online, 36 (2015), pp. 69-82. 
Rodríguez Barreira, Óscar, “La historia local y social del franquismo en la democracia, 1976-
2003. Datos para una reflexión”, en Historia Social, 56 (2006), pp. 153-176. 
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Tot i que actualment assistim a una sèrie de canvis en la concepció i les formes 

del procés d’ensenyament-aprenentatge, el nostre sistema escolar encara té 

molt arrelada la utilització dels manuals o llibres de text en la matèria d’història, 

donat que es tracta de la pròpia experiència dels professors durant la seva 

formació universitària. Per tant, aquest és el model de referència sobre com 

ensenyar la matèria que imparteixen. I si tenim en compte que el coneixement 

històric dels ciutadans es forma, principalment, a través de les experiències 

escolars i que aquestes estan pautades pels continguts dels llibres de text, es 

posa de manifest la necessitat d’analitzar-los per a conèixer quina percepció 

estan donant als ciutadans sobre un període històric tant recent i en el que es 

troben les arrels del present en que vivim.  

Per això, és necessari fer un anàlisi dels manuals escolars de ciències socials i 

de la història d’Espanya en els nivells en els que el currículum situa 

l’aprenentatge del període històric que ens ocupa, ja que les diferents editorials 

i autors són un factor condicionant a l’hora de desenvolupar el tema a l’aula. 

Aquests manuals han estat el recurs didàctic principal per a la transmissió del 

coneixement històric a través d’una metodologia didàctica que se sustenta en la 

concepció de que l’ensenyament consisteix en la transmissió del coneixement 

mitjançant l’exposició verbal per part del professor mentre que l’alumne 

memoritza aquests continguts que apareixen resumits en el llibre de text. 

Els manuals es composen dels temes que “preocupen” els historiadors, dels fets 

que consideren rellevants i la seva conceptualització, trobant-se condicionats per 

diversos factors -econòmics, ideològics, polítics, científics, professionals i 

personals-, el que deixa molt lloc per a punts dèbil. Pel que fa al període de la II 

República, Guerra Civil, dictadura franquista i Transició democràtica, en els 

llibres de text es posa de manifest la pròpia indefinició del període, presentant-lo 

d’una manera fragmentada i composat per aportacions puntuals; és a dir, el tema 

en qüestió és tractat amb superficialitat.  

El resultat que obtenim, doncs, són llibres en els quals fets i dades són al·ludits 

amb la creença de que els alumnes siguin capaços de contextualitzar-los, donant 

per fet que ja tenen uns coneixements bàsic. 
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La manera d’entendre l’ensenyament de la Història mitjançant el llibre de text es 

basa en un únic discurs, ignorant que la Història està en constant construcció i 

reelaboració per mitjà de noves escoles historiogràfiques que aporten noves 

mirades. I partint d’aquesta metodologia, no és necessari raonar sobre els fets i 

processos històrics sinó que basta amb memoritzar-los, fugint de la necessitat 

de construir un debat intel·lectual sobre aquest període. 

Aquesta metodologia tradicional respon a un intent de facilitar als alumnes la 

tasca mitjançant la ordenació dels fets històrics en funció de la cronologia, com 

si disposant els fets en una línia cronològica fos suficient per explicar-los. Una 

premissa molt arrelada en la mentalitat dels professors d’història però que deixa 

molts buits i desconeixement als nostres alumnes17.  

Aquests períodes cronològics es fan coincidir amb la durada exacta dels diferents 

règims polítics, regnats o governs i amb els elements que constitueixen una 

societat. D’aquesta forma, l’alumne difícilment podrà desenvolupar les capacitats 

que ens proporciona la història com a forma de coneixement.   

Principalment, aquests llibres de text parlen de l’evolució política en forma d’una 

sèrie de successió d’etapes, referint-se a diferents “períodes” sense entrar en 

detall sobre quines són les seves característiques i la seva traducció damunt la 

societat, i tenen una gran mancança en quant al coneixement d’aquesta societat 

i de la vida cultural, que a penes són tractades. Tampoc les relacions exteriors 

del règim són tractades amb profunditat. 

El tractament del tema a partir d’una periodització cronològica amb apartats que 

se subdivideixen però que no estableixen relacions entre sí, no dona com a 

resultat el coneixement històric. A més, el fet d’atorgar el major protagonisme a 

Franco, oblidant els grups socials de pressió que van ser la principal causa dels 

canvis socials que culminarien en la consecució de la democràcia, fa que els 

alumnes no siguin conscients de la importància que té estudiar la multiplicitat de 

factors a l’hora d’entendre la nostra història i resta importància al que va implicar 

la dictadura i la valoració dels drets democràtics. 

                                                           
17 MAESTRO, P. (1993): “Epistemología histórica y enseñanza” en RUIZ, P. (ed.): La 
Historiografía, Ayer, nº12, Madrid, Marcial Pons, pp.135-181. 
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Potser aquesta forma de fugir de l’anàlisi històric respon a que els fets van 

succeir fa relativament poc i que es necessita d’un cert distanciament per a ser 

analitzats objectivament18. O potser, respon a la intenció d’obviar conscientment 

una part de la nostra història, ja que les explicacions i interpretacions dels llibres 

de text reflecteixen el pensament de qui els escriu, o de qui els mana escriure, 

per a arrelar en la mentalitat social aquell discurs oficial que tant s’esforcen en 

repetir.  

En base això, podem classificar els llibres de text en quatre enfocaments 

diferents sobre el tractament del tema en qüestió1920:  

D’una banda, un enfocament “revisionista” caracteritzat per una visió molt 

negativa de la II República, justificant-ne el cop d’Estat i la posterior dictadura. 

Es tracta de l’enfocament més tradicional i que actualment no es troba ja 

representant als manuals escolars, però que hi va estar present durant algunes 

dècades, i per tant, va influir de manera decisiva en la memòria col·lectiva de la 

societat espanyola. 

En segon lloc, trobem un enfocament “conservador”, que tot i que comparteix la 

imatge negativa de la II República, no arriba a justificar el cop d’Estat ni la 

necessitat de la dictadura. Un discurs que encara segueix present en algunes 

editorials. 

Per altra banda i com a tendència hegemònica es troba l’enfocament 

“políticament correcte”, que dona una visió “tècnica i descriptiva, més que 

explicativa i interpretativa”21. Tot i que aquest discurs no dona una visió tan 

negativa de la II República, tampoc la valora de manera positiva ni qüestiona la 

legitimitat de l’origen de la dictadura, així com la qüestió de la repressió.  

Per últim, trobem una visió “explicativa i interpretativa” una mica més actualitzada 

i que intenta plasmar els avenços de la historiografia de les dues darreres 

                                                           
18 Valls, Rafael, “La guerra civil española y la dictadura franquista: las dificultades del tratamiento 
escolar de un tema potencialmente conflictivo”, en Enseñanza de las Ciencias Sociales, 6 (2007), 
pp. 61-74. 
19 Fuertes Muñoz, C. (2018): “La dictadura franquista en los manuales escolares recientes: una 
revisión crítica”, en Revista Historia Autónoma, 12, pp. 279-297. 
20 Consulta dels llibres de text de les editorials més utilitzades als centres educatius: Anaya, 
Vicens Vives, Santillana i SM. 
21 AGUILAR, P. (1996) Memoria y olvido de la guerra civil española. Madrid, Alianza Editorial. 
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dècades. Aquest enfocament sí que dona pes al caràcter democràtic de la II 

República i no justifica l’inici de la Guerra Civil i de la dictadura, així com tampoc 

n’excusa la posterior repressió. Per altra banda, també es refereix al procés de 

democratització que es va anar donant en la societat dels anys 50 i 60.  

Aquesta última tendència explicativa més “crítica”, no obstant, no està present 

en els llibres de text de l’educació secundària obligatòria de 4t d’ESO, i no és la 

predominant en els de 2n de batxillerat, de manera que es posa de manifest les 

carències de formació d’una cultura democràtica entre els passats i actuals 

alumnes, ja que minimitzar i justificar alguns fets conflictius passats els allunya 

de la finalitat.  

