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Aquest projecte pretén a través de la lectura d’una part de la nostra història, 

plantejar-nos el conflicte migratori actual i la vulneració de drets humans 

primordials per aprendre a utilitzar una metodologia que combini tant la manera 

de fer dels projectes interdisciplinaris com la pedagogia d’EPD, per promoure 

entre els nostres joves una consciència social, crítica i que els porti a plantejar-

se  l’actuació local a través dels APS que realitzem a ESO4, per tant, crear un 

aprenentatge significatiu que doni lloc a l’apoderament dels alumnes. 

Partim, per tant, de dos marcs d’actuació clars: 

Per una banda, el concepte de projecte interdisciplinari: 

‘Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó 

que és únic i global. Al llarg dels anys, el volum de coneixements ha anat 

augmentant i aquest fet ha provocat l’especialització de les disciplines. Aquest 

procés ha permès que en l’actualitat puguem saber més coses sobre el món que 

ens envolta, però cal aplicar als centres docents aquesta lògica d’especialització 

científica o disciplinària? Fer-ho implica una fragmentació del coneixement que 

no existeix en la vida real i provoca que els centres docents organitzin i planifiquin 

els ensenyaments de manera compartimentada i s’avaluïn separadament, i que 

els aprenents no sempre tinguin consciència d’aprendre per a la vida real.  

 
 

Col·legi Marsites Rubí 

C/Magallanes, 65 

08191 Rubí 

www.maristes.cat/rubi 

Telèfon: 936991291 

 



La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes 

per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. 

Si el nostre objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar 

ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços 

de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta 

els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar’.         

treball-projectes-aprenentatge-autèntic.pdf (gencat.cat) 

Per l’altra, l’educació per al desenvolupament: 

“L’educació per al desenvolupament s’ha d’entendre com un procés que, a través 

del coneixement i l’anàlisi crítica de la realitat, genera reflexions, actituds i 

accions crítiques en les persones i les fa subjectes responsables i actives 

(compromeses), a fi de construir una societat civil, tant al Nord com al Sud,  

compromesa amb la solidaritat (entesa com a coresponsabilitat en el 

desenvolupament en què estem totes les persones implicades) i amb la 

transformació de les estructures i les relacions injustes.” 

(“L’educació pel desenvolupament: una estratègia imprescindible” FCONGD 

Federació Catalana d’ONGS pel Desenvolupament) 

 

 

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/treball-projectes-aprenentatge-autentic..pdf


  

 

Tenint a la nostra ment aquestes dues maneres d’entendre l’educació dels 

nostres alumnes, pensem que La maternitat d’Elna ens obre la possibilitat de 

plantejar-nos una part de la nostra història per poder fer un salt cap a la realitat 

que ens envolta avui dia i treballar la situació dels Drets Humans al món i al 

llarg de la història, per poder prendre consciència  i denunciar les situacions de 

vulneració de drets  que generen gran injustícia i promoure la solidaritat i 

l’actuació local per tal de transformar la nostra realitat i, per tant, la del món. 

Prendre consciència de la importància de  les petites accions: “molta gent 

petita, en llocs petits, fent petites coses poden canviar el món”.  

L’exemple de la fundadora de la maternitat, una jove que va deixar la seva 

família i la seva situació de confort per anar a ajudar a totes aquelles dones i 

els seus bebès ens ha de servir com a inspiració per entendre què és ser un 

agent transformador de la realitat guiat per la solidaritat i la compassió. 

L’escola a la nostra societat és crucial. A les nostres mans tenim la 

responsabilitat d’educar els ciutadans del futur en quatre eixos fonamentals: 

aprenent a ser, aprenent a conviure, aprenent a formar part de la societat i 

aprenent a habitar el món. En resum, promoure l’educació pel desenvolupament. 

Davant d’aquesta definició un projecte interdisciplinari es converteix en una eina 

molt efectiva per a promoure aquests conceptes a l’escola. Els resultats que obté 

tenen diferents impactes en relació amb l’alumnat: acadèmics i cognitius, cívics, 

vocacionals i professionals, ètics i morals, personals i socials. 

Tots aquests aspectes ressonen en els pilars del carisma i la metodologia 

marista. Per exemple, al document de “Es posà a caminar amb ells”, trobem que 

una de les dimensions de la persona en el procés vocacional és la solidaritat i el 

compromís: 

“La persona descobreix el compromís amb els qui segueixen el gran projecte de 

Jesús de Natzaret: el Regne de Déu, la transformació de les estructures injustes 

actuals en un nou món(...) El compromís amb la causa del Regne fa que per a la 

nostra fe sigui irrenunciable l’opció pels més vulnerables: la compassió, la 



 

 

promoció de la justícia, ja sigui des del voluntariat social, des del compromís 

polític, des de la recerca d’alternatives socials o des de posar en dubte algunes 

maneres de fer que deshumanitzen.” 

Viure aquest projecte en aquest sentit afegeix un impacte més als nostres 

alumnes, una dimensió espiritual que fa que ens sentim més propers a l’estil de 

vida de Jesús, al somni de Marcel·lí. 

 

 

El projecte s’incorpora a la programació de diferents matèries: 

-  A Castellà/Català es farà la lectura durant el primer trimestre. 

- Durant les classes d’Història es fa un introducció al conflicte polític i social 

que planteja el llibre. 

- Gràcies a la matèria de Matemàtiques els alumnes podran aprendre a fer 

enquestes per fer una recollida de dades. 

- Les àrees d’Ètica, de Tutoria i d’Informàtica reforçaran el seguiment 

d’aquest projecte. 

 

 

 

 

OBJECTIU PRINCIPAL: 

Denunciar situacions de vulnerabilitat social i violació de drets, posant en pràctica 

formes de protecció dels drets humans i d'incidència a escala local i global. 

 

OBJECTIUS GENERALS: 

 

Respecte a l’alumnat:  

• Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies una part de la història, 

del nostre passat i poder fer el salt a l’actualitat per veure com continua 

 

 



 

havent-hi situacions de vulnerabilitat i que a les nostres mans està 

contribuir a canviar aquest món..  

• Reflexionar de manera crítica sobre la situació actual dels drets humans 

al món, analitzant la seva trajectòria històrica (drets civils i polítics, drets 

socials, econòmics, ambientals i culturals, drets emergents), així com els 

instruments de protecció existents. 

• Apropar a l’alumne/a la imatge del voluntariat i del voluntari/a. Presentar 

exemples clars a la nostra actualitat, com ara, el grup de joves de 

batxillerat que fa el seu voluntariat a l’estiu a Atenes o els voluntaris que 

viuen a Elna Maternity, un squad d’Atenes que acull a dones gestants i els 

seus bebès migrats. 

• Ser persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa 

dels drets humans i la participació democràtica orientades a la construcció 

d’una societat més justa i equitativa. 

  

 

 

 

 

 

 

Des de l’àrea de llengua: 

Educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències 

comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant personalment com 

socialment siguin capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els 

fonaments de la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de 

la comprensió d’altri. (...) 

La competència comunicativa, que en totes les àrees esdevé la clau i que en 

la lingüística articula els aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües.  

 



Aquesta competència es concreta en la competència oral, l’escrita i 

l’audiovisual. La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els 

altres, adults o no, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la 

construcció del propi pensament. Cal considerar-la en totes les seves 

dimensions, (...)  

La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, 

receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal 

relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada 

cop més conscient i eficaç. 

Els processos de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin 

sigui el tipus de text, el suport i el contingut que s’hi vehicula.Són processos 

que s’aprenen en la lectura i escriptura de textos a qualsevol àrea o activitat 

escolar. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita 

una eina d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i a les altres persones, i els 

fenòmens del món i la ciència i també que és una font de descoberta i de plaer 

personal. 

Des de l’àrea de matemàtiques: 

• Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i 

usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

• Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les 

dels altres ....  

• Emprar la comunicació i el treball cooperatiu per compartir i construir 

coneixement a partir d’idees matemàtiques. 

• Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 

informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. 

Des de l’àrea de Geografia i Història: 

• Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la 

interrelació entre fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, 

conèixer la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el 

paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius 

dels processos.  



• Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i 

esdeveniments rellevants de la història del món, posant èmfasi en 

Europa, Espanya i Catalunya.  

• Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la 

comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural, i aplicar 

aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del 

passat i la construcció del futur.  

• Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, 

reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència i 

manifestar actituds de respecte cap a valors i opinions diferents del 

propi, valorant-los críticament. 

• Participar en l’elaboració, realització i avaluació de projectes rellevants a 

partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació a la 

recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural 

i cultural i la vida social de l’entorn. 

Des de l’àrea d’ètica: 

Aprendre  a ser i actuar de manera autònoma 

• Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa personal per assumir la 

responsabilitat que implica l’ús de la llibertat d’elecció en la presa de 

decisions. 

• Identificar l’existència d’una consciència ètica, capaç d’orientar l’acció de 

manera lliure i racional en el context de les llibertats i els Drets Humans. 

Aprendre a conviure 

• Reconèixer la ciutadania en la seva dimensió individual i social. 

Conceptualitzar i analitzar els principis ètics que són a la base dels drets, 

els deures i les llibertats de les persones i dels col·lectius. Distingir entre 

normes jurídiques i morals i entre drets cívics i polítics. 

• Estimulem la presència renovadora en la societat per a aconseguir que 

esdevingui més humana i més justa. Identificar, analitzar i rebutjar 

situacions d’incompliment dels drets humans a escala local i global. 

Conèixer mecanismes per combatre l’incompliment i la violació dels drets 



humans. Reflexionar críticament sobre les garanties i límits dels drets i les 

llibertats. 

• Identificar i rebutjar la violència de gènere i conèixer els mitjans de 

prevenció i protecció. 

