
 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries PBR, DEBEQ, FI, MQD, 
ACOM, RDG, AREM, ARIE, INEFC, AMIC, EXCAVA, ARAI i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 

d'ensenyament formal i no formal 
DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 

Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 

violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 Aprenentatge i avaluació objectiva de temes de Geografia i Història de Catalunya a l’E.S.O a través d’estratègies 
didàctiques basades en l’ús de noves tecnologies.  

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Cristòfol-Albert 

Cognoms 
Trepat i Carbonell 



 

Correu electrònic 
ctrepat@ub.edu 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona 
 
 

Número d’expedient  
10040 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
aprenentatge, història, ESO, avaluació, TAC 

Data de presentació de la justificació  
29/06/08 
 



 

 
 
Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte de recerca ha consistit, en primer lloc, en l'elaboració prèvia de materials en suport paper combinats 
amb una presentació de powerpoint per a l'aprenentatge del tema de la guerra civil espanyola (1936-1939) d'acord amb 
les prescripcions del currículum corresponent a l'alumnat de 4t d'ESO.  En aquesta primera fase hi han col·laborat 
professors de Secundària de l'equip de recerca. Aquests materials, totalment originals, han consistit en: a) un disseny 
didàctic per al professorat; b) un quadern de 38 pàgines a color de material fungible per a l'alumnat ; i c) un CD on hi 
havia el powerpoint estretament relacionat amb el quadern de l'alumnat (amb indicacions a cada diapositiva sobre el 
seu ús didàctic). En una segona fase, aquests materials i el seu ús a l'aula s'han presentat en sessions de formació del 
professorat de Secundària (30 centres participants) en el marc del seminari permanent del grup de recerca consolidat 
DHIGECS de la Universitat de Barcelona. En una tercera fase aquests materials s'han experimentat en 11 centres de 
Secundària (nou de públics i dos de concertats) durant el darrer trimestre del curs 2007-2008. Les enquestes i la posta 
en comú del professorat participant, i les qualificacions de la mateixa avaluació de correcció objectiva palesen que el 
professorat ha resolt positivament problemes de motivació i atenció, ha superat la resistència a la utilització de les TAC 
a l'aula (molts era el primer cop que ho feien) i els resultats d'aprenentatge han estat millors que en altres grups instruïts 
pel mateix professorat. Els altres grups tenien el mateix professor i s'hi proposava l'estudi del mateix contingut. Així, 
doncs, la recerca efectuada mostra i avala que aquest procediment d'interactuació del professorat amb powerpoint i 
materials fungibles en suport paper és un bon recurs didàctic. Els materials utilitzats --tant els materials per a l'alumnat 
com el powerpoint-- quedaran disponibles a la web del grup (www.dhigecs.org) on actualment hi ha penjats per a ús 
públic de tot el professorat els materials corresponents a d'altres convocatòries que han disposat d'ajuts de l'ARIE i que 
ja han estat experimentats. (http://dhigecs.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=72)  



 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This research project consisted, in its first phase, in the development of materials in paper format combined with a 
presentation in PowerPoint for the learning of the Spanish civil war (1936-1939) in accordance with the curricular 
specifications of 4th of ESO. This first phase of the project involved the collaboration of teachers from Secondary 
School. The materials developed were completely original and consisted in: a) a didactic design for the teaching staff; b) 
a 38 page colour notebook for the students; and c) a CD with the PowerPoint file which was closely related to the 
student notebook (including indications on each slide about its didactic use). In a second phase, these materials and 
their use in the classroom were presented in training sessions for teaching staff from Secondary School (30 centres) 
within the framework of the permanent seminar of the consolidated group of research DHIGECS from the University of 
Barcelona. In a third phase, these materials were tested in 11 centres of Secondary School (nine public and two 
concerted) during the last term of course 2007-2008. The surveys and the group discussions of the participating 
teaching staff, and the qualifications of the same evaluation with objective correction showed that the teaching staff was 
able to solve problems of motivation and attention, that they overcame the resistance to the use of TAC in the classroom 
(for many of them this was the first time) and that the learning results were better than in other groups trained by the 
same teaching staff. The other groups had the same teacher and the study of the same contents was proposed. Thus, 
our research shows that this interrelation method of the teaching staff with PowerPoint and paper format is a good 
didactic resource. The materials used – including the materials for the students as well as the PowerPoint file—will be 
made available on the web page of the group (www.dhigecs.org) where  materials from previous calls from ARIE and 
already uploaded for public use of all the teaching staff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Durant l’any 2006 el grup DHIGECS va sol·licitar un ajut per valor de 6.000 € a fi de continuar 
un projecte de recerca iniciat l’any anterior (ARIE 2005) que tenia per finalitat, en continuïtat 
amb l’anterior curs, d’elaborar materials d’aprenentatge basats en el programa powerpoint (i 
d’altres de presentació) en dos temes d’història de quart d’ESO i per al batxillerat (la Segona 
República i la Guerra Civil espanyola)  i experimentar-lo en la pràctica amb alumnat de onze 
centres, alhora que la seva gestió i el seu ús didàctic es presentaven en sessions de 
formació del professorat de Secundària dins del seminari permanent del grup de recerca 
consolidat DHIGECS de la Universitat de Barcelona. La tasca d’elaboració dels materials es 
va realitzar per part de l’equip de recerca entre l’octubre del 2007 i el febrer del 2008. Les 
presentacions es van realitzar durant el mes de març del 2008 i la seva experimentació a 
l’aula s’ha dut a terme entre el mes d’abril i el mes de juny del mateix any. Les enquestes i 
valoracions de la correcció objectiva s’han buidat durant la segona quinzena de juny, havent-
se realitzat la posta en comú del professorat participant el dia 25 de juny, data en què es clou 
definitivament la recerca empresa.  
 
El projecte tenia 7 objectius. S’especifiquen a continuació:  

 
1. Elaborar en suport CD-ROM estratègies didàctiques de dos temes d’Història per a quart 

curs de l’ESO i per al Batxillerat: la Segona Rpública i la Guerra Civil  
 
2. Elaborar en suport paper materials didàctics fungibles de cadascun dels dos temes, en 

color quan s'escaigui,  per a cada alumne/a de l'experiència i de cadascun dels temes 
objecte del treball a l'aula a fi de combinar-los amb el disseny del powerpoint, evitant així 
que la nova tecnologia sigui un instrument de presentació passiu. 

 
3. Elaborar una prova de correcció objectiva en funció dels objectius dissenyats per a cada 

tema dels quals es realitzin materials en suport de CD-ROM.  
 
4. Experimentar en sis centres els materials dissenyats i les proves de correcció objectiva en 

el decurs de l'any acadèmic. 
 
5. Avaluar els resultats obtinguts a finals del curs en els temes objecte de treball a l'aula amb 

powerpoint comparant-los amb grups de control de perfil acadèmic i sociològic similar. 
 