Aquest allunyament del coneixement històric del moment en qüestió és molt 

notable en quant a la significació del règim i a la valoració del canvi de la formació 

de la societat espanyola entre els anys 50 i 6022. Només en alguns manuals de 

2n de batxillerat es proposa una “posada en discussió” de la interpretació 

històrica del franquisme.  

Però tot i que s’observa una mirada més crítica de la dictadura, tampoc no 

mostren i no acaben d’aprofundir en qüestions com la misèria i el patiment durant 

la postguerra, la repressió, l’exili, el paper legitimador de l’Església, els vincles 

del règim amb el nazisme o el ressorgiment dels moviments socials i culturals 

que s’hi van oposar.  

Una altra qüestió que és digna de ser anomenada, és la que es refereix a la 

conceptualització del franquisme, ja que ens trobem davant diverses  dificultats 

a l’hora de definir-lo que estan relacionades amb els problemes de la seva pròpia 

explicació. Una explicació històrica complexa i amb diversitat dins la pròpia 

historiografia que s’han reduït amb finalitats didàctiques, allunyant així el 

coneixement històric.  

Una altra controvèrsia important que contribueix a la indefinició del règim és la 

caracterització de la naturalesa del règim franquista, referint-se a si era o no un 

règim feixista, autoritari, una dictadura conservadora, etc. Tot un conjunt 

d’adjectius que ha intentat definir-lo però que no ho han aconseguit en la seva 

                                                           
22 ARÓSTEGUI, J. (1992): “La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y 
debilidades”, en Historia contemporánea, Universidad del País Vasco, núm. 7. 
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totalitat i que ha donat peu a llargs debats per a col·locar-lo en una tipologia 

política existent concreta. Per això, és necessari fer un anàlisi dels fets i així 

aproximar-nos a la seva conceptualització a partir d’una caracterització rigorosa.  

Si en el terreny de la investigació ens trobem davant d’aquesta situació que 

podríem anomenar com un tant endarrerida, el problema s’agreuja amb els llibres 

de text utilitzats a les aules on moltes vegades, no s’estableix una relació entre 

el règim franquista i els seus antecedents i esdeveniments posteriors, com si 

aquests fets no tinguessin res a veure entre sí.  

La tendència principal que s’observa és la caracterització d’aquest període com 

una espècie de “foto-fixa” que deixa lloc a molta imprecisió. S’explica el règim 

franquista a partir d’unes característiques concretes que es pressuposen per a 

tot el període i sense fer-ne una definició explícita.  

Els manuals i llibres de text no desvelen els mecanismes mitjançant els quals es 

va construint el coneixement històric i defugen de la confrontació entre diverses 

explicacions. Analitzant el règim franquista, s’observen moltes deficiències en 

aquest àmbit: una significació i conceptualització confusa del franquisme i una 

reducció en l’explicació dels canvis i continuïtats durant el període que donen 

com a resultat una explicació funcionalista, finalista i basada en factors 

“estructurals” i en individus -la figura de Franco, en aquest cas- que allunyen 

aquests textos dels objectius de tota explicació històrica, mitjançant els 

estereotips de personatges, grups socials i esquemes explicatius simplificats.  

Caldria, doncs, replantejar-se quina funció té aquest “tipus d’història” que es 

dona a la pràctica real de les aules. Un conjunt d’estereotips i esquemes 

simplificats que es reforcen pels mitjans de comunicació i que constitueixen la 

memòria històrica de la societat. Una memòria que es va construint a les aules i 

que, tractant-se del nostre passat més recent amb episodis que haurien de ser 

irrepetibles, s’hauria d’estudiar amb més precisió.  

Aquesta necessitat de formular un plantejament didàctic diferent suposa una 

proposta curricular innovadora mitjançant la definició de l’objecte d’aprenentatge 

i d’una proposta d’activitats que sigui capaç de transmetre al nivell de l’educació 

secundària les noves aportacions historiogràfiques citades inicialment (història 

social, cultura, etc.). 
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Pel que fa a l’objecte d’aprenentatge, els llibres de text el plantegen com la 

descripció dels fets que ocorren durant el període, però hauria de centrar-se en 

la resolució d’un problema referit a un procés històric; en aquest cas, a 

l’explicació de la continuïtat d’un règim dictatorial emmarcat entre dos períodes 

de règims democràtics i els corresponents processos de tipus social, econòmic i 

cultural així com la influència de les relacions internacionals sobre els canvis i 

permanències del franquisme.  

Aquesta definició de l’objecte d’aprenentatge ha de respondre a com abordar 

l’estudi de la història contemporània d’Espanya per evitar el risc de caure en 

l’establiment d’una relació de causalitat en el procés de transició cap a la 

democràcia.  

I és que la proximitat d’aquest període històric marca de manera decisiva la 

memòria col·lectiva de la societat espanyola, que mitjançant el “silenci” d’una 

etapa traumàtica ha difuminat i provocat un gran buit i ignorància en els ciutadans 

i ciutadanes que no vam viure aquella època.  

És comú escoltar expressions i idees molt esquemàtiques així com 

plantejaments desafortunats en els mitjans de comunicació que contribueixen en 

la formació d’esquemes de coneixement23 previs dels alumnes mitjançant 

interpretacions del què han sentit. Moltes vegades, fites poc rigoroses basades 

en una memòria social que poc s’han fonamentat en el coneixement històric, 

científicament parlant.  

La funció de l’historiador i del professor d’història ha de remetre a la objectivitat i 

ha de traslladar als alumnes la necessitat de formar-se a partir de l’anàlisi, 

reflexió i crítica dels fets històrics. Per tant, hem d’entendre l’objectivitat com una 

forma d’apropar-nos a la veritat i que suposi una crítica constant.  

El fet de gaudir d’un sistema democràtic i de les llibertats que això suposa, no 

hauria de significar l’abandonament de mirar al passat. És necessari entendre 

com hem arribat a la situació actual i establir quins són o no els termes de 

continuïtat entre franquisme i democràcia ja que mitjançant alguns discursos es 

                                                           
23 MAESTRO, P. (1993): “La nueva concepción del aprendizaje de la Historia. El marco teórico y 
las investigaciones empíricas”, en Universidad de Salamanca-IUCE, Studia Pedagogica, núm. 
23, pp. 55-81. 
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pretenen buscar les bases de la nostra democràcia a partir d’un discurs de 

continuïtat arrelat en una dictadura24, ocultant-ne els trets més negatius, la seva 

naturalesa autoritària i els seus components feixistes.  

Si seguim amb aquest discurs, la consecució de drets i llibertats serien el resultat 

de l’evolució del propi règim franquista, ignorant i oblidant que aquests canvis 

que es van anar imposant des de dins eren el resultat d’una lluita de masses que, 

per damunt de l’aparell repressiu de la dictadura, va aconseguir alçar la veu i 

demostrar que la situació era insostenible.  

En definitiva, tant la selecció dels continguts com els aspectes metodològics 

resulten fonamentals en quant a l’articulació d’una unitat didàctica no només 

d’aquest tema, sinó de qualsevol. Un conjunt d’activitats que plantegin un 

problema i un guió de treball que permeti la recerca d’informació i la reelaboració 

del discurs històric a partir de diferents fonts i del coneixement dels fets en front 

de les limitacions que implica el llibre de text com a únic recurs de l’ensenyament 

històric.  

Així doncs, queda clar que es necessita una renovació didàctica que afecti a la 

selecció dels continguts així com a la manera d’aprendre’ls, que fomenti i faciliti 

la capacitat de l’alumnat per a relacionar els coneixements amb la realitat social.  

