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Opinió

Els Treballs d'Història Oral

Els  alumnes  de  4t  d'ESO  han  lliurat  els Treballs 
d'Història Oral, realitzats dins de l'àrea de Ciències 
Socials  durant  el  2n  trimestre  d'enguany,  dirigits 
per la professora Carme Villanueva.

Hi  havia  dos  períodes  d'estudi: La  Guerra  Civil 
Espanyola i El Franquisme.

A  partir  de  10  entrevistes  guiades,  realitzades  a 
persones  que  van  viure  el  període,  els  alumnes 
desenvolupen el tema i n'extreuen conclusions.

És una manera interessant d'apropar-se a la història 
recent, i pel que fa a les valoracions dels alumnes 
destaquem les següents:

Diu  L'Àlex  Àlvarez:  “Pel  que  fa  a  la  conclusió  
personal  he  de  dir  des  del  punt  de  vista  més  
sincer,  que  m'ha  agradat  la  confecció  d'aquest  
treball.  Tot  i  que  ha  estat  dur  i  he  hagut  de  
treballar  força,  m'ha ajudat a  conèixer  com van 
ser aquells anys de manera directa a través de la  
gent que ho va viure. A més, he conegut detalls i  

històries de la meva família que potser mai hauria  
descobert”

La Laura Casanova opina : “Trobo que ha estat un 
treball molt interessant i productiu pel que fa als  
coneixements obtinguts. És un treball de dedicació  
pel  fet de passar  les  entrevistes  i  contrastar-les  
amb  d'altres  molt  diferents.  Però  finalment  ha 
valgut la pena, he obtingut uns coneixements més  
pràctics  de  com  la  gent  s'havia  d'espavilar  per  
poder viure en situacions molt adverses”

L'Ester  Romero  expressa:  “Ara  després  de  fer  el  
treball comprenc una mica millor la gent que ho va  
viure...  M'ha  agradat  fer  aquest  treball  tot  i  
reconeixent que el temps s'e'm va tirar una mica a  
sobre  i  que  les  entrevistes  van  ser  una  mica  
complicades de fer, però reconec que valia la pena 
fer-lo, només per veure el resultat”

Respecte  la  Guerra  Civil  Espanyola  En  les  seves 
conclusions  la  Jordina  Benet  ens  diu  :” Aquest  
treball m'ha servit per adonar-me ( encara més) de 
tot el que suposa perdre la llibertat i sobretot la  
identitat. He estat una persona que ha viscut molt  
de prop el  tema i  que ha fet  el  treball  havent  
viscut  la  Guerra  Civil  a  flor  de  pell,  amb  el  
testimoni directe del meu avi, de les seves dues  
germanes...

No cal dir doncs, que he trobat molt encertat fer  
aquest  treball,  ja  que,  hi  ha  persones  que  no  
tenen la sort ( o la mala sort, depèn del lloc on es  
miri)  de viure-ho de tan aprop i  crec que és un 
tema digne de ser conegut, i reconegut”

La  Gemma  Ferrer  explica  en  la  seva  valoració 
personal: “Aquest treball m'ha ajudat a entendre  
millor el franquisme i tot el que la gent va viure 
en aquella època”.

És un treball  que està molt  bé enfocat  i  encara  
que al principi no et cridi molt l'atenció en pots  
aprendre molt d'ell si el fas ben fet i seguint totes  
les pautes.

És  un treball  que crec que s'ha de fer  cada any  
perquè n'aprens molt”

Aquestes són algunes de les valoracions personals 
dels alumnes que han realitzat el treball.

La  valoració  de  la  professora  també  és  molt 
positiva,  i  es  planteja  continuar  fent  a  quat  el 
Treball  d'  Història  Oral,  afegint  algunes 
innovacions.     


