
 
FULL DE RUTA DEL PROFESSORAT  

La proposta didàctica que es presenta a continuació té per finalitat ser un instrument d’ajut per 
al professorat de secundària i de batxillerat que vulgui treballar el tema de la medicina i dels 
metges catalans de la primera meitat del segle XX des d’una plataforma digital, tot aprofitant 
el lloc web del projecte “Metges a l’exili”. 

A tal fi es proposen un seguit d’activitats que permeten conèixer el llegat educatiu, científic i 
professional que es va anar estructurant al llarg del primer terç del segle XX i que va ser un 
dels eixos en què es fonamentà la segona República espanyola. Aquesta política educativa i 
científica fou aturada i transformada arran del triomf del franquisme després de la guerra. Les 
conseqüències d’aquest fenomen anaren des de la persecució i la depuració a l’exili dels 
professionals compromesos, des de la restauració d’una universitat centralista i basada en 
l’escalafó a una política científica ben sotmesa.  

La interdisciplinarietat de la proposta permet que les activitats siguin treballades des de 
diferents àrees o disciplines, segons s’agafin les propostes per a l’ESO o per al Batxillerat. 
També possibilita els treballs de recerca de Batxillerat.  

La proposta no exclou que es pugui treballar des d’un àmbit més lúdic de caire informal, com 
grups familiars, esplais, centres culturals, grups cívics, etc.  

Els objectius didàctics d’aquesta proposta son els següents:  

1. Relacionar coneixements històrics catalans del segle XX vinculats amb la societat i la 
ciència mèdica a través d’institucions i de personatges significatius.  

2. Aprofitar la plataforma digital d’Internet com a espai d’interrelació i de comunicació 
educativa entre diferents col·lectius d’usuaris.  

3. Treballar diferents tipus de documents – textuals, gràfics, etc.- mitjançant activitats 
que permetin desenvolupar competències curriculars lligades a conceptes, 
procediments i actituds.  

4. Incentivar la valoració de les entitats mèdiques catalanes com a membres de la 
comunitat científica escapçades per la Guerra Civil, a través dels metges i de les 
institucions presentats en l’entorn web.  

 
Com a complement a les activitats es presenta una proposta d’itinerari per conèixer la petjada 
a través del patrimoni urbà de la ciència mèdica a Catalunya al llarg del temps. Es recomana 
veure els circuits elaborats per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de 
Catalunya.  

Circuits.  
Passejades per la ciència i la història a Barcelona. 
03. Tema: Salut! Dels hospitals medievals a les institucions mèdiques actuals Vegeu: 
< http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/d_c_circuits.htm>  
 
Passejades per la ciència i la història de Catalunya. 
03. Lleida. La ciència mèdica a les tres cultures. Vegeu: 
<http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/circuits/index.jsp?circuit=catalunya> 

 
A continuació es troba un organigrama gràfic que permet tenir una idea general de les 
activitats que conformen la guia didàctica. 
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