 

3.3.2 La memòria històrica en l’Educació Secundaria Obligatòria: el 

currículum de Geografia i Història de les Illes Balears  

La Conselleria d’Educació i Universitat, a través de la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres imposa el currículum per a cada disciplina on 

n’especifica la finalitat, proposa orientacions metodològiques, indica les 

competències i continguts que han d’assolir els alumnes i els objectius específics 

que es persegueixen.  

                                                           
24 CHUECA, R. y MONTERO, J. R. (1992): “El fascismo en España: elementos para una 
interpretación” en Historia contemporánea, núm. 8, pp. 215-247. 
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En aquest context curricular, la memòria històrica es troba contextualitzada al 

currículum de Geografia i Història al quart curs de l’educació secundaria 

obligatòria, repartida en diferents blocs de continguts25. 

En el bloc de continguts 5: L’època d’entreguerres (1919-1945), on s’estableixen 

els estàndards d’aprenentatge avaluables referents a la II República i la Guerra 

Civil:  

2. Estudiar les cadenes causals que expliquen la jerarquia causal en les 

explicacions històriques sobre aquesta època i com es connecten amb el 

present. 

2.1 Explica les causes de la Guerra Civil espanyola en el context europeu 

i internacional.  

En el bloc de continguts 7: L’estabilització del capitalisme i l’aïllament econòmic 

del bloc soviètic, incloent en aquest bloc la dictadura de Franco a Espanya i a les 

Illes Balears: 

3. Explica les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya després 

de la Guerra Civil i com va anar evolucionant aquesta dictadura del 1939 

al 1975. 

3.1 Coneix la situació de la postguerra i la repressió a Espanya i les 

diferents fases de la dictadura de Franco. 

3.2 Discuteix com s’entén a Espanya i a Europa el concepte de memòria 

històrica.  

En el bloc de continguts 8: El món recent entre els segles XX i XXI s’inclou la 

Transició política a Espanya: de la dictadura a la democràcia (1975-1982): 

3. Conèixer els principals fets que varen conduir al canvi polític i social a 

Espanya després de 1975 i valorar diferents interpretacions d’aquest 

procés. 

3.1 Compara les interpretacions diverses sobre la Transició espanyola 

dels anys setanta i de l’actualitat. 

                                                           
25 http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf  

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf
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3.2 Enumera i descriu algunes de les principals fites que varen donar lloc 

al canvi en la societat espanyola de la Transició.  

El currículum estableix que totes les qüestions anomenades anteriorment tenen 

cabuda dins l’educació secundària obligatòria: des de la II República, les 

reaccions a les seves reformes i les causes de la Guerra Civil; les causes de 

l’establiment de la dictadura franquista i la conseqüent repressió que es va dur a 

terme; la discussió sobre el concepte de memòria històrica; i, per últim, estableix 

una comparació d’interpretacions sobre la Transició espanyola a partir del 

coneixement dels principals fets i moviments socials que varen conduir al canvi 

polític i social.  

Així doncs, la problemàtica del desconeixement sobre aquest període pot 

respondre a diversos motius i no és tant institucional -encara que també hi 

contribueixen des d’una altra esfera, com m’hi he referit anteriorment- sinó social, 

de la manera en que l’objectivitat o subjectivitat afecti als docents a l’hora de 

tractar el tema a l’aula.  

És l’obligació de tot docent garantir que els continguts i competències curriculars 

siguin adquirits pels alumnes, i tot i essent conscient de la problemàtica que pot 

implicar la mancança de temps en torn als continguts establerts en el currículum 

de geografia i història, és possible aconseguir-ho prioritzant l’aprofundiment 

d’uns temes damunt d’altres. Al tractar-se del nostre passat més recent, un 

passat traumàtic, repressiu i antidemocràtic, és més que necessari que aquesta 

època no quedi oblidada i, per tant, que sigui tractada a les aules com a garantia 

per a la supervivència de la democràcia, dels drets i de les llibertats.  

Per altra banda, si com hem vist utilitzem el llibre de text com a únic recurs 

didàctic, les mancances són clares. És més, ni ens apropem als objectius que el 

currículum planteja. Així doncs, queda clar que la solució està en les mans dels 

docents, en la seva capacitat per crear noves alternatives didàctiques mitjançant 

la utilització d’altres metodologies, a partir d’una nova mirada de l’aprenentatge 

històric.  
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El currículum també estableix, a part dels continguts, l’assoliment d’unes 

competències bàsiques per part de l’alumnat. Competències que no es poden 

assolir amb plenitud si el professor no s’esforça a l’hora de programar i 

desenvolupar una sèrie d’activitats que garanteixin que els alumnes les treballin. 

Entre les competències que s’han d’assolir mitjançant l’estudi i aprenentatge de 

la història, es pot considerar que n’hi ha dues d’important rellevància:  

- L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació per cercar 

informació i l’adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la mateixa, 

ja que a dia d’avui la principal eina de recerca d’informació és Internet i és 

important saber utilitzar-la correctament.  

- La identificació, comprensió i defensa de valors i conceptes ètics relatius 

a la democràcia, la igualtat, la no-discriminació i els drets humans en 

l’organització social, política i econòmica de qualsevol societat.  
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IV. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA: PROPOSTA 

D’ACTIVITATS PER A TREBALLAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA A 

4T D’ESO. 

4.1 Objectius, continguts i contribució al desenvolupament de les 

competències. 

El desenvolupament de la següent proposta d’activitats plantejades per a 

treballar la memòria històrica al darrer curs de l’educació secundària obligatòria 

respon a diversos objectius: 

Per una banda, intenta disminuir les mancances educatives que representen els 

llibres de text com a únic recurs didàctic en torn als continguts que presenten, ja 

que se centren principalment en intentar definir les diferents etapes polítiques de 

l’època franquista, sense interrelacionar els diferents aspectes que hi intervenen 

i que, de fet, provoquen els canvis que faran diferencials les distintes etapes.  

En segon lloc, pretén proposar diferents metodologies alternatives a la tradicional 

per a fomentar l’aprenentatge històric a partir de la utilització dels mètodes que 

ens proporciona la pròpia disciplina, amb l’objectiu d’estudiar i analitzar els fets i 

després fer-ne la reflexió.  

Per últim, persegueix garantir el record i, per tant, la memòria històrica, de tot un 

conjunt de fets i esdeveniments principalment socials que van marcar la societat 

del nostre país durant el passat més recent.  

Amb això, es pretén que els alumnes reflexionin sobre els diferents aspectes que 

van caracteritzar el nostre passat i que n’extreguin conclusions pròpies a partir 

de l’estudi i el coneixement de la història amb l’objectiu final de que valorin, 

respectin i tinguin sempre present la importància de la democràcia, dels drets i 

de les llibertats.  

Cada activitat consta d’una contextualització prèvia on es fa referència a alguns 

esdeveniments i circumstàncies per a deixar constància de la importància que té 

conèixer-los, analitzar-los i reflexionar-ne. Seguidament, s’exposen els materials 

que s’utilitzarà en cadascuna d’elles i finalment s’explica el desenvolupament per 

la seva posada en pràctica. 
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Pel que fa als continguts, es tracta d’un conjunt d’activitats més centrades en la 

part social que en el pla polític, ja que és on més mancances es detecten en els 

llibres de text, que són el recurs didàctic més utilitzat fins a dia d’avui. Entre els 

continguts curriculars establerts, destaquen els següents:  

- Les reformes referents a la situació de la dona durant la II República i les 

reaccions a aquestes després de la Guerra Civil.  

- La dictadura de Franco: la situació de la postguerra i la repressió a 

Espanya. 

- El concepte de memòria històrica a Espanya en comparació a altres 

països d’Europa.  

- Alguns fets i circumstàncies que van conduir al canvi polític i social a 

Espanya durant la dictadura franquista. 

En quant a la contribució d’aquestes activitats al desenvolupament les 

competències, són diverses les que es treballen al conjunt de la proposta: 

Pel que fa a la comunicació lingüística, es pretén que els alumnes: 

- Adquireixin i utilitzin el lèxic adequat per a referir-se al període històric en 

qüestió, amb la intenció que tinguin clares les diferències que implica la 

utilització d’una o altra terminologia. 