6. Analitzar les dades de les enquestes  inicials i finals, així com de les proves d'avaluació  

amb els resultats d'aprenentatge i les entrevistes a una mostra significativa de l'alumnat i 
professorat participant i publicar-ne els resultats obtinguts, assenyalant dificultats i encerts 
a tenir en compte per a properes innovacions i recerques en el mateix àmbit. 

 
7. Verificar i valorar els resultats pel que fa a la utilització de les TAC per part del professorat 

experimentador, en principi triat entre persones que habitualment no les utilitzen a l’aula, 
per tal de proposar una nova forma de formació permanent.  

 
 
Tots aquests objectius s’han dut a la pràctica amb les següents modificacions:  
 
a) Atès que el pressupost no va pujar a la quantitat demanada, es va haver de retallar la 

realització de dos temes en un (es va suprimir la Segona República i només es va 
dissenyar una unitat sobre la Guerra Civil espanyola). 

 



 

b) També vàrem haver de renunciar a l’objectiu número 6. Els resultats de la recerca es van 
basar en dos instruments: el passi d’una mateixa prova de correcció objectiva corregida 
amb la mateix fórmula, una enquesta extensa al professorat participant i, finalment, una 
sessió d’aquest mateix professorat constituït en grup de discussió per identificar 
sistemàticament els elements explicatius. 

 
Per tal d’assolir els dos primers objectius es va procedir a efectuar una programació de la 
unitat didàctica “La guerra civil espanyola”. Aquesta programació va seguir el següent 
esquema:introducció, competències específiques, contingut conceptual, procediments, 
objectius didàctics, els punts forts de la unitat, la cronologia bàsica, el vocabulari 
històric d’interès per a la formació ciutadana i  l’avaluació d’assaig obert. S’adjunta el 
document de la programació en suport paper. A més també és consultable en el CD rom que 
també s’adjunta (Annex 1). 
 
A continuació es va procedir a realitzar el material en suport paper i el powerpoint seguint 
l’esquema de la programació. Ha estat potser la tasca més feixuga de realitzar. El quadern 
de material fungible es va dissenyar de tal manera que cada doble pàgina tingués 
explicacions (en fons groc) i activitats sobre fonts (textuals --en fons verd--, gràfiques, 
estadístiques, frisos cronològics, fotografies, etc.) tot deixant marca assenyalat per tal que 
l’alumnat tingués espai per escriure-hi. Cada doble pàgina es corresponia a una o més 
diapositives del powerpoint. Així, per exemple, si sobre un text es proposava el subratllat 
d’idees principals, el text en pantalla amb un clic i per paràgrafs permetia visualitzar una 
proposta de subratllat que podia ser motiu de diàleg o debat amb l’alumnat. Si es proposava 
la realització d’un mapa històric, el powerpoint permetia per cada instrucció donada 
visualitzar el resultat, tot permetent diverses possibilitats de treball segons l’hàbit del 
professorat.  
 
El resultat ha estat un quadern fungible de 38 pàgines imprès a color per a cada alumne/a 
participant a l’experiència i un powerpoint dissenyat en relació al material fungible i a la 
programació. El quadern de l’alumnat presentava diverses activitats d’ampliació per tal de 
poder matisar la feina de l’alumnat en diversos ritmes d’aprenentatge. Tant el quadern com el 
powerpoint s’adjunten a aquesta Memòria en suport paper en el CD corresponent.  
 
El tercer objectiu comportava la realització d’una prova de correcció objectiva que, passada 
a tot l’alumnat, ens permetés establir algun tipus de comparació sobre els resultats 
d’aprenentatge, atès que per a la correcció s’aplicava la mateixa fórmula. S’adjunta la prova 
de correcció objectiva en suport paper a aquesta mateixa Memòria.  
 
El conjunt de materials i el seu ús didàctic, com s’ha dit, es va presentar en les sessions de 
formació del seminari permanent de professors de Secundària que organitza el grup 
DHIGECS. En les sessions de presentació hi van ser presents vint-ivuit professors els noms 
dels quals així com el centre s’esmenten a continuació.  
 
 

Professor/a  IES o Centre 
Alfons GARCIA RODRIGUEZ  Berenguer d’Entença 
Isabel FERNÁNDEZ LILLO  Berenguer d’Entença  
Dolors FREIXENET MAS  Esteve Terrades 
Rosa Maria AZNAR GARCIA  Esteve Terrades 
Marta GARCIA CATALAN  IESM Ferran Tallada 
Ana Isabel MANCHO i RUIZ  ‐‐ 
Joan Carles LUQUE  IES Lluís Companys 
Carme FLORENSA  IES “Vilassar de Mar” 
Maria Jesús MONTER  IES “Pau Casals” 
Montserrat PRAT   IES “Ramon Coll i Roda” 
Concha FUENTES  Maristes Champagnat 
Sebastiana BOTE REBOLLO  IES Front Marítim 
Montserrat PALOMAR SANZ  IES “Anna Gironella de Mundet” 
Anna MORENO GÓMEZ  IES “Milà i Fontanals” 
Carles IZCARA CAYUELA  IES “Emperador Carles” 



 

Emilio MANSO DIEZ  IES “Goya” 
Carme CASAS ROMEO  IES “Corbera de Llobregat” 
Elvira FERNÀNDEZ NÚÑEZ  IES “Vázquez de Montalbán” 
Carme HERRAIZ  IES “J.M. Zafra” 
Maria del Mar ORRIOLS  JOVIAT (Manresa) 
Xavier MOYANO  (substitucions de Secundària) 
Júlia SANTIAGO IES “Ventura Gassol” 
Maria Jesús LABRANA IES Rubió i Ors 
Àlex ESCUDER i CANO IES REGUISSOL 
Maria Victòria RUBIO IES “Bernat el Ferrer” 
Blanca DEUSDAD AYALA SES “Ernest Lluch” 
Antonio VEGA  (alumne programa de doctorat) 
Montserrat ROVIRA BACH JOVIAT (Manresa) 

 
 
El quart i cinquè objectiu es va dur a terme en el darrer trimestre del curs 2007-2008. 
S’esmenta en el quadre que ve a continuació els noms dels professors i professores, els 
centres i el nombre d’alumnes que hi ha participat. En total ha estat 368 alumnes, onze 
centres i tretze professors. Als quals caldria afegir els 60 alumnes i dos professors de l’IES 
“Rubió i Ors” que, tot i no disposar del material en color perquè no hi havia més pressupost, 
van fotocopiar pel seu compte el material en blanc i negre i també van fer l’experiència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els darrers objectius s’han assolit mitjançant el buidatge de l’enquesta del professorat els 
resultats de la qual, per la seva importància a l’hora de valorar l’experiència, es reprodueixen 
íntegrament a continuació.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor/a  Nombre alumnes  IES o Centre 
Dolors FREIXENET MAS  30  Esteve Terrades 
Rosa Maria AZNAR GARCIA    Esteve Terrades 
Montserrat PRAT   30  IES “Ramon Coll i Roda” 
Concha FUENTES  30  Maristes Champagnat 
Sebastiana BOTE REBOLLO  40  IES Front Marítim 
Montserrat PALOMAR SANZ  20  IES “Anna Gironella de Mundet” 
Carles IZCARA CAYUELA  21  IES “Emperador Carles” 
Carme CASAS ROMEO  30  IES “Corbera de Llobregat” 
Carme HERRAIZ  30  IES “J.M. Zafra” 
Maria del Mar ORRIOLS  77  JOVIAT (Manresa) 
Montserrat ROVIRA BACH    JOVIAT (Manresa) 
Júlia SANTIAGO 30 IES “Ventura Gassol” 
Àlex ESCUDER i CANO 30 IES REGUISSOL 
Maria Victòria RUBIO 30 IES “Bernat el Ferrer” 



