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Dades de l’experiència: 

"El nostre projecte consisteix en l'aprenentatge de tècniques audiovisuals per part de 

l'alumnat, que participarà de l'enregistrament -amb recursos tècnics i metodologia 

historiogràfica- i difusió de testimonis locals de la Guerra Civil, la repressió franquista i la 

postguerra. També s'enregistraran les reflexions de l'alumnat sobre conflictes bèl·lics actuals, 

per tal que el coneixement de guerres passades afavoreixin la capacitat crítica sobre conflictes 

actuals. Pretenem fomentar en l'alumnat el coneixement del passat per aplicar-lo al present i 

que siguin constructors actius del futur en valors de llibertat, solidaritat..." 

El material de producció audiovisual es cedirà a l'Arxiu Municipal i a la Biblioteca de Ripollet, 

així com l'exposició a les aules dels IES i a la població en general del municipi. 

Al llarg de l'any 2007 des de Mai Més! hem portat a terme als IES de Ripollet i al CFA Jaume 

Tuset la distribució del PC/CD-Rom Mai Més!, la guia didàctica del material adreçat al 

professorat, acompanyat d'activitats monitoritzades. Aquest treball amb els centres i l'alumnat 

ens ha motivat per continuar desenvolupant projectes vinculats amb la recuperació de la 

memòria històrica. 

D'aquesta manera, ens plantegem la posada en pràctica del projecte d'aprenentatge servei: 

Memòries d'una guerra. Ahir i avui, amb la finalitat que els i les alumnes puguin recuperar 

testimonis de la Guerra Civil, la repressió franquista i la postguerra, així com reflexions dels 

conflictes bèl·lics actuals a través de l'aprenentatge del llenguatge audiovisual. 



 
 

Per aquesta raó, volem que participin en l'enregistrament, amb recursos tècnics i metodologia 

historiogràfica, en la producció i promoció de recull testimonis locals. En referència a la recerca 

de testimonis comptarem amb la col·laboració i assessorament d'historiadors locals, i amb la 

nostra recerca directa. 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Potenciar la recerca de testimonis de la repressió franquista de Ripollet. 

- Conèixer la història contemporània local a traves de l'intercanvi intergeneracional. 

- Desenvolupar competències d'escriptura i tècniques de producció audiovisual amb 

l'alumnat. 

- Promoure mètodes de treball en grup i presa de decisions col·lectives. 

- Potenciar la reflexió crítica davant els conflictes bèl·lics actuals. 

- Implicar l'alumnat i l'Institut en el teixit social del poble. 

Descripció del servei:  

- Recuperar testimonis orals de la població al voltant de la Guerra Civil i el Franquisme. 

- Cedir la producció audiovisual a l'Arxiu Municipal i a la Biblioteca de Ripollet. 

- Transferir al poble la producció audiovisuals elaborada. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Intercanvi generacional 

Nivells educatius: Batxillerat 

Edats dels participants: 16-18 anys, Més de 65 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Gener 2008 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: IES de Ripollet i Escola d'Adults 

Dades de contacte: 

Població: Ripollet 

Comarca: Vallès Occidental 

 


