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A.  ALS EDUCADORS: CAL TREPITJAR LA HISTÒRIA

Els que pretenem ensenyar història sabem que el passat realment no existeix; del passat 
sovint només en queden relats fets per aquelles persones que el van viure; també en 
queden testimonis escrits i sobretot en queden les restes. És com si la història fos un 
gran happening, una mena de gran festa de la qual al fi nal quan es passa pàgina cadascú 
se n’emporta una idea agradable, feliç o tràgica; i el que en queda realment només són 
les deixalles i l’espai de la festa. 

La Guerra Civil espanyola certament no va ser una festa i per això ens en queden relats 
que són sobretot tràgics. D’aquesta llunyana guerra del primer terç del segle XX –ja 
fa més de 75 anys— en tenim molts de relats, la majoria d’ells interessants i alguns, 
cada vegada més, personals. Però dels espais geogràfi cs de la guerra, dels escenaris on 
succeïren els fets, n’ha quedat ben poca cosa; i és que la vida sepulta la vida, i damunt 
d’aquells s’hi han tornat a plantar arbres, s’hi han tornat a aixecar cases i, en defi nitiva, 
hi ha reviscut el present. 

Quan es vol comprendre aquest passat des de la llunyania l’educador/a o mestre s’adona 
d’allò que l’historiador ja sap: és més fàcil refer alguns fets del passat, que reconèixer i 
reconstruir l’ambient d’aquest mateix passat. I és que l’ambient del passat sols es pot 
reconstruir i evocar en els escenaris originals on els fets van passar; és impossible sentir 
la solitud d’un pres en una presó sense estar reclòs ni que sigui uns segons en els murs 
d’aquesta presó. És impossible comprendre i sentir l’ambient d’un camp de concentració 
sense fer passar la mirada per darrera les fi lferrades.

Totes aquestes refl exions porten al convenciment que per comprendre el passat i 
conèixer la història és molt útil trepitjar els escenaris naturals dels fets. I encara que 
aquells escenaris hagin sofert els canvis inexorables que el temps imposa, sempre hi 
resta quelcom d’original, una mena de presència que ens invita a evocar allò que ja no 
existeix. 

El camp d’aviació dels Monjos ja no existeix; els avions ja fa dècades que no s’hi enlairen; 
pilots, mecànics i soldats van marxar, i les pistes han estat conreades o edifi cades. En 
queden però restes disperses, refugis, alguna caserna, alguns objectes trobats en els 
camps, però sobretot en resta la gran esplanada, l’espai rodejat de les mateixes muntanyes 
per on encara hi passa la mateixa via fèrria i on hi bufen els mateixos vents. 
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Aquí és més fàcil que en cap altre lloc conèixer l’epopeia del Vesper de la Gloriosa. És per 
això que el Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA) 
pretén educar mitjançant l’evocació de l’espai, l’anàlisi de les restes i les veus i les idees 
dels protagonistes de la història. 

Pot semblar una curiositat que ens dediquem a educar mitjançant l’estudi d’una cosa tan 
concreta com l’aviació republicana; podríem pensar que la Guerra Civil va ser quelcom 
més que les seves operacions aèries i que aquestes van ser marginals si ho comparem 
amb els milers d’homes que van lluitar a les trinxeres, i els milions d’homes i dones que 
van patir als camps i a les ciutats; però en aquest cas, tot emulant Winston Churchill, 
podríem repetir allò de mai tants van deure tant a tan pocs referint-se als pilots de la RA F 
morts en la defensa de la Gran Bretanya a la Segona Guerra Mundial. 

Per tant, conèixer la guerra aèria en el context de la nostra Guerra Civil no és una 
banalitat ni un caprici, ja que aquesta guerra fou la primera on l’aviació tingué un paper 
decisiu. A partir d’aquesta guerra, totes les guerres es decidien no pas a les trinxeres, no 
pas en els fronts de terra, sinó en el front de l’aire. Es pot ben dir que el resultat de la 
guerra estava escrit a l’aire, i no es pot entendre el que va passar sense conèixer el que es 
feia en llocs com aquest.
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B. LES ACTIVITATS EDUCATIVES DEL CIARGA. PER QUÈ?

Un dels motors principals del CIARGA és la recerca i el tenir cura de tot el patrimoni 
material i immaterial referit a l’aviació republicana i la guerra aèria; amb tot, l’objectiu 
fonamental d’aquest equipament és interpretar i donar a conèixer aquest patrimoni. Per 
tant, es tracta d’un objectiu eminentment educatiu. 

El que es pretén des del CIARGA és que els ciutadans i ciutadanes coneguin el patrimoni 
històric del territori i s’adonin que el nervi d’un poble i d’un país és precisament 
mantenir actius els seus elements d’identitat. Per aconseguir aquests objectius educatius 
es necessiten instruments didàctics, eines que facilitin a les persones la comprensió dels 
espais, dels objectes i dels fets del passat. 

Els instruments didàctics dels que s’ha dotat el CIARGA són principalment de tres 
tipus. Per una banda, hi ha un instrument de tipus museogràfi c, que és el propi centre 
d’interpretació obert a tothom, i que intenta mostrar l’objecte del seu estudi: l’aviació 
republicana i la guerra aèria. Per una altra, comptem amb els espais patrimonials del 
Vesper de la Gloriosa al Penedès degudament senyalitzats, concretament als municipis 
de Santa Oliva, Pacs i Sabanell. El tercer instrument és de caire més didàctic i està 
constituït pel conjunt d’activitats i materials de caràcter escolar que el centre ofereix 
als instituts, escoles i universitats amb la fi nalitat de poder estudiar i conèixer aquest 
aspecte tan important de la Guerra Civil espanyola. 

Per tant, els educadors i educadores trobaran en el CIARGA   no sols els espais museogràfi cs 
i els espais patrimonials que permeten conèixer in situ el que va ser l’aviació republicana, 
sinó també un conjunt de propostes d’activitats i de material didàctic destinat als seus 
alumnes. El motiu de tot plegat és facilitar l’adquisició de coneixements que permetin 
als usuaris fer-se un criteri propi sobre el confl icte i les causes del seu desenllaç. 
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C.  QUÈ PRETENEM? ELS OBJECTIUS I LES COMPETÈNCIES

El Servei Educatiu del CIARGA, amb la seva proposta didàctica, pretén donar compliment 
a alguns dels objectius i competències transversals (comunicatives, metodològiques 
i personals) del currículum educatiu de Catalunya, en especial al que es refereix a 
l’Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat, vinculat a l’àrea de Ciències Socials, 
Geografi a i Història. 

Per això, s’ha procedit a recollir de l’esmentat document ofi cial (DOGC núm. 4915 - 
29/06/2007. DECRET 143/2007) alguns dels objectius i competències que l’alumnat 
ha d’assolir al fi nalitzar la realització de les activitats educatives i que es poden treballar 
en el CIARGA.

Els objectius:

•Entendre i utilitzar diferents categories temporals.

•Identifi car algunes de les causes i conseqüències que poden 
derivar-se d’una situació, acció o fet històric.

•Establir models o conclusions generals senzilles a partir de l’anàlisi 
de diferents fets o situacions particulars.

•Opinar, en el nivell adequat a la seva situació, sobre qualsevol 
fenomen actual o històric, argumentant les raons, opinions i punts 
de vista.

•Localitzar, classifi car, interpretar i criticar documents o fonts orals 
d’informació directes i indirectes.

•Respectar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, el 
patrimoni històric i cultural.

En relació a les principals competències transversals que es treballaran al llarg de 
les activitats didàctiques proposades pel CIARGA, es poden establir les següents 
competències comunicatives, metodològiques i personals que ha d’adquirir l’alumnat, 
en major o menor grau segons el nivell educatiu del grup visitant.
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Les competències comunicatives:

•Descodifi car i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, 
simbòlics, cartogràfi cs, audiovisuals, etc.) per comprendre i 
interpretar la realitat. 

•Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials 
per a la construcció d'un discurs científi c, precís i rigorós.

•Adquirir habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, 
d'exposició i comunicació de resultats i de debats oberts o reglats.

•Desenvolupar una actitud activa en relació a la conservació i 
preservació del patrimoni natural i cultural, contribuint a donar-lo 
a conèixer.

Les competències metodològiques:

•Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a 
partir de fonts diverses.

•Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre 
informacions objectives i subjectives, per copsar la intencionalitat 
dels missatges.

•Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la 
per tal de desenvolupar un pensament crític i creatiu.

•Verifi car els discursos estructurats sobre la història a través 
de l’anàlisi de diverses fonts, tot introduint-se en el mètode de 
l’historiador.

•Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, 
crític, creatiu i amb capacitat de presentar alternatives.

•Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes.

