PROPOSTA D’ACTIVITATS DIRIGIDES ALS CENTRES EDUCATIUS
FITXA DE L’ACTIVITAT A INCLOURE EN ELS PROGRAMES EDUCATIUS DELS
AJUNTAMENTS. Curs 2020-2021
Títol activitat:
LA DEPORTACIÓ REPUBLICANA ALS CAMPS NAZIS. AMICAL DE
MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS, I LA PREVENCIÓ DEL FEIXISME.

Àmbit:
Convivència, ciutadania, diversitat, memòria històrica

Descripció:
L'activitat consisteix inicialment en una xerrada col·loqui explicativa del va ser la
deportació republicana als camps nazis, la referencia i el context històric de la República,
l’exili, la 2ª Guerra mundial, i l’Holocaust.
La xerrada estudia i comenta tots els aspectes relacionats amb la deportació i els camps
de concentració, i el paper dels republicans espanyols. I també explica que es i que fa
l’Amical de Mauthausen i el projecte de Xarxa Mai Més, la defensa dels Drets Humans i
la tasca de sensibilització actual contra el feixisme
Regidories implicades: cultura, educació, joventut , memòria històrica
Objectius didàctics
Referits a fets, conceptes i principis:
Recuperar la memòria històrica en relació a la deportació de republicans espanyols i els
camps de concentració nazis; Divulgar i donar a conèixer la realitat dels camps; prevenir
i sensibilitzar sobre els nous comportaments feixistes i xenòfobs ; Explicar la història de
l’Amical i els seus objectius i projectes.
Referits a procediments:
L'activitat consisteix inicialment en una xerrada col·loqui explicativa de la deportació
republicana i l’Holocaust , cercant la implicació i participació de l’alumnat, a partir de les
històries i referencies dels deportats de la seva localitat.
Referits a valors, actituds i normes:
Incidir en els valors republicans, drets humans. Respecte, tolerància, integració,
solidaritat, etc.
Procediments
Tipus d'activitat: -Xerrada col·loqui, amb presentació en ppt.
Metodologia: xerrada – col·loqui – participativa.
Suport per preparar l'activitat: -ordinador, projector i pantalla.

Xerrades virtuals : Al curs 2020-2021, l’Amical ofereix també les xerrades virtuals a
través de diferents plataformes digitals (Teams, Zoom, meet, jit-si) d’acord amb el centre
demandant.
Píndoles didàctiques: vídeos curts sobre les diferents temàtiques al voltant de la
deportació i l’Holocaust. Vídeos d’actes realitzats (Dia del Holocaust, actes
d’Homenatge, presentacions de llibres, etc); entrevistes a familiars, biografies de
deportats, ....
Cursos als que s'adreça:
ESO-4t
Batxillerat-1r
Escoles d’ art i de música
Programes de Formació i Inserció (PFI)
Professorat
Pares i mares
Comunitat Educativa
Joves per ocupació (JPO)
1r de Cicles Formatius
2n de Cicles Formatius
Inscripcions
Preu: gratuïta (subvencionada per l’ajuntament). Donatiu de 100 € (sinó està
subvencionada)
Calendari : a definir i coordinar amb el centre
Dies i hores de l'activitat: a definir i coordinar amb el centre
Nombre de sessions: 1
Durada de les sessions: 60 – 90 minuts
Nombre màxim d'alumnes: 60
Nombre mínim d'alumnes: 30
Dades de contacte per l'activitat
Nom entitat: Amical de Mauthausen i altres Camps
Telèfon: 93 302 9574
Correu electrònic: info@amical-mauthausen.org
Requisits pel centre:
Ordinador, projector i pantalla.
En aquells centres en varies línies, intentar agrupar les classes en una sola xerrada.
Requisits per l'alumne:
Preparació prèvia, coneixement de la temàtica.
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre
Observacions:
Aquesta activitat es l’activitat inicial introductòria a la temàtica .
A partir de la xerrada inicial i d’acord amb la dinàmica del centre es poden programar i
desenvolupar:
Xerrades especialitzades en temàtiques concretes
Exposicions (del fons Amical o d’altres)
Sessions de cinema .
Mes informació : http://xarxamaimes.org/

