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Alumnat i professorat de tercer han
treballat durant quatre dies per fer
realitat un projecte transversal al
voltant de la novel·la de Roc Casagrancooperatius



Sabeu què en
pensen els alumnes
i les alumnes...

La República feta
mural i fris cronològic

Taller 1: República
El Samuel i el Sergio són
companya de la classe
de 3r A i ara també
estan al mateix taller. El
Samu explica que «és un
taller molt interessant i
en el qual aprens moltes
coses». 
Per la seva banda, el

Taller 2: Guerra
i camí de l'exili 

El Youssef, de 3r D,
comenta que  «el taller és
molt  divertit, costa molt
avorrir-se perquè tota
l'estona tens alguna cosa
a fer, sigui llegir un
poema o buscar

Quina era la situació social, econòmica i política durant la República? Quins
van ser els esdeveniments més importants que van tenir lloc a Espanya del
39 al 51? A aquestes preguntes han volgut donar resposta els alumnes i les
alumnes del taller Abans de la guerra: la República. 

Per  això han creat un fris cronològic i han folrat una paret amb diferents 
 cartells de la II República. I és que els alumnes del taller, que ocupa la
classe de 3r A, han volgut conèixer una  miqueta sobre la República.
S'han distribuït entre grups de cada classe ateses  amb les circumstàncies
sanitàries.

Per fer-ho possible han fet servir cartó, ordinadors, papers, bolis,
retoladors i cel·lo de doble cara. Molts coincideixen en què el taller els ha
anat molt bé per conèixer una mica d'història i saber una miqueta més.

El resultat: un eix cronològic que va de l'any 1931 al 1951, que és el que
dura la república. El taller explica què va representar la República i com va
anar caient a mesura que passaven els  anys. «Ens agrada perquè així
aprenem una mica més d'història», diu la Júlia, de 3r C. En aquest taller han
treballat i s'han organitzat molt bé.

Per Adrián Mesa
informació». També comenta el Mustafà, de 3r
D, que: «el taller és ben interessant perquè les
professores primer ens ho expliquen tot bé i
després ens proposen  les activitats a fer i ens
donen autonomia per fer-les».

Taller 4:
Postguerra
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Sergio ens comenta que, a més de ser un taller
molt entretingut, el taller és «molt bo per fer
possible l'aprenentatge dels alumnes».

El Derek, de 3r C, està
molt satisfet del taller
que ha escollit. «Els
professors només ens
han donat la informació i
nosaltres ens hem
organitzat tot sols. 

Estem fent unes vinyetes de còmic per conformar
un gran mural. No us podeu perdre el resultat»,
ens convida.

Continua a la pàgina següent



... dels diferents
projectes d'«Ara
que estem junts»?

Cartes i cartells per
tornar al camí a l'exili

Taller 5: Guernika
L'Eric, de 3r C,  troba que
«ha estat molt
interessant i divertit fer
aquest taller. Per a molts
de nosaltres el que més
difícil ens ha resultat han
estat els vuit dibuixos
que havíem de fer

primer, i muntar com un si fos un puzle,
després». Per a l'Andrés, de 3r E, el taller del
Guernika «ha estat molt variat i molt
entretingut». 

Taller 3: Camps
de refugiats

L'Iris i la Yanira són
companyes a 3r A i ara
també ho han estat al
taller. L'Iris valora que ha
estat molt «interessant
treballar en grup i que
t'ajudin a fer els treballs

Fa vuitanta anys, més de 100.000 republicans van ser confinats per força a
la platja d'Argelers, al sud de França, i en altres camps després de fugir de
l’avenç franquista. Aquest taller es fitxa en la representació de la guerra i el
camí que van fer els refugiats  fins a França. Per fer possible aquesta
representació, els alumnes han fet un mural que contempla tres parts.

Segons expliquen, la primera part està centrada en el moment en què 
 esclata la guerra; la segona, s'ha dedicat a reproduir el camí de l'exili per
sortir d'Espanya i anar a França. I la tercera part és quan els catalans i
catalanes ja hi són a França, en els camps de refugiats, amb un Fènix com a
símbol representant la pau. 

Per fer realitat el mural han fet servir tota mena de materials com ara
cartells de propaganda, cartes antigues de soldats  i objectes de la guerra o
de l'època. Quant a l'organització, cada grup de taules s'ha repartit una
part: uns han fet el principi de la guerra, un altre el camí de l'exili  i altres els
camps de refugiats.  El més complicat del procés, comenten, ha estat la
cova d'on surt el Fènix. El Derek, de 3r E, ha valorat molt positivament  el
taller  i ha afegit: «M'ha semblat una activitat entretinguda i diferent i m'ha
agradat força el fet que nosaltres mateixos organitzéssim la majoria de les
activitats». 