Les competències personals:

•Confi gurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els 
referents culturals i històrics disponibles del seu entorn.

•Prendre decisions a partir de la refl exió i fer propostes de millora.

•Prendre consciència històrica i adquirir interès per a preservar la 
memòria històrica dels protagonistes del passat.
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D. QUÈ VOLEM ENSENYAR? MÉS ENLLÀ DELS CONCEPTES

Els continguts que el CIARGA pretén transmetre es poden articular a tres nivells; un 
primer nivell general i que fa referència al tema de la guerra, de la guerra moderna, i de 
les seves implicacions. Un segon nivell, ha de fer referència necessàriament a la Guerra 
Civil espanyola, al context concret que va viure el país fa gairebé tres quarts de segle. I 
fi nalment, el tercer nivell, que en podríem dir local, i que fa referència a l’anomenat Vesper 
de la Gloriosa, és a dir, als camps d’aviació republicana centrats a l’àrea penedesenca. 

Pel que fa al primer nivell hi ha uns paràmetres que cal tenir clars i que són els següents:

•Cada societat fa la guerra d’acord amb el seu nivell de desenvolupament 
tecnològic, i les societats industrials tenen una capacitat destructiva molt 
més àmplia que qualsevol de les societats del passat, i la seva guerra és 
total i mobilitza tots els recursos tecnològics, industrials i humans. Per 
aquest motiu és molt més mortífera i destructora que tot el que s’hagi 
conegut del passat.

•La guerra moderna no consisteix sols en enfrontaments armats 
d’exèrcits que s’enfronten en una guerra, són sistemes industrials i 
sistemes ideològics; per tant, darrera de cada bàndol sempre hi ha armes 
ideològiques i, el potencial industrial i productiu no en pot quedar mai al 
marge.

•En una guerra moderna la informació, les noticies, la publicitat són una 
arma tan important com les màquines de matar; per tant, s’ha dit i és ben 
cert que la primera arma de la guerra n’és la propaganda, la distorsió de la 
realitat.

•Finalment, cal dir que en les guerres d’avui els ciutadans i ciutadanes 
sovint no són lliures d’escollir bàndol, ja que es troben immersos en un 
camp del qual en són hostatges; tot es programa perquè no en puguin 
sortir i acaben convençuts que estan en el bàndol bo. Quan això no és així, 
es corre el risc de perdre. 
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Pel que fa al segon nivell, és a dir la Guerra Civil espanyola, els punts centrals que cal 
tractar són els següents: 

•La Guerra Civil espanyola no es pot considerar un confl icte aïllat; formava 
part d’un confl icte general a tot Occident en el que s’enfrontaven dos 
conceptes del poder antagònics. Espanya va ser un dels primers escenaris 
on el confl icte va agafar una fórmula de guerra oberta, però no va ser l’únic.

•La Guerra Civil espanyola va ser un camp d’entrenament per un confl icte 
molt més llarg i sagnant que va enfrontar les potències industrials més 
grans del seu segle, i que va arrastrar gairebé a tot el món.

•La guerra aèria junt amb la defensa antiaèria, i els sistemes de 
transmissions, formaven el que en podríem dir les avançades tecnologies 
de la guerra. Si el confl icte civil espanyol va iniciar-se com si es tractés 
d’una miserable guerra balcànica, va acabar enfrontant les tecnologies més 
avançades de matar que fi ns aleshores s’havien elaborat, i l’aviació era sens 
dubte una d’aquestes. 

•Finalment, la guerra aèria era de totes les guerres la més estratègica; l’única 
que podia decidir el fi nal del confl icte d’un dels bàndols. Per això, ambdós 
bàndols van decidir recórrer a les ajudes externes, tant en prototipus de 
màquines com en els pilots. 

En referència al tercer nivell, els punts més importants que caldria tenir presents
són els que segueixen:

•El Penedès era una àrea estratègica, geogràfi cament ben situada, per 
instal·lar el dispositiu central de defensa aèria que permetés defensar i 
atacar tant en el front de l’Ebre com en el front del Segre. També permetia 
interceptar l’aviació “facciosa” que, procedent de les bases Balears, 
bombardejaven l’extensa línia fèrria costanera, els ports i sobretot Barcelona 
i el seu aglomerat industrial. 

•L’organització militar republicana va haver de ser dissenyada de vell nou i 
els aeròdroms del Vesper van ser pensats com a instruments sufi cientment 
efi cients per les missions que tenien encomanades. Per tant, representen 
el nivell tecnològic que l’aviació europea havia assolit ja al primer terç del 
segle XX. 
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•En la construcció dels aeròdroms es va haver de pensar i implementar tot 
un sistema que era relativament nou i que anava des dels refugis antiaeris, 
fi ns a la xarxa de tallers i de masies per reparar les màquines i allotjar al 
personal de guerra. 

•Els aeròdroms del Vesper van ser concebuts com autèntics sistemes 
militars integrats a la xarxa industrial i geogràfi ca del Penedès; 
s’aprofi taven del dens sistema de camins i de carreteres existents en una 
comarca bàsicament plana; en la presència d’una tradició fecunda de 
menestrals, tallers i mecànics; i sobretot, en l’existència d’un rere país 
amb capacitat econòmica sufi cient per alimentar la màquina de guerra. 

•Algunes de les màquines que es van afrontar en la guerra aèria eren 
prototips que es provaven per primera vegada en els camps de batalla 
de manera que al llarg del confl icte, l’aviació com a arma va sofrir canvis 
importants. No es pot entendre el desenvolupament de l’aviació republicana 
o franquista sense tenir present l’existència d’assessors militars, tècnics i 
sobretot material de guerra procedents dels països que recolzaven cada un 
dels bàndols. 

•També cal tenir present que la guerra genera una quantitat de víctimes 
civils que lluny de ser danys accidentals, en el fons constitueixen l’autèntic 
objectiu de la mateixa. Els bombardejos dels pobles, de les línies fèrries, 
de les barques de pescadors en el mar, o el metrallament de vehicles a 
les carreteres no eren simples accidents, sinó que formaven part d’un 
dispositiu implícit que ensenyava a odiar i castigar tot allò que es movia 
en l’altre bàndol. Poques coses són casualitat; és una intenció volguda de 
paralitzar l’economia de rereguarda.

• Finalment cal dir, que el resultat de la guerra cal relacionar-lo sobretot 
amb la voluntat decidida de les potències que recolzaven a un dels 
bàndols a fer guanyar la guerra als seus. I en la mateixa mesura, el resultat 
el va decidir els dubtes, febleses, indecisions, i manca de fermesa de l’altre 
bàndol. Això es traduïa per una banda, en la presència massiva d’armes 
aèries i per l’altre amb la precarietat i escassetat de subministraments. 
Una vegada més es confi rmava que per guanyar una guerra es necessitava 
sobretot diners, diners i diners. 
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Deixant a part aquests tres nivells de contingut, al CIARGA tenim el convenciment 
que cal ensenyar no només coneixements de tipus conceptual, sinó sobretot aquells 
que impliquen procediments, valors i actituds a afrontar davant d’un tema determinat. 
Així doncs, el conjunt d’activitats didàctiques ofertades pel CIARGA van més enllà 
dels continguts conceptuals, per treballar aspectes més propis del “saber fer” com ara 
el desenvolupament de tècniques importants i que fan referència a l’ofi ci d’historiar, 
i d’altres properes a l’esperit científi c i investigador entorn a temes de caire històric o 
bé relatius a la física dels avions. 

En aquest sentit, pretenem que els estudiants aprenguin a observar la realitat, a extreure 
conclusions de l’anàlisi de documents i de restes, i sobretot a tenir plantejaments 
crítics sobre els fets del passat, com un entrenament imprescindible per a la vida del 
present.

 E. A QUI ENS DIRIGIM? ELS DESTINATARIS

Els destinataris del Servei Educatiu del CIARGA són els ciutadans i ciutadanes sense 
distinció d’edats. L’equipament museogràfi c del centre està pensat per ser interpretat a 
qualsevol edat, independentment dels conceptes previs que hom pugui tenir. 

En tot cas podem distingir dos perfi ls o tipus de públic als quals ens podem dirigir. Un 
primer nivell de destinataris són aquells ciutadans i ciutadanes que essent coneixedors 
directes de la guerra o de les seves conseqüències volen tenir un espai de refl exió i 
d’anàlisi. Un segon grup de destinataris és el que podríem anomenar el turisme cultural 
que segueix els llocs de la memòria com si fossin illes disperses en un mar on la vida 
quotidiana deixa pocs espais per fer altra cosa que navegar. 

