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Es tracta d’una unitat didàctica d’acord amb la 
Llei Orgànica d’Educació (LOE) 2/2006, de 3 de 
maig, que ordena el sistema educatiu espanyol 
(BOE de 4 de maig de 2006). Segueix el Decret 
112/2007, de 20 de juliol, del Consell, que esta-
bleix el currículum de l’Educació Secundària 
Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOGV 
de 24 de juliol de 2007) i el Decret 102/2008, 
d’11 de juliol, del Consell, que estableix el currí-
culum del Batxillerat en la Comunitat Valencia-
na (DOGV de 15 de juliol de 2008).

Aquesta unitat didàctica estarà dirigida per al 
currículum de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat. En 
concret, per a 4t d’ESO, s’inclou en el bloc 2, titu-
lat «Bases històriques de la societat actual: 
transformacions i crisi de l’Estat liberal a 
Espanya. La Restauració, la crisi del 98 i el 
regnat d’Alfons XIII, la Segona República, la 
Guerra Civil i les seues conseqüències». Per a 
2n de Batxillerat, s’inclou a l’epígraf 6 d’Història 
d’Espanya, titulat «Crisi de l’Estat liberal, la 
Segona República i la Guerra Civil».

introducció
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1. objectius

2. competències bàsiques

1. Competència per al tractament de la informació i la competència digital.
2. Competència per aprendre a aprendre.
3. Competència comunicativa o lingüística.
4. Competència per al coneixement i la interacció amb el món físic.
5. Competència d’autonomia i iniciativa personal.
6. Competència d’expressió cultural i artística.
7. Competència social i ciutadana.

1. Conéixer i respectar el patrimoni material i cultural de la II República a Castelló.
2. Identificar i situar en el temps els fets més rellevants de la història contemporània, en concret, 

la II República.
3. Analitzar i valorar de manera crítica la II República.
4. Afavorir la investigació i l’interés per la història.
5. Cercar, triar i interpretar diverses informacions relacionades amb el període estudiat.
6. Afavorir l’anàlisi crítica, el debat i la reflexió.

1. L’objectiu principal de la unitat didàctica és el coneixement de la II República a Castelló per 
mitjà d’un itinerari. Definirem el nomenclàtor, l’urbanisme, la cultura, la política, la vida quoti-
diana i el centre obrer.

2. Ensenyar la cultura i la democratització en la II República.

ESPECÍFICS

GENERALS
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3. continguts

1. Interpretar i comentar textos històrics escrits, premsa, etc.
2. Realitzar recerques bibliogràfiques.
3. Fomentar el treball en grup.
4. Realitzar esquemes, fitxes i guions de treball, etc.
5. Adquirir vocabulari històric específic.
6. Realitzar fotografies i vídeos.

1. Interès per conèixer la història de la II República.
2. Actitud crítica respecte a les opinions.
3. Actitud científica davant de documentació i opinions.

Una introducció bàsica de la II República i de l’inici de la Guerra Civil a Espanya per definir el 
període a Castelló. A continuació, es desenvolupen els coneixements del patrimoni arquitectònic 
i cultural de Castelló al llarg de l’itinerari. En aquest, es tractarà la política, la cultura, l’urbanisme 
i la societat en la II República i la Guerra Civil.

3.2 PROCEDIMENTS

3.3 ACTITUDS

3.1 CONCEPTES
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4. temporaLitZació 

5. metodoLogia 

Suggerim la següent temporalització:
1. En dues sessions, pels coneixements previs i per una introducció del tema que prepararà l’alum-

nat amb la guia del professor. Aquest demanarà a l’alumnat que cerque dades a partir de les pre-
guntes ofertes per la unitat didàctica. 

2. En una segona sessió, es posaran en comú per comentar-les amb tota la classe.
3. En un matí, de 9 h a 13 h, es realitzarà l’itinerari. Amb la tasca prèvia i els coneixements adquirits en 

el recorregut, es penjarà el treball en text i imatge en el blog Itineraris de Memòria Històrica a la 
ciutat de Castelló.

1. Per adquirir els coneixements i capacitats és necessari partir dels seus coneixements previs. 
Es comença amb una relació de preguntes prèvies per conéixer què saben els alumnes sobre el 
tema.