• Valorar la necessitat de preservar la memòria històrica de la lluita per la 

democràcia. 

Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global 

• Reflexionar sobre les transformacions i els desequilibris socials i 

econòmics existents al món actual, analitzar les seves implicacions en el 

món laboral de l’entorn, així com les seves relacions en un món 

globalitzat. Interpretar les conseqüències socials de la globalització de 

l’economia. 

• Identificar i rebutjar situacions de marginació, intolerància, desigualtat i 

injustícia social al món i desenvolupar una consciència ètica. 

• Analitzar les causes i les conseqüències dels conflictes a escala mundial 

i reconèixer el paper dels organismes internacionals. Identificar actituds i 

estratègies de construcció de la pau des del compromís de les actituds de 

convivència. 

• Reconèixer la pertinença a una ciutadania europea i global, identificar els 

mitjans, tant individuals com col·lectius, per procurar un desenvolupament 

humà sostenible i assumir estratègies de consum racional i responsable. 

• Tenir el compromís per trobar alternatives i solucions als problemes per 

intentar fer un món més just. 

• Reconèixer diverses formes de participació ciutadana, com el voluntariat, 

l’associacionisme i altres moviments compromesos en la defensa dels 

drets humans, i els valors que aporten a la societat. Practicar normes 

cíviques per mitjà de la participació en activitats socials de l’entorn proper, 

assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa. 

 

 

 



 

 

Des de l’àrea d’INFORMÀTICA: 

• Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a necessitats 

relacionades, entre altres aspectes, amb la formació, el lleure, la inserció 

laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant en quina mesura 

cobreixen aquestes necessitats i si ho fan de forma apropiada.  

• Buscar i seleccionar recursos disponibles a la xarxa per incorporar-los a 

les seves pròpies produccions, valorant la importància del respecte per 

la propietat intel•lectual i la conveniència de recórrer a fonts que 

autoritzin expressament la seva utilització.  

• Conèixer i utilitzar les eines per integrar-se en xarxes socials, aportant-

ne les competències al creixement d’aquestes i adoptant les actituds de 

respecte, participació, esforç i col•laboració que facin possible la creació 

de produccions col•lectives.  

 

Des de l’àrea d’ACCIÓ TUTORIAL: 

• Desenvolupar, en el marc d’una educació integral, les capacitats físiques, 

intel·lectuals, afectives, socials i les dimensions ètica i transcendent de la 

persona. 

• Aprendre valors com el de la llibertat, el sentit crític, la convivència i la 

solidaritat. 

• Fer-se presents d’una manera renovadora en la societat per aconseguir 

que esdevingui més humana i més justa. 

 

 

 

Us presentem els aspectes més importants que hem tingut en compte a l’hora 

de dur a terme el projecte a 4t d’ESO: l’organització escolar,  la temporització, la 

programació d’aula i l’avaluació del projecte. 

 

 

 



 

➢ ORGANITZACIÓ ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ D´AULA  

Durant el primer trimestre 

Partirem de la pel.lícula Adú amb una guia a Ètica per contextualitzar la lectura 

del llibre. 

“La maternitat d’Elna” es treballarà des de: 

Llengua Castellana ,llegint cada dia uns 15 minuts.  

Socials, on es contextualitzarà el conflicte que apareix i les seves 

conseqüències. 

Ètica treballarà el guió de lectura amb conceptes com la globalització, drets 

humans, voluntariat i voluntari. 

Matemàtiques plantejarà l’enquesta com a mitjà per veure dades socials del 

nostre entorn relacionades amb moviments migratoris. 

EQUIP PROJECTE 

CASTELLÀ-HISTÒRIA     +     TUTORS i ADSCRITS     +     TUTORS I ADSCRITS  

1r trimestre 
Lectura del llibre 

Petita intro a Història 

 
Final trimestre1 

Setmana projecte 

 
Trimestre 2 
Visita a Elna 

Tutors 4ESO i adscrits       +      Professor Informàtica, Ètica, Mates, Història, Castellà 



Informàtica presentarem el suport tècnic per preparar totes les activitats i 

recursos com paddlets, mentimeter,...  

Tot per parlar dels refugiats republicans de la guerra civil i el tracte que van 

rebre a França. El tema ha agafat darrerament molta actualitat amb els 

refugiats  sirians que volen entrar a Europa. 

Tot això ens portarà a aterrar al nostre entorn més proper per ser crítics i fer 

que els nostres joves es converteixin en agents transformadors de la seva 

realitat gràcies a l’actuació directa als APS.  

En definitiva, convidem a ‘pensar, somiar i actuar’, apoderar els nostres joves. 

(S’ha de tenir present que nosaltres fem APS a ESO4 i ho relacionem tot per 

donar-li punt de sortida a l’actuació local). 

Durant la setmana del projecte 

 dilluns dimarts dimecres dijous 

8.00-9.00  Pregària 

Acabar dossier  

Pregària: vídeo 

Atenes grup de Joves 

voluntariat 

Connexió amb Atenes: 

Elna Maternity 

Pregària: 

Posar en comú tot allò 

viscut durant aquest 

dies per acabar creant 

un símbol: vaixells 

9.00-10.00 pregària: cançó de 
sopa de cabra: 
farem que surti el 
sol (dedicada a 
Open Arms)  
Guia Adú per 
grups recuperar 
idees 

Sortida a fer 

enquestes 

Trobada amb l’autora 

del llibre (rotació per 

classes) 

Preguntes 

Cada grup crearà un 

vaixell gegant al que 

incorporen tot el que 

destaquin: fotos del 

llibre, de la pel·li, de 

les xerrades, de les 

notícies. 

10.00-11.00 Revisió lectura 
llibre 
Penjar al mur 
virtual (paddlet) 
un comentari del 
que més els hagi 
cridat l’atenció 
del llibre. 
 

Sortida a fer 

enquestes 

Buscar una notícia de 

diferents voluntariats, 

accions voluntàries,... 

Compartir  

Creació d’un rap-

poema com a 

denúncia i crida a la 

societat per actuar 

davant les injustícies. 

S’incorporaran al 

vaixell 

11.30-12.30 Dossier-guia per 

grups 

Anàlisi d’enquestes Creació d’un vídeo per 

grups promovent el 

voluntariat 

Scape-room 

12.30-13.30 Dossier-guia per 

grups 

Exposició per grups 

dels resultats 

Exposició de videos Scape-room 

     

15.00-16.00 Crear enquestes 

per grups 

Pel.lícula: El soldado 

de Dios 

  



16.00-17.00 Crear enquestes 

per grups 

Pel.lícula: El soldado 

de Dios 

Guia i compartir  

  

 

 

 

DIA1 

Començarem amb la pregària: cançó de sopa de cabra: “Farem que surti el sol” 

(dedicada a Open Arms) per situar-nos a l’actualitat del conflicte. 

Recuperarem la guia d’Adú  treballada per grups per recuperar idees. 

Revisarem la lectura del llibre i crearem un paddlet on els nens podran fer 

ressenyes del llibre llegit.  

Ens aproparem, amb una part de la guia, al conflicte històric que presenta el 

llibre, per després fer el salt a l’actualitat. 

A la tarda proposarem la creació d’una enquesta per fer un estudi social al 

poble sobre la migració. Les preguntes, continguts,... seran dissenyats pels 

alumnes. 

DIA 2 

Pregària.  

Espai per acabar les preguntes de la guia que es recollirà. 

Sortida a fer les enquestes per la ciutat. Recollida i anàlisi de resultats. 

Exposició de conclusions per grups. 

A la tarda veurem la pel.lícula Soldado de Dios, per analitzar la figura del 

voluntari. Es treballarà amb una guia. 

DIA 3 

Pregària: compartirem moment emotiu amb el vídeo del grup de joves de 

batxillerat presentant el seu voluntariat a Atenes. 



Connexió directe amb Atenes per parlar amb les  voluntàries que viuen a Elna 

Maternity, un squad que acull a mares gestants i als seus bebès. Convidarem 

els alumnes a fer preguntes,... 

L’autora estarà present a la connexió amb l’actualitat del seu llibre, Elna 

maternity. Ens farà una xerrada sobre el llibre i la protagonista, una voluntària 

molt jove que ho va deixar tot per anar a ajudar a totes aquestes mares i nens. 

Espai per preguntes i signar llibres. 

Els alumnes hauran de buscar exemples de voluntariats, entitats,... en forma de 

notícia. Després hauran de gravar un vídeo per grups creant un voluntariat o 

una entitat que promou el voluntariat. Exposició de vídeos. 

DIA4 

Pregària: moment per compartir tot el que han viscut durant aquests dies. 

Compartir sensacions, emocions,... 

Convidarem els nens a fer uns vaixells que simbolitzen el desig de salvació de 

totes les persones que arrisquen la seva vida per intentar fugir de la situació en  

què estan. Hi penjarem tot el que hem anat fent durant la setmana, fotos del 

llibre, ressenyes,…  

El final serà un scape room sobre el tema. 

 

Segon trimestre 

L’última part d’aquest projecte es realitzarà entre febrer-març,  amb la visita a 

Elna,  on tancarem el cercle començat a principi de curs. 

 

 

➢ AVALUACIÓ 

MATÈRIA ACTIVITAT 

Castellà Creació vídeo d’una notícia sobre 

voluntariat, rap-poema 



 L’avaluació és un procés continu i dut a terme pels diferents agents implicats.

Català Ressenya de l’obra, rap-poema 

Mates Disseny i anàlisi de les dades d’una 

enquesta 

Història Dossier pel.ícula i fitxes història 

Informàtica Creació paddlet per ressenyar l’obra 

 



 

 

 

 

 

ANNEX1 

Fitxa de la pel·lícula ADÚ  

Nom i cognoms:      Grup:  

1.-Feu un resum de la pel·lícula (mínim 150 paraules)  

Contesta les preguntes següents:  

1.-Què penseu de la tanca que hi ha a la frontera amb Melilla? Us recorda a algun altre cas? Ho veieu 

ètic? 