En aquest sentit, pretenem que els estudiants aprenguin a observar la realitat, a extreure 
conclusions de l’anàlisi de documents i de restes, i sobretot a tenir plantejaments 
crítics sobre els fets del passat, com un entrenament imprescindible per a la vida del 

A QUI ENS DIRIGIM? ELS DESTINATARIS
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Tanmateix, cal precisar que el conjunt d’activitats didàctiques del CIARGA està pensat 
sobretot per l’ensenyament reglat, tant per a l’alumnat que està cursant encara els 
darrers cursos de l’escola primària, com per aquell que ja està en l’educació secundària 
obligatòria o en el batxillerat i, fi ns i tot, als primes cursos universitaris. Amb tot, són els 
estudiants que dirigeixin els seus estudis cap a l’àrea de ciències socials els destinataris 
privilegiats del material que teniu a les mans. 

En aquest sentit, les activitats didàctiques plantejades responen a la necessitat que tenen, 
conscientment o no, molts dels nois i noies d’aquestes edats d’aprendre a observar i 
relacionar restes, objectes i fets; a la necessitat psicològica d’agafar posicionaments 
crítics davant dels fets; i també a les seves necessitats de lleure en un context educatiu, és 
a dir, lluny del simple i estèril entreteniment. Aquests, doncs, són els nostres destinataris. 
 

F. EL CARÀCTER DE LES ACTIVITATS. 
PER UNA DIDÀCTICA LÚDICA I PARTICIPATIVA

Les bases pedagògiques que recolzen les activitats educatives del CIARGA s’han de 
buscar en el paradigma de les didàctiques lúdiques i participatives, és a dir, aquella 
manera d’ensenyar i aprendre que neix del convenciment que sobre l’avorriment no 
es pot construir cap coneixement massa sòlid. Per tant, pretenem plantejar un conjunt 
d’activitats que encara que emmarcades en l’ensenyament reglat s’inscriuen en un marc 
on l’alumnat ha de descobrir, ha de debatre, ha de jugar, i ha d’aprendre a fer coses. 
Observar i deduir com i per què volen els avions no té perquè ésser una activitat 
avorrida, com tampoc ha de ser una activitat avorrida l’intentar reviure sensacions dins 
d’un refugi antiaeri o conèixer detalls dels avions que es van afrontar en una guerra. 
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Entenem doncs la tasca didàctica derivada d’aquestes activitats com un conjunt 
d’accions d’escrites pam a pam, que s’ha de prendre com activitats de lleure amb un 
alt caràcter instructiu i educatiu. Som del parer que els i les alumnes de l’ensenyament 
reglat que ens visiti han de sortir del nostre centre amb el convenciment d’haver viscut 
una experiència enriquidora, i amb la sensació que han passat un temps entre nosaltres 
distés i fi ns i tot divertit. 

Per aquest motiu les activitats que proposem són molt variades i formen part d’un ventall 
en el que és difícil no trobar-ne alguna que s’escaigui als nois i noies que acompanyem. 
El nostre objectiu doncs, no és divertir sinó educar i ensenyar en un context distès, 
agradable i, perquè no, també divertit. 

G. ACTIVITATS EDUCATIVES FETES A MIDA: 
LA TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS

El Servei Educatiu del CIARGA ofereix una àmplia proposta d’activitats educatives i 
tallers que segueixen una clara seqüenciació didàctica amb el següent esquema temporal 
i espacial: activitats prèvies a treballar abans de la visita al centre CIARGA –per tant, a 
l’aula—; activitats que es desenvoluparan durant la visita al CIARGA –per tant, en el 
camp d’aviació dels Monjos—; i les activitats pensades per fer una vegada visitat el 
CIARGA –per tant, a l’aula novament—.

agradable i, perquè no, també divertit. 
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Val a dir que, tant unes activitats com les altres són independents, així doncs les activitats 
proposades prèvies a la visita al CIARGA i les posteriors a aquesta, seran opcionals i serà 
decisió del professorat realitzar-les. Tot i així, creiem que la preparació prèvia de la visita 
i el treball posterior a l’aula és necessari, si es vol garantir un bon aprofi tament i ús de la 
visita al Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria.

Finalment, cal remarcar que aquesta proposta didàctica cal entendre-la com una proposta 
de màxims. El professorat haurà de triar, d’entre el conjunt d'activitats ofertades, aquelles 
que més li interessi treballar amb el seu grup d’alumnes, sempre tenint en compte el 
temps que li pugui dedicar. L’extensa i variada oferta d’activitats del CIARGA permet a 
més, respondre al màxim les diverses demandes del professorat, així com la possibilitat 
de repetir per part d’un mateix grup escolar en el curs següent la visita al CIARGA tot 
fent noves activitats. 

Així doncs, les activitats educatives que ofereix el Servei Educatiu del CIARGA es 
classifi quen en les següents tipologies:

CIARGApre

CIARGAal

CIARGACIARGACIARGApost
post
post

pre
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C.I .A .R .G.Apre LES ACTIVITATS PRÈVIES AL CIARGA

Dins la primera categoria hi ha aquelles activitats pensades per a ser desenvolupades en 
el marc estricte de la classe i que per tant constitueixen una preparació per a la visita al 
CIARGA. Són activitats lliures que el professor/a pot fer o no, segons encaixi dins dels 
seus objectius i programació d’aula. 

Secrets del passat

L’acció principal d’aquesta activitat recau en l’aprenentatge i posada 
en pràctica entorn la classifi cació i anàlisi de fonts primàries. Sovint, 
els documents primaris queden oblidats dins les aules i no se’n fa ús 
com a material didàctic. És per això que amb aquesta activitat es pretén 
potenciar les fonts primàries com a recurs didàctic i educatiu en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de la història. Conèixer i entrar en contacte 
directe amb els documents i arxius originals del passat és una excel·lent 
estratègia per apropar, en aquest cas, la història d’una guerra passada als 
nois i noies del nostre present. 

Un, dos, tres...

Aquesta activitat implica la preparació i organització dels materials i 
recursos necessaris amb l’objectiu fi nal de realitzar un reportatge periodístic 
o documental entorn l’aviació republicana i els aeròdroms del Vesper de la 
Gloriosa. Els i les alumnes hauran d’organitzar-se en equips de rodatge i 
preparar tot allò que els sigui necessari per a la gravació. 
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Una missió històrica

Posar-se en la pell d’un investigador és una de les millors maneres de 
fer recerca històrica. Només cal que els nos i noies adoptin un nou rol, i 
que des de la perspectiva de l’investigador intentin resoldre la missió que 
se’ls ha encarregat. La manipulació i consulta de diverses fonts i recursos 
materials seran la clau per a assolir aquest objectiu. 

Exploradors del territori 

Aquesta activitat d’exploració permetrà a l’alumnat saber on aniran de 
visita, on es troben ubicats els aeròdroms del Vesper de la Gloriosa, i com 
és l’entorn natural que els envolta. Tanmateix, els nois i noies descobriran 
quins altres camps d’aviació militar republicans hi havia l’any 1938 i com 
estaven distribuïts en el territori. En aquest cas, el treball paral·lel entre 
les noves tecnologies i les fonts primàries serà l’estratègia perfecte per a 
proporcionar als nois i noies un aprenentatge amè i enriquidor. 
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ACTIVITATS AL CIARGA

Dins de la segona categoria d’activitats hi ha aquelles que sols es poden fer in situ, 
és a dir, en la visita presencial al CIARGA, ja que del que es tracta és de “trepitjar” 
els escenaris de la història. Són activitats generalment de caràcter interactiu i 
dirigides pel personal educatiu del nostre centre. 

Càmera

L’objectiu principal d’aquesta activitat és produir un reportatge periodístic 
o documental entorn l’aviació republicana i els aeròdroms del Vesper de la 
Gloriosa, fruit de la visita al Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana 
i la Guerra Aèria.

Complementàriament, poden visitar-se també altres espais patrimonials 
relacionats del municipi (refugi de la Margaridoia i castell de Penyafort), o 
bé la Biblioteca dels Monjos especialitzada en aviació i Guerra Civil. Així 
doncs, l’escenari de les fi lmacions per al reportatge serà el propi centre 
CIARGA i els seus voltants, per la qual cosa caldrà que l’alumnat vagi amb 
els ulls ben oberts al llarg de les visites, i amb tot el material necessari a les 
seves mans. 

Endinsa’t al Vesper 

Entrar dins del Vesper i descobrir què s’hi amaga serà tot una aventura! 
Mitjançant l’observació i la deducció, l’alumnat s’orientarà i descobrirà 
l’extensió i abast del camp d’aviació dels Monjos i la funció del Vesper de 
la Gloriosa dins la Guerra Civil espanyola. D'altra banda, la visualització 
d'un breu audiovisual, ajudarà a l’alumnat a contextualitzar els principals 
escenaris i fets de la Guerra Civil espanyola.

