Els joves i la recuperació de la memòria històrica
Dades generals:
IES Nicolau Copèrnic i IES Montserrat Roig
Vallès Occidental
Enric Cama i Teresa Casas
tcasas@pangea.org

Dades de l’experiència:
"Aquesta és l'experiència d'alumnes de 4t d'ESO de dos instituts de Terrassa -IES Nicolau
Copèrnic i IES Montserrat Roig- que a partir de la classe d'història contemporània participen en
un projecte de recuperació de la memòria històrica del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i
de la Comissió Cívica per la Recuperació de la Memòria Històrica. La col·laboració consisteix a
enregistrar testimonis orals sobre la dictadura franquista seguint les pautes que marcaven els
historiadors encarregats del treball, estudiar-los i lliurar-los a l'Arxiu Històric Comarcal."
L'objectiu principal d'aquesta experiència és doble: d'una banda es pretén aprendre història
contemporània a partir de fonts primàries i, de l'altra, fer un treball útil per a la ciutat
col·laborant en un projecte de fixació de la memòria de la lluita antifranquista de la ciutat de
Terrassa, desenvolupat per dues entitats ciutadanes sota el patrocini de l'Ajuntament.
A continuació descriurem els aprenentatges i el servei. Els aprenentatges són propis de la
història contemporània que s'estudia a l'ESO i és una bona manera de fer-ho a partir de la
participació activa en el projecte que permet posar en contacte els nois i noies amb
protagonistes de la història. Abans de fer les entrevistes, tots els alumnes van rebre una
formació històrica per tal que quan es trobessin amb els entrevistats, fessin la tasca de manera
entenedora i útil. A més d'aquests aprenentatges propis del currículum de ciències socials es
donen altres competències més generals com l'elaboració de qüestionaris, entrevistar,
enregistrar, tractar dades, etc. i actituds com empatia, escolta activa, respecte a l'altre i
col·laboració.
Pel que fa al servei de recuperació de la memòria històrica el nostre treball serveix per
preservar el passat i per col·laborar en la restitució, ni que sigui modestament, del valor i la
dignitat que han tingut unes vides.
La valoració final del projecte és molt positiva per tots els participants: persones entrevistades,
alumnes, professors i també per les persones de les diverses institucions amb les que hem

col·laborat. Els alumnes saben valorar la feina que han fet i el que poden aprendre de les
persones grans que els envolten.

Redacció: Teresa Casas
Aprenentatges que s'han donat:
Aprenentatges propis de l'àrea de ciències socials relatius a la història contemporània. També
aprenentatges de comunicació i relació amb altres generacions.

Descripció del servei:
Recuperació de la memòria històrica a partir de testimonis orals sobre la dictadura franquista
per a l'Arxiu Històric Comarcal.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Ciències Socials
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys
Data d'inici del projecte: Setembre del 2005
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i Comissió
Cívica per la Recuperació de la Memòria Històrica
[Veure l'experiència relatada]

Dades de contacte:
Adreça: Cervantes, 46 08221 Terrassa
Població: Terrassa
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 937336580
Correu electrònic: ecama@xtec.cat tcasas@pangea.org