- Adquireixin habilitats vinculades al tractament de la informació a través de 

la producció de textos. 

En quant a la competència digital, es tracta de que els alumnes: 

- Utilitzin les noves tecnologies de la informació i la comunicació, 

principalment Internet, per a cercar, obtenir i processar informació de 

manera crítica i així transformar-la en coneixement. 

- Creïn continguts digitals en diversos formats (text, presentacions...). 

- Demostrin una actitud crítica i realista cap a les tecnologies i les fortaleses 

i debilitats que presenten. 

- Es motivin per aprendre a millorar l’ús de les tecnologies de la informació. 

Referent al sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, les activitats tenen com a 

objectiu que els alumnes siguin capaços de: 
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- Elaborar projectes, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual 

com col·lectiva.  

- Utilitzar debats sobre el tema en qüestió per saber comunicar-se, 

presentar idees i negociar de manera argumentada.  

- Adquirir pensament crític i sentit de la responsabilitat.  

En relació a la consciència i expressions culturals, es pretén que els alumnes 

siguin capaços de: 

- Conèixer, comprendre i valorar diferents manifestacions culturals i 

artístiques com a part de la riquesa i patrimoni de les societats. 

- Identificar la relació entre les manifestacions artístiques i culturals a través 

del valor que aquestes tenen com a eina d’expressió.  

- Respectar la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.  

Per últim, respecte a les competències socials i cíviques26, que resulten 

fonamentals en aquesta unitat didàctica com en moltes altres en l’estudi de la 

història, aquesta proposta d’activitats persegueix que els alumnes: 

- Comprenguin i analitzin de manera crítica els diferents codis de conducta 

de les societats a través de l’estudi de la història.  

- Identifiquin conceptes ètics relatius a la democràcia i els drets humans, 

igualtat i la no-discriminació per raons d’ideologia política, de gènere i 

condició sexual. 

 

 

 

 

                                                           
26 Tal i com apunten diversos autors com Benoït Falaize en l’article “El método para el anàlisis de 

los temes sensibles de la historia”, Raimundo Cuesta a la seva obra Los deberes de la memòria 
en la educación, Mario Carretero i Marcelo Borrelli a “Memorias recientes y pasados en conflicto: 
¿cómo ensenyar historia recinte en la escuela?”, Ramón López Facal a “Aprender de los 
conflictes” i Miriam Kriger a “La enseñanza de la historia recinte como herramienta clave de la 
educación política”, la utilitat educativa de l’estudi dels passats recents més traumàtics i 
conflictius resulten decisius en la construcció d’una ciutadania crítica i basada en la cultura 
democràtica.  
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4.2 Proposta d’activitats. 

ACTIVITAT 1. El llenguatge i la tergiversació de la història 

• Contextualització: 

La manera de fer història i de transmetre la mateixa als llibres de text escolar, 

juntament amb la metodologia tradicional de l’aprenentatge històric i de 

l’establiment d’un discurs oficial envers el final de la II República, la Guerra Civil 

i la Dictadura Franquista, han donat com a resultat una idea d’un tot i alhora de 

res concret en l’imaginari de molts ciutadans i ciutadanes del nostre país.  

Esquivant qüestions espinoses, desagradables i vergonyoses, s’ha contribuït a 

la transmissió dels coneixements d’aquest període d’una manera poc rigorosa i 

molt marcada pels llibres de text, que han estat -i continuen en molts casos- la 

principal eina educativa i que fins fa poc no s’han començat a preocupar de la 

importància que tenen els seus discursos com a eina legitimadora d’un règim 

antidemocràtic.  

Aquests llibres de text parlen de l’evolució política des d’un punt de vista 

purament cronològic i en forma d’una sèrie de successió d’etapes, sense donar 

peu al debat, a la crítica i a la reflexió històrica; el presenten com una fotografia 

fixa, com si volguessin tancar tota possibilitat a la reflexió.  

Per això, resulta fonamental que els alumnes treballin mitjançant altres 

metodologies i sobretot, que siguin conscients de la necessitat de qüestionar-se 

els discursos i, a partir de l’anàlisi dels fets i la reflexió del coneixement històric, 

siguin capaços d’extreure les seves pròpies conclusions.  

• Desenvolupament de l’activitat:  

Organitzats en grups de quatre, els alumnes han de buscar la definició i 

significació de la terminologia utilitzada referents a l’època que ens ocupa: 

eleccions democràtiques, alçament, revolta, cop d’Estat, guerra civil, dictadura, i 

repressió.  

A partir del coneixement d’aquesta terminologia, se’ls proporcionaran una sèrie 

de preguntes destinades a la reflexió sobre els fets, que hauran de respondre 

justificant les seves respostes: 
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- Quan es celebren eleccions democràtiques per elegir govern, considereu 

que el resultat és legítim? En base a això, considereu que la II República 

era legítima o il·legítima? 

- Penseu que és justificable organitzar i dur a terme la caiguda d’un règim 

democràtic?  

- Quina diferència creieu que existeix entre  un alçament o revolta i un cop 

d’estat?  

- Extrapolant la situació al moment actual en que no sempre resulten 

guanyadors els partits polítics que més ens agraden, creieu que seria 

justificable utilitzar la violència per acabar amb aquestes ideologies? 

- Quina penseu que és la manera política i històricament correcte de referir-

nos a l’època de Franco: com a règim de Franco o com a dictadura 

franquista? Quines diferències creieu que implica utilitzar una o altra 

forma de referir-nos a aquest període de la nostra història? 

 

ACTIVITAT 2. Repressió, foses comuns i camps de concentració (I). 

• Contextualització:  

Van ser moltes les persones represaliades, castigades, assassinades i 

enterrades en foses comuns no només durant la Guerra Civil, sinó també durant 

els primers anys de la dictadura franquista. 

Una dura repressió es va posar en marxa contra totes aquelles persones que 

havien donat suport al legítim govern de la II República i també a moltes altres 

pel fet de no compartir la imposada ideologia feixista, per tenir una orientació 

sexual diferent, etc. Persones innocents acusades pels seus propis veïns i 

capellans de les parròquies dels pobles, van ser perseguides, empresonades 

sense que se’ls proporcionés un judici just, condemnats a treballar forçadament 

en camps de concentració i, en molts casos, assassinades a sang freda i 

enterrades en foses comuns sense que les seves famílies sabessin on van 

acabar els seus cossos.  

Gràcies al testimoni de persones que van veure fets com els descrits, s’han pogut 

localitzar algunes de les foses, exhumar-les i donar noms i cognoms a les restes. 
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Fills i filles, nets i netes, germans i germanes que, per fi, han pogut recuperar les 

restes dels seus estimats i avantpassats i enterrar-los d’una manera digna.  

Tot i així, són moltíssimes les fosses que queden sense exhumar i molts 

descendents de les persones que es troben en elles enterrades que no saben 

què va ser dels seus avantpassats.  

• Materials:  

Mapa i localitzador de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, del 

Ministeri de Justícia:  

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm 

Mapa de les fosses comuns eldiario.es: https://desmemoria.eldiario.es/mapa-

fosas/ 

Testimoni de José Domínguez Núñez, qui va veure l’afusellament de 17 dones 

el novembre de l’any 1937: https://contrainformacion.es/80-anos-sin-las-17-

rosas-guillena/ 

• Desenvolupament de l’activitat:  

Organitzats en grups de quatre, els alumnes han de llegir el testimoni de José 

Domínguez Núñez, que l’any 1937, quan era un nen, va veure l’assassinat de 17 

dones, les restes de les quals varen ser recuperades pels seus familiars l’any 

2012. A partir de la reflexió sobre els fets, han de respondre les següents 

preguntes i justificar les seves respostes: 

- Creieu que és normal que hi hagi persones assassinades i que els seus 

familiars no sàpiguen ni hagin pogut recuperar les seves restes durant 

tants anys? 