2. S’assegura l’aprenentatge significatiu i s’afavoreix la seua autonomia.
3. Les activitats es proposen de manera oberta amb relació a les motivacions dels alumnes. S’afa-

vorirà el diàleg i el treball cooperatiu.
4. Els criteris metodològics són la metodologia activa, la motivació a partir dels coneixements dels 

alumnes, l’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’avaluació del procés educatiu.
5. Es tracta d’un aprenentatge constructivista i significatiu a partir de la visita per la ciutat. A 

l’itinerari, es promourà l’observació i admiració de detalls i inscripcions. El projecte final és la 
realització d’un muntatge escrit o gràfic.



7
PROPOSTA DIDÀCTICA

GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

7. atenció a La diVersitat

6. temes transVersaLs

1. Educació per a la convivència. Es destaquen els valors democràtics d’aquesta etapa i els aven-
ços socials i culturals.

2. Educació per a la pau i els drets humans. Es pretén remarcar la pau com a signe de justícia.
3. Educació per a la igualtat d’homes i dones.
4. Educació per a la defensa de la cultura i del patrimoni.

1. S’afavorirà l’ensenyament a tot l’alumnat en la seua diversitat. Es proposen activitats ober-
tes perquè cada alumne les faça segons les seues possibilitats.

2. El treball cooperatiu afavoreix la integració de totes i tots els alumnes per mitjà de l’apor-
tació que cadascú fa a partir de les seues habilitats per al treball de l’Itinerari.
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L’enfonsament de la Restauració significarà 
l’adveniment de la II República el 14 d’abril 
de 1931. A Castelló, 14.000 persones es mani-
festen per celebrar el triomf republicà, alliberen 
presos polítics i es canvia el nomenclàtor.

En les eleccions constituents del 28 de juny de 
1931, guanyen els radicals, liderats per Fernan-
do Gasset. El domini polític del Partit Radical 
es manté fins a les eleccions del 16 de febrer de 
1936, quan triomfa el Front Popular (Esquerra 
Republicana, PSOE i Unión Republicana) i es 
proclama alcalde Miguel Santos Moliner. El 
colp militar del 18 de juliol de 1936 contra 
la II República iniciarà la Guerra Civil, que fi-
nalitza a la ciutat amb l’entrada de les tropes 
franquistes el 14 de juny de 1938. En temps re-
publicà, les dones voten per primera vegada en 

les eleccions de 1933, i es desenvolupa el laïcis-
me, el matrimoni civil i el dret al divorci.

 
Les activitats s’han dividit en tres apartats se-
guint la temporalització establerta. Les activi-
tats prèvies s’han elaborat amb unes preguntes, 
unes fotografies amb un text explicatiu i unes 
recomanacions bibliogràfiques. Aquests exerci-
cis permetran a l’equip docent preparar l’Itine-
rari pel Castelló Republicà.

Al llarg del recorregut, els alumnes, avisats pels 
docents, hauran d’arreplegar dades informati-
ves i gràfiques. Per acabar, amb l’aportació de la 
documentació, es recollirà en el blog Itineraris 
de Memòria Històrica a la ciutat de Castelló.

8.1 CONTEXT HISTÒRIC

INTRODUCCIÓ ACTIVITATS

8. actiVitats
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1. En un eix cronològic, defineix els fets polítics, 
socials i econòmics més destacats de la II 
República, la Guerra Civil i el Franquisme.

2. Quins canvis polítics, socials i culturals va 
encetar la II República?

3. Abans de la Guerra Civil, l’actual carrer 
d’Enmig s’anomenava González Chermà. 
Qui era Francisco González Chermà? Saps 
més canvis de noms en els carrers al llarg de 
la II República?

4. Com era l’escut de la ciutat abans de 1938? Si 
l’has trobat, què representen el llop i el llebrer?

5. Busca els estils artístics que es desenvolupen 
en els anys 30 a Castelló. Quins usos es fan 
dels edificis?

6. Quins vestigis resten al Castelló de la II Re-
pública? Hi resten edificis o algun escut?

7. Què és una cooperativa d’habitatges? Qui va 
fer les Cases Barates? Per què?

8. Quines diferències trobes entre les cases 
barates i els edificis de la plaça de Tetuan?

9. Què són les Normes de Castelló? Quin any se 
signen? On?

10. Quines noves lleis va aprovar la II República 
que van suposar un avenç social?

11. La vaga és un dret democràtic. En quins 
sectors se’n van convocar al Castelló de la II 
República?

12. Quines eren les festes de Castelló abans de 
la Guerra Civil? Quins dies se celebraven les 
festes de juliol? Per què?

