Fitxa tècnica

PROGRAMA EDUCATIU — Sant Pau Recinte Modernista

Enigmes d’un hospital
en temps de guerra
Visita dinamitzada amb enigmes i fonts primàries. S’utilitzen materials digitals accessibles
des de dispositius mòbils com a mesura de seguretat davant la Covid-19

Cicle educatiu

Eix temàtic

Continguts

Objectius d’aprenentatge

Durada

Segon cicle
d’educació
secundària i primer
de batxillerat

Història

— L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
en temps de la Guerra Civil espanyola:
conseqüències i canvis.
— Els ferits de guerra: civils i combatents.
— Metges reconeguts per les seves
tècniques i cures.
— Els bombardejos del terror del març
de 1938.

— Descobrir com i en quins aspectes va afectar
la Guerra Civil espanyola a l’antic Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau.
— Conèixer com funcionava un hospital en
temps de guerra al servei dels combatents
i al mateix temps de la població civil.
— Conèixer els metges més reconeguts i les
seves tècniques aplicades a la cura de ferides
de guerra.
— Posar-se en la pell de la població civil de la
Barcelona bombardejada l’any 1938.
— Aprendre a resoldre enigmes i interrogants
històrics a través de l’anàlisi de fonts
primàries.

90 minuts

Què us proposem?
Us imagineu fer un viatge en el temps i aturar-nos entre l’any 1936 i 1939?
Sabeu què va passar en aquest període de la història? Sí, així és ... ens
trobem en plena Guerra Civil espanyola, en moments molt difícils, de dolor
i de moltes pèrdues. Sort que tant la població civil com els combatents
van disposar d’uns hospitals molt ben preparats que, tot i viure situacions
molt dures en plena guerra, van poder salvar tantes i tantes vides!
En aquest context, la visita ofereix a l’alumnat situar-se a inicis de la
Guerra Civil espanyola per conèixer quines conseqüències va haver
d’afrontar l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i quins canvis va

haver d’experimentar per atendre les necessitats d’aquells temps tan
convulsos.
Mitjançant el plantejament d’enigmes i a través de l’anàlisi de fonts
primàries, l’alumnat anirà recorrent el seu viatge en el temps dins
d’aquest antic hospital només si són capaços de superar les diferents
proves que s’aniran trobant al llarg del recorregut.