 

AVALUACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939) 
 

RESULTATS SISTEMATITZATS DEL BUIDATGE DE L’ENQUESTA 
 

BLOC A: ANÀLISI i VALORACIÓ DEL MATERIAL DE L’ALUMNAT 
 
 
1. CONTINGUT  GENERAL  DE LA UNITAT:  (valoració de l’1 al 10, cada apartat) 
 

• Adequació dels continguts als coneixements dels alumnes:  
 

o Grau de dificultat (essent 10 molt difícil i 1 molt fàcil):  
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 
IES BERNAT EL FERRER 7 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 6 
IES VENTURA GASSOL  6 
IES CORBERA 6 
IES REGUISSOL 7 
IES M ANNA  GIRONELLA  5 
MARISTES CHAMPAGNAT 4 
IES EMPERADOR CARLES 7 
ESOLA JOVIAT 6 
IES FRONT MARÍTIM 7 

 
o Has trobat a faltar continguts?   

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA NO 
IES BERNAT EL FERRER NO 
IES RAMÓN COLL I RODÉS SÍ. Suport exterior als dos bàndols i alguna referència a armament i tàctica militar, 

cosa que en ocasions preguntaven els alumnes 
 

IES VENTURA GASSOL SÍ. Repercussions internacionals, brigades internacionals (tot i que ja vàreu avisar) i 
alguna informació sobre què feien i com ho vivien la gent de l’edat dels alumnes. 

IES CORBERA NO 
IES REGUISSOL NO 
IES M ANNA  GIRONELLA NO 
MARISTES CHAMPAGNAT NO 
IES EMPERADOR CARLES SÍ. Tal i com vas comentar a la darrera reunió, potser hauria estat bé alguna 

referència a la participació estrangera, especialment les brigades internacionals 
ESCOLA JOVIAT NO 
IES FRONT MARÍTIM SÍ. Més referències a la situació internacional (els feixismes alemany 

i italià, la posició de les democràcies occidentals, la Rússia de Stalin, 
les Brigades Internacionals, el fet que la Guerra Civil Espanyola es 
va desenvolupar en plena “era dels extrems”). 

 
o Haguessis ampliat més algun apartat? Si la resposta és afirmativa, ¿quin? 

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA NO 
IES BERNAT EL FERRER NO 
IES RAMÓN COLL I RODÉS NO 
IES VENTURA GASSOL NO 
IES CORBERA SÍ. La primera part, els antecedents de la guerra civil, potser hauria afegit un breu 

resum sobre com va anar la Segona república espanyola 
IES REGUISSOL SÍ.Hauria fet més incidència en les reraguardes (vida quotidiana, repressió, etc.) 
IES M ANNA  GIRONELLA NO 
MARISTES CHAMPAGNAT NO 
IES EMPERADOR CARLES NO 
ESCOLA JOVIAT NO 
IES FRONT MARÍTIM NO 

 



 

o Haguessis suprimit algun apartat? Si la resposta és afirmativa, ¿quin o quins? 
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA NO 
IES BERNAT EL FERRER SÍ. A l’apartat A, “La Guerra civil: antecedents”, el punt 3: la 

conspiració militar. Atès que no disposem de massa temps per fer tot 
el temari, aquest apartat el simplificaria i fins i tot el suprimiria. 

IES RAMÓN COLL I RODÉS NO 
IES VENTURA GASSOL -- 
IES CORBERA NO 
IES REGUISSOL  NO 
IES M ANNA  GIRONELLA NO 
MARISTES CHAMPAGNAT NO 
IES EMPERADOR CARLES NO 
ESCOLA JOVIAT NO 
IES FRONT MARÍTIM NO 

 
Apartat A: La guerra civil (1936-1939): antecedents. 

Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = molt difícil i 1= molt fàcil) 
 

 ELS TEXTOS LES FONTS ELS MAPES LES ACTIVITATS 
IES ESTEVE TERRADES I 
ILLA 

7 7 5 6 

IES BERNAT EL FERRER 6 8 5 8 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 5 6  6 
IES VENTURA GASSOL 6 5 4 5 
IES CORBERA 5 5 7 5 
IES REGUISSOL 5 5 5 7 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 5 6 3 5 
IES EMPERADOR CARLES 8 7 6 7 
ESCOLA JOVIAT 4 4 4 4 
IES FRONT MARÍTIM 6 6 6 6 

 
o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Les activitats relacionades amb els cartells van tenir molt d’èxit i van motivar molt l’alumnat. 
IES BERNAT EL FERRER Bon funcionament: el text sobre les eleccions, la gràfica, el cartell del PCE i les activitats que 

l’acompanyen. Les activitats sobre la radicalització política, menys la font A, ja que la 
diferència de morts entre els diferents mesos, no se’ls fa massa contundent. La resta de 
fonts funcionen molt bé.  Sobre l’Apartat 3 ja he manifestat la meva opinió.  

IES RAMÓN COLL I RODÉS En aquest primer apartat del tema varem haver d’agafar la mecànica del subratllat. 
Varem trobar més dificultat en les activitats d’ampliació pàg. 8 i 11. 

IES VENTURA GASSOL Molt bon funcionament: les eleccions al Front Popular 
IES CORBERA Els mapes: els alumnes no veien del tot clar què era el que s´havia de fer i la correcció no 

aclaria gaire les coses. 
IES REGUISSOL NO. 
IES M ANNA  GIRONELLA Les fonts  situen molt bé l’alumnat. La lectura del cartell del Partido Comunista de España és 

molt interessant. 
MARISTES CHAMPAGNAT Destacaria els textos de les pàgines 14 i 15. Permeten als alumnes deduir i argumentar a 

partir de les fonts.  
IES EMPERADOR CARLES Van agradar molt les activitats amb el cartell i les de marcar amb una creu veritat/fals. Les 

activitats de subratllar les idees principals no han acabat de funcionar i m’han alentit la 
classe, ja que un cop fetes, els alumnes les copiaven tal qual de la pantalla, tot  i les meves 
indicacions en el sentit que “no calia”, i sovint es queixaven que no tenien “temps per 
copiar”... suposo que és perquè estan habituats a haver de copiar tot el que s’escriu a la 
pissarra. L’activitat del mapa va anar també força bé. 