13. Quants bombardejos van haver a la nostra 
ciutat?

14. Què és un refugi antiaeri? N’hi ha a Caste-
lló? Quants?

15.  En quina data entra l’exèrcit rebel i 
comença el Franquisme a Castelló? 

L’alumnat realitzarà una recerca prèvia amb bibliografia o per mitjà d’Internet. Aquest treball d’in-
vestigació de la II República permetrà obtindre una aproximació al tema.

8.2 ACTIVITATS PRÈVIES

QUÈ EN SAPS? 

1. Quin any es va proclamar la II República 
a l’Estat espanyol?

2. Saps què és una monarquia? I les dife-
rències amb una república?

3. En la teua història familiar t’han explicat 
algun episodi o relat sobre la II Repúbli-
ca? I de la Guerra Civil?

4. Els edificis tenen història. Saps en quin 
any es va construir ta casa?
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L’arribada de la república està motivada per cau-
ses polítiques, econòmiques, socials i culturals 
que van provocar l’enfonsament del règim de la 
Restauració, la victòria dels partits republicans 
i l’exili del rei Alfons XIII. L’adveniment de la II 
República a Castelló es deurà al rebuig antimo-
nàrquic i la força hegemònica del republicanis-
me en la ciutat amb el suport dels obrers a les 
seues propostes.

El 14 d’abril va ser un dia de celebració i ex-
pectació en les ciutats de l’Estat espanyol. 
A Castelló, 14.000 persones es manifesten per 
la plaça Castelar (Porta del Sol), el carrer Gon-
zález Chermà (carrer d’Enmig), el carrer de Co-
lon i la plaça de la Constitució (plaça Major), on 
busquen Fernando Gasset. Es dirigeixen al cen-
tre republicà, parlen amb el Governador, amb el 
director d’El Heraldo de Castellón i amb la Di-
putació Provincial. Un grup es dirigeix a l’Ate-
neu Socialista, i el centre obrer La Unión traurà 
banderes, mentre al Govern Civil, situat al car-
rer Major, alliberen els presos polítics.

El nou govern municipal canvia el nomenclàtor i 
dedica carrers i places a artistes (Mestre Arrieta, 
Amadeu Vives, Tirso de Molina…), a herois con-
tra l’absolutisme (Torrijos, Marina Pineda, Rie-
go…) i a mandataris republicans (Manuel Azaña, 
Niceto Alcalá-Zamora, Alejandro Lerroux…).

Es canviaran els noms d’algunes places i carrers, 
que es convertiran en la plaça Fermín i Galán 

(avui plaça de Tetuan), l’avinguda Germans Bou 
(protector del Museu Provincial de Castelló i 
pintor), la plaça de la República (avui plaça de 
la Pau), la plaça de l’Alcalde Forcada (membre 
del Partit Radical; avui plaça Maria Agustina) i 
la plaça de l’Alcalde Carbó (membre del Partit 
Radical; hui plaça de les Aules), entre d’altres.

El Partit Republicà Autònom, sota el lideratge 
de Fernando Gasset, és un partit interclassista 
que defensa l’ordre liberal i democràtic. Aquest 
partit dominarà l’Ajuntament de Castelló fins a 
l’any 1936, quan triomfa el Front Popular. Altres 
partits són Acció Republicana de Castelló (re-
formistes i valencianistes), socialistes, Unión 
Republicana, Izquierda Republicana, Esquerra 
Republicana del País Valencià, Dreta Regional 
Agrària, Partit Comunista, Bloc Obrer i Campe-
rol, Partit Obrer d’Unificació Marxista i Joven-
tuts Socialistes Unificades. La majoria dels par-
tits inclouran una secció femenina.

El centre obrer La Unión agrupa totes les soci-
etats obreres. Els sindicats femenins més im-
portants són El Despertar femenino i La textil, 
adherides a UGT.