 2.-Què és un desplaçat? Per què fuig de la seva terra? 

3.-Què penseu sobre tot el que sacrifiquen les persones que han de fer aquest camí?  

4.-Què penseu dels individus que s’aprofiten de la situació de les persones desplaçades? 

 

 



La Maternitat d’Elna Orientacions 
didàctiques  

  

  1   

 

 

ANNEX 2: GUIA 

**PEL.LÍCULA ADÚ I GUIA (3 SESSIONS) 

1r sessió p.11-20: maternitat tráiler tv 

VIDEO TRAILER  LA LLUM D’ELNA, 

UNA GRAN PRODUCCIÓ DE TV3 

INTRODUCCIÓ  

Biografia i narrativa de la memòria  

La biografia és un gènere de la literatura que 

consisteix en la narració de la vida d’algun 

personatge, escollit generalment en virtut de 

la seva activitat o del seu ressò públics. Es 

classifica dins de la literatura de no ficció o 

prosa literària, juntament amb les memòries, 

l’assaig, la crítica i el dietari.  

L’autobiografia és la biografia d’una persona 

feta per ella mateixa. La seva característica 

principal és la subjectivitat de l’autor. Aquest 

justifica els seus actes, el seu pensament i el 

seu pas per la vida. Alguns sostenen que 

l’autobiografia com a gènere s’inicia amb les 

confessions de Rousseau, però hem de fer 

especial esment en Goldoni i Casanova.  

 

Ramon Llull en una 

miniatura de la Vida 

coetània de la Badische 

Landesbibliotekhe de 

Karlsruhe.  
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L’autobiografia és un tipus de text narratiu, amb una forma pròpia, una estructura 

fonamentada en la seqüència temporal, un contingut específic extret de la vida 

que explica un mateix i unes formes lingüístiques que es diferencien d’altres 

textos narratius. Per contraposició, la biografia seria la història de la vida d’alguna 

persona, explicada per una altra.  

Les memòries són la narració de fets públics i privats viscuts per l’autor. La 

persona que les escriu comparteix protagonisme amb el temps històric durant el 

qual ha viscut. A diferència de l’autobiografia, no cobreixen tota la trajectòria vital 

de qui les escriu, sinó que comprenen un marge de temps determinat. Un 

exemple de memorialisme en la literatura catalana moderna són els escrits del 

“Cicle de la terra natal” d’Artur Bladé i Desumvila. Hi ha obres narratives de ficció 

que prenen la forma de memòries, com per exemple Memoirs of a Cavallier, de 

Daniel Defoe.   

Els dietaris tan sols prenen en consideració el present. Són escrits dia a dia i 

també comparteixen la subjectivitat del gènere. L’autor hi escriu els 

esdeveniments de cada dia, observacions i reflexions pròpies. El primer exemple 

de dietari escrit en català és Calaix de sastre de Rafael d’Amat, baró de Maldà, 

escrit entre 1769 i 1819.  

Tal com l’entenem avui, la biografia moderna s’inicia amb The life of Samuel 

Johnson (1791) de James Boswell. André Maurois (Byron, 1930) i Gregorio 

Marañón (El conde duque de Olivares, 1936) són exemples clàssics del segle XX, 

en què la biografia va incorporar les descobertes de la psicoanàlisi de Sigmund 

Freud. L’exemple català de biografia literària moderna és la sèrie Homenots de 

Josep Pla.  

La biografia també pot inscriure’s estrictament en el terreny de la ciència històrica 

si segueix els requisits necessaris de la metodologia corresponent. Així doncs, 

amb la biografia ens trobem davant d’un gènere literari i alhora històric que, pel 

sol fet de participar de la literatura i de la història, és especial i es diferencia dels 

altres gèneres. En l’actualitat, aquesta versatilitat de la biografia com a gènere 

literari i històric, ha confluït amb altres disciplines artístiques i tendències 

socioculturals. El cinema i la televisió han donat lloc al que avui coneixem com a 

documental de divulgació històrica, un format de documental adreçat a grans 
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audiències amb la finalitat de donar a conèixer de forma veraç i fidedigna 

esdeveniments del passat dignes de ser conservats per la memòria i que poden 

ser públics o privats. Aquest gènere audiovisual aprofita components del 

reportatge, un gènere periodístic consistent en el relat d’uns fets que el reporter 

ha presenciat o indagat directament, que té per objectiu bàsic informar. Hi 

predomina el llenguatge descriptiu. També posseeix característiques literàries. En 

concret, l’estructura del documental de divulgació històrica és narrativa i incorpora 

efectes dramàtics destinats a mantenir l’atenció del receptor. Una altra 

característica que el defineix és la incorporació del testimoni dels protagonistes i 

les explicacions d’experts.   

Aquest tipus de producte cultural, a mig camí de la història, el periodisme i la 

literatura, respon al sorgiment, al nostre país als anys noranta, d’una sensibilitat 

política, cultural i estètica relacionada amb el record de la guerra i la repressió 

que suposa una mirada nova sobre la història pròpia. La rehabilitació moral dels 

vençuts contra l’anomenat «pacte de silenci» de la Transició situava aquest 

record com a reivindicació política de primer ordre. La restitució d’aquesta 

memòria pública queda vinculada amb un procés de reconstrucció afectiva 

consistent a valorar públicament i donar carta de legitimitat a les ressonàncies 

subjectives de la guerra, en què el testimoni dels supervivents esdevé font 

d’informació de primera mà a partir del qual construir el relat expositiu en què es 

basa la rehabilitació moral.  

Així doncs, en el documental de divulgació històrica, la recerca de l’autor dóna 

lloc al bastiment d’una narració al voltant de la vida d’una o més persones, que 

per la seva condició de protagonista són objecte de la narració i fins i tot poden 

arribar a tenir-hi veu mitjançant el seu testimoniatge.  



La Maternitat d’Elna Orientacions 
didàctiques  

  

  

4   

La guerra i la Maternitat d’Elna  

L’existència de la Maternitat d’Elna és 

conseqüència de la Guerra Civil Espanyola de 

1936 a 1939. El 18 de juliol de 1936 va 

materialitzar-se una insurrecció militar contra 

el govern de la II República, format pel Front 

Popular, que havia obtingut una victòria històrica en 

les eleccions del 16 de febrer d’aquell any.  Les 

tensions polítiques van desembocar en un cop d’estat 

militar, que esperava obtenir un triomf ràpid amb el 

suport dels partidaris més dretans, però que l’oposició 

obrera va fer fracassar. El sollevament va convertir-se 

en guerra.  

Des del començament, la Guerra Civil Espanyola va 

convertir-se en un conflicte internacional, ja que l’escenari europeu no era aliè a les tensions 

ideològiques que van conduir a la II Guerra Mundial, protagonitzades pel sorgiment del feixisme a 

Alemanya i Itàlia i el comunisme a Rússia. Entre aquests blocs ideològics les democràcies liberals 

europees, principalment la Gran Bretanya i França, es trobaven en situació de feblesa. El bàndol 

autoanomenat nacional va rebre de bon començament ajut militar d’Alemanya i Itàlia. L’URSS va 

col·laborar amb el govern republicà i les democràcies liberals van adoptar una actitud de no 

intervenció. El bàndol republicà va rebre l’ajuda dels voluntaris de les Brigades Internacionals.  

La guerra va dividir l’estat en dues zones amb governs i models socials i polítics antagònics. 

Franco va imposar a la zona nacional un règim feixista. Al republicà, les forces democràtiques i 

obreres van pugnar pel control del govern i la direcció de la guerra, mentre tenia lloc una 

revolució social. En tots dos bàndols va desfermar-se una repressió ferotge.  

Després de dos anys i mig de guerra en què l’exèrcit franquista havia anat ocupant territoris, va 

tenir lloc la batalla de l’Ebre, la més sagnant de tot el conflicte. El desenllaç favorable al bàndol 

franquista va precipitar l’exili a França de prop de mig milió de persones i la derrota incondicional 

republicana al cap de pocs mesos.  L’allau de refugiats que passava la frontera va ser ubicat pel 

govern francès als camps de concentració d’Argelers, Sant Cebrià del Rosselló, el Barcarès i 

Ribesaltes, en condicions infrahumanes. En aquella situació, les dones embarassades tenien 

moltes dificultats per a dur els seus fills al món i que aquests sobrevisquessin ja que els serveis 

sanitaris francesos estaven saturats. Inicialment, van habilitar-se per als parts els estables de les 

Hares, a Perpinyà, però les condicions insalubres d’aquest lloc i les que hi havia als camps de 

concentració, que encara eren més dures, van situar l’índex de mortalitat infantil dels nounats de 

mares refugiades al 95%.   

En aquesta situació, apareix la figura d’Elisabeth Eidenbenz. Mestra i infermera suïssa, aquesta 

cooperant de l’organització pacifista Servei Civil Internacional va entrar en contacte amb la 

tragèdia de la Guerra Civil Espanyola a Burjassot (Horta de València). Seguint la trajectòria de 

l’èxode republicà, va crear la Maternitat Suïssa d’Elna en un palauet abandonat el novembre de 
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1939. En aquesta institució humanitària hi van néixer 597 nadons de mares refugiades dels 

camps de concentració i de mares jueves. El 1944, els nazis van fer tancar-la en el marc de la 

persecució dels jueus a la França ocupada.  

Així doncs, La Maternitat d’Elna és un llibre de divulgació històrica sobre l’obra d’Elisabeth 

Eidenbenz i sobre la peripècia d’algunes dones que hi van poder parir i criar els seus fills durant 

els seus primers mesos de vida. També és la història de les persones anònimes que hi van néixer. 