ESCOLA JOVIAT Treballar amb mapes projectats i que poguessin visualitzar els moviments ha estat molt 
entenedor. Mai no havia aconseguit que trobessin interessant treballar amb els mapes 
històrics i d’aquesta manera és possible.  

IES FRONT MARÍTIM  



 

 
Apartat B: La insurrecció militar i la seva resposta. 

o Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = mol difícil i 1= molt fàcil 
 
 

 ELS TEXTOS LES FONTS LES ACTIVITATS ELS MAPES 
IES ESTEVE TERRADES  7 7 7 6 
IES BERNAT EL FERRER 6 8 7 5 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 6 6 6 6 
IES VENTURA GASSOL 5 6 5 5 
IES CORBERA 5  --  
IES REGUISSOL 5 5 5 3 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 6 5 5 3 
IES EMPERADOR CARLES 7 8 7 7 
ESCOLA JOVIAT 4 4 4 4 
IES FRONT MARÍTIM 6 6 6 6 

 
o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA -- 
IES BERNAT EL FERRER Funcionen bé els frisos cronològics, el mapa sobre l’esclat de la guerra i els territoris on triomfa 

el cop militar, i el comentari sobre les fonts fotogràfiques. 
IES RAMÓN COLL I RODÉS Despertaren molta curiositat les fotografies i es de destacar que observaren moltes coses. 
IES VENTURA GASSOL Molt bon funcionament de les fotografies. 
IES CORBERA No, només van començar aquest apartat i només van fer lectura de textos, per tant no puc 

avaluar la resta de continguts, però en principi sembla que eren  correctes. 
IES REGUISSOL L’ESQUEMA QUE CAL OMPLIR DEL GOVERN DELS DOS BÀNDOLS EL MAPA DE  

L’AIXECAMENT: són molt visuals i els alumnes es troben més còmodes amb aquest tipus de 
fonts i activitats. En general no els agraden els textos. 

IES M ANNA  GIRONELLA L’observació de les fotografies és molt interessant 
MARISTES CHAMPAGNAT -- 
IES EMPERADOR CARLES No em van acabar de funcionar els eixos cronològics. El mapa va anar bé. Pensava que 

funcionaria millor el comentari de les fotografies, però no va ser així. Potser alguna de les fotos 
no quedava prou clara. 

ESCOLA JOVIAT Les preguntes sobre textos han estat senzilles i integradores pel que fa als alumnes amb 
dificultats de comprensió (vull recordar que també han participat alumnes nouvinguts que no 
coneixien res d’aquesta realitat abans de començar). Al ser preguntes raonables els permetia 
demostrar coneixements davant dels altres i els motivava a l’activitat. 

IES FRONT MARÍTIM  
 
 

Apartat 3: Les fases militars de la guerra. 
o Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = molt difícil i 1= molt fàcil) 

 
 ELS TEXTOS ELS MAPES LES ACTIVITATS 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 7 7 
IES BERNAT EL FERRER 4 4 8 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 3 7 7 
IES VENTURA GASSOL 4 5 5 
IES CORBERA -- -- -- 
IES REGUISSOL -- -- -- 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 4 3 4 
IES EMPERADOR CARLES 7 7 7 
ESCOLA JOVIAT 5 6 5 
IES FRONT MARÍTIM 5 5 5 

 
 



 

o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA L’activitat del mapa els va semblar molt interessant. 
IES BERNAT EL FERRER L’elaboració dels mapes té una certa complexitat, ja que triar signes 

convencionals i reflectir els esdeveniments de manera ordenada i polida, 
té una certa dificultat. 

IES RAMÓN COLL I RODÉS Les activitats d’aquest punt es treballen sobre els mapes. Vàrem haver 
de copiar directament perquè és difícil per a ells resoldre-les a partir del 
text. 

IES VENTURA GASSOL -- 
IES CORBERA No ho vaig poder fer. 
IES REGUISSOL -- 
IES M ANNA  GIRONELLA El treball dels mapes ha funcionat molt bé. 
MARISTES CHAMPAGNAT Els mapes. Els alumnes tenien dificultats per situar determinades ciutats. 

Amb la utilització d’aquest sistema, l’aprenentatge ha estat millor.  
IES EMPERADOR CARLES -- 
ESCOLA JOVIAT Com ja he dit abans el treball visualitzant els mapes ha estat 

especialment profitós. També traslladar la informació del text al mapa.   
IES FRONT MARÍTIM  

 
 

Apartat D: Balanç de la guerra civil. 
o Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = molt difícil i 1= molt fàcil) 

 
 

 ELS TEXTOS LES FONTS LES ACTIVITATS 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 7 7 
IES BERNAT EL FERRER - 4 5 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 3 6 6 
IES VENTURA GASSOL 7 5 6 
IES CORBERA 5 5 5 
IES REGUISSOL    
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 7 6 6 
IES EMPERADOR CARLES 7 7 7 
ESCOLA JOVIAT 3 4 3 
IES FRONT MARÍTIM 6 6 6 

 
o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA -- 
IES BERNAT EL FERRER Funcionen bé les conclusions del balanç de la guerra.  Les xifres són 

prou clares.  
Jo posaria aquest apartat desprès d’analitzar la situació a la reraguarda,  
ja que tenen la sensació que han acabat el tema, i els sobta tornar a 
analitzar altres aspectes. 

IES RAMÓN COLL I RODÉS Cal treure conclusions a partir de les fonts i aquesta feina requereix un 
esforç que alguns alumnes els costa de fer. 

IES VENTURA GASSOL -- 
IES CORBERA No ho vaig poder fer 
IES REGUISSOL ELS MAPES ANIMATS; els alumnes treballen amb facilitat aquest tipus 

d’activitats 
IES M ANNA  GIRONELLA -- 
MARISTES CHAMPAGNAT -- 
IES EMPERADOR CARLES -- 
ESCOLA JOVIAT -- 
IES FRONT MARÍTIM -- 
 



 

Apartat E: Les reraguardes: els canvis econòmics, socials i polítics. 
Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = molt difícil i 1= molt fàcil) 
 

 ELS TEXTOS LES FONTS LES ACTIVITATS 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 7 6 
IES BERNAT EL FERRER 9 7 9 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 6 6 6 
IES VENTURA GASSOL 5 4 6 
IES CORBERA 5 5 6 
IES REGUISSOL    
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 7 5 6 
IES EMPERADOR CARLES 6 6 6 
ESCOLA JOVIAT 6 6 6 
IES FRONT MARÍTIM 5 5 5 

 
o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Trobaríem a faltar algun aspecte relacionat més amb històries de vida. 
IES BERNAT EL FERRER Pel bon funcionament les fonts gràfiques i la graella sobre la interpretació 

del text. 
Pel mal funcionament, a l’apartat de la reraguarda insurrecta la graella 
amb els ministres. És bona la idea sobre l’anàlisi de la composició del 
govern, però l’alumnat no disposa de massa temps per a recerca de la 
professió dels ministres franquistes, i finalment ho hem fet a partir de la 
correcció del  power. 
 