IMATGES PÀGINA SEGÜENT
Proclamació de la II República a Castelló 

(Heraldo de Castelló i Diario de Castellón). Arxiu
Històric Municipal de Castelló. Foto: Francesc Durà

9.1 PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA A CASTELLÓ

9. L’itinerari
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ALCALDES EN
LA II REPÚBLICA 

·Manuel Peláez Edo
D’abril de 1931 fins a desembre de 1933.

·Vicente Tirado Gimeno
De desembre de 1933 a febrer de 1936.

·Miguel Santos Moliner
De febrer de 1936 fins a maig de 1936.

·Manuel Aragonés Cucala
De maig de 1936 fins a novembre de 1936.

·José Castelló Arroyo
De novembre de 1936 fins a maig de 1937.

·Amadeu Ribó Simont
De maig de 1937 fins a juny de 1938.

BIBLIOGRAFIA 
· AGUT CLAUSELL, Fàtima. Eva entre bambolines. Castelló de la 
Plana: Ajuntament de Castelló, 2013.
· ARCHILÉS CARDONA, Ferran; MARTÍ MARTÍNEZ, Manuel; 
GARCÍA CARRIÓN, Marta. Ser de Castelló. La identitat local en 
l’època contemporània (c.1880-1936). Castelló de la Plana: 
Fundación Dávalos-Fletcher, 2011.
· CHÁVARRI, Jaime. Las bicicletas son para el verano [enregis-
trament de vídeo]. Madrid: Incine; Jet Films, 1984.
· GRAU i REIG, Vicent. La segona República a Castelló. Una me-
mòria històrica positiva. Castelló de la Plana: Publicacions de 
la Universitat Jaume I, 2012.
· GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CASTE-
LLÓ [en línia]. GRMHCS, Castelló, 2006. 
http://memoriacastello.cat [Consulta: 19 d’abril de 2016].
· IES SÁNCHEZ LASTRA, TEMA 10 - La Segunda República (1931-
1936/39) [en línia]. Mieres: IES Sánchez Lastra, 2011. <http://
heslastra.blogspot.com.es/2011/12/tema-10-la-segunda-repu-
blica-1931.html> . [Consulta: 19 d’abril de 2016].
· LORENZO GÓRRIZ, Antonio M. Movilización popular y burguesía 
republicana en Castelló de la Plana 1931. Castelló de la Plana: 
Ajuntament de Castelló, 1988.
· SÁNCHEZ ADELL, José; SÁNCHEZ ALMELA, Elena; OLUCHA 
MONTINS, Ferran. Elenco de fechas para la historia urbana de 
Castellón de la Plana. Castelló de la Plana: Sociedad Castello-
nense de Cultura, 1993.
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L’antic escut és del 15 de febrer de 1843 i era 
«primero, sobre azul, un castillo de plata, acla-
rado de gules, y delante de su puerta, un lebrel 
blanco manchado de sable, mirando a un lobo que 
huye; segundo, en oro, cuatro pales de gules. Al 
timbre, corona ducal. Cimera: un águila esplaya-
da que sostiene en su pico una corona triunfal y 
una cinta de gules con el lema en oro: “Triunfo de 
los enemigos de la libertad, julio de 1837”». (Ar-
xiu Històric Municipal. Actes de la Comissió 
Municipal Permanent, 1939, p.70). 

Aquest escut representa les lluites civils del s. 
XIX perpetuades en la inscripció del lema i la 
persecució del gos al llop. En la II República, 
es manté el mateix escut liberal del s. XIX 
aprofitant en el seu discurs simbòlic la de-
fensa de les llibertats contra les tiranies.

En agost de 1939, la Comissió Municipal Perma-
nent de l’Ajuntament de Castelló el modifica i 
lleva la cinta, l’àguila, el llebrer i el llop, amb un 
nou disseny elaborat per Francesc Maristany.

9.2 ESCUT DE CORREUS

EDIFICI DE CORREUS
Detall de l’escut de Correus ampliat, façana esquerra a la plaça de Tetuan

Foto: FRANCESC DURÀ.

9. L’itinerari
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Al llarg del s. XIX, amb l’impuls de la burgesia, es 
realitzaran canvis urbanístics. A partir de 1880, 
es reforma l’interior del nucli antic i es decideix 
enderrocar les muralles (1884) i ampliar el terri-
tori pel desenvolupament econòmic.