En la seva recerca històrica, Assumpta Montellà, l’autora del llibre, va viatjar a Àustria per 

entrevistar Elisabeth Eidenbenz, va recollir el testimoni d’algunes mares i d’alguns nascuts a la 

Maternitat, i va recuperar documentació relacionada. El resultat és la construcció d’un relat 

característic de la narrativa de la memòria, en què la biografia de les persones passa a un primer 

pla molt significatiu.  

Assumpta Montellà  

En el seu blog personal, Assumpta Montellà  

(Mataró, 1958) es defineix així:  

Historiadora de professió, per devoció, per vocació, amb 

passió, amb vehemència, amb intensitat. Això comporta 

que sigui una historiadora poc convencional...i també 

perquè m'agraden les històries de les persones anònimes, 

històries menudes, d'herois que no surten en els manuals 

d'Història, històries que mai faran història...o potser sí».  

Va formar-se a la Universitat Autònoma de  

Barcelona, on va estudiar història i antropologia i es va 

especialitzar en la Catalunya contemporània.  

Assumpta Montellà en la presentació d'un 
dels seus llibres.   
CC Museu de la Vida Rural. 2013  Josep Maria Solé i Sabater, professor d’Història  

Moderna i Contemporània de la UAB la impulsa a la  
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recerca sobre la Guerra Civil i la postguerra a Catalunya mitjançant la memòria oral. D’aquesta 

manera, les recerques encaminades a nua tesi doctoral s’acaben convertint en divulgació 

històrica en format de llibre. La Maternitat d’Elna obté un notable èxit editorial en publicar-se el 

2005. Se n’han fet  l’adaptació teatral i cinematogràfica, ha estat traduït al castellà, al francès i al 

xinès, ha donat lloc a reportatges televisius i ha contribuït a recuperar l’edifici on va ubicar-se la 

Maternitat Suïssa com a espai de la memòria històrica. Tot plegat ha acabat convertint-se en un 

fenomen social, ja que des de la publicació del 

llibre hi hagut pares que han posat el nom 

d’Elna a les seves filles en honor a la 

Maternitat. El llibre va ser reeditat el 2012 

amb nous  

testimonis i un text introductori de l’autora.  

Després de la publicació d’aquest llibre, 

Assumpta Montellà va publicar l’àlbum La 

Maternitat d’Elna en imatges (2008), amb 

fotografies de l’arxiu personal de la seva 

directora, i la biografia Elisabeth Eidenbenz. 

Més enllà de la maternitat d’Elna (2011), en 

què fa un recorregut per la trajectòria vital 

d’aquesta militant de l’humanitarisme.  

Mentrestant, ha desenvolupat la seva vocació 

d’historiadora allunyada de les convencions amb altres títols relatius al seu camp 

d’especialització en història contemporània de Catalunya: El setè camió (2007), Contrabandistes 

de la llibertat (2009), Pa, crosta i molla (2011), El silenci dels telers (2012), 115 dies a l’Ebre (2014) 

i Lletraferides (2015).  

SESSIÓ 2.   DESIGUALTATS, GLOBALITZACIÓ I UN VALOR AFEGIT 

*** VIDEOS 

1. PROGRAMA "VALOR AFEGIT": CRISI I DESIGUALTAT 

- Quin tant per cent de la població acumula el 40% de la riquesa de les persones (no de 

les empreses)? 

 

- Qui ha fet l´informe que descriu la repartició de la riquesa mundial? 

 

- Què és el "patrimoni"? 

 

1) 

 

2) 
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3) 

 

- Relaciona riquesa al món (patrimoni)  i població : 

 

Tenen més d´1 milió de $             -----------             % 

Tenen de 100.000 a  d´1 M de $  -----------             % 

Tenen de 10.000 a 100.000$ -----------------            % 

Tenen menys de 10.000 $   --------------------           %                              

         

- Quin és el país més ric? I el més pobre?  

 

 

 

 

2. PROGRAMA L´EXCUSA.  Cap 10; LA GLOBALITZACIÓ      

 

 - Què diries que és la globalització?             

 

 

 

- Anota el que et sembla que són els aspectes positius i negatius de la globalització. 
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- Qui son "Ecollavors" i què fan? Quin és el seu objectiu? 

 

 

 

- Què és el FSM? 

 

 

 

- Per què hem de lluitar per a que no hi hagi cultures dominants i cultures dominades? 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA L´EXCUSA.  Cap 13; L´ALTRE MÓN      

 

- Què és Davos? 

 

 

- Qui va "imitar" Davos. En que es diferencien? 

 

 

- Pensa quina relació hi podries trobar entre consciència- democràcia i llibertat, 

inspirant-te en les idees que es donen al documental. 
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- Cooperació o competitivitat. Què és millor? Per què? 

 

 

 

- Explica què volen dir aquestes propostes de decreixement : 

 

a) Imitar els models de la natura 

 

b) Relocalitzar i crear xarxes de transports públics 

 

c) Un treball i un consum al servei de l´èsser humà 

 

 

 

d) Un sistema al servei de tots els èssers vius 

 

 

e) Una relació lògica entre els recursos naturals i la justicia social 

 

 

f) Desapendre per aprendre a canviar el món. 

 

 

 

 

Creus que totes aquestes propostes farien d´aquest un món millor? Per un moment 

imagina´t un món nou així. Hi podries afegir una proposta més? 
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- Què proposa Pere Casaldàliga? (anota el que et sembli més interessant i amb el que tu 

també estiguis d´acord) 
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SESSIÓ 3  

LA MATERNITAT D’ELNA  

Abans d’obrir el llibre  

El títol i les cobertes  

1. Per començar, podríeu establir una conversa a nivell de classe, al voltant de les següents 

qüestions:   

a) Què és una maternitat?  

 

b) De quina paraula prové?    

 

 

c) Sabeu si encara en queden, de maternitats?  

 

 

d) On heu nascut vosaltres? En quines condicions?  

 

e) Us han explicat mai on i com van néixer els vostres pares i el vostres avis?   

 

 

2. Determineu la zona geogràfica on és Elna amb l’ajuda del Google Maps. Mitjançant l’aplicació 

Els meus mapes, creeu-hi un mapa digital i ubiqueu-hi el municipi i la Maternitat. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ca&mid=1iTpofaUrrr0NHWZZGvFEmpqc_sg&ll=

44.31246037175073%2C4.653179649999984&z=6 

3.  

a) En quina comarca i regió catalanes es troba Elna segons la Viquipèdia?  

 

 

 

4. Us sembla que la lectura us resultarà interessant? Què us ho fa pensar?  

 

https://www.google.es/maps?source=tldsi&hl=ca
https://www.google.es/maps?source=tldsi&hl=ca
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ca&mid=1iTpofaUrrr0NHWZZGvFEmpqc_sg&ll=44.31246037175073%2C4.653179649999984&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ca&mid=1iTpofaUrrr0NHWZZGvFEmpqc_sg&ll=44.31246037175073%2C4.653179649999984&z=6
https://ca.wikipedia.org/wiki/Elna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Elna
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5. En aquesta imatge podeu veure la coberta de 

l’última edició del llibre.  

a) Què hi veieu? Qui creieu que són els 

personatges que hi surten?   

 

b) Feu un retrat dels personatges que hi 

apareixen seguint les indicacions de 

l’annex 1 i comenteu què us suggereix la 

imatge.  

Annex 1: El retrat: descriure 

persones  

Descriure una persona és explicar com és el seu 

aspecte físic, com va vestida, com és la seva 

manera de ser, el seu caràcter, quins són els seus gustos, quines coses fa, a què es dedica, quin 

estat d’ànim té...  

Passos a seguir  

1. Observeu amb atenció i seleccioneu detalls importants: alçada; pes: cabell: color, mida i 

forma; forma i expressió de la cara; detalls identificadors; vestimenta...  

2. Tingueu en compte: caràcter, gustos, aficions...  

3. Ordeneu la informació segons us convingui: del general al particular, o bé de dalt a baix, o 

bé de la descripció física a la psicològica.  

4. Redacteu la descripció.  

5. Reviseu el que heu escrit i feu les esmenes ortogràfiques i de redactat oportunes.  
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6. A la part interior d’aquesta coberta hi trobem una fotografia on 

apareixen dues dones. Qui són? Què us fa pensar que estiguin 

juntes a la foto?   

 

 

 

 

7. Elisabeth Eidenbenz. Cerqueu a la xarxa els trets més rellevants de la seva biografia i alguna 

fotografia seva de jove. Comprovareu algunes de les hipòtesis anteriors.  
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SESSIÓ 4  

L’autora   

1. Què tenen en comú les portades i els títols de totes les seves obres? Podríeu definir quin és el 

tema en el qual s’ha especialitzat a partir d’aquestes cobertes?  
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2. Què sabeu de l’autora, Assumpta Montellà? Fixeu-vos com es presenta a la capçalera del seu 

blog i feu les activitats que hi ha a continuació:  

http://sentimentsaflordepell.blogspot.com/ 

 

Historiadora de professió, per devoció, per vocació, amb passió, amb vehemència, amb 

intensitat. Això comporta que sigui una historiadora poc convencional... I també perquè 

m’agrades les històries de les persones anònimes, històries menudes, d’herois que no 

surten en els manuals d’Història, històries que mai faran Història... O potser sí.   

 

a) Feu la fitxa biogràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context històric  

Els fets que es narren al llibre es produeixen en un context històric molt convuls. Amb el final de 

la guerra civil i la victòria de l’exèrcit revoltat, milers d’espanyols i de catalans van marxar a l’exili 

a França, on van ser confinats en camps de concentració, en condicions duríssimes, que van 

provocar taxes molt elevades de mortalitat, especialment entre els nens.   

