La memòria necessària: alumnes d'avui llegeixen textos d'alumnes d'ahir
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Dades de l’experiència:
"A partir d'un fil conductor alumnat de 1r d'ESO, és a dir entre 12 i 13 anys, llegeixen, reciten o
dramatitzen, textos de nois i noies que varen viure situacions dramàtiques fa 70 anys i que
potser no sobrevisqueren. L'objectiu del projecte és aprendre continguts de la història, fent
ressò d'elements d'aquesta que s'espera que no es tornin a repetir".
Entre els textos escollits i dramatitzats destaquen: poemes i reflexions que feren adolescents
jueus tancats en el ghetto de Terezin (República Txeca) en trànsit cap els camps d'extermini de
Polònia. Aquesta representació acompanyada de dibuixos dels propis joves l'hem titulat "Aquí
no hi viuen papallones".
L'altre muntatge és "Sota les bombes" amb textos i dibuixos de nens que visqueren els
bombardeigs durant la guerra civil espanyola. El tercer és "Les escoles belles records escrits i
dibuixats per nens del Grup Escolar Lluis Vives entre 1931 i 1939".
L'experiència ha estat molt rica ja que a part d'aprendre uns fets històrics a partir de textos
trobats en arxius, el nostre alumnat ha donat a conèixer els pares, mares i veïns situacions que
varen passar fa uns anys i cal retenir en la memòria perquè no es repeteixin més. L'altre valor
que ha tingut l'experiència pels nostres alumnes, en el cas de textos i dibuixos d'exalumnes del
grup Escolar, ha estat la possibilitat de parlar i emocionar-se amb els autors dels textos i
dibuixos representats.

Redacció: Joan Sanromà i Bauló

Aprenentatges que s'han donat:
-

Continguts propis de l'àrea d'història i llengua del currículum d'ESO

-

Continguts propis del teatre i la dramatització

-

Sensibilització vers situacions determinades

Descripció del servei:
Sensibilització vers situacions dramàtiques històriques

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Història
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys
Data d'inici del projecte: Curs 2003-2004
Data de finalització del projecte: En curs
[Veure l'experiència relatada]

Dades de contacte:
Adreça: Antoni Capmany, 71-73 3r 1a 08028 Barcelona
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 411 04 63
Correu electrònic: jsanrom@xtec.net