- Si fóssiu familiars d’una persona assassinada durant la Guerra Civil o el 

Franquisme, voldrieu saber on es troben les seves restes i recuperar-les 

per a enterrar-lo dignament?  

- Creieu que és necessari que, des de les institucions de govern, es 

prenguin mesures en favor de la recuperació de la memòria d’aquestes 

víctimes? 

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm
https://desmemoria.eldiario.es/mapa-fosas/
https://desmemoria.eldiario.es/mapa-fosas/
https://contrainformacion.es/80-anos-sin-las-17-rosas-guillena/
https://contrainformacion.es/80-anos-sin-las-17-rosas-guillena/
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Posteriorment, amb l’ajuda dels mapes proporcionats, han d’escollir una 

comunitat autònoma i analitzar la situació de les fosses comuns que s’hi troben: 

quantes n’hi ha, si han estat exhumades, etc. 

 

ACTIVITAT 3. Repressió, foses comuns i camps de concentració (II). 

• Contextualització: 

Quan s’anomenen els camps de concentració, la primera idea que ens ve a la 

ment és l’Alemanya nazi i els malauradament coneguts camps d’Auschwitz, 

Ravensbrück, Mauthausen i un llarg etcètera.  

Molt presents en la memòria col·lectiva, no només de la població alemanya, sinó 

també de la resta d’Europa, es recorda la barbàrie, el maltractament i les 

condicions infrahumanes que van haver de patir milers de persones. Unes 

víctimes que han estat reconegudes degudament mitjançant el record d’uns fets 

històrics que mai no s’han de repetir.  

Malauradament, també a Espanya tenim la taca de la vergonya però aquesta, 

s’ha intentat amagar i enterrar amb una transició democràtica que no va voler 

afrontar totes les qüestions pendents.  

Van ser nombrosos els camps de concentració repartits en tot el territori nacional 

que durant els primers anys del franquisme van allotjar milers de persones. 

Mitjançant la por, el càstig i la fam pretenien acabar amb les ideologies contràries 

al nou règim: simpatitzants republicans i d’altres ideologies polítiques, persones 

que havien ocupat càrrecs en sindicats, etc.   

• Materials: 

Article i mapa del diari InfoLibre sobre els camps de concentració a Espanya 

durant el franquisme: 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/12/campos_concentracion_fra

nquismo_92751_1012.html 

 

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/12/campos_concentracion_franquismo_92751_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/12/campos_concentracion_franquismo_92751_1012.html


33 
 

• Desenvolupament de l’activitat: 

Treballant en grups de quatre, els alumnes han de realitzar una presentació on 

parlin de d’uns quants camps de concentració, de les condicions en què vivien 

les persones que allà van romandre, buscar testimonis de víctimes, etc.  

Han d’incloure també una reflexió sobre el tractament de les víctimes del nazisme 

a Alemanya i comparar-lo amb la situació espanyola, posant per escrit quines 

són les diferències que hi troben.  

 

ACTIVITAT 4. L’educació durant el franquisme  

• Contextualització:  

Quasi finalitzada la Guerra Civil, Franco acaba amb la lliure institució de 

l’ensenyament i es proposa establir una educació amb un marcat caràcter religiós 

mitjançant el control dels continguts, ja que necessita justificar el per què de la 

guerra i la creació d’una doctrina que introdueixi el seu règim com a sistema 

normal de la societat espanyola. A més, nens i nenes rebran una educació 

diferenciada i amb continguts curriculars dispars.  

En aquest context, dia 1 de març de 1939, per ordre del Ministerio de Educación 

Nacional, el Catecismo patriótico español es va declarar com a llibre de text 

escolar oficial a totes les escoles i d’obligatori aprenentatge.   

Escrit pel dominic Méndez Reigada, es tracta d’un petit volum i exemple clar del 

nacionalcatolicisme del principi del franquisme, redactat amb la intenció 

d’adoctrinar i donar fonaments al règim franquista a partir de la identificació entre 

religió i política.  

Entre les idees que es defensen, ressalten la justificació de la Guerra Civil 

explicada com “una lucha contra el bolchevismo internacional y la antipatria” i la 

descripció d’Espanya com “una, grande, libre, católica, imperial y madre de 

veinte naciones”.  

Com a enemics de la pàtria, assenyala el liberalisme, la democràcia, el judaisme, 

la maçoneria, el capitalisme, el marxisme i el separatisme, a més de considerar 
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les altres llengües (català, gallec i basc) com a dialectes “por su pobreza 

lingüística y filológica”.  

A més, Franco apareix definit i cala en la memòria dels nens de l’època com “el 

Caudillo, hombre providencial, puesto por Dios para levantar España”, ja que un 

catòlic espanyol s’havia de sentir al mateix temps patriota, el que significava la 

submissió a la persona de Franco com a representant de Déu.   

• Desenvolupament de l’activitat: 

Treballant en grups de quatre, els alumnes han de buscar informació sobre 

l’educació durant la dictadura franquista i l’han d’analitzar. Les opcions són 

múltiples: es poden centrar en els continguts dels llibres de text, el paper de 

l’Església catòlica dins l’educació, la distinció educativa per sexes, què 

s’estudiava a la matèria d’història, la coexistència d’altres llengües (català, basc, 

gallec)... Es tracta de que analitzin aquesta informació i que facin una 

comparativa amb el sistema educatiu actual, així com una reflexió sobre què en 

pensen d’un i l’altre.  

 

ACTIVITAT 5. La Guía de la buena esposa. 

• Contextualització:  

Tot i que durant la II República la situació de la dona a Espanya va millorar i 

avançar en l’àmbit públic, polític i professional, a partir de la Guerra Civil es van 

perdre tots aquests èxits. 

Durant la dictadura franquista, la dona era educada i se l’ensenyava per a la vida 

la llar i la correcta realització de les tasques domèstiques. Des de ben petites, 

se’ls explicava quines tasques havien de realitzar: cuinar, netejar i cuidar els seus 

germans petits per així ser bones mares en el futur.  

L’any 1953, Pilar Primo de Rivera va crear i publicar la Guía de la Buena Esposa, 

un manual que es repartia a les dones de la Sección Femenina quan realitzaven 

el Servei Social. Aquest manual constava de 12 “regles” que la dona havia de 

seguir per així “convertir-se en la dona que ell sempre ha somiat”, tal i com diu el 

llibre.  
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Realitzat de manera molt visual i clara, mitjançant la utilització de frases curtes i 

d’imatges que exemplificaven les idees manifestades, pretenia que la dona 

seguís una forma de vida lligada a la llar; i totes aquelles que no pretenguessin i 

aconseguissin ser aquest “model de dona”, no serien felices ni aconseguirien 

que el seu marit ho fos.  

Es tracta d’un model de dona tradicionalista, conservador i masclista que anava 

molt lligat a les línies del pensament catòlic, exaltant la feminitat de la dona, la 

seva submissió i l’esperit de sacrifici cap al seu marit. Així, la capacitat creativa i 

intel·lectual desapareixia i es convertia en una mena d’ombra i element decoratiu 

al costat de l’home de la casa.  

• Material: 

Guia de la buena esposa: 

http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf 

• Desenvolupament de l’activitat:  

Treballant en grups de quatre, en primer lloc els alumnes han de buscar 

informació sobre la situació de la dona durant la II República, quins avanços es 

van donar en matèria d’igualtat (política, educació, societat, etc.) 

Posteriorment, han de llegir, analitzar i debatre cadascuna de les regles que 

apareixen al manual Guía de la buena esposa i han de respondre una sèrie de 

preguntes:  

- Quina era la situació de la dona durant la II República?  

- Per què creieu que es va escriure aquest manual? Quina penseu que era 

la seva intenció? 

- Com definiríeu aquesta manera de pensar? Creieu que encara hi ha 

homes i dones que pensen així? 