D’altra banda, a Europa l’enfrontament entre els règims feixistes d’Alemanya i Itàlia d’una banda, 

i les democràcies occidentals i el règim socialista de l’URSS per una altra, començava a 

manifestar-se i va provocar la II Guerra Mundial, que va començar un any després d’acabar la 

Guerra Civil Espanyola.  

En aquest apartat recordarem què sabem d’aquest període històric, per poder fer connexions 

entre el que explica el llibre i els nostres coneixements, i així comprendre millor el context tan 

dramàtic en el qual es van desenvolupar els fets que narra.  

 

http://sentimentsaflordepell.blogspot.com.es/
http://sentimentsaflordepell.blogspot.com.es/
http://sentimentsaflordepell.blogspot.com/
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L’exili i els camps de refugiats  

Entre el mes de gener i el mes de febrer de 1939, amb la derrota del bàndol republicà, gairebé 

mig milió de persones, molts d’ells catalans, va decidir marxar a l’exili. L’estat francès va decidir 

internar aquestes persones en camps de refugiats al costat del mar.  

1. Què és un camp de refugiats? En podem trobar actualment? On i per què? Enganxa alguna 

fotografia actual. 

 

 

 

 

 

 

2. Escriviu un text breu explicant les diferències entre «exili» i «èxode».   

 

 

 

 

 

a) Coneixeu alguna persona que hagi hagut de marxar del seu país per raons polítiques 

d’algun conflicte recent? Si no en coneixeu cap personalment, feu una cerca a Internet per 

buscar-ne un exemple actual.  

 

 

 

 

b) En el cas dels republicans que havien perdut la guerra, el terme més adequat és exili, tot i 

que a vegades es parla de l’èxode republicà. Per què penseu que s’aplica aquest terme?   
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Sessió 5 pròleg, unes paraules i introducció 

Amb el llibre obert  

1. Busqueu l’índex del llibre a les pàgines inicials. Fixeu-vos que està estructurat en tres blocs 

diferenciats. Fulleu el llibre per identificar cadascuna de les parts i formar-vos una idea de la 

informació que conté cada bloc o part. Després contesteu aquestes preguntes:  

 

a) A primera vista, diríeu que la maternitat d’Elna és una novel·la? Per què? En cas negatiu, a 

quin gènere o tipus de text diríeu que pertany el llibre?  

 

 

2. Tenint en compte la informació que hi ha a l’índex, associeu les paraules de la columna 

esquerra amb els significats de la dreta.   

  

a- Elisabeth Eidenbenz  ▪  Emigració en massa   

b- Clausura  ▪  Partidari de la república  

c- Maternitat  

▪  Centre d’internament establert al 
marge dels procediments ordinaris 
de detenció on són confinades 
persones per motius de seguretat 
militar o política o com a forma de 
càstig o  
d’explotació.  

d- Camp de concentració  
▪  Municipi català de la comarca del 

Rosselló, a la Catalunya Nord. f  

e- Èxode  ▪  Tancar definitivament.  

 f- Elna  ▪ Mestra i infermera fundadora de  

la Maternitat d’Elna.  

▪ Hospital on troben acolliment i 

immediatament abans i després d’infantar. 

g- Republicà   

h- assistència les dones       

i- Nens d’Elna      ▪ Els 597 nens i nenes que van  

néixer a la Maternitat.   

  

3. La dedicatòria que obre el llibre diu: «Al nen enterrat a la sorra d’Argelers».  

a) A quin en penseu que es refereix?  
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b) Per quines raons penseu que l’autora li pot haver dedicat el llibre?  

 

 

 

4. Llegiu la citació de Mercè Domènech que hi ha a la pàgina següent després de la dedicatòria i 

contesteu:  

a) Qui narra el que passa? Quina persona gramatical fa servir? Quins temps verbals hi 

predominen?  

 

 

b) Diríeu que el text té un caràcter autobiogràfic? Per què?  

 

 

c) Cerqueu sinònims d’aquestes paraules que vagin bé en el context de la citació de Mercè 

Domènech:  

  

Rendir   

Escalfar   

Enterrar   

Desesperar   

Parir   

Reprimir   

Barraca   

Embarassada   

Nadó   

Xopa   
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5. Llegiu el pròleg a la nova edició (pàg. 11) i contesteu aquestes preguntes:  

a) Per què diríeu que l’autora ha publicat el pròleg a la nova edició amb lletra manuscrita?   

 

6. Llegiu el pròleg de Josep Maria Solé i Sabaté (pàg. 15) i encercleu la resposta correcta:  

Assumpta Montellà va accedir a la Universitat:  

   Als 18 anys  

Al segle XX  

Al segle XXI  

Fa molts anys L’autora defineix «els camins de l’exili de 1939» com:  

1. La gent que fugien de l’avançament republicà.  

2. La gent que fugien de l’avançament francès.  

3. La gent que fugien de l’avanç franquista.  

4. La gent que fugien de l’estat francès.  

Què són els camps d’ergàstul?  

1. Camps on eren tancats els esclaus.  

2. Camps de sorra.  

3. Camps de maduixes.  

4. Camps d’herba tallada.  

7. L’autor del pròleg és Josep Maria Solé i Sabaté.   

a) Identifiqueu qui és cercant-ne informació i expliqueu per què és l’autor d’aquest pròleg i 

quina relació té amb l’autora?  

 

 

 

 

 

b) En quina persona gramatical està escrit aquest pròleg? Transcriviu-ne una frase d’exemple.  



La Maternitat d’Elna Orientacions 
didàctiques  

  

  

20   

8. Llegiu el text «Unes paraules», signat per 

Elisabeth Eidenbenz i aquestes preguntes:  

a) Creieu que l’Elisabeth fou conscient de la 

tasca que va realitzar a la Maternitat d’Elna?   

 

 

 

 

 

 

 

b) La considereu una dona valenta per marxar de 

casa seva i anar a un país en guerra per fer accions humanitàries?  

 

c) Amb quants anys va marxar a Espanya i quin any va arribar al país? 

 

d) Com descriu la situació al setembre del 1936 

 

 

 

e) Qui va ser Rodolfo Olgiati? Quines accions va protagonitzar?  

 

 

 

 

 

 

 

f) Esbrineu què és el Servei Civil Internacional (SCI), quina és la seva ideologia, quins valors té 

i com treballa. Després, determineu si la seva missió ha canviat des de l’època d’Olgiati i 

Eidenbenz a avui dia.  
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9. Llegiu la introducció (pàg. 23) i feu aquestes tasques:   

a) La majoria dels nascuts a la Maternitat d’Elna són fills i filles de mares exiliades i refugiades 

en diferents camps propers a la ubicació de la Maternitat. Digueu quins són aquests camps.  

.  

b) Com defineix la Maternitat Elisabeth Eidenbenz, en aquest text? Transcriviu-ne la citació i 

expliqueu el sentit de la comparació que fa servir. 

 

 

  

c)  En quin periode neixen aquests nens? 

 

d) Què era la maternitat anteriorment? 
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Sessió 6 drets humans  

L’èxode republicà  

1. Llegiu el text de les pàgines 27 a 29, que 

 parla  del  moment que  va 

produir-se l’exili en massa de catalans i 

espanyols a causa de l’ocupació 

franquista de Catalunya, i resoleu 

aquestes activitats.  

 

a) El text detalla com va produir-se el pas de la frontera franco-espanyola entre el 28 de gener 

i 12 de febrer de 1939. Ordeneu aquests col·lectius segon el seu pas per aquesta frontera: 

Les tropes desarmades / Dones i criatures / Els ferits / Tots els fugitius civils  

 

 

b) Assumpta Montellà anomena èxode republicà el que també es coneix amb el nom de la 

Retirada. Intenteu imaginar-vos que sou una de les persones que hi va participar. Després 

visioneu algun d’aquests vídeos de 

Youtube i a continuació escriviu un text 

explicant què ha canviat entre el que us 

havíeu imaginat i el que us mostren els 

reportatges.  

https://www.youtube.com/watch?v=nUf7NDBWYBY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uPMDXLA9VuA&feature=youtu.be 

  

c) El llibre proporciona dades sobre l’èxode republicà. Localitzeu el fragment del text on en 

parla i contesteu:  

a- Quantes persones van passar la frontera en els 15 dies?   

 

b- Si fos a l’inrevés, penseu que Catalunya podria assumir-ho en l’actualitat? 

Justifiqueu la resposta.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUf7NDBWYBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uPMDXLA9VuA&feature=youtu.be


La Maternitat d’Elna Orientacions 
didàctiques  

  

  

23   

2. Empleneu la taula següent amb la informació que ofereixen els testimonis de Remei Oliva, 

María Garcia i Joana Pasqual en aquest capítol. Pot ser que algun buit no es pugui omplir.  

  

Mares  Remei Oliva  Maria García  Joana Pasqual  

Estat civil     

Té família?     

Quan hi arriba?     

Com hi arriba?     

Professió     

Lloc d’origen     

Quan es queda 

embarassada?  
   

  

 

 

 

3. Pregunteu als vostres avis i besavis què significa per a ells la paraula guerra. Poseu en comú 

totes les definicions.  

4. Què són els drets humnans? 

 

5. Quins són els drets humans?. fes un llistats. 
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6. Quins drets humans creus que es vulneran durant l’èxode (utilitza el llistat)? 

 

7. Si per raons polítiques haguéssiu de marxar a l’exili, a quin país aniríeu i quines pertinences 

prendríeu? Raoneu la resposta.   