A 10 metres sota terra

A 10 metres sota terra el que trobem és un entramat de galeries que serviren 
de refugi antiaeri per al personal de l’aeròdrom dels Monjos. Es tracta 
del refugi del Mas del Serral, en el qual els nois i noies estan convidats a 
endinsar-se’n i a realitzar algunes activitats i experiments que els ajudaran 
a entendre i a conèixer molts dels secrets que amaguen les parets d’aquest 
refugi. 

C.I .A .R .G.Aal
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Durant la visita al refugi l’alumnat treballarà un seguit de temes que els 
permetrà conèixer in situ diverses qüestions relacionades tant a nivell 
formal i estructural del refugi, com a nivell vivencial, tot experimentant 
les sensacions que en temps de guerra tingueren aquelles persones que 
s’hagueren de protegir de les bombes en aquest refugi.

Com s’ho feien als Monjos per construir avions?

Durant la Guerra Civil moltes fàbriques de poblacions d’arreu de Catalunya 
van convertir-se o especialitzar-se en tallers i factories per a la construcció 
i reparació d’avions. Als Monjos, cap a la primavera del 1938, hi hagué 
dos tallers dedicats al muntatge dels avions Polikarpov I-15 Xatos. Com 
funcionaven aquests tallers? Qui hi treballava? Com es muntaven els avions 
als Monjos? La resposta de tot plegat, s’amaga rere diverses fonts primàries 
gràfi ques que els nois i noies hauran d’analitzar amb detall. 

Taller Arqueòlegs del segle XXI

Aquest taller consisteix en simular una recerca arqueològica sobre la base 
de les restes materials que pot deixar un aeròdrom en aquest moment. Els 
nois i noies, dotats de les eines apropiades, hauran de localitzar les restes 
d’avions i de l’activitat en un aeròdrom militar i aplicar un protocol de 
recerca semblant al que farien els arqueòlegs de camp d’aquest segle, el 
XXI.

El joc del Vesper

Es tracta d’una activitat basada en un clàssic joc d’atzar amb tauler on els 
jugadors surten des d’una casella inicial de sortida i avancen caselles segons 
la sort que els proporcioni el dau. A més, al llarg de 81 caselles del tauler es 
trobaran amb diverses incidències pròpies d’una guerra que els permetrà 
avançar o retrocedir, i com passa en tota guerra poden morir. L’objectiu és 
arribar a bon destí i convertir-se en pilot, és a dir, arribar a l’última casella 
just al centre de l’aeròdrom dels Monjos. El tauler de joc està dissenyat a 
partir d’una foto aèria d’aquest aeròdrom feta el 1938.
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Perill de bombardeig

Aquesta activitat que porta per nom “Perill de bombardeig”, tracta dels 
bombardejos produïts per l’aviació facciosa durant la guerra i de les seves 
conseqüències sobre la població civil i militar. Es tracta d’un conjunt 
d’activitats basades en el maneig de fonts primàries, que poden ser 
treballades per grups, i que tenen com a objectiu descobrir les diverses 
conseqüències que pot suposar un bombardeig aeri, així com els diversos 
punts de mira o objectius d'atac en una guerra civil.

Missió complerta

Amb aquesta activitat, de caràcter totalment experimental i basada en 
l’exploració, volem posar a prova a l’alumnat! Es proposa un total de sis 
missions que els nois i noies hauran de complir i resoldre en petits grups. 
Les tasques encomanades estan relacionades amb la realitat del dia a 
dia d’un aeròdrom militar i amb les vivències del personal que hi estava 
instal·lat. Així doncs, durant una bona estona els nois i noies viuran de 
primera mà vivències pròpies d’una època de guerra. 

Taller Aero-model

El Taller Aero-model acostarà als nois i noies al món de l’aviació i de 
l’aeromodelisme. A través d’experiments i un taller d’aeromodelisme els 
nois i noies aprendran molt sobre l’art de volar, així com del tipus d’avions 
que participaren en les batalles aèries sobre els aeròdroms dels Vesper de la 
Gloriosa. La manipulació de maquetes d’avions, documents i fotografi es de 
l’època seran la clau per a que els i les alumnes aprenguin mentre passen 
una estona divertida.
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ACTIVITATS POSTERIORS AL CIARGA

Finalment, hi ha les activitats de recapitulació que es plantegen per la post visita al 
CIARGA i que són de caràcter opcional, en funció dels objectius dels educadors. 

Acció!

Aquesta activitat, de caràcter eminentment pràctic-tecnològic, se centra 
en la creació i muntatge d’un reportatge periodístic o documental sobre 
la guerra aèria i els aeròdroms del Vesper de la Gloriosa, basat en els 
aprenentatges adquirits al llarg de la visita al CIARGA. Opcionalment, 
com a escenari de treball es podran visitar altres espais patrimonials del 
municipi relacionats amb l’aviació i la Guerra Civil.

Organitzats en equips de rodatge, l’alumnat haurà d'elaborar un muntatge 
creatiu, en format digital, sobre un episodi concret de la història del qual 
en coneixeran mil i un detalls durant la visita al Centre d’Interpretació de 
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA). 

Falsos testimonis 

Dels fets de la Guerra Civil espanyola, molta gent i molts mitjans de 
comunicació n’han parlat des d’una perspectiva particular, donant sovint 
opinions oposades. El que es pretén amb aquesta activitat és fer refl exionar 
als nois i noies entorn la possibilitat d’existir falsos testimonis de guerra. 
És per això que, treballant amb diverses fonts d’informació epistolars, 
l’alumnat haurà d’analitzar-ne el seu contingut i mirar de cercar els falsos 
testimonis.

 tu, què faries?

Entendre per què els altres fan les coses com les fan, no sempre és fàcil, 
i menys quan hi ha una guerra i molta violència per enmig. Sovint cal 
conèixer els motius pels quals els altres actuaren d’aquella manera, tot 
intentant posant-se a la seva pell. Aquesta és la idea clau de l’activitat, de 
caràcter refl exiu, en la qual els i les alumnes podran jutjar amb arguments 
fonamentats les accions que feren uns i altres en un context de guerra. 

C.I .A .R .G.AC. I .A .R .G.AC. I .A .R .G.Apost
post
postC.I .A .R .G.ApostC.I .A .R .G.AC. I .A .R .G.AC. I .A .R .G.ApostC.I .A .R .G.ApostC.I .A .R .G.ApostC.I .A .R .G.AC. I .A .R .G.AC. I .A .R .G.ApostC.I .A .R .G.A
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ACTIVITATS PLUS

Al marge de la visita a les instal·lacions del Centre d’Interpretació de 
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA), i de les activitats 
ofertes pel Servei Educatiu del mateix, es proposen activitats alternatives i 
complementàries. És evident que el Vesper de la Gloriosa, format per quatre 
aeròdroms dels Penedès i les seves instal·lacions annexes, constitueix un 
conjunt de recursos patrimonials que permeten itineraris diversos i moltes 
activitats educatives complementaries tant per als escolars com per al públic 
adult i familiar. Aquests itineraris, per bé que propis del turisme cultural, 
no són pas exclusius d’aquest ja que són susceptibles de ser emprats per 
mestres i educadors. 

Així doncs, per a complementar la visita del camp d’aviació dels Monjos 
i el CIARGA, i per a saber més coses sobre la Guerra Civil al Penedès, es 
proposen unes activitats alternatives organitzades des d’alguns municipis 
del Penedès. 



pre

A C T I V I TA T S
CIARGA
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CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

L’acció principal d’aquesta activitat recau en l’aprenentatge i posada en 
pràctica entorn la classifi cació i anàlisi de fonts primàries. Sovint, els 
documents primaris queden oblidats dins les aules i no se’n fa ús com 
a material didàctic. És per això que amb aquesta activitat es pretén 
potenciar les fonts primàries com a recurs didàctic i educatiu en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de la història. Conèixer i entrar en contacte 
directe amb els documents i arxius originals del passat és una excel·lent 
estratègia per apropar; en aquest cas, la història d’una guerra passada als 
nois i noies del nostre present. 

Secrets del passat

1. Manipular i conèixer 
diverses fonts primàries 
vinculades amb la temàtica 
de la Guerra Civil (1936-
1939) i la guerra aèria al 
Penedès.

2. Treballar els 
procediments bàsics de 
recerca històrica amb fonts 
primàries: observació, 
classifi cació, anàlisi i 
extracció d’informació.

3. Aprendre història del 
passat, en concret de la 
Guerra Civil al Penedès, 
a través de documents 
primaris: fotografi es, 
documents escrits, fonts 
orals, fonts cartogràfi ques, 
etc. 

> La Guerra Civil espanyola i 
la guerra aèria, 1936-1939. 