IES RAMÓN COLL I RODÉS Aquest és el punt del tema que més ha costat de treballar, no és tan 
descriptiu, molt noms, conceptes nous, però fonamental. 

IES VENTURA GASSOL -- 
IES CORBERA No ho vaig poder fer 
IES REGUISSOL LES FONTS  FOTOGRÀFIQUES: donen molt de joc pel debat i les 

aportacions dels alumnes. 
IES M ANNA  GIRONELLA Totes les activitats són molt interessants. 
MARISTES CHAMPAGNAT Dificultat evident: textos pàgina 28.  

Dificultat exercici: pàgina 33 referit als ministres.  
IES EMPERADOR CARLES No vam fer l’activitat sobre els ministres del primer govern de Franco. 
ESCOLA JOVIAT Els va anar especialment bé perquè van repassar els conceptes 

treballats anteriorment en l’estudi de les ideologies del segle XIX i la R. 
Soviètica. 

IES FRONT MARÍTIM -- 
 

Apartat F: La repressió a les reraguardes. 
o Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = molt difícil i 1= molt fàcil) 
 

 ELS TEXTOS LES FONTS LES ACTIVITATS 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 7 7 
IES BERNAT EL FERRER 6 6 8 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 5 5 5 
IES VENTURA GASSOL 6 5 6 
IES CORBERA -- -- -- 
IES REGUISSOL 5 5 5 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 3 3 3 
IES EMPERADOR CARLES 5 5 5 
ESOLA JOVIAT 6 6 6 
IES FRONT MARÍTIM 5 5 5 

 



 

o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA  
IES BERNAT EL FERRER Funciona bé l’anàlisi de les fonts sobre el diferent tipus de repressió a la 

zona republicana i rebel 
IES RAMÓN COLL I RODÉS  
IES VENTURA GASSOL  
IES CORBERA No ho vaig poder fer 
IES REGUISSOL  
IES M ANNA  GIRONELLA Les fonts  són molt encertades  

 
MARISTES CHAMPAGNAT  
IES EMPERADOR CARLES Les activitats sobre la repressió van anar totes molt bé 
ESOLA JOVIAT Aquí se’ls demanava que tinguessin molt clar les ideologies de tots els 

bàndols i “sub-bàndols” i va fixar molt bé la comprensió 
IES FRONT MARÍTIM  
 

Apartat G: El per què de tot plegat: causes i conseqüències de la guerra civil. 
Assenyala el grau de dificultat entre 1 i 10 (essent 10 = molt difícil i 1= molt fàcil) 
 

 ELS TEXTOS LES ACTIVITATS 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA 6 6 
IES BERNAT EL FERRER 5 4 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 6 6 
IES VENTURA GASSOL 7 7 
IES CORBERA   
IES REGUISSOL 5 5 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 4 4 
IES EMPERADOR CARLES 9 8 
ESOLA JOVIAT 4 4 
IES FRONT MARÍTIM 5 5 

 
o Destacaries alguna activitat pel seu bon o mal funcionament? Quina? Per què? 

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Els va sobtar molt treballar aquest apartat al final de la unitat i no al 

principi  que és el que fem normalment. 
IES BERNAT EL FERRER Funciona bé l’esquema, però la proposta de correcció de la graella sobre 

les causes remotes e immediates, hauria de ser més completa i 
argumentada. 

IES RAMÓN COLL I RODÉS En aquesta activitat en la que cal identificar causes i conseqüències hi 
ha una gran diferència entre el alumnes que ja han treballat algun altre 
tema amb aquesta identificació i els que no. 

IES VENTURA GASSOL -- 
IES CORBERA No ho vaig poder fer. 
IES REGUISSOL -- 
IES M ANNA  GIRONELLA -- 
MARISTES CHAMPAGNAT -- 
IES EMPERADOR CARLES Aquí potser perquè ja era al final no me’n vaig acabar de sortir. Els va 

costar la distinció entre les causes immediates i les de llarga durada, 
potser perquè als seus materials no hi apareixen. 

ESOLA JOVIAT -- 
IES FRONT MARÍTIM -- 

 
 
 
 



 

2.- PRESENTACIÓ DEL MATERIAL 
 (valoració de l’1 al 10) 

 
 EL FORMAT 

QUADERN 
ELS APARTATS DE 

NOTES 
ELS TIPUS I LES 
MIDES DE LES 

LLETRES 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA 10 10 10 
IES BERNAT EL FERRER 10 En alguns casos són 

massa grans 
10 

IES RAMÓN COLL I RODÉS 8 8 8 
IES VENTURA GASSOL 8 7 8 
IES CORBERA 9 9 9 
IES REGUISSOL    
IES M ANNA  GIRONELLA 10 10 10 
MARISTES CHAMPAGNAT 10 9 9 
IES EMPERADOR CARLES 9 8 8 
ESOLA JOVIAT 10 8 10 
IES FRONT MARÍTIM 8 8 8 

 
 
Altres (aspectes que hagin agradat /o no hagin agradat especialment):  

  
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Penso que hi ha molt poca referència a la vida o les vides quotidianes i 

que potser caldria algun apartat sobre el paper de les dones a la guerra i 
a la reraguarda. 

IES BERNAT EL FERRER Ha agradat la varietat en el tipus de fonts i la seqüenciació de les 
propostes.  Els materials són molt atractius per l’alumnat. 

IES RAMÓN COLL I RODÉS -- 
IES VENTURA GASSOL El format color és molt atractiu pels alumnes i l’enquadernació facilita 

seguir el power.  
IES CORBERA -- 
IES REGUISSOL Crec que per la manera de ser i treballar dels nostres alumnes hi ha 

massa textos escrits. 
IES M ANNA  GIRONELLA -- 
MARISTES CHAMPAGNAT L’he trobat llarg i per qüestió de temps (final de curs) els alumnes 

estaven dispersos.  
IES EMPERADOR CARLES La presentació ha estat molt valorada tant per l’alumnat com per les 

famílies, que m’han fet arribar comentaris en aquest sentit. 
ESOLA JOVIAT -- 
IES FRONT MARÍTIM  
 

BLOC B: ANÀLISI i VALORACIÓ DELS POWER POINTS 
 
1. EL CONTINGUT DELS POWER POINTS 

-Grau de dificultat DE COMPRENSIÓ: (essent 10 molt difícil i 1 molt fàcil):  
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 
IES BERNAT EL FERRER 3 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 5 
IES VENTURA GASSOL 6 
IES CORBERA 7 
IES REGUISSOL 3 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 5 
IES EMPERADOR CARLES 6 
ESCOLA JOVIAT 3 
IES FRONT MARÍTIM 6 



 

 
o Has trobat a faltar continguts? Quins? 