 

 

Sessió 7: camps de refugiats 

2. Els camps de concentració francesos  

  
  Camp d'Els Banys d’Arles (Vallespir). Foto: Història Gràfica de la Catalunya  

Autònoma  

  

1. L’escriptor Agustí Bartra diu, a La ciutat de la derrota (pàg. 45), en referir-se a la seva 

experiència al camp d’Argelers:   

  

El llit de cada home és l’empremta que el seu cos ajagut deixa a la sorra...Al nord 

filferrades, al sud filferrades, a l’oest filferrades, a l’est...Encara ens queda el mar...  

  

Diríeu que és un paràgraf esperançador? Per què? Quina part positiva hi veieu? Rellegiu el 

paràgraf sencer en què apareix la citació per formar-vos una idea més aproximada del que vol 

expressar.  
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2. Després de visualitzar els primers quinze minuts de Camp d’Argelers, porteu a terme aquestes 

activitats.  

https://www.youtube.com/watch?v=6zR_B_gyepo&feature=youtu.be 

 

a) Prepareu un debat. Un grup es posarà a la pell de les autoritats franceses i l’altre a la pell 

dels exiliats. Cerqueu punts de debat i mireu de defensar-los.   

 

 

 

 

 

 

b) El camp de concentració és un fenomen propi de les guerres contemporànies. En coneixeu 

l’existència en altres llocs? Feu una cerca per trobar aquesta informació i assenyaleu-ne el 

nom o la ubicació i la guerra en què van existir. Atenció: no és el mateix un camp de 

concentració o de refugiats que un camp d’extermini.  S’ha de buscar un de cada. 

 

 

 

c) Expliqueu el sentit del següent fragment del text:  

  

Com deia en Lluís, un exiliat que caminava d’esma per davant de les cases que 

tancaven les finestres al seu pas, «D’aquí a un any serà el vostre torn». (Pàg. 45)  

  

 

 

d) Cerqueu en aquest segon capítol (pàg. 43-46) expressions i adjectius que facin referència a 

les condicions climàtiques de la zona els primers mesos de l’exili.  

 

 

3. Cerqueu les preguntes a les següents respostes referents al testimoni de Remei Oliva, María 

García i Joana Pasqual en aquest segon capítol. Busqueu el tema o la idea principal a la que fan 

referència els aspectes de les tres mares.  

https://youtu.be/6zR_B_gyepo
https://youtu.be/6zR_B_gyepo
https://www.youtube.com/watch?v=6zR_B_gyepo&feature=youtu.be
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Mares   Remei Oliva  Maria García  Joana Pasqual  

 
Argelers  

Sant Cebrià  

Argelers  

Sant Cebrià  
Argelers  

 Sí, de cinc mesos  Sí  Sí  

 

Pa sec, llegums 

seques i bacallà 

salat.  

Pa dur i bacallà sec 

per dinar i per 

sopar. Ranxo de 

llenties amb pedres 

i sorra.  

No ho diu  

 

No tenien aigua 

potable, bevien 

aigua salada. 

Tenien trastorns 

intestinals greus. 

Plagues de polls i 

sarna.  

Diarrees, polls de 

tota mida i sarna.  

Dormien damunt de la 

sorra. Estava separada del 

seu home.  

 

Quan està bastant 

avançada en 

l’embaràs obren 

una maternitat i hi 

fa cap.  

Va al pavelló abans 

d’anar a la 

Maternitat, 

semblava un somni.  

Va al pavelló i coneix la 

senyora Elisabeth, per ella 

és com un àngel de la 

guarda.  

  

Sessió 8 voluntariat 
PASSAR VIDEO DE ACTIVISTES NORUEGA:   https://youtu.be/ymcflrj_rRc  

             El mundo entero temblaría… 

1. Quines són les característiques i valors de l´acció voluntària:  

 
Característiques de l´acció voluntària 

 

 
Valors de l´acció voluntària 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/ymcflrj_rRc


La Maternitat d’Elna Orientacions 
didàctiques  

  

  

27   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

FER EN GRUP UN COLLAGE I PENJAR A CLASSE . 

Ara escull-ne un, i digues per què et sembla el més important:  

2.- VOLUNTARI 

- Característiques del voluntari i valors (p.58) 

o Fer un tagcloud amb els valors que 

creguis  que ha de tenir  el voluntari i 

compara amb les de la guia. Marca 

coincidències 

 

 

 

 

 

- Vídeo Testimonis Voluntaris: TV3 – Sense ficció – Voluntaris 

o https://www.youtube.com/watch?v=XO6DHZJYIZY 

o Fer un ninot en un mural on hagin d’afegir: 

▪ Cap: coneixements que tenen 

▪ Mans: habilitats 

▪ Cor: actituds 

▪ Peus: competències socials 

https://www.youtube.com/watch?v=XO6DHZJYIZY
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3.- Àmbits de l´acció voluntària. Passos a seguir… 
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Sessió 9 àmbits voluntariat 

*ordinadors 
4.- Àmbits en els que es pot fer un servei: (p.22) 

 http://www.llatinoamericana.org/website/cat/descarregues/Llibret_Excusa.pdf 

     

DRETS HUMANS 

Aquest està a tots, és transversal 

Haurem d’identificar quins són els drets vulnerats en tot els altres 

 

DEFINICIÓ: 
TEMÀTIQUES:  
NECESSITATS:  
 

 

 

http://www.llatinoamericana.org/website/cat/descarregues/Llibret_Excusa.pdf
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L’EXCUSA GÈNERE :   https://youtu.be/JdPGzDjjD2Q 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEFINICIÓ: 
 
 
TEMÀTIQUES:  
 
HOME-DONA, COL.LECTIUS, ORIENTACIÓ SEXUAL,… 
 
 
 
NECESSITATS: VULNERACIÓ DEL DRET  A ESCALA MUNDIAL I LOCAL 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JdPGzDjjD2Q
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L’EXCUSA MEDI AMBIENT: https://youtu.be/0oSltWvxaGs 
 
 
 
 
 

 
 
DEFINICIÓ: 
 
 
 
TEMÀTIQUES:  
 
 
 
NECESSITATS:  
 
 

L’EXCUSA  PAU:   https://youtu.be/lfWXsyz5BI4 

https://youtu.be/0oSltWvxaGs
https://youtu.be/lfWXsyz5BI4
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DEFINICIÓ: 
 
 
 
TEMÀTIQUES:  
 
 
 
NECESSITATS:  
 

 

 

 

 

L’EXCUSA INTERCULTURALITAT: https://youtu.be/7_bUGueafn0 

https://youtu.be/7_bUGueafn0
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DEFINICIÓ: 
 
 
 
TEMÀTIQUES:  
 
 
 
NECESSITATS:  
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L’EXCUSA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL: L’ALTRE MÓN POSSIBLE  

https://youtu.be/pUQxBOP-upU 

 

 

 

DEFINICIÓ: 
 
 
 
TEMÀTIQUES:  
 
 
 
NECESSITATS:  
 

 

 

 

Sessió 10     

https://youtu.be/pUQxBOP-upU
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3. Elisabeth Eidenbenz i la Maternitat  

1. L’origen de la Maternitat d’Elna és 

l’Associació d’Ajuda als Nens en Guerra, 

 tal  com  s’apunta  al 

començament del capítol.  

a) A partir del que es diu en el capítol, 

 expliqueu  quines 

organitzacions i persones van estar 

implicades en la creació de la 

Maternitat d’Elna.  

 

 

 

 

 

 

           Quina era la ideologia del moviment de Pierre Cérésole, segons el text del capítol?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2. En aquest capítol es descriu l’estada a la Maternitat de les tres mares: Remei, Maria i Joana. 

Cerqueu la informació pertinent al capítol i ompliu els buits de la taula següent:  

Mares  Remei  Oliva  Maria Garcia  Joana Pasqual  
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Com descriuen la 

Maternitat?  

Netedat, amabilitat, 

serenor i seguretat. 

Semblava un somni.  

 
La casa era preciosa, 

neta.  

On està la seva família 
mentre elles  
estan a la  

Maternitat?  

 

El seu marit a un 

camp disciplinar, 

després marxa cap a 

Mèxic.  

El seu marit metge 

estava a la 

campanya del cos 

de trens prop de 

Paris. Passava força 

estones a la 

Maternitat.  

Alimentació dins la 

Maternitat  

Molt menjar i bo. 

Dinar de Nadal i 

festes. Xocolata i 

pastes  

 

Es menjava bé, per 

refer-se. Menjar 

fresc del mercat. 

Bons menús.  

Problemes  

Nostàlgia de la 

família. Notícia 

d’una nova guerra. 

Recluten als homes 

per anar a les 

mines.  

Quan arriba a 

Veracruz el seu 

marit està amb una 

altra i està 

embarassada.  

 

Data de donar a llum  
La nit del 4 de gener 

de 1940 a les 2.20h  
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Nom de la criatura  Rubén    

Quant de temps estan 
a la  
Maternitat?  

Torna al camp a 

finals de febrer.  

Un mes i mig.  

 Vuit mesos.  

  

3. Feu una valoració del paper dels padrins suïssos. Quin tipus d’aportació van fer a la Maternitat 

d’Elna? Com valoreu aquesta aportació? Per què? Personalment, estaríeu en disposició de fer 

una aportació com la dels padrins suïssos de la Maternitat adreçada a gent d’un altre país 

encara que no us afectés directament?   

 

 

 

 

 

 

 

4. Escolteu  Elisabeth Eidenbenz al documental Camp d’Argelers, entre els minuts 52 i 53, en què 

valora el seu treball a la Maternitat d’Elna.  

a) Quins són, segons ella mateixa, els principals assoliments de la Maternitat?  

 

4. La clausura de la Maternitat  

 

1. Què feien a la Maternitat per camuflar els nens jueus?  

 

2. El diplomàtic de l’ONU Guy Eckstein, belga d’ascendència jueva nascut a la Maternitat, 

sentencia amb una frase la filosofia d’Elisabeth Eidenbenz: «A vegades és necessari desobeir 

ordres per salvar vides». Redacteu un llistat de punts  en què exposeu raons a favor i en contra 

d’aquesta máxima. 