> La Guerra Civil espanyola i 
la guerra aèria al Penedès. 

> Les fonts primàries 
de la Guerra Civil: pous 
d’informació del passat

> Pautes d’actuació per a la 
classifi cació, anàlisi i extracció 
d’informació de fonts 
primàries.

Aquesta activitat, tot i que la recomanem com a 
activitat prèvia, també pot realitzar-se després de la 
visita al CIARGA

> Classifi cació i interrogació de 
fonts primàries.

> Anàlisi de les fonts textuals.

> Anàlisi de les fonts gràfi ques.

> Anàlisi de fonts cartogràfi ques.

> Anàlisi de fonts orals.

> L’ús de documents primaris 
com a recurs didàctic i educatiu 
en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de la història. 

Temporització: 1 o 2 sessions

Localització: 
A l’aula del centre 
escolar o IES.
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CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
A l’aula del centre 

escolar o IES.
Aquesta activitat implica la preparació i organització dels 
materials i recursos necessaris amb l’objectiu fi nal de realitzar un 
reportatge periodístic o documental entorn l’aviació republicana 
i els aeròdroms del Vesper de la Gloriosa. Els i les alumnes hauran 
d’organitzar-se en equips de rodatge i preparar tot allò que els 
sigui necessari per a la gravació. 

Un, dos, tres.. .

1. Seleccionar, cercar 
i preparar el material, 
recursos i les eines 
necessàries per a poder 
iniciar el muntatge del 
reportatge periodístic o 
documental.

2. Conèixer les 
possibilitats d’eines i 
programes per a l’edició 
de reportatges en suport 
digital o paper.

3. Aprendre i experimentar 
entorn a la creació de 
reportatges o documentals 
sobre un fet històric real.

La fase de pre-producció inclou 
pautes i orientacions per a 
l’elaboració d’un reportatge 
periodístic o documental:

>El guió. 

>La planifi cació.

>L’equip de rodatge.

>Materials i recursos que 
s’havien d’importar.

>El suport de presentació del 
reportatge: audiovisual o web.

Aquesta és una activitat a realitzar abans de la visita al 
CIARGA, però cal tenir present que només tindrà sentit 
realitzar-la si també es fa l’activitat Càmera...al CIARGA i 
l’activitat posterior anomenada Acció!.

Planifi cació i organització dels 
recursos humans i materials per 
a la producció d’un reportatge 
periodístic o documental: 

> Defi nir bé l’objectiu: què es vol 
fer i per a què es vol fer.

> Defi nir bé el mètode de treball: 
com es vol fer.

>Quin material fa falta, què es té, 
què manca i com s’aconsegueix.

>Repartiment de tasques entre els 
membres de l’equip d’alumnes.

Temporització: 1 o 2 sessions
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CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Posar-se en la pell d’un investigador és una de les millors maneres de fer 
recerca històrica. Només cal que els nois i noies adoptin un nou rol, i 
que des de la perspectiva de l’investigador intentin resoldre la missió que 
se’ls ha encarregat. La manipulació i consulta de diverses fonts i recursos 
materials seran la clau per a assolir aquest objectiu. 

Una missió històrica

1. Conèixer els principals 
fets i esdeveniments de 
la Guerra Civil espanyola 
(1936-39).

2. Contextualitzar 
històricament la Guerra 
Civil i la guerra aèria al 
Penedès. 

3. Conèixer com manipular i 
interrogar diverses fonts per 
a l’obtenció d’informació.

> La Guerra Civil 
espanyola, 1936-1939. 

> La Guerra Civil 
espanyola i la guerra 
aèria al Penedès. 

> Les fonts primàries 
i secundàries en la 
recerca històrica.

Aquesta activitat es recomana realitzar-la 
abans de la visita al CIARGA.

> Els procediments de la 
recerca històrica des del 
rol de l’investigador.

> Anàlisi detallat de 
fonts primàries.

>Anàlisi detallat de fonts 
gràfi ques.

> Formulació 
d’hipòtesis.

> Exercicis d’eductius.

> Tècniques de posada 
en comú .

Temporització: 2 o 3 sessions

Localització: 
A l’aula del centre 
escolar o IES.
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Aquesta activitat d’exploració permetrà a l’alumnat saber on aniran de 
visita, on es troben ubicats els aeròdroms del Vesper de la Gloriosa, i com 
és l’entorn natural que els envolta. Tanmateix, els nois i noies descobriran 
quins altres camps d’aviació militar republicans hi havia l’any 1938 i com 
estaven distribuïts en el territori. En aquest cas, el treball paral·lel entre 
les noves tecnologies i les fonts primàries serà l’estratègia perfecte per a 
proporcionar als nois i noies un aprenentatge amè i enriquidor. 

Exploradors del territori

1. Ubicar sobre el mapa 
on es troba el Centre 
d’Interpretació de l’Aviació i la 
Guerra Aèria (CIARGA ).

2. Conèixer on estan situats 
els aeròdroms del Vesper de 
la Gloriosa, i en concret el 
dels Monjos, així com alguns 
dels altres aeròdroms que 
funcionaren en temps de 
guerra dins el territori català.

3. Descobrir l’entorn natural i 
geogràfi c dels aeròdroms del 
Vesper de la Gloriosa.

4. Aprendre a utilitzar el 
Google Earth i comprendre la 
seva potencialitat com a eina 
d’estudi i aprenentatge.

5. Aprendre a manipular 
i desxifrar documents 
cartogràfi cs i fotogràfi cs, 
així com conèixer la seva 
potencialitat com a eina 
d’estudi i aprenentatge.

> El Centre d’Interpretació 
CIARGA i l’aeròdrom 
dels Monjos.

> Els aeròdroms dels Vesper 
de la Gloriosa, la seva situació 
geogràfi ca i els accidents 
geogràfi cs propers als camps.

> Els aeròdroms de campanya 
de Catalunya a mitjans del 
1938 i la seva situació 
geogràfi ca.

Aquesta activitat, pel seu caràcter contextualitzador, es 
proposa realitzar-la abans de fer la visita al CIARGA, tot i 
que també es pot treballar a la tornada.

> El funcionament i ús del 
Google Earth com a eina 
educativa.

> Lectura i interpretació de 
documents cartogràfi cs i 
fotogràfi cs.

> Lectura i interpretació del 
paisatge i entorn natural.

Temporització: 2 o 3 sessions

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
A l’aula del centre 

escolar o IES.
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L’objectiu principal d’aquesta activitat és produir un reportatge periodístic 
o documental entorn l’aviació republicana i els aeròdroms del Vesper 
de la Gloriosa, fruit de la visita al Centre d’Interpretació de l’Aviació 
Republicana i la Guerra Aèria, CIARGA. Complementàriament si es vol, 
es pot visitar també altres espais patrimonials relacionats del municipi 
(refugi de la Margaridoia i castell de Penyafort), o bé la Biblioteca dels 
Monjos especialitzada en aviació i guerra civil.

Així doncs, l’escenari de les fi lmacions per al reportatge serà el propi 
CIARGA i els seus voltants, per la qual cosa caldrà que l’alumnat vagi amb 
els ulls ben oberts al llarg de les visites, i amb tot el material necessari a 
les seves mans. 

 Càmera !

> L’aviació republicana i el seu 
paper en la guerra aèria.

> La indústria aèria de guerra 
als Monjos.

> Els escenaris de combat: 
els aeròdroms del Vesper de la 
Gloriosa.

> Els escenaris de defensa: els 
refugis antiaeris.

> Els protagonistes: el personal 
del camp i la població civil.

> Les grans màquines: els 
avions.

> Els atacs aeris i bombardejos.

Aquesta és una activitat a realitzar durant la visita al 
CIARGA , però cal tenir present que només tindrà 
sentit realitzar-la si també es fa l’activitat prèvia Un, dos, 
tres ... i l’activitat posterior anomenada Acció!.

> Extracció i recopilació 
d’informació durant 
la visita al centre 
d’interpretació CIARGA. 

> Gravació del reportatge 
periodístic o documental 
sobre l’aviació republicana 
i els aeròdroms del Vesper 
de la Gloriosa.

Temporització: 30’-45’

1. Recopilar i anotar 
el màxim d’informació 
possible (escrita, oral, 
fotogràfi ca, fílmica, etc.) 
al llarg de la visita al 
CIARGA per a l’elaboració 
del reportatge.