- Acceptaríeu un model similar en l’actualitat? 

- Poseu en valor els avanços en matèria de drets i oportunitats referents a 

la igualtat de gènere en la societat espanyola actual. Penseu que s’ha 

aconseguit una igualtat plena? 

http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf


36 
 

Per a concloure l’activitat, treballant tot el grup-classe es crearà un llistat de 

normes per a garantir la igualtat entre homes i dones, referint-se als seus drets, 

funcions i oportunitats en la nostra societat. Es repartiran les normes per grups i 

cadascun d’ells realitzarà un pòster exemplificant-les i il·lustrant-les i es penjaran 

al passadís del centre educatiu.  

 

ACTIVITAT 6. Anuncis de televisió 

• Contextualització:  

La societat durant l’època franquista seguia un model clarament patriarcal. Com 

s’ha posat de manifest en activitats presentades anteriorment, les dones es 

limitaven a les tasques domèstiques i ja de nenes eren educades amb la intenció 

de ser únicament dona, esposa i mare. Mentre, els nens i homes tenien un paper 

dominant dins la societat, tant dins com fora de casa. 

Aquesta radicalització de la imatge de la dona sotmesa i separada de l’espai 

públic, dedicada a la seva llar, al seu marit i als seus fills com a úniques tasques 

atribuïdes, arribava de manera normalitzada a totes les llars a través de la 

televisió mitjançant anuncis publicitaris.  

I els anuncis publicitaris de l’època no només justifiquen aquesta ideologia 

masclista, sinó que van més enllà arribant, fins i tot, a justificar el maltractament 

de les dones per part del seu marit.  

Potser avui en dia les idees que transmeten ens resulten ridícules i intolerables, 

però hem de conèixer que, no fa tant, aquella era la realitat del moment.  

• Material: 

Anunci Cocinas Corcho: https://www.youtube.com/watch?v=EJWGpd6UmSQ 

Anunci Crema Ponds: https://www.youtube.com/watch?v=lmQuc3r8ujM 

Anunci Coñac Soberano: https://www.youtube.com/watch?v=jqrrOeH6STI 

• Desenvolupament de l’activitat:  

Organitzats en grups de quatre, els alumnes han de visualitzar els anuncis de 

Coñac Soberano, Cocinas Corcho i les cremes i productes de bellesa Ponds, 

https://www.youtube.com/watch?v=EJWGpd6UmSQ
https://www.youtube.com/watch?v=lmQuc3r8ujM
https://www.youtube.com/watch?v=jqrrOeH6STI
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prenent nota de les frases que més els criden l’atenció amb la intenció de 

reflexionar sobre les següents preguntes:  

- Quines idees us transmeten aquests anuncis?  

- Quin paper se li dona a la dona? 

- Què penseu de la violència de gènere i de la justificació que se’n fa a 

l’anunci de Coñac Soberano? 

Posteriorment, han de buscar i analitzar alguns anuncis publicitaris actuals de 

productes de neteja, electrodomèstics d’ús domèstic i productes de bellesa i han 

de preparar una breu exposició oral sobre els anuncis que han treballat, 

comparant-los amb els anuncis d’època franquista. 

Es tracta de que reflexionin sobre les diferències que hi troben, si creuen que la 

imatge i el paper de la dona ha canviat, si la consecució de la igualtat entre 

gèneres és sempre una realitat o no, etc.  

 

ACTIVITAT 7. L’homosexualitat durant la dictadura franquista. 

• Contextualització:  

Durant la dictadura franquista ens trobem davant de la idea d’una masculinitat 

estereotipada caracteritzada per el domini i el poder i una única opció sexual: 

l’heterosexualitat.  

Donat aquest context, l’homosexualitat és considerada un perill i una conducta 

delictiva que era perseguida i castigada social i políticament. Les persones 

homosexuals eren perseguides i condemnades a presó o a camps de 

concentració amb la idea de “reeducar-los”.  

• Material: 

Documental “Fills del silenci”: https://www.youtube.com/watch?v=52nUl2wiXJY. 

Testimoni d’Antoni Ruiz, un home homosexual (min. 25-27). 

Article a El País sobre el testimoni, més detallat, del mateix home: 

https://elpais.com/politica/2018/12/20/diario_de_espana/1545320992_491713.h

tml 

https://www.youtube.com/watch?v=52nUl2wiXJY
https://elpais.com/politica/2018/12/20/diario_de_espana/1545320992_491713.html
https://elpais.com/politica/2018/12/20/diario_de_espana/1545320992_491713.html
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• Desenvolupament de l’activitat:  

A partir del testimoni d’un home homosexual repressaliat durant la dictadura 

franquista, els alumnes han de fer una comparativa entre la situació que va viure 

i la situació actual de les persones homosexuals a Espanya. 

Posteriorment, han de realitzar una recerca per Internet sobre la situació del 

col·lectiu LGTBI a altres països (Anglaterra, França, Rússia, Polònia, EEUU, 

Mèxic, Taiwan, Xina) i una reflexió sobre la importància del reconeixement dels 

seus drets.  

A més, han de fer una valoració personal sobre les creences que, sense 

fonamentació científica, defensen la idea d’una cura de l’homosexualitat 

(teràpies reversives, electroshock, etc.).  

 

ACTIVITAT 8. Cançons contra la dictadura i la repressió franquista.  

• Contextualització:  

A partir de l’apertura de les fronteres i la conseqüent arribada d’inversions 

estrangeres a Espanya als anys 60, es comença a donar una situació favorable 

per a que la societat comenci a exigir uns drets i llibertats dels que gaudeixen a 

la resta de països europeus.   

Tot un conjunt de reivindicacions de caràcter polític i cultural tenen lloc en aquest 

context: revoltes estudiantils a les universitats, organitzacions i associacions 

obreres clandestines que intenten desmuntar el sindicalisme vertical i també la 

celebració de trobades i concerts d’artistes de la talla de Raimon, Lluís Llach o 

Joan Manuel Serrat, que mitjançant la lletra de les seves cançons donen veu a 

moltes queixes de la situació del moment 

Mitjançant les “cançons de protesta” es disfressaven les paraules i així eludien 

la censura. Parlaven de llibertat, terme prohibit expressament, a través de la seva 

suggestió i vinculació amb altres elements, així com de la reivindicació de les 

identitats culturals que eren perseguides.  
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La celebració dels seus concerts eren prohibits o si es permetien, la presència 

policial i repressiva feia irremeiable que sorgissin enfrontaments entre els 

assistents i la policia.  

• Material: 

L’estaca, Lluís Lach: https://www.youtube.com/watch?v=nBPNVXpyT3o 

Al vent, Raimon: https://www.youtube.com/watch?v=y-sTyTIevlg 

Gallo Rojo, Gallo Negro, Chicho: https://www.youtube.com/watch?v=-

41zdnkm4GA 

Vientos del pueblo, Los Lobos: 

https://www.youtube.com/watch?v=NL_G63oPGGo 

Canto a la libertad, José Antonio Labordeta: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGKLuTEC9qI 

Para la libertad, Joan Manuel Serrat: 

https://www.youtube.com/watch?v=grdTe5IZqkY 

Can de palleiro, Benedicto e Bibiano: 

https://www.youtube.com/watch?v=uKzgTn2KbxU 

 

• Desenvolupament de l’activitat: 

Treballant en grups de quatre, els alumnes han de buscar què són les “cançons 

de protesta”, quins varen ser els seus cantautors més representatius i què volien 

aconseguir mitjançant elles. 