Per Ariadna Garay altres companys». Per la seva part, la Yanira
considera que també ha fet  molt bé en triar
aquest taller i diu que «m'ha agradat molt
perquè em sembla molt interessant el tema
dels camps de refugiats».

Taller 6: Refugiats
d'un en un...

Equip de redacció: Dabit Baenas, Erika
Berbel, Ariadna Garay, Cris Garcia, Arnau
Jiménez i Adrián Mesa.

El Joel, de 3r A, considera
que el taller «ha estat
molt entretingut,
m'agrada molt treballar
en grup i, de tot el que
hem fet al taller,

destacaria la torre d'arròs». El Jonathan, de 3r C, 
 opina que el taller «ha estat molt interessant,
una mica llarg, però molt entretingut i he pogut
aprendre molt sobre els camps de refugiats que
hi ha al món».
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Una maqueta gegant dels
camps de refugiats

Enguany,  l'objectiu d'aquest taller
és fer una maqueta d'un camp de
refugiats com el d’Argelers o com
un dels que hi ha en l'actualitat.
«Primer, hem fet un informe sobre
els materials, el disseny i la
planificació de la maqueta», explica
la Noa, de 3r A. 

Els alumnes van haver de fer una
recerca sobre com era o com és la
vida en aquests camps, quin tipus
d’habitacles es feien abans i es fan,
quins serveis tenien o tenen, amb
quins recursos han anat comptant,
com eren i són les relacions entre
les persones...

A continuació, es van dividir en
grups per tal de fer diferents
maquetes de camps de refugiats, de
més antics i de més nous. Després,
es van repartir la feina: alguns
construïen cases i tanques, uns
altres pinten o enganxen. 

Per tal de fer que la maqueta sigui
realista, han buscat models, per
exemple,  l'estructura  o el color
d'una casa. Utilitzen materials
diversos, com ara palets, pintura,
tisores, retoladors, cúter, regla,
cel·lo, sorra del pati, tela, plastilina,
filferros, silicona i, sobretot, cartó,
molt cartó.  

Objectiu: fer un informe
tècnic i una

representació realista
d'un camp de refugiats

d'abans o d'ara

«Ens ha agradat aquest projecte,
però costa molt de temps fer-ho»,
diu el grup de l'Erika, de 3r C. Els
alumnes han treballat coordinats i
amb ganes, per això, els han quedat
unes maquetes molt boniques.

Per Erika Berbel



Per a la majoria dels espanyols els anys de la
postguerra van ser, senzillament, els anys de la
fam, de l'estraperlo, de l'escassetat dels
productes més necessaris, de les cartilles
racionament, de les malalties, de la manca
d'aigua, dels talls en el subministrament
d'energia, de l'enfonsament dels salaris, de
l'empitjorament de les condicions laborals, del
fred i els penellons. 

I a més, per a les dones,  va ser una època en què
aquesta quedava totalment controlada i
dominada per la ideologia imposada per l’Estat
en l’àmbit públic però també en el privat. Se li va
treure tota l’autonomia que tenia, i va esdevenir
com un accessori de l’home: servia per tenir fills i
cuidar la casa.

 Dones,
educació i
nutrició a la
postguerra
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La postguerra van ser anys de  fam,
d'estraperlo i racionament

En el taller de postguerra s'ha
fet, en grups de quatre, un còmic
per acabar conformant un mural
sobre el tema del taller.
L'objectiu és aprendre i recollir
informació sobre la postguerra.
El mural s'ha classificat segons
els diferents temes, com per

exemple l'alimentació, les
dones, els drets de postguerra,
l'educació o nens robats.
Segons expliquen, el que més els
ha costat ha estat organitzar-se
per fer les vinyetes, ja que no
sabien com disposar-s'hi.
En canvi, el que més els ha
agradat és que han fet un treball
cooperatiu. L'opinió general és
que ha estat un taller molt
creatiu i interactiu.

Un mural recull els
diferents temes

Per Dabit Baenas
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Pablo Ruiz Picasso va pintar el Gernika per
deixar testimoni de l'horror que va suposar la

Guerra Civil Espanyola, però, amb els anys,
l'obra ha esdevingut un al·legat genèric contra
la barbàrie i el terror de la guerra.  Els alumnes

del taller han reproduït el quadre.
 

L'Izan, de 3r C, explica que el quadre representa
el que va passar a Gernika, un poble del país
basc. «La situació  era que els alemanys i els

italians van bombardejar el poble republicà»,
recorda. 