 

 

https://youtu.be/6zR_B_gyepo
https://youtu.be/6zR_B_gyepo
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3. Fixeu-vos en la carta de Pau Casals adreçada a Elisabeth Eidenbenz (Pàg.116) . Llegiu-la i resoleu 

aquestes activitats:  

a- Qui era Pau Casals? Elaboreu-ne una breu ressenya biogràfica amb els trets més rellevants 

de la seva trajectòria vital. Ha d’incloure la relació que va tenir amb la Maternitat a partir 

de les informacions que hi ha al llibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nens d’Elna  

  
  Foto: Edicions Trabucaire  

 

1. Raoul Rodríguez és un nen nascut a la Maternitat, que va criar-se a França. Resumiu el que 

pensa al voltant del tractament que França va dispensar als exiliats espanyols des de la retirada 

i durant tota la postguerra.  
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2. L’autora del llibre, Assumpta Montellà, i Sergi Barba, un dels nens d’Elna, han facilitat el seu 

correu electrònic perquè us hi pugueu adreçar. Entre tot el grup, prepareu una llista de 

preguntes per entrevistar-los. Després redacteu un missatge de correu electrònic explicant-los 

qui sou i per què us hi adreceu. El missatge ha de tenir els elements indispensables d’aquest 

tipus de comunicació. En un arxiu de text, adjunt, feu-los arribar les preguntes de l’entrevista.  

Sergi Barba: barba.serge@wanadoo.fr   

Assumpta Montellà: puigmontella@gmail.com  

 

Final 

1. Després de llegir el llibre creus que s’ha de donar visibilitat a aquest tipus de 

fets?. Penseu que ja es fa?. Quines propostes faries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:puigmontella@gmail.com
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ANNEX 3 

Concretem la nostra història a Rubí!  

ENQUESTA MATES 

 

Hem estat veient què és un immigrant i què és un emigrant, així que ens surt una pregunta de 

manera natural...hi hagut migració a Rubí? Els migrants que van venir tenen descendència? Per 

què van venir? Se senten bé aquí?  

Quina és la millor manera de donar resposta al que us pregunteu? Preguntant-ho als rubinencs i 

rubinenques del carrer i analitzar les seves respostes!!! 

 

PAS 1: Crear una enquesta.  

 

Abans de preguntar cal reflexionar sobre el que volem preguntar, i un cop ho tinguem clar 

recollirem les preguntes en una enquesta.  

Quins tipus de preguntes hi ha?  

Hi ha dos tipus de preguntes: 

-Preguntes amb resposta quantitativa: Són les que et donen una resposta numèrica. Per exemple, 

si et pregunto “quants germans/es tens?”, em respondràs un valor numèric, 0 , 1, 2, etc.  

-Preguntes amb resposta qualitativa: Són les que et donen una resposta que no és numèrica. Per 

exemple, si et pregunto “quin és el color dels teus ulls?”, la teva resposta segur que no serà un 

nombre, serà blaus, marrons, un blau i un verd, etc. 

Totes aquestes preguntes es poden escriure amb resposta oberta o tancada. La resposta oberta 

és la que hem vist als exemples anteriors. Les preguntes amb resposta tancada són les que 

escrivim totes les opcions que poden contestar, con si fossin un test.  

Per exemple,  

Has nascut a Rubí? 

a) Si b) No 

 

Ara que saps quin tipus de preguntes podeu fer, dissenyem les preguntes. Per fer-ho us donem 

una llista de preguntes com a suggerències. Dissenyeu una enquesta que contingui entre 20 i 25 

preguntes. 

Recordeu que les preguntes poden ser de resposta oberta (com les de l’exemple) o de resposta 

tancada (com si fos un test).  



La Maternitat d’Elna Orientacions 
didàctiques  

  

  

41   

 

Ha emigrat algú de la seva família a Rubí? 

Quan va ser? 

Quantes persones de la seva família han emigrat? 

D’on venien? 

Amb quin mitjà de transport va arribar?  

Es va sentir acollit? 

Quines oportunitats ha trobat a Rubí? 

Quines oportunitats va trobar quan va arribar a Rubí? 

Ha trobat el que esperava quan va arribar a Rubí? 

Té sentiment de pertinença a Rubí? 

Amb quina edat va emigrar/arribar a Rubí? 

Tenen relació amb el poble/ciutat que vivien anteriorment ? Els van a visitar sovint? Tenen casa 
allà?  

Quin nivell d’estudis té? 

Altres... 

 

Obriu aquest enllaç: 

https://www.google.com/intl/es/forms/about/ 

Entreu als formularis i creeu un formulari en blanc (aquest formulari serà la nostra enquesta). 

Investigueu una mica per veure com podeu afegir més preguntes, com podem fer preguntes amb 

resposta oberta i amb resposta tancada, i com podem marcar que es marqui una resposta com a 

màxim ( recomanació: busqueu caselles de verificació i resposta curta i paràgraf) 

Finalment, creeu l’enquesta amb les preguntes que heu pensat, mentre més preguntes de 

resposta tancada millor, serà més còmode de contestar i de fer l’estudi estadístic. Recordeu que 

mentre més persones contestin a l’enquesta, els resultats de l’enquesta seran més fiables, així 

que si us sobra temps abans de sortir a preguntar pel carrer, podeu contestar vosaltres mateixos 

l’enquesta, passar-la a la vostra família i passar-la als companys/es de classe, els podeu enviar 

l’enquesta per correu, WhatsApp, etc.  

 

PAS 2: Sortiu al carrer i aconseguiu de forma amable i educada que us responguin quantes més 

persones millor.  

 

Per facilitar el funcionament de l’enquesta, preguntarem a les persones pel carrer i anirem 

contestant nosaltres les seves respostes a través del vostre mòbil, així que envieu-vos l’enquesta 

per tenir-la tots al mòbil. 

Si no podeu contestar a través del mòbil porteu papers i bolígrafs per contestar, o apunteu les 

seves respostes a les notes del mòbil!!  

 

 

https://www.google.com/intl/es/forms/about/
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PAS 3: Fer un estudi estadístic de l’enquesta.  

 

Entrem al formulari desde l’ordinador i a la part superior dreta de la pantalla li donarem a 

respostes.  

Allà tenim un recull de les nostres respostes en format gràfic, l’aplicació ens ha fet els gràfics més 

bàsics de cada pregunta, en funció del tipus de pregunta ens sortirà un gràfic de barres un gràfic 

circular.  

A la part superior dreta tenim un símbol d’Excel . Si premem aquest botó se us obrirà una 

pestanya amb un excel amb les respostes. Descarregueu aquest Excel a l’ordinador. Amb els 

gràfics de l'aplicació i el document Excel farem l’estudi estadístic.  

 

Necessitem conèixer aquests conceptes teòrics:  

+Mitjana aritmètica: Consisteix a sumar tots els valors que tenim i dividir entre la quantitat de 

nombres que tenim.  

Per exemple: Hem preguntat “quants anys tens?” a 8 persones, i han respòs 7 , 10, 13 , 14 , 12, 

15, 18 i 16 anys.  

𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 =  
7+10+13+14+12+15+18+16

8
=  

105

8
= 13′125 anys. 

 

+Mediana: Consisteix a ordenar totes les respostes de menor a major. Un cop ordenades la 

mediana serà el valor central. Farem dos exemples:  

Primer exemple: Tenim 5 respostes a la pregunta “quantes hores estudies a la setmana?” 7 , 8 , 2 , 

5 i 6. Si ordenem les respostes de menor a major ens quedaria 2 , 5 , 6 , 7 i 8. El valor que està a la 

posició central és el 6, així que la mediana en aquest cas és 6. 

Segon cas: Hem preguntat a 6 persones quantes setmanes tenen de vacances durant l’any? Les 

respostes són 3 , 2 , 6 , 8, 15 i 4. Si les ordenem de menor a major ens surt 2, 3, 4, 6, 8 i 15. Si ens 

fixem, aquí no tenim una posició central, si no que tenim dues (el 4 i el 6), així que per saber la 

mediana farem la mitjana entre aquests dos nombres, 
4+6

2
= 5. Per tant, la mediana en aquest cas 

és 5.  

 

+Moda: És el valor que es repeteix més.  

Per exemple, preguntem a 8 persones quants fills voldran tenir quan siguin grans, i ens responen: 

1, 0 ,1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, El valor que més es repeteix és el dos, així que la moda són 2 fills.  
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+Percentatge: Si apliquem la fórmula que vam estudiar al primer tema del curs, en aquest context 

serà 
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

Si hem preguntat a 30 persones sobre el mitjà de transport que utilitzen més i 12 d’elles han 

respòs que agafen el tren, el percentatge de persones que agafen més el tren que altres transport 

és 
12

30
· 100 = 40%. 

 

Ara que coneixem aquests conceptes teòrics agafem els gràfics que ens venen donats de la pròpia 

enquesta. Si són preguntes amb resposta numèrica calculeu tots els conceptes explicats 

anteriorment.  Si són preguntes amb resposta no numèrica, calculeu la moda i percentatges. 

Recordeu que podeu repartir-vos els càlculs per anar més ràpid.  

Els resultats que heu trobat ja són conclusions de l’enquesta. Per exemple, si us surt que la moda 

de la pregunta “d’on has emigrat?” et surt Andalusia, podeu dir que la majoria de persones 

migrants provenen d’andalusia, i si a més calculeu el seu percentatge podreu dir quin percentatge 

de migrants rubinencs provenen d’Andalusia.  