2. Aprendre i 
experimentar els 
processos d’elaboració 
de reportatges o 
documentals sobre un 
fet històric real.

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
Al centre d'interpretació 
CIARGA.
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Entrar dins del Vesper i descobrir què s’hi amaga serà tota una aventura! 
Mitjançant l’observació i la deducció, l’alumnat s’orientarà i descobrirà 
l’extensió i abast del camp d’aviació dels Monjos i la funció del Vesper de 
la Gloriosa dins la guerra civil espanyola. D'altra banda, la visualització 
d'un breu audiovisual, ajudarà a l’alumnat a contextualitzar els principals 
escenaris i fets de la Guerra Civil espanyola.

   Endinsa't al Vesper !

> El context d’Europa i 
Espanya als anys 30. 

> L’arma d’aviació 
republicana: la guerra 
aèria.

> Els aeròdroms del 
Vesper de la Gloriosa: Els 
Monjos, Santa Oliva, 
Pacs del Penedès – Vilobí 
del Penedès i Sabanell 
(Torrelavit). 

Aquesta activitat es realitza en el propi CIARGA, 
escenari necessari per a introduir i contextualitzar a 
l’alumnat en el tema. 

> Observar i deduir 
informació.

> Aprendre a orientar-se amb 
brúixola i la fotografi a aèria.

> Aprendre a comparar 
fotografi es aèries antigues
 i modernes.

Temporització: 30’

1. Conèixer el context 
històric i polític de la 
Guerra Civil espanyola.

2. Conèixer la 
importància dels 
avions en els confl ictes 
moderns.

3. Contextualitzar els 
aeròdroms del Vesper de 
la Gloriosa dins l’aviació 
republicana durant la 
guerra.

4. Identifi car i conèixer 
les característiques i 
alguns dels elements 
construïts propis 
de l’aeròdrom dels 
Monjos.

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
Al centre d'interpretació 

CIARGA.
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Localització: 
Refugi del Mas del Serral, 
a l’aeròdrom dels Monjos.

A 10 metres sota terra el que trobem és un entramat de galeries que 
serviren de refugi antiaeri per al personal de l’aeròdrom dels Monjos. Es 
tracta del refugi de la Masia del Serral, en el qual els nois i noies estan 
invitats a endinsar-se’n i a realitzar algunes activitats i experiments que 
els ajudaran a entendre i a conèixer molts dels secrets que amaguen les 
parets d’aquest refugi. 
Durant la visita al refugi l’alumnat treballarà un seguit de temes que els 
permetrà conèixer in situ diverses qüestions relacionades tant a nivell 
formal i estructural del refugi, com a nivell vivencial, tot experimentant 
les sensacions que en temps de guerra tingueren aquelles persones que 
s’hagueren de protegir de les bombes en aquest refugi.

 A 10 metres sota terra

1. Conèixer les accions 
dutes a terme per la Junta 
de Defensa Passiva.

2. Visitar l’interior del 
refugi militar del Serral i 
observar detalladament 
el tipus de construcció 
i les seves instal·lacions 
internes.

3. Empatitzar a l'alumnat 
mitjançant simulacions i 
exercicis diversos dins el 
refugi antiaeri. 

> La Junta de Defensa 
Passiva i la construcció 
de refugis antiaeris.

> El refugi militar 
del Serral: la seva 
construcció i 
instal·lacions internes.

> Elements 
imprescindibles d’un 
refugi.

Aquesta activitat tan sols es podrà dur a terme in situ al 
CIARGA, ja que és on es troba ubicat el refugi militar 
que es visitarà. 

> Observació dels 
elements que composen 
un refugi antiaeri.

> Raonament i pràctica 
sobre les normes d’ús i 
de comportament dels 
usuaris dins del refugi 
antiaeri.

> La deducció d’usos i 
pràctiques mèdiques en 
temps de guerra.

Temporització: 45’

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals
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CONTINGUTS

Durant la Guerra Civil moltes fàbriques de poblacions d’arreu de Catalunya 
van convertir-se o especialitzar-se en tallers i factories per a la construcció 
i reparació d’avions. Als Monjos, cap a la primavera del 1938, hi hagué 
dos tallers dedicats al muntatge dels avions Polikarpov I-15 Xatos. Com 
funcionaven aquests tallers? Qui hi treballava? Com es muntaven els 
avions als Monjos? La resposta de tot plegat, s’amaga rere diverses fonts 
primàries gràfi ques que els nois i noies hauran d’analitzar amb detall. 

   Com s'ho feien als Monjos per fer avions ?

Conceptuals
> L’origen dels components 
dels avions Xatos fabricats 
als Monjos.

> Complexitat del muntatge 
d’un avió.

> Sistema industrial artesà.

> La gent que treballava als 
tallers.

>Els materials estratègics 
que s’havien d’importar.

>El Servei Aeri de 
Fabricació (SAF).

Aquesta activitat es realitza durant la visita al CIARGA, 
i opcionalment a la Biblioteca dels Monjos.

Procedimentals
>Anàlisi detallat de fonts 
gràfi ques.

> Formulació 
d’hipòtesis.

> Exercicis deductius.

> Tècniques de posada 
en comú.

Temporització: 30’-40'

1. Aprendre a analitzar 
diversos tipus de fonts 
i a treure’n conclusions 
simples.

2. Interpretar fets històrics 
del passat a través de 
l’observació i l’anàlisi de 
diverses fonts primàries.

3. Descobrir com tota 
guerra moderna contempla 
com a objectiu fonamental 
la destrucció de la població 
civil, dels sistemes de 
producció del transport i 
de tot allò que és necessari 
per viure. 

4. Descobrir que en tota 
guerra moderna qualsevol 
objectiu civil es pot 
justifi car com a objectiu 
militar. 

Localització:
Al centre d'interpretació 

CIARGA.



OBJECTIUSOBJECTIUS

C I A R G A
S e r v e i  E d u c a t i uGuia didàctica

39

Aquest taller consisteix en simular una recerca arqueològica sobre la base 
de les restes materials que pot deixar un aeròdrom en aquest moment. 
Els nois i noies, dotats de les eines apropiades, hauran de localitzar les 
restes d’avions i de l’activitat present en un aeròdrom militar, i aplicar 
un protocol de recerca semblant al que farien els arqueòlegs de camp 
d’aquest segle, el XXI.

 Taller Arqueòlegs del segle XXI

1. Conèixer el 
mètode de treball de 
l’arqueologia de camp 
aplicada a la recerca 
arqueològica en camps 
d’aviació.

2. Aprendre a fer una 
recerca mitjançant la 
formulació hipòtesis.

3. Aprendre a 
fonamentar les hipòtesis 
i extreure conclusions 
concretes.

4. Conèixer detalls 
del funcionament dels 
camps d’aviació de 
meitat del segle XX.

Aquesta activitat es realitza durant la visita al CIARGA, 
concretament damunt dels terrenys de l'antic aeròdrom 
dels Monjos.

Temporització: 60’

CONTINGUTS

> L’arqueologia com 
a eina de recerca per a 
l’època contemporània 
aplicada als aeròdroms 
militars.

> Alguns aspectes de 
l’aviació a la guerra: els 
avions i la batalla aèria.

> El funcionament d’un 
camp d’aviació: tasques i 
personal implicat.

Conceptuals
> El mètode arqueològic 
i les seves fases.

> El funcionament dels 
sistemes de recerca 
basats en detectors.

> El sistemes de 
posicionament geogràfi c 
basats en l’ús del GPS.

> L’ús de la cartografi a 
bàsica.

> Classifi cació del 
material arqueològic.

> L’elaboració de 
conclusions i informes.

Procedimentals

Localització: 
Al centre d'interpretació 
CIARGA.
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CONTINGUTS

Conceptuals

Es tracta d’una activitat basada en un clàssic joc d’atzar amb tauler on 
els jugadors surten des d’una casella inicial de sortida i avancen caselles 
segons la sort que els proporcioni el dau. A més, al llarg de 81 caselles del 
tauler, dissenyat a partir d’una foto aèria original d’aquest aeròdrom feta 
el 6 d'agost del 1938, es trobaran amb diverses incidències pròpies d’una 
guerra que els permetrà avançar o recular, i com passa en tota guerra 
poden morir. 
L’objectiu és arribar a bon destí i convertir-se en pilot, és a dir, arribar a 
l’última casella just al centre de l’aeròdrom dels Monjos!

   El Joc del Vesper !

> L’aeròdrom dels Monjos i els 
entorns immediats: els nuclis de 
població, els camps de conreu, 
carreteres i rius, estacions i vies de 
tren, etcètera.

>Espais i àrees de treball d’un 
aeròdrom militar: els tallers de 
reparació d’avions, la caserna pels 
soldats, les rasses, les pistes de vol, 
la situació dels avions i els refugis 
elementals del camp, i els llocs 
d’impacte de les bombes. 

>El dia a dia en una base aèria 
militar: tasques i funcions del 
personal.