Escolliran i escoltaran una de les cançons proposades i prepararan una 

presentació que exposaran explicant el significat de les mateixes mitjançant 

l’anàlisi de les seves lletres i les conseqüències que van tenir com a eina contra 

la repressió franquista.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBPNVXpyT3o
https://www.youtube.com/watch?v=y-sTyTIevlg
https://www.youtube.com/watch?v=-41zdnkm4GA
https://www.youtube.com/watch?v=-41zdnkm4GA
https://www.youtube.com/watch?v=NL_G63oPGGo
https://www.youtube.com/watch?v=HGKLuTEC9qI
https://www.youtube.com/watch?v=grdTe5IZqkY
https://www.youtube.com/watch?v=uKzgTn2KbxU
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ACTIVITAT 9. Alemanya i Espanya: dos maneres de superar el seu passat. 

• Contextualització: 

El tractament de la memòria història a Espanya varia molt si la comparem amb 

altres països, com són l’exemple d’Alemanya o Itàlia, on està prohibit per llei 

l’exaltació i apologia al nazisme i al feixisme, essent castigats inclús per penes 

de presó.  

A Espanya, en canvi, ens trobem en una situació completament diferent on les 

apologies i l’exaltació al règim franquista i a la pròpia figura del dictador Franco 

estan normalitzades a través d’actes i la utilització de les simbologies que el 

caracteritzaren, com per exemple la bandera.  

Potser aquesta és l’assignatura pendent des del punt de vista legislatiu al nostre 

país, ja que mentre es permetin aquest tipus d’homenatges, estem permetent la 

perpetuació, permanència i legitimació d’un règim antidemocràtic i, per tant, 

estem formant una memòria col·lectiva que queda lluny de ser exemplar.  

• Desenvolupament de l’activitat:  

Organitzats en grups de quatre, els alumnes han de buscar informació sobre les 

similituds i diferències en el tractament de la memòria històrica a Alemanya i 

Espanya: l’ús de la simbologia (banderes, noms de carrers, estàtues 

honorífiques, monuments, etc.), la celebració d’actes de commemoració d’alguns 

fets, l’enaltiment d’alguns personatges històrics, etc. i quines conseqüències a 

nivell legal i social comporten (si existeix una legislació que penalitzi aquests 

actes i com els veu la societat). 

Un cop llegida i analitzada la informació, el grup-classe procedirà a fer un debat 

sobre què en pensen vers el tractament de la memòria històrica a aquests dos 

països i si consideren que és necessari fer alguns canvis en matèria legislativa.  
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ACTIVITAT 10. Reflexió: Els drets i les llibertats són inamovibles? 

• Contextualització: 

Després d’haver treballat les activitats referents a la Memòria Històrica mitjançant 

l’anàlisi i reflexió dels esdeveniments polítics i els diferents aspectes de la vida 

quotidiana, els alumnes procediran a fer una reflexió a manera de conclusió. 

Donat que en l’actualitat prenen força alguns moviments polítics i socials que, de 

vegades, posen en dubte la garantia d’alguns drets i llibertats, és necessari que 

els nostres joves, que representen el futur de la participació política, reflexionin 

sobre els mateixos.  

• Desenvolupament de l’activitat: 

Treballant de manera individual, cadascun dels alumnes realitzarà una redacció 

on doni la seva opinió argumentada a partir de la següent pregunta: les llibertats 

que coneixem i de les que gaudim són inamovibles? En base a això, consideres 

important conèixer el nostre passat històric, polític i social? 

La necessitat de donar nom i cognoms a les restes de les persones represaliades 

i afusellades durant la dictadura franquista; els drets de les dones aconseguits 

durant la II República i el seu posterior paper durant la dictadura; l’educació i la 

religió; la llibertat d’expressió; i la lliure unió entre persones i el matrimoni entre 

persones del mateix sexe, i la resta de temàtiques tractades en les activitats 

anteriors han de servir per a fer una reflexió final sobre la importància de la 

memòria històrica i el coneixement de la mateixa. 
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V. VALORACIÓ PERSONAL 

Amb la intenció de donar explicació a un tema que m’ha preocupat sempre com 

a historiadora i com a ciutadana, he trobat en l’estudi i la reflexió de la memòria 

històrica en l’educació la resposta a alguns dels meus dubtes. I és que per 

primera vegada, m’he plantejat el tema més enllà de l’estudi historiogràfic i he 

entrat en un nou àmbit per a mi: l’educació.  

Mitjançant la realització de l’estat de la qüestió, considero que he posat de 

manifest que es tracta, memòria històrica i educació, de dues qüestions 

completament relacionades. És més, que estan unides i que d’una, en gran 

mesura, en depèn l’altra. 

Tot i que molts factors influeixen en la formació de la memòria col·lectiva d’una 

societat, com poden ser els discursos polítics o els mitjans de comunicació, és 

un fet que l’educació també hi juga un paper clau.  

Potser els altres dos es poden permetre vetllar pels seus interessos mitjançant 

la utilització de la història amb finalitats polítiques i econòmiques, però l’educació 

mai no hauria de caure en aquesta mala pràctica, que tant comú ha estat i 

segueix essent. Tota una eina que si no s’utilitza amb finalitats que responguin a 

la objectivitat i uns valors ètics, pot convertir-se en el pitjor enemic de la 

democràcia.  

En termes educatius, quan parlo d’història considero que hi ha un gran encert en 

el currículum, i és la referència que es fa a l’assoliment de les competències 

socials i cíviques en quant a la identificació de conceptes ètics relatius a la 

democràcia, la igualtat, la no-discriminació i els drets humans en l’organització 

política, econòmica i social, tant d’Espanya, com d’Europa i com de la resta del 

món. 

Aquests valors o competències, que per a mi es poden englobar en un únic terme 

que és democràcia, són fonamentals per a tots els ciutadans i ciutadanes si 

volem continuar vivint en llibertat i gaudint dels drets que s’han aconseguit fins a 

dia d’avui. No obstant, actualment estem assistint a l’auge de certs moviments 

polítics i socials que posen en dubte alguns d’ells i que s’atreveixen, fins i tot, a 
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legitimar el nostre passat més recent caracteritzat per un règim dictatorial, que 

mai no serà justificable.  

Davant d’aquesta situació, és necessari que donem el valor que li pertoca a 

l’educació i al poder que aquesta ha de tenir davant els tremolors de la 

democràcia.  

En aquest sentit, és un fet que existeixen unes mancances al quant al 

coneixement del nostre passat més recent, i és que molts alumnes acaben 

l’educació secundària obligatòria sense saber què va passar exactament, quina 

relació tenen entre sí tots els diferents períodes que se’ls planteja com si de fets 

independents es tractessin i quines varen ser les conseqüències reals d’una 

dictadura que fins a dia d’avui, continua essent legitimada i celebrada en alguns 

àmbits.  

A partir d’aquesta situació i de l’estudi de l’estat de la qüestió, he constatat que 

els principals problemes educatius que trobem en l’àmbit de la història i la 

memòria històrica, és la preeminència de la metodologia tradicional a les aules i 

la utilització del llibre de text com a únic recurs didàctic.  

El primer, perquè consisteix en memoritzar una sèrie de fets i esdeveniments 

resumits al límit i que no s’aprofundeixen i ni tan sols es correlacionen; i el segon, 

perquè la informació que es troba recollida als manuals escolars no respon als 

avanços historiogràfics dels últims anys en torn a l’estudi del període franquista.  

Tot i que el tema en qüestió no es tracta de manera útil per a l’aprenentatge 

històric, les principals mancances que hi he detectat han estat, principalment, en 

matèria social. Mentre que els llibres fan referència a una cronologia de tipus 

polític i algunes referències al sistema econòmic, la part social queda oblidada. I 

és precisament aquesta, la que no podem oblidar i la que posa en valor els drets 

i les llibertats democràtiques.  