 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA SI. Més referències a la viada quotidiana. 
IES BERNAT EL FERRER NO 
IES RAMÓN COLL I RODÉS Si. Sempre falten continguts. La dificultat està en retallar els temes no en 

ampliar-los. 
IES VENTURA GASSOL SÍ. Repercussions internacionals, brigades internacionals (tot i que ja 

vareu avisar) i alguna informació sobre què feien i com ho vivien la gent 
de l’edat dels alumnes. 

IES CORBERA NO 
IES REGUISSOL NO 
IES M ANNA  GIRONELLA NO 
MARISTES CHAMPAGNAT NO 
IES EMPERADOR CARLES SÍ. Hauria estat bé, tot i que, personalment no se com es fa, aconseguir 

que algun apartat tingues algun tipus de “link” amb els documents 
audiovisuals que apareixen per exemple al youtube... per al cas dels 
bombardejos, per exemple, potser no calia tant a fotografia i hagués 
estat molt útil poder introduir un petit document audiovisual de 10 
minutets (un fragment de Barcelona sota les bombes, o el del martiri de 
Catalunya, que són fàcilment accessibles. Igual que he esmentat abans, 
crec que el power-point passa massa de puntetes pel tema de la 
intervenció estrangera. 

ESCOLA JOVIAT NO 
IES FRONT MARÍTIM SÍ. Els mateixos  senyalats abans 
 
 

o Haguessis ampliat més algun apartat? Si la resposta és afirmativa digues quins. 
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA NO 
IES BERNAT EL FERRER NO 
IES RAMÓN COLL I RODÉS NO 
IES VENTURA GASSOL NO 
IES CORBERA NO 
IES REGUISSOL SÍ. Les reraguardes i la vida quotidiana. 
IES M ANNA  GIRONELLA NO 
MARISTES CHAMPAGNAT  
IES EMPERADOR CARLES NO 
ESCOLA JOVIAT NO 
IES FRONT MARÍTIM  

 
o Valora del 1 al 10:  

 
 ELS MAPES I LES 

SEVES 
APLICACIONS 

ELS TEXTOS I LES 
SEVES 

APLICACIONS 

LES IMATGES I LES 
SEVES APLICACIONS 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA 6 7 8 
IES BERNAT EL FERRER 9 10 10 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 7 8 9 
IES VENTURA GASSOL 6 4 8 
IES CORBERA 4 8 8 
IES REGUISSOL 10 8 9 
IES M ANNA  GIRONELLA 10 10 10 
MARISTES CHAMPAGNAT 8 7 8 
IES EMPERADOR CARLES 8 7 9 
ESCOLA JOVIAT 10 10 10 
IES FRONT MARÍTIM 8 8 9 

 



 

Altres (aspectes que hagin agradat /o no hagin agradat especialment):  
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA  
IES BERNAT EL FERRER  
IES RAMÓN COLL I RODÉS  
IES VENTURA GASSOL Han anat bé les imatges per reforçar els textos (fotografies dels líders); també 

els comentaris indicatius de cada diapositiva.   
IES CORBERA Les imatges que complementaven les lectures, als alumnes els ha agradat 

relacionar la informació amb aquestes imatges, com deien ells “veure les 
cares de les persones”. 

IES REGUISSOL  
IES M ANNA  GIRONELLA  
MARISTES CHAMPAGNAT  
IES EMPERADOR CARLES  
ESCOLA JOVIAT  
IES FRONT MARÍTIM  
 

- Grau de dificultat d’UTILITZACIÓ: (essent 10 molt difícil i 1 molt fàcil): 
 

IES ESTEVE TERRADES I ILLA 7 
IES BERNAT EL FERRER 8 
IES RAMÓN COLL I RODÉS 3 
IES VENTURA GASSOL 4 
IES CORBERA 4 
IES REGUISSOL 1 
IES M ANNA  GIRONELLA 5 
MARISTES CHAMPAGNAT 6 
IES EMPERADOR CARLES 5 
ESCOLA JOVIAT 2 
IES FRONT MARÍTIM 5 

 
BLOC C: IMPRESSIONS GENERALS 

 
Et posem tot seguit una sèrie de preguntes que són orientatives tot i que no cal que les responguis totes. 
Són simplement per conèixer les teves reflexions: 
 
a)  Quina ha estat la resposta del l’alumnat davant dels powerpoints? 
 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Els ha impressionat , no estan acostumats a utilitzar aquesta metodologia. 
IES BERNAT EL FERRER Molt positiva, els capta molt l’atenció i ajuda molt a la correcció. 
IES RAMÓN COLL I RODÉS Bé, inicialment despertà molt interès, després ja no tant, però en general em 

comentaren que els hi havia agradat . 
IES VENTURA GASSOL Positiva, però cada classe powerpoint els cansa igual que la repetició d’altres mètodes.  

Necessiten variació constant.  
IES CORBERA En general ha agradat, el fet d´utilitzar un mitjà informàtic els agrada, perquè estan 

acostumats a fer-lo servir. Canvia una mica la rutina d’en classes. 
IES REGUISSOL Bona, estan molt acostumats ja que fe totes les classes amb aquest recurs. 
IES M ANNA  GIRONELLA Estaven molt interessats. 
MARISTES CHAMPAGNAT Són alumnes acostumats a l’ús dels powerpoints a les classes, no només d’història, 

per tant la novetat de la tècnica no ha estat important. Però en canvi, sí que han estat 
motivats per les activitats i la forma de correcció dels textos.  

IES EMPERADOR CARLES Molt positiva, tot  i que no estan habituats a fer classe seguint aquest sistema diguem-
ne de power-point interactiu.Han estat molt participatius i la majoria de l’alumnat va 
completar la major part del dossier. 

ESOLA JOVIAT En general molt positiva. Els ha agradat molt el sistema tot i que per ser la primera 
vegada hem pagat una mica la novatada de voler-ho fer tot i en alguns moments 
s’atabalaven. Però la majoria ho ha valorat molt bé (i han demanat per continuar-ho 
fent a batxillerat) 

IES FRONT MARÍTIM Positiva 
 



 

    
b) Ha millorat el funcionament i la metodologia didàctica de la classe o al contrari, ha empitjorat? 
 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Ha millorat moltíssim perquè han estat super motivats i motivades. 
IES BERNAT EL FERRER L’ha millorat força, ja que tota l’hora han estat atents i força concentrats. 