Aquesta activitat es pot desenvolupar indistintament 
abans, durant o després de la visita al centre. Tot i que 
si es juga en la seva modalitat complexa, es recomana 
jugar al CIARGA, com una activitat més d’aprenentatge. 

Procedimentals

> Els jocs d'atzar com 
a eina educativa.

Temporització: 30’-45'

1. Conèixer i 
experimentar el dia a dia 
d’un aeròdrom militar 
a través del joc en plena 
batalla aèria.

2. Conèixer les principals 
feines que es duien a 
terme en un aeròdrom 
militar durant la guerra.

3. Identifi car els espais 
i elements propis d'un 
aeròdrom.

Localització: 
Al centre d'interpretació 

CIARGA.
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Aquesta activitat que porta per nom Perill de bombardeig, tracta dels 
bombardejos produïts per l’aviació facciosa durant la guerra i de les 
seves conseqüències sobre la població civil i militar. Es tracta d’un 
conjunt d’activitats basades en el maneig de fonts primàries que poden 
ser treballades per grups de tres o quatre alumnes d’una sola classe, amb 
l’objectiu de posar en comú els resultats un cop acabat l’anàlisi de cada un 
dels grups de treball.

   Peril l de bombargeig !

> La guerra aèria en el 
context de la Guerra Civil.

> Els efectes destructors 
dels bombardejos aeris a la 
guerra moderna.

> Els objectius prioritaris 
dels bombardejos i els 
danys sobre la població 
civil.

> Les estratègies de l’arma 
aèria per debilitar les 
defenses dels contraris, 
destruir els seus esforços i 
la seva voluntat de vèncer. 

> Una perspectiva de la 
guerra des del punt de vista 
de la població civil que n’és 
la principal víctima.

Aquesta activitat es realitza durant la visita al CIARGA, 
però també pot ser treballada amb l’alumnat a l’aula, ja 
sigui abans o després de la visita.

> L’ús dels documents primaris 
com a recurs didàctic i educatiu 
en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de la història. 

> Anàlisi de fonts textuals, de 
fonts gràfi ques, d'estadístiques i 
de cartografi es.

> Formulació d’hipòtesis.

> Tècniques de posada en comú.

Temporització: 40’-60'

1. Aprendre a analitzar 
diversos tipus de fonts 
i a treure’n conclusions 
simples.

2. Interpretar fets històrics 
del passat a través de 
l’observació i l’anàlisi de 
diverses fonts primàries.

3. Descobrir com 
tota guerra moderna 
contempla com a objectiu 
fonamental la destrucció 
de la població civil, dels 
sistemes de producció del 
transport i de tot allò que 
és necessari per viure. 

4. Descobrir que en tota 
guerra moderna qualsevol 
objectiu civil es pot 
justifi car com a objectiu 
militar. 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
Al centre d'interpretació 
CIARGA.
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Amb aquesta activitat, de caràcter totalment experimental i basada en 
l’exploració del territori, volem posar a prova a l’alumnat! Es proposa un 
total de 6 missions que els nois i noies hauran de complir i resoldre en 
petits grups. Les tasques encomanades estan relacionades amb la realitat 
del dia a dia d’un aeròdrom militar i les vivències del personal que hi 
estaven instal·lats. Així doncs, durant una bona estona els nois i noies 
experimentaran de primera mà vivències pròpies d’una època de guerra i, 
en concret, les més comuns dins d’un aeròdrom.

   Missió complerta !

> El dia a dia en una base 
aèria militar: tasques i 
funcions del personal.

Pel tipus d’exercicis plantejats en aquesta activitat és 
necessari realitza-la in situ, és a dir, en els terrenys del 
propi aeròdrom dels Monjos i amb l'ajut de l'educador/a 
del CIARGA.

> Resolució de tasques 
i missions pròpies del 
personal d'un aeròdrom.

> Lectura i manipulació 
de fonts cartogràfi ques del 
Penedès, i de l’aeròdrom dels 
Monjos en concret.

> Reconeixement i anàlisi 
del paisatge proper als 
aeròdroms del Vesper de la 
Gloriosa.

Temporització: 45’

1. Resoldre missions i
tasques vinculades al 
personal i les funcions 
d’aquest en un aeròdrom 
militar.

2. Aprendre a ser resolutiu 
davant de situacions o fets 
propis d'un context bèl·lic.

3. Comprendre que 
no sempre és fàcil 
prendre decisions davant 
situacions complexes en 
temps de guerra.

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
Al centre d'interpretació 

CIARGA.
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CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

El Taller Aero-model acostarà als nois i noies al món de l’aviació i de 
l’aeromodelisme. A través d’experiments i un taller d’aeromodelisme els 
nois i noies aprendran molt sobre l’art de volar, així com del tipus d’avions 
que participaren en les batalles aèries sobre els aeròdroms dels Vesper de 
la Gloriosa. Materials com maquetes d'avions, documents i fotografi es de 
l’època seran la clau per a que els i les alumnes aprenguin mentre passen 
una bona estona.

   Taller Aero-model

> Els avions de l’arma 
republicana i els avions 
franquistes: identifi cació 
i característiques.

>L’art de volar: 
maniobres i acrobàcies 
de vol. 

Aquest taller es realitza dins les instal·lacions del 
CIARGA, tot i que també es pot desenvolupar amb 
l'alumnat a l’aula, ja sigui abans o després de la visita.

> Habilitats manuals. 
La construcció d’una 
maqueta d’avió.

>Tècniques 
d’aeromodelisme.

>Com i per què volen 
els avions.

Temporització: 60’-90'

1. Identifi car i reconèixer 
els avions enfrontats en 
les batalles aèries durant la 
guerra civil espanyola.

2. Comprendre i 
experimentar com vola un 
avió.

3. Muntar un avió i 
aconseguir fer-lo volar.

Localització: 
Al centre d'interpretació 
CIARGA.
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Aquesta activitat, de caràcter eminentment pràctic-tecnològic, se centra 
en la creació i muntatge d’un reportatge periodístic o documental sobre 
la guerra aèria i els aeròdroms del Vesper de la Gloriosa, basat en els 
aprenentatges adquirits al llarg de la visita al CIARGA. Opcionalment, 
com a escenari de treball es podran visitar altres espais patrimonials del 
municipi relacionats amb l’aviació i la Guerra Civil.

Organitzats en equips de rodatge, l’alumnat elaborarà un muntatge 
creatiu, en format digital, sobre un episodi concret de la història del qual 
en coneixeran mil i un detalls durant la visita al Centre d’Interpretació de 
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA). 

 Acció !

1. Recopilar i classifi car 
la informació recollida 
(escrita, oral, fotogràfi ca, 
fílmica, etc.) al llarg de 
la visita al CIARGA i als 
altres espais relacionats.

2. Realitzar el muntatge 
i l’edició del reportatge 
periodístic o documental.

3. Exposar i presentar 
els reportatges o 
documentals a la resta de 
companys i companyes.

4. Fer una posada en 
comú i refl exió fi nal dels 
reportatges periodístics 
elaborats i de la visita 
centre d’interpretació 
CIARGA i als altres espais 
relacionats.

>L’aviació republicana i el seu 
paper en la guerra aèria.

>La indústria aèria de guerra als 
Monjos.

>Els escenaris de combat: els 
aeròdroms del Vesper de la 
Gloriosa.

>Els escenaris de defensa: els 
refugis antiaeris.

>Els protagonistes: el personal 
del camp i la població civil.

>Les grans màquines: els avions.

>Els atacs aeris i bombardejos.

Aquesta és una activitat a desenvolupar després de realitzar la 
visita al CIARGA. Cal tenir present però, que per a la seva correcta 
execució és necessari realitzar l’activitat prèvia Un, dos, tres... i 
l’activitat Càmera... desenvolupada durant la visita al CIARGA.

>Recopilació i classifi cació de 
material fílmic, fotogràfi c, oral i 
escrit.

>Muntatge i edició del reportatge 
periodístic o documental 
sobre l’aviació republicana i 
els aeròdroms del Vesper de la 
Gloriosa.

>Exposició i debat entorn els 
reportatges o documentals 
elaborats.

Temporització: 2 o 3 sessions

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
A l’aula del centre 
escolar o IES.
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Dels fets de la Guerra Civil espanyola, molta gent i molts mitjans de 
comunicació n’han parlat des d’una perspectiva particular, donant sovint 
opinions oposades. El que es pretén amb aquesta activitat és fer refl exionar 
als nois i noies entorn la possibilitat d’existir falsos testimonis de guerra. 
És per això que, treballant amb diverses fonts d’informació epistolars, 
l’alumnat haurà d’analitzar-ne el seu contingut i mirar de cercar els falsos 
testimonis.