Per aquest motiu, la proposta d’activitats que he realitzat té com a objectiu 

minimitzar aquestes mancances, a més de posar de manifest que estudiar i 

aprendre història d’una altra manera és possible, parlant en termes 

metodològics. Així doncs, considero que tant una com l’altre s’han aconseguit i 

que són perfectament aplicables en les aules de 4t d’ESO dels centres educatius.  
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Mitjançant els recursos dels que disposem actualment, referint-me principalment 

a la quantitat d’informació que ens dona Internet, he intentat desenvolupar una 

sèrie d’activitats basades en l’anàlisi i la reflexió de la mateixa per a tractar temes 

molt diversos que van des de l’ús correcte de la terminologia que utilitzem i les 

connotacions que té, la repressió de la dictadura que en molts casos s’intenta 

minimitzar, l’educació durant el règim dictatorial, així com el paper de la dona a 

través de la utilització de diferents fonts, sobre l’homosexualitat o la formació 

d’una cultura democràtica a través de diferents manifestacions culturals com són 

les cançons que cridaven per la llibertat d’un poble que ja no admetia continuar 

sotmès a la privació dels valors democràtics.  

En quant a la realització d’aquesta proposta, per a mi és només el començament 

ja que la meva intenció serà, en un futur, dissenyar tota una unitat didàctica 

referent a la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista i la Transició 

democràtica com un tot i, alhora, tractant totes les seves particularitats. Per 

qüestió de temps i de limitació de pàgines, no m’ha resultat possible 

desenvolupar tota aquesta proposta, però soc molt conscient de la necessitat de 

realitzar-la per si un dia arribo a ser mestre.  

Potser els nostres alumnes no recordaran dates concretes, i és que avui en dia 

les tenim a un sol click; però el que sí que hem de garantir els mestres, és que 

els valors democràtics i les llibertats siguin apresos i valorats, ja que no son 

inamovibles, i que hem de conèixer el nostre passat per a poder entendre i 

valorar el nostre present. És aquesta la principal finalitat d’aprendre i d’estudiar 

la Història.  
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VII. ANNEXOS 

 

ANNEX I. MATERIALS UTILITZATS PER A DESENVOLUPAR LA PROPOSTA 

D’ACTIVITATS. 

Activitat 2. Repressió, foses comuns i camps de concentració (I). 

 

Mapa foses comuns Ministeri de Justícia (captura de pantalla)27: 

 

                                                           
27 https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm 

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
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Mapa foses comuns eldiario.es (captura de pantalla)28: 

 

 

Testimoni de José Domínguez Núñez sobre l’assassinat de 17 dones29 : 

Eran sobre la diez de la mañana cuando sentimos los tiros, pero en vez de salir 

corriendo como los demás, nos subimos en unos olivos para ver qué ocurría allí 

dentro”.(…). El Moña, cuando las mujeres trataban de esconderse en los nichos 

excavados en la tierra, las cogía por los pelos y las ponía para que las mataran 

(…).Había una chillina de mujeres… Todas ellas trataban de esconderse. Y ellos 

tiraban desde la cancela. Todos tenían fusiles. Eran de la Falange. Eran doce o 

                                                           
28 https://desmemoria.eldiario.es/mapa-fosas/ 
29 https://contrainformacion.es/80-anos-sin-las-17-rosas-guillena/ 

https://desmemoria.eldiario.es/mapa-fosas/
https://contrainformacion.es/80-anos-sin-las-17-rosas-guillena/
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trece, dos o tres de ellos eran Guardias Civiles. (…). Cuando terminaron, nos 

fuimos. (…) ellas están enterradas allí, a la entrada, a la izquierda, en una fosa 

(…) me acuerdo muchas veces. Yo era un chiquillo y siempre me he dicho cómo 

es posible que haya gente que haga eso con otras personas. Una de ellas iba 

embarazada, con un barrigón así… Yo vi a aquellas mujeres. Yo no sabía que 

eran de Guillena. De eso me enteré al día siguiente. (…). Eso pasó 

aquí…hicieron todo lo que quisieron.(…) Yo escuchaba los chillidos que pegaban 

las mujeres allí. Había uno que se llamaba Moña, que las cogía y las arrastraba 

y las sacaba allí en medio para que las mataran. Ellos estaban en la puerta. Yo 

no sé si tenía el cerrojo echado. Allí estaban ellos con los fusiles o las metralletas. 

Habría siete, ocho o diez. Había de Falange, algunos paseando. Algunos de 

paisano. Guardias Civiles no recuerdo yo que hubiera. Los Falange esos, yo no 

conocía a ninguno. Si hubieran sido los cabecillas de aquí, que estarían en 

complot porque si no, no lo hacen aquí, los hubiera conocido. Yo a ellos no los 

conocí. (…) Eran dieciocho. Dieciocho mujeres (…) Tiraban desde la puerta. 

Como el cementerio estaba antes todo liso. Apenas una mijita de tierra así que 

no levantaba ni una cuarta. Y las mujeres, las pobres, en la mijita esa que había 

se metían, se tiraban a tierra…hasta que el otro llegaba y las sacaba allí en 

medio. Cuando estaba allí en medio, bon bon y… fuera (…). Yo no sé si llegó a 

violarlas o no, pero allí no había nadie que viera eso. Yo no creo que un tío que 

esté viendo una tía muerta, quiera violarla encima. Aunque un desertor de esos 

es capaz de todo, porque ese tío ni tiene cabeza ni tiene ná. (…). Me dio por 

contarlas: dieciocho. Mayores, más mayores y nuevas. Una parecía que tenía ya 

bastante edad, pero después había unas pocas, más de la mitad, que eran todas 

chavalotas nuevas. De 25, 30, 40…y menos. 
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Activitat 3. Repressió, foses comuns i camps de concentració (II). 

 

Mapa camps de concentració infoLibre (captura de pantalla)30: 

 

 

                                                           
30 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/12/campos_concentracion_franquismo_92751
_1012.html 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/12/campos_concentracion_franquismo_92751_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/12/campos_concentracion_franquismo_92751_1012.html
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Activitat 5. La Guía de la buena esposa. 

Imatges de la Guía de la buena esposa:31 

  

        

      

      

                                                           
31 http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf 

http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf
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Activitat 7. L’homosexualitat durant la dictadura franquista. 

Testimoni d’Antoni Ruiz a un article de El País: 

Antoni Ruiz conoce bien la oscuridad. Hasta los 17 años vivió encerrado en su 

secreto y, cuando destapó sus intimidades, fue enviado a prisión por “invertido”. 

“Quería ser yo mismo, así que lo conté en casa. Mi madre consultó con su 

hermana y esta con una monja, que me denunció”. 

La sociedad de aquellos años era muy conservadora. Existían unas arraigadas 

costumbres católicas y el canon de la familia tradicional se convirtió en una 

imposición. La homosexualidad se consideraba un delito por el que fueron 

castigados miles de personas. Franco reinterpretó en los cincuenta la Ley de 

Vagos y Maleantes, aprobada durante la II República para tratar con dureza los 

comportamientos antisociales de vagabundos y proxenetas. El dictador decidió 

sustituirla en 1970 por la Ley de Peligrosidad Social, que invitaba a reprimir con 

dureza la homosexualidad. Ruiz sufrió aquella norma en sus propias carnes. 

Durante meses, sin juicio alguno, divagó por distintas cárceles: la Modelo de 

Valencia, la de Carabanchel y otra en Badajoz. 

“Convivía con ladrones y asesinos, pero yo solo era un niño”, rememora Ruiz, 

que pertenecía a una familia humilde y republicana. Un sacerdote intercedió por 

él. Lo dejaron en libertad el día que cumplía los 18 años. Todavía tendría que 

sufrir un año de destierro de su Chirivella natal. “Lo hacían para que no tuviera 

contacto con las personas que conocía, por si eso curaba mi homosexualidad”. 

Durante su presidio le sacaban cada noche para que denunciara a otros como 

él. Nunca lo hizo y eso le costó algunas palizas. Otros corrieron peor suerte y 

fueron confinados en Tefía, en Fuerteventura, un campo de concentración 

exclusivo para homosexuales donde picaban piedra con la intención de ser 

“reeducados”. Su último superviviente, Octavio García, murió en julio, pero antes 

compartió sus testimonios, que también forman parte del cómic. 

 


