Quart d’ESO i Batxillerat.

Dia complert

LA BATALLA DE L’EBRE A LA CARTA

Contextualització històrica:
Guerra Civil, Postguerra.

Descripció de l’activitat:
2 activitats a escollir




Els camins dels Maquis

Acabada la Guerra Civil, hi ha 450.000 exiliats. Alguns
d'aquests, antics combatents, exiliats a França, es van
organitzar per fer actes de sabotatge en territori ocupat
pels feixistes i col·laborar amb la resistència francesa. A
les Terres de l'Ebre encara avui queden testimonis i restes
del pas dels maquis, visitarem masies on es refugiaven,
s'intercanviaven informació i on s'avituallaven d'aigua i
menjar.


Els Requetès a la Batalla de l'Ebre

Aquesta visita portarà al visitant per llocs on les divisions
de Navarra van fer una demostració de força els últims
dies d’agost del 1938, desallotjant posicions molt
fortificades pels republicans.




Aquesta visita ens portarà el monòlit amb tot de noms
gravats, erigit en plena Batalla de l'Ebre per el Batalló
de sapadors de la XV Brigada, homenatge als seus
companys morts, 19 de les Brigades Internacionals i 17
combatents espanyols., també veurem les coves de
comandament, on avui es conserven inscripcions dels
soldats i una placa commemorativa al lloc on va ser
executat el brigadista irlandès Maurice Emet Ryan.

Activitats complementàries:




Camp fortificat de la Fatarella

Iniciem la visita a l'exposició interpretativa del final de
la Batalla de l'Ebre. Després ens traslladarem a la Serra
de La Fatarella lloc on les tropes franquistes veuen frenat
el seu avanç. Allí, l’exèrcit de l’Ebre, havia construït una
línia fortificada amb búnquers de ciment i refugis
subterranis. Finalitzant aquí una de les batalles més
sagnants de la Guerra Civil.
La Fatarella sota les bombes

Iniciarem la visita a l'exposició "La Fatarella sota les
bombes", després farem un tomb per els carrers del poble on
veurem i explicarem els vestigis que queden dels
bombardejos fets per l'aviació italiana

Els testimonis de la XV Brigada Internacional
a l'Ebre

Proposta de lectures.
Xerrada de l’autor.
Conferència realitzada per un especialista.

Proposta didàctica:





Material didàctic per a treballar a l’aula abans,
durant i desprès de la sortida.
Proposta de visionat de documentals i pel·lícules.
Recursos web per al treball a l’aula.
Lectures complementàries.

Connexions amb altres
matèries:





Matemàtiques.
Cultura i valors ètics.
Llengua i literatura catalana.
Llengua i literatura castellana.

*Grups de 55 alumnes des de BCN.
Preu : 34€*/alumne. Iva inclòs.

Trasllats en autocar + entrades + guiatge + Assegurança +
Xerrada/conferència + gratuïtat professors (1/20 alumnes)
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