Falsos testimonis

1. Descobrir els possibles 
falsos testimonis entorn 
els fets de la Guerra Civil 
espanyola.

2. Anàlisi, comparació 
i discussió de diverses 
fonts primàries (la 
correspondència 
privada) entorn la 
Guerra Civil espanyola 
per a extreure 
conclusions i fer-ne una 
refl exió.

> La correspondència 
privada com a font 
primària de la història.

> La censura militar com 
a element fonamental en 
qualsevol guerra.

Aquesta activitat, de caràcter crític i refl exiu, ha estat 
dissenyada per a treballar-se en el propi centre escolar o 
IES una vegada visitat ja el CIARGA .

> Anàlisi, comparació 
i discussió de fonts 
primàries. 

> Anàlisi crítica de fonts 
primàries.

Temporització: 1 o 2 sessions

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals

Localització: 
A l’aula del centre 

escolar o IES.
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Entendre per què els altres fan les coses com les fan, no sempre és fàcil, 
i menys quan hi ha una guerra i molta violència per enmig. Sovint cal 
conèixer els motius pels quals els altres actuaren d’aquella manera, tot 
intentant posant-se a la seva pell. Aquesta és la idea clau de l’activitat, de 
caràcter refl exiu, en la qual els i les alumnes podran jutjar amb arguments 
fonamentats les accions que feren uns i altres en un context de guerra. 

I tu, què faries ?

1. Adonar-se que la presa 
de decisions personals 
durant una guerra sempre 
és molt difícil i que 
intervenen molts factors.

2. Intentar que els 
alumnes es posin en 
un context situacional 
difícil i en la pell d’un 
altre a fi  de valorar quines 
decisions ells prendrien.

3. Comprendre que la 
guerra posa a les persones 
en situacions límit on a 
vegades cap decisió és 
bona. 

Aquesta activitat de caràcter refl exiu i en la que es 
treballen bàsicament procediments de tipus empàtic 
s’aconsella realitzar-la una vegada els i les alumnes 
hagin visitat al CIARGA.

> Anàlisi crític de 
situacions i d’actituds 
en un context de guerra.

> Procediments de 
caràcter empàtic.

> Procediments de 
debat i refl exió d’ordre 
ètic i polític

Temporització: 1 o 2 sessions

CONTINGUTS

Procedimentals

Localització: 
A l’aula del centre 
escolar o IES.
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ACTIVITATS PLUS

A més a més d’aquests itineraris, per a complementar la visita i 
per a saber més coses sobre la Guerra Civil al Penedès, proposem 
unes activitats "plus", és a dir extres, organitzades des d’alguns 
municipis del Penedès.

Temporització: Ll iure

Localització: 
Espais del territori 

penedesenc vinculats amb 
la Guerra Civil espanyola.

Els objectius didàctics 
dependran de 
l'activitat educativa 
complementària que 
es vulgui realitzar en 
cada cas. 

  CONTINGUTS

Els continguts a treballar 
amb els/les alumnes 
seran els propis fi xats 
per cada una de les 
activitats complementaries 
educatives.

Al marge de la visita a les instal·lacions del Centre d’Interpretació de la Guerra 
Aèria i l’Aviació Republicana (CIARGA), i de les activitats ofertes pel Servei 
Educatiu del mateix, es proposen activitats alternatives i complementàries 
vinculades a la temàtica de la Guerra Civil al Penedès.

És evident que el Vesper de la Gloriosa, format per quatre aeròdroms del Penedès 
i les seves instal·lacions annexes, constitueix un conjunt de recursos patrimonials 
que permeten itineraris diversos i moltes activitats educatives complementàries 
tant pels escolars com pel públic adult i familiar. 

Aquests itineraris, per bé que propis del turisme cultural, no són pas exclusius 
d’aquest ja que són susceptibles de ser emprats per mestres i educadors. Així 
doncs, la proposta d'itineraris és la següent: 

1. Itinerari de l’aviació republicana als Monjos: elements 
patrimonials relacionats amb el camp dels Monjos: refugis, 
taller de muntatge d’avions, presó, itinerari senyalitzat, ...

2. Ruta del Vesper de la Gloriosa: pels aeròdroms 
senyalitzats de Santa Oliva, els Monjos, Pacs i Sabanell.

3. Ruta de les defenses de costes: búnquers de les costes 
del Garraf i el Baix Penedès.

4. Ruta del front: elements patrimonials relacionats amb la 
guerra existents al Penedès.
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H. LA METODOLOGIA: LES ACTIVITATS PAM A PAM

Metodològicament parlant, és important recalcar que la proposta d’activitats didàctiques 
que presentem des del Servei Educactiu del CIARGA s’ha ideat amb un seguit 
d’orientacions metodològiques i pautes concretes d’acció que ajudaran i facilitaran al 
professorat a realitzar les activitats pam a pam. A més, el professorat podrà comptar 
amb un educador/a del propi centre que serà l’encarregat de realitzar la visita guiada i 
les activitats educatives al CIARGA.

Val a dir que, per a cada una de les activitats educatives ofertades pel Servei Educatiu 
del CIARGA s’ha elaborat una primera fi txa tècnica que conté la informació bàsica de 
l’activitat per tal que el professorat pugui conèixer d’una manera ràpida de què tracta 
cada una d’elles. El contingut bàsic d’aquesta fi txa es resumeix en els següents ítems: 
breu descripció de l’activitat; objectius a assolir; continguts a treballar; recursos mínims 
necessaris; ubicació i tipologia d’activitat; temporització o durada aproximada de 
l’activitat. 

A més a més d’aquesta informació bàsica, cada una de les activitats és explicada 
posteriorment amb detall per a poder ésser desenvolupada sense difi cultats; sobretot 
les que el propi professorat pot treballar des de l’aula abans i després de visitar el nostre 
centre. 
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I. RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS DEL CIARGA

Les activitats i tallers que oferim des del CIARGA compten amb diversos recursos i 
materials didàctics que responen a la diversitat tipològica i temàtica de cada una d’elles, 
i a l’edat dels seus destinataris. De tots els recursos però, cal destacar el conjunt de 
documentació originària de l’època que té un alt valor històric i patrimonial (documents, 
fotografi es, dibuixos, audiovisuals, ....). 

Accedir a aquests materials serà molt fàcil: tots els documents han estat digitalitzats i es 
poden descarregar a través del web del nostre centre: www.aviacioiguerracivil.com 

Aquestes fonts primàries, han estat trobades al llarg de diverses recerques en els arxius 
militars i en els arxius locals del Penedès, i són doncs un element clau de les nostres 
activitats que ajudaran a empatitzar a l’alumnat amb els fets i les persones vinculades 
al camp d’aviació dels Monjos. Cal afegir que les activitats educatives també compten 
amb nombrosos materials didàctics creats ex-novo, és a dir, dissenyats exclusivament 
pel CIARGA.

Finalment, hi ha un tercer tipus de material necessari per a les activitats que serà 
proporcionat pels responsables del CIARGA, els quals compten amb una complerta 
“motxilla didàctica”. 



C I A R G A
S e r v e i  E d u c a t i u

51

Guia didàctica

J. COM FER-HO. PARLEU AMB NOSALTRES!

Els passos a seguir per escollir i sol·licitar les activitats educatives que oferim des del 
Servei Educatiu del CIARGA són els que detallem a continuació:

1. Posar-se en contacte amb el personal del Servei Educatiu del CIARGA 
i/o visitar el web del centre:

Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria
www.aviacioiguerracivil.com
informacio@aviacioiguerracivil.com
T. (+ 34) 93 898 25 14 (CIARGA)
T. (+ 34) 93 898 02 11 (Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos)

2. Analitzar el tipus d’activitat que es vol fer dins del ventall de les que 
s’oferten.

3.  Comprovar si el temps disponible és sufi cient per fer l’activitat o 
activitats. 

4.  Acordar dia i hora de la visita al CIARGA.

5.  Fer alguna de les activitats prèvies a la visita si encaixa dins dels 
objectius del professorat o del centre educatiu, i que es poden descarregar 
directament del web del CIARGA.

6.  Arribada al centre d’interpretació CIARGA: acollida i introducció per 
part del personal del centre de la visita i de les activitats a desenvolupar. 
Visita al centre d’interpretació. 

7.  Sessió amb els alumnes i/o desenvolupament del treball de camp, 
depenent de les activitats escollides. 

8.  Retorn al centre d’interpretació, recollida de documentació i retorn al 
centre escolar o IES.
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9.  Fer algunes de les activitats post visita o complementàries si encaixa 
dins dels objectius del professorat o del centre educatiu, i que es poden 
descarregar directament del web del CIARGA.

10. Trametre al CIARGA l'informe o qüestionari valoratiu de la visita 
(opcional). 



CIARGA
Servei Educatiu
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