Ha facilitat les seves intervencions i ha millorar la seva correcció. 
IES RAMÓN COLL I RODÉS Ha millorat, un cop agafada la dinàmica ja era previsible com havien de 

treballar. 
IES VENTURA GASSOL Inicialment ha millorat, després els ha cansat donat que a aquesta 

metodologia els exigeix pensar i treballar constantment. 
IES CORBERA Ha millorat, ja que el material ha servit de suport per a la explicació. 
IES REGUISSOL Ha millorat. 
IES M ANNA  GIRONELLA Ha millorat. 
MARISTES CHAMPAGNAT La metodologia didàctica ha millorat i l’alumne ha estat motivat.  
IES EMPERADOR CARLES És un curs que funciona molt bé i no he notat que en cap cas empitjori. 

El resultat ha estat força bo tot i que val a dir que tampoc he notat una 
gran milloria. Ha fet, això sí, que l’alumnat estigui molt més atent a la 
classe. 

ESCOLA JOVIAT Consideració prèvia: el meu sistema de fer classes és de debatre, 
discutir, analitzar, pocs apunts i textos de síntesis, extreure 
conclusions... Per tant el material és, segons el meu parer, fantàstic. 
Però com que no dominava bé, he volgut que ho fessin tot i m’he 
equivocat. De cara a la propera vegada, penso que he de seleccionar 
per no ofegar-los. 

IES FRONT MARÍTIM L’atenció de cert alumnes millora quan a la classe hi ha imatges, si bé 
aquest fet no assegura retenir l’atenció de tot l’alumnat. 

 
c) T’has sentit còmode fent servir aquest material o al contrari? 
 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA M’he sentit molt còmoda perquè facilitava molt la feina tenir tot el 

material tant programat i preparat. El fet de tenir les respostes i 
fer-les saber amb el PowerPoint ha estat molt interessant tant per 
l’alumnat com per a mi mateixa. És una manera molt interessant 
de treballar fent servir les TIC. 

IES BERNAT EL FERRER Molt còmode, ja que l’alumnat estava força engrescat. 
IES RAMÓN COLL I RODÉS Sí en quant al material, no tant per la manca d’infraestructura, 

calia anar a l’aula d’informàtica o d’audiovisuals per projectar els 
PowerPoint. 

IES VENTURA GASSOL Totalment, excepte quan el PowerPoint decidia boicotejar-me i 
alterar l’ordre de les diapositives. 

IES CORBERA Còmode, tant a l’hora de preparar les classes com a l’hora d’estar 
a l’aula. 

IES REGUISSOL Molt. 
IES M ANNA  GIRONELLA Sí, és fàcil d’utilitzar i molt còmode.  
MARISTES CHAMPAGNAT Sí, no he tingut cap problema amb el material. M’ha facilitat la 

feina. No he hagut de buscar cap tipus de recurs.  
IES EMPERADOR CARLES M’he sentit molt còmode, tot i que era la primera vegada que feia 

classes amb aquesta tècnica que, d’altra banda, havia emprat en 
altres ocasions 

ESCOLA JOVIAT Molt còmoda. L’única incomoditat venia de la falta de recursos del 
centre (no tenim canó fix i cada setmana tenia 9 sessions de 
portàtil amunt i avall). Però el Power Point és molt senzill d’utilitzar 
fins i tot per a una persona poc “tecnològica” com jo. 

IES FRONT MARÍTIM SÍ 
 



 

d) Val la pena continuar pensant temes en la línia que has experimentat? Què evitaries i què hi afegiries?  
 
IES ESTEVE TERRADES I ILLA Crec que l’experiència ha estat molt positiva i val la pena continuar en 

aquesta línea. 
IES BERNAT EL FERRER Intentaria fer unes seqüències més curtes per tal de poder treballar tot el 

temari.  Insistiria molt en els textos per a treballar les idees principals i 
les conclusions. També treballaria l’anàlisi d’imatges, ja que el CD 
permet treballar-les d’una manera molt comprensiva. Estaria bé 
d’introduir alguns vídeos curts que il·lustressin algun capítol. 

IES RAMÓN COLL I RODÉS Sí, afegiria alguna lectura d’un llibre sobre el tema o alguna pel·lícula 
ambientada en aqueta època per agafar una idea més global del 
període. 

IES VENTURA GASSOL Tot allò que ajudi als que estem a l’aula a fer classes i al dia a dia, és 
positiu; per tant val la pena continuar en aquesta línia.  
Evitaria haver de fer tot allò que diu la programació que hem de fer i no 
podem per manca de temps i miraria d’acordar quins son els temes en 
què ens hem de centrar. Hi afegiria sempre que es pugui, reflexions que 
els connectin amb el món actual. Entenen el passat quan entenen l’avui i 
entenen l’avui quan coneixen i entenen el passat. 

IES CORBERA Crec que sí, en general son prou complets, potser amb algun error 
gramatical però en general prou ben aconseguits. 

IES REGUISSOL Sí, evitaria l’excés de lletra escrita. 
IES M ANNA  GIRONELLA Sí, és molt interessant. Sobretot si està tan ben estructurat com aquest. 
MARISTES CHAMPAGNAT Crec que val la pena continuar però caldria fer un esforç per fer-ho més 

curt.  
IES EMPERADOR CARLES Sí, però he trobat que de vegades hi havia “massa lletra”, potser no cal 

posar tant de text a la pantalla, ja que, al cap i a la fi, els textos ja eren al 
quadern. Aparentment l’ideal seria poder completar el PowerPoint amb 
explicacions a la pissarra i altres materials audiovisuals 

ESCOLA JOVIAT -- 
IES FRONT MARÍTIM SÍ 
 
e) Altres reflexions o aspectes que vulguis fer notar.  
 
IES ESTEVE TERRADES I 
ILLA 

Tant de bo que aquesta experiència es pogués fer extensible amb altres temes 
perquè penso que és una bona manera d’innovar utilitzant les noves 
tecnologies que ja fa temps tenim a l’abast però que costen d’utilitzar, de 
vegades per falta de mitjans tècnics, però de vegades per falta de bons 
materials com aquest. En el nostre centre, disposar d’aquest material ens ha 
permès aconseguir un canó a una de les aules de 4t d’ESO que fins ara 
havíem demanat però que ha estat ara, que davant d’aquesta necessitat 
concreta ja tenim a la nostra disposició 

IES BERNAT EL FERRER Els alumnes anaren una mica perduts quan havien de preparar l’examen 
pensaven que estudiar tot el dossier era molt. Varem haver de concretar. I es 
van posar molt contents quan varen veure que era un examen tipus test.             

IES RAMÓN COLL I RODÉS  
IES VENTURA GASSOL Respecte a la prova objectiva:  

els alumnes “bons” se’n surten, els  “dolents” han tingut més sort (l’atzar?). I 
tinc el convenciment que alumnes que a classe han seguit be i han reflexionat i 
pensat han realitzat una mala prova objectiva.  
En general: una cosa és el que entenen i l’altre el que no estudien per un 
examen.  
 

IES CORBERA La temporització marcada ( a la reunió s’havia parlat d’unes 6 sessions) és 
insuficient i potser es fan una mica llargs els temes a l’hora de fer un curs 
sencer no donaria temps a fer tot un temari. 