 
Per documentar-se,  els alumnes han vist un

documental i seguidament han respost algunes
preguntes per veure i si ho havien entès tot.

Acabat el visionat, els alumnes s'han repartit
diferents dibuixos de l'obra, els han repassat

amb retolador i els han pintat  amb els únics tres
colors del mural gegantí: blanc, negre i gris.

 
A la imatge de la dreta es poden veure dues de

les figures destacades: el brau - símbol de la
brutalitat a què estava sotmesa el poble durant

la Guerra Civil Espanyola- i la dona amb el fill
mort als braços, un dels motius més significatius

de l'obra. 
 

El Gernika reflecteix el terror que
sentia l'artista davant dels successos que

passaven a la seva Espanya natal i es pot visitar
al Museu Reina Sofia, a Madrid.

Blanc sobre
negre per al

Gernika
Per Arnau Jiménez

Després de veure un documental,
els alumnes s'han repartit els

diferents dibuixos de l'obra
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Refugiats: d'un en un en
comptem milions

El Jonathan, de l'E, ho té claríssim i
així ho explica: «Cinc països acullen
cinc milions de refugiats: Iran,
Cisjordània, Jordània, Líban i la
franja de Gaza. El campament de
refugiats més gran està a
Bangladesh; allà hi vivien unes
670.000 persones».
Un altre grup cooperatiu ha fet una
infografia sobre  els refugiats
durant la Guerra Civil Espanyola:
d'on van sortir, a on van anar, on es 
 localitzaven els camps.

El taller també ha volgut explicar
alguna història particular. I és que
sovint els números ens fan perdre
de vista que darrere hi ha persones.
Els alumnes han posat nom, cara i
paraules a algunes de les tantes
històries que cada dia tenen lloc
arreu del món. D’on van venir? On
van arribar? Com van fer el viatge?
Com es van sentir? Com se senten
ara?...  

Un mapa gegant detalla, a les portes de 3r E,
d’on surten les persones refugiades i on
trobem camps de refugiats en l'actualitat

Persones que abandonen casa seva
a causa de la guerra. O que són
expulsades del seu poble perquè, en
cas contrari, les assassinarien.
Famílies desarrelades, menors que
ho han perdut tot. Els tipus de
ciutadans que arriben als camps de
refugiats són diversos, però  tenen
una cosa en comú: hi viuen
provisionalment perquè no tenen
alternativa. Un mapa gegant, en què
cada centímetre quadrat
representa un miler de persones,
detalla, a les portes de 3r E, d’on
surten les persones refugiades i on
trobem camps de refugiats en
l'actualitat.  La representació
geogràfica dels camps de refugiats
que hi ha actualment al món
desmenteix la visió interessada que
els refugiats són acollits pels països
desenvolupats i rics. 



Els últims dies de projecte, tots els alumnes de 3r
ESO han assistit a una xerrada sobre la història de
la deportació. Un representant de l'entitat Amical
de Mauthausen ha parlat sobre camps de refugiats
i, sobretot, sobre els camps de concentració i
d'extermini. En aquests darrers, els alemanys
obligaven els presoners (n'hi havia molts de
republicans espanyols) a treballar en condicions
inhumanes, com bèsties, fins a la mort. «Entre el
1941 i el 1942 més de 4.000 republicans espanyols
i d'altres nacionalitats van morir a l'hivern.
L'objectiu dels nazis era aniquilar els enemics
polítics». L'Amical de Mauthausen és l'associació
que agrupa exdeportats republicans dels camps de
concentració del nazisme, així com familiars i amics,
tant dels supervivents com dels  assassinats.

Xerrada sobre
la història de
la deportació
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A la xerrada també s'ha explicat que una
organització li deia als familiars de la gent amb
una discapacitat que s'encarregaven d'aquesta
persona en un centre. Després, el mataven i al
cap de pocs mesos informaven la família que
desgraciadament havia mort. Van morir 80.000
persones assassinades en aquest centre. Els
nazis van culpar els jueus i van ordenar aniquilar-
los a tots. Els enviaven als camps d'extermini, allà
els ficaven en una cambra de gas i morien.
Aquest gas era fàcil de fabricar i econòmic, així
que els nazis l'utilitzaven per exterminar als
jueus.

L'any 1945, Hitler va perdre i tots els europeus
enemics d'ell van tornar als seus països, però a
Espanya encara governava Franco, per tant, no
van poder tornar a Espanya fins al 1975, quan va
morir el dictador.

Alguns alumnes de 3r ESO van fer  preguntes
interessants com: "Que menjaven als camps?" o
"Quin era el camp de concentració més gran?" i
s'han resolt tots els dubtes dels alumnes.

Per Erika Berbel