Finalment, escriviu, a partir dels vostres resultats estadístics, quines conclusions obteniu de 

l’estudi, quins resultats us esperàveu més, quins menys, per què han sortit aquests resultats, etc. 

Aquestes conclusions són INDIVIDUALS, ja que tot i fer un estudi amb altres persones, pots tenir 

opinions diferents a les de la resta, i és important reflexionar-les i plasmar-les en un paper.  
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ANNEX4 

 

 

El soldado de Dios 

 

1.-D’on prové la paraula baptisme? Què simbolitza? Per què penseu que es fa el baptisme 

quan som nadons? 

 

 

2.-“Encontrar a Jesús”, a la pel·lícula, és trobar el camí d’una vida nova, allunyada dels 

errors que un havia comés abans. En petita escala, penseu que heu comés errors i que hauríeu 

de reflexionar sobre aquests per tal de no cometre’ls una altra vegada? Expliqueu-ne un i 

com el canviaríeu. 

 

 

 

 

3.-Busqueu una mica d’informació sobre l’Exèrcit d'Alliberament del Poble Sudanès (Sudan 

People's Liberation Army, SPLA). Quin objectiu busquen? Qui i quan es va fundar? Quines 

paraules surten a l’emblema del moviment? Tradueix-les. 

 

 

 

 

4.-Deng li diu a Sam Childers que la seva família va ser assassinada per el LRA. Qui són? 

 

 

 

5.-El temps és relatiu. En un minut poden passar moltes coses. Un minut pot ser etern. En 

60 segons poden passar més de 60 accions, tenir més de 60 pensaments, més de 60 vides 

poden desaparèixer. L’escena de l’atac al campament és breu, però el que passa en un 
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minut pot portar conseqüències que durin tota una vida. Si estiguessis a la situació del 

protagonista, que fàries un cop acabés l’atac 

 

 

 

 

 

 

5.-Hi ha una escena on Childers truca a Lynn després de l’atac al campament on es 

construïa l’església. Un es troba a Nimure, mentre que l’altre és a un supermercat. El 

simbolisme d’aquesta escena què representa? Compara-les. 

 

 

 

 

 

6.-Creus que la fi justifica els mitjans? Argumenteu-ho. (Mínim 80 paraules). 
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ANNEX 5 

SCAPE ROOM 

 

 

 

1.- Heu estat transportats a un camp de refugiats al voltant d’Atenes i creuen 

que sou cooperants.  Uns simpàtics nens porten uns pots de pintura (Fig. 1) per 

pintar un barracó, així que decidiu ajudar mentre parleu amb ells. 

Amb prou feines enteneu d’on venen, així que decidiu fer un joc amb les 

banderes, els països i de les zones al voltant de les capitals d’on venen. Els 

demaneu que relacionin aquestes tres dades: 

                       Camerun                                Bagdad 

                      Síria                                         Kabul 

                        Afganistan                             Yaünde 

                        Irak                                          Damasc 

                       Iran                                          Teheran 
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Quan els expliqueu que voleu tornar a casa us plantegen un simpàtic joc amb 

el que podreu endevinar la combinació d’un dels cadenats que heu d’obrir per 

obtenir el comandament de control 

 

El codi està construït per un nombre que correspon a cada pista. Així que 

necessiteu les banderes dels diferents països on es troben les ciutats de 

l’enigma, el codi de color de cada pot de pintura i una carta de síntesi de colors 

barrejant colors primaris que trobeu al terra (fig. 2). 

 

Nen                                          Pista                                               Nombre 

1 El meu poble es troba a l’est de Yaundé.   

2 La meva ciutat es troba al nord de Bagdad. 

3 La meva casa es troba al sud de Damasc. 

4 Jo vivia al centre de Yaundé. 

5 Jo en una barriada del nord de Teheran. 

 

                                                                          Codi 5 dígits:    _ _ _ _ _ 
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2.- Heu aparegut al mig de l’illa grega de Samos, on hi ha una gran quantitat de 

refugiats. Observeu com un grup de refugiats intenta abordar un transbordador que 

va al continent. Però, com el port està vigilat per càmeres de seguretat son 

interceptats abans de pujar. Així, abans haurien d’haver desconnectat les càmeres. 

Penseu que ho faríeu millor i teniu clar que primer caldria desconnectar les 

càmeres, així que comenceu a mirar ... 

Uns metres més enllà trobeu una caixa on passen el cables dels diferents sistemes 

de la habitació, així que primer caldrà saber quin és el de les càmeres i tallar-lo. Per 

això dibuixeu en tres fulls els tipus de cables (Fig. 1), el quadre elèctric (Fig. 2) i 

diferents trams de cable (Fig. 3) 

            

                    Fig. 1                                                                 Fig. 2 

Primer cal tenir el dibuix correcte de la caixa de cables. Dos dels dibuixos de trams 

no són correctes, així que no més són necessaris 6 per tenir el plànol. Es poden 

girar i col·locar com es desitgi, l’única condició és que el cable de les càmeres ha 

d’anar de l’entrada a la sortida senyalades per les fletxes vermelles. La resta de 

cables han de seguir l’ordre que donen la resta de fletxes de colors. 

Abans de tallar el cable seguiu el flux de corrent de les càmeres, 

segons el sentit que donen les fletxes vermelles que mostrarà la 

combinació d’un dels cadenats per obrir la caixa del comandament 
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 Fig. 3 

. 
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3.- Un simpàtic nen d’un camp de refugiats us comenta que la meitat dels 

refugiats del planeta es troben repartits entre Turquia, Pakistan, Uganda Líban i 

Iran. I el països que més refugiats han donat són Síria, Afganistan, Sudan del 

Sud, Nyanmar i Somàlia. 

Trobeu molt interessant aquesta informació però ara teniu un greu problema, no 

recordeu el nombre de vol del avió que heu d’agafar per tornar a casa. El nen diu 

que va veure els vostres bitllets i recorda la informació que contenien; ara bé, 

com te ganes de jugar, us planteja el següent trencaclosques que té com a 

solució el nombre que voleu: 

 

Rat penat + rat penat + rat penat     =  18 

Ret penat    +    gallina    +   gallina  =  14 

Porc i porc   +  rat penat  x  gallina   =  40 

Porc     –     gallina     –    gallina       =  gos 

 

El nombre de vol és: 

                                            Gos     rat penat dormint     porc    gallina 

 

L’heu averiguat? 
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4.- De tornada a casa trobeu una noticia que diu que els sol·licitants d’asil a 

Espanya el 2018 van ser un 54.000, mentre que el 2005 rodaven els 5.000. 

Continuant llegint trobeu que les dones van ser un 43 % i que només es va donar 

asil a un 24 % dels demandants. 

Quan arribeu a la relació de sol·licitants segons país i quantitat el diari a barrejat 

la noticia amb una altre de motors i amb la plana d’entreteniments. Cal redreçar 

la següent taula: 

  País Sol·licitants   

  1. 20.000   

  2. 8.600   

  3. 2.700   

  4. 2.400   

 

Per això tenim sis països: Hondures, Afganistan, Veneçuela, Marroc, Síria, 

Colòmbia, ordenats segons els costats dels 6 primers polígons (triangle, quadrat, 

pentàgon, hexàgon, heptàgon i octàgon). 

La ordenació dels països en la taula ve donada per l’ordre dels engranatges d‘un 

motor en el que cadascun d’ells ve identificat per un polígon. En donen les 

següents pistes per trobar la disposició final: 

1a pista 

 

1 engranatge en posició 

correcta; 

1 engranatge en posició 

incorrecta; 

2 engranatges no surten en la 

combinació final. 

2a pista 

 

1 engranatge en posició 

correcta; 

2 engranatges en posició 

incorrecta; 

1 engranatge no surt en la 

combinació final. 
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5.- Heu ant a una conferència sobre moviments migratoris en el món i recordeu què hi 

ha 25 milions de refugiats en el planeta dels que la meitat són menors de 18 anys. Ara 

be, no recordeu exactament els milions de desplaçats que hi ha al món, no més recordeu 

que és una xifra amb 7 zeros. 

Fent memòria recordeu que el valor de les desenes de milió sortia com a solució en una 

explicació que us va donar un refugiat professor d’universitat, on un dels seus treballs 

relacionava la nomenclatura binària i els caràcters. 
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6.- Durant la conferència heu trobat al terra un fragment d’un full trencat que 

sembla tenir relació amb un cadenat que obra una caixa que mostraven en una 

sala contigua. 

El fragment mostra el següent text: 

 

 

 

 

Ja saps, estimat amic, que tinc una certa debilitat pel llibre “La maternitat de 

Elna”, és un llibre que 

 

                  Respecte al teu problema no més et puc dir que 

 

          75-16-9-1          com a primera 

            com a segona                      123-5-2-5 

                      65-25-9-5 

                               18-21-8-5 

                  Com a última                        163-18-3-7 
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7.- Per finalitzar volem veure si teniu clar alguns conceptes treballats durant el 

projecte. Així que cal realitzar la següent prova de mots encreuats: 

 

 

 

             HORITZONTAL                                  VERTICAL 
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Solucions: 

Joc 1: 

  Siria  Damasc       Iran  Teheran 

  Irak Bagdad     Afganistan   Kabul    

  Camerun  Yaundé 

 

Els nens indiquen un color de la bandera en funció dels punts cardinals que cal relacionar amb 

la carta de síntesi dels colors. Així, per exemple, el color vermell (6) seria la barreja del magenta 

(4) i del groc (2) 

Solució:   26723 

 

Joc 2: 

La combinació és 3847 

 

Joc 3: 

La combinació és 0984, cal recordar que el rat penat dorm a l’inrevés. 

 

Joc 4:  

1. Groc (5) Veneçuela 

2. Violeta (8) Colòmbia 

3. Blau (7) Síria 

4. Vermell (3) Hondures 