IES REGUISSOL  



 

IES M ANNA  GIRONELLA Potser seria interessant afegir algun vídeo 
MARISTES CHAMPAGNAT  
IES EMPERADOR CARLES Cada vegada és més habitual que les classes tinguin equips de projecció amb 

equipaments multimèdia, per la qual cosa jo crec que aquesta metodologia 
s’anirà imposant a poc a poc. A més crec que, des del punt de vista de 
l’atenció a la diversitat permet una major flexibilitat, ja que fa el coneixement 
més intuïtiu. El quadern, per exemple, podria portar activitats graduades de 
manera que a partir d’una mateixa imatge o document a la pantalla, es 
poguessin fer activitats a l’abast de tot tipus d’alumnat. És clar que això també 
es pot fer amb format paper, però en fer servir la pantalla sembla com si fos 
més fàcil captar l’atenció de l’alumnat amb més dificultats o amb més 
desinterès. 
 

ESCOLA JOVIAT Com que he anat una mica tard, no he pogut pensar massa, però personal i 
professionalment n’estic satisfeta. Potser, com ja he apuntat, les dificultats han 
vingut més per desconeixement del material i per falta d’experiència. Penso 
que el que hauria de fer és adaptar aquest material a la meva forma de donar 
les classes i seleccionar, ara que ja el conec, les activitats per fer a classe, a 
casa, les que no faig fer...Però globalment he gaudit  i m’ho he passat bé. I els 
alumnes estaven  sorpresos i contents. La majoria van “recomanar” fer-ho 
servir cada any amb els de 4t. 
Com que no tinc clar on posar això ho escric aquí: m’ha semblat especialment 
enriquidor tant per a mi com per a ells, el treball amb fotografies i cartells. No 
ho havia fet massa anteriorment  i ho he trobat fantàstic. Havien fet un treball 
sobre un llibre de lectura obligatori (a triar entre “Silenci al cor”, Pa negre” i 
“Sota la pols”) dintre dels quals se’ls demanava que entrevistessin els avis i/o 
besavis i el treball posterior del Power Point amb tantes imatges va acabar de 
donar forma al que havien escoltat a casa. Aquesta coincidència, no prevista 
inicialment, els va emocionar especialment i, per tant, els quedarà ferm en el 
record.    

IES FRONT MARÍTIM Penso que aquesta experiència didàctica està plantejada amb la idea que el 
procés d’aprenentatge es facilita a partir d’exercicis pràctics que no es 
distancien de la forma audiovisual. I jo no dubto de que això és cert pel que fa 
a alguns alumnes, si bé  els alumnes més bons solen preferir que les classes 
d’història siguin més teòriques. 

 
Moltes gràcies per la teva col·laboració.  
 
----------------------- 
 
Del buidatge l’enquesta, de la correcció objectiva i de les aportacions del professorat a la 
reunió celebrada el dia 25 de juny de 2008 en el grup de discussió de tot el professorat 
participant en la recerca creiem que cal destacar les següents conclusions.  
 
a) Hi ha una certa diversitat a l’hora de valorar el grau de dificultat dels materials, reflex 
tanmateix de la diversitat de centres i d’estils d’ensenyament. Amb tot la mitjana se’ns situa 
sempre al vora del cinc en totes les qualificacions realitzades quantitativament. Això indica, i 
els assistents a la reunió ho van corroborar, que els materials se situaven en conjunt en una 
franja estàndar que permetia el treball en grups d’alumnes de diferent nivell.  
 
b) És habitual l’existència d’una certa contradicció entre el professorat de Secundària --i aquí 
es reflecteix igualment—entre la consciència de la manca de temps per complimentar el 
programa, d’una banda, i de l’altra la proposta d’afegir més material. No deixar de ser curiós 
que alguns dels participants davant d’algunes de les dificultats no hagin adaptat el material 
(suprimint apartats o afegint-ne de nous) i s’hagin entestat a fer-lo tot i per ordre. Tot i així, 
reconeixen que en aquest aspecte s’havien equivocat.  
 
c) Es detecta la dificultat o poc interès per part de l’alumnat respecte dels textos i, en canvi, 
l’encert i la motivació que suposa la utilització d’altres tipus de fonts més visuals (cartells i 



 

fotografies). Amb tot som de l’opinió que tant el text explicatiu com la font textual –
especialment a quart de l’ESO—ha de ser irrenunciable encara que fatigui. Potser el fet de 
fer aparèixer escenes visuals o cares de personatge, quan l’ocasió textual ho permet, sigui 
un recurs a tenir molt en compte ja que ha estat valorat positivament pels assistents.  
 
d) S’identifica que tractar un tema en profunditat mínima xoca contra l’enciclopedisme del 
currículum.  
 
e) Hi ha discrepàncies sobre l’efectivitat de les activitats amb mapes històrics. Per a alguns 
professors ha estat una troballa i per a d’altres ha estat dificultós. Amb tot consideren que la 
visualització amb el powerpoint de la dimensió espacial i cartogràfica ajuda molt a la rapidesa 
de la comprensió.   
 
f) Es constata la necessitat de disposar de canó a les classes com un element tecnològic 
habitual. Alguns centres, no tots, es queixen de la dificultat d’impartir docència per manca 
d’aquest recurs.  
 
h) El resultat més unívoc, però, ha estat la valoració material del quadern i del powerpoint i la 
unanimitat amb què tot el professorat participant considera que aquesta estratègia didàctica 
emprada ha millorat l’ensenyament, ha ajudat a gestionar l’aula, ha motivat l’alumnat i ha 
proporcionat una millora dels resultats d’aprenentatge, tal i com es pot deduir dels apartat C 
del buidatge de l’enquesta. Tot el professorat experimentador considera que val la pena 
continuar amb materials d’aquesta mena en el futur.  
 
i) El professorat participant, en la seva majoria, ha estat novell en la utilització d’aquest 
sistema. Els que l’han utilitzat per primer cop declaren haver perdut la por a la seva utilització 
a l’aula i en aquests moments estan inclinats a continuar utilitzant-lo sempre que es disposi 
de materials com aquests.  
 
j) Finalment cal constatar – tant per les declaracions del professorat en la reunió del dia 25 de 
juny com per les dades de l’avaluació de correcció objectiva—que l’alumnat ha tret millors 
qualificacions de les habituals en el tema de la guerra civil ensenyat i après amb aquesta 
metodologia.  
 
 
Tots els materials experimentats –tant la programació com els quaderns en suport paper i el 
powerpoint—seran penjats a la web del grup de recerca (www.dhigcecs.org)  per a l’ús 
públic del professorat que el vulgui utilitzar.  
 
Barcelona, 29 de juny de 2008 
 
Signat,  
 
 
Dr. Cristòfol-A. Trepat i Carbonell 
 
 
 
 
 



 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative 
Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 26 de juny de 2008 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 
 