En 1925, s’acorda el Pla d’Ordenació i Urbanit-
zació a Castelló de l’arquitecte Vicent Traver To-
màs, que dividirà la ciutat en zona interior o cen-
tre antic, eixample i la d’expansió amb previsió 
de creixement cap a l’oest.

El Sindicat de la Policia Rural es crea en 1898 
contra els lladres i per defensar el camp de les 
entrades de ramat. En 1931, es construeix 
l’edifici per a la Policia Rural a l’avinguda de 
la Mare de Déu del Lledó, 16.

En 1932, s’acaba l’edifici de Correus i s’en-
jardina la plaça de Tetuan. L’aeròdrom del 
Grau comença a funcionar en 1933.

El creixement s’estendrà per l’avinguda dels Ger-
mans Bou, on el 1934 s’inaugura el Museu de la 
Diputació, amb noves edificacions de tipus eclèc-
tic, racionalistes, puristes i art déco, sobretot, en 
la zona sud i sud-est entre el carrer de Trinitat i 
l’avinguda de Casalduch i des del carrer d’Asensi 
al carrer de Jover. Al parc Ribalta, s’alça el Tem-
plet en 1934, i es denomina Fadrell la plaça entre 
la Sénia Major i els llavadors. En 1936, s’aprova la 
urbanització de Gran Via Tàrrega Monteblanco 
amb la construcció de petits masets al costat de 

9.3 URBANISME

EDIFICI A LA PLAÇA FERMÍN I GALÁN, 7 (HUI PLAÇA TETUAN)
Arxiu Històric Municipal de Castelló.
Foto: FRANCESC DURÀ.
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l’estació de tren que seran el lloc d’estiueig de les 
famílies benestants.

La Guàrdia d’Assalt era el cos armat republicà 
encarregat de vigilar l’ordre i protegir la pobla-
ció. Tindrà la seu en la ronda de la Magdalena, 
92, amb el finançament de la Diputació Provinci-
al i de l’Ajuntament de Castelló. Les obres s’aca-
ben en 1936.

Es van construir edificis amb diferent ús, i la ma-
joria de les cases eren molt estretes, amb dues 
altures. La planta baixa es divideix en un menja-

dor, una cuina i un pati exterior, mentre a dalt es 
distribueixen els dormitoris.

En la plaça de Tetuan (Fermín i Galán en la II Re-
pública), 8, Josep Meyer Sorní projecta un edi-
fici de quatre plantes on s’establirà la farmàcia 
Fabregat.

Clínica operatòria del doctor Batalla. Construï-
da per Josep Meyer Sorní el 23 de febrer de 1933, 
amb estil racionalista, entre el carrer d’Els Orfe-
bres Santalinea i el carrer d’Herrero. Avui desa-
pareguda.

CLÍNICA LUIS BATALLA
Arxiu Històric Municipal de Castelló. 
Foto FRANCESC DURÀ.

BIBLIOGRAFIA

· Guia d’arquitectura. Castelló. Castelló de la Plana: Diputació de Castelló, 1996.

· Patrimoni en extinció [en línia]. Castelló de la Plana: 2010 http://patrimonienextincio.blogspot.com.es [Consulta: 19 d’abril de 2016]

9. L’itinerari
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La cooperativa obrera per construir cases és una 
resposta a la manca d’habitatges. En temps re-
publicà, hi ha dues cooperatives: Cooperati-
va Cases Barates Pablo Iglesias, d’UGT, i Co-
operativa Obrera de Cases Barates, tutelada 
pel centre obrer La Unión.

La Cooperativa Obrera Cases Barates, anome-
nada Bovalar, sota la direcció de l’arquitecte Llu-
ís Ros de Ursinos, construeix dotze habitatges 
econòmics entre 1922 i 1930 al costat de l’avin-
guda de l’Oest per a treballadors d’UGT. Entre 
1920 i 1926 hi arriben a ser 490 socis i la seu so-
cial és a la ronda del Millars, 12.

En 1936, construeix 30 cases, dissenyades per Ma-
ristany, al barri d’Els Mestrets, a la ronda de Vina-
tea i al carrer Pare Tosca per als treballadors dels 
oficis amb una tipologia similar a les de Bovalar. 
La cooperativa compra terrenys i després subhas-
ta les obres entre els cooperativistes que paguen.

Al juliol de 1936, s’estan acabant 12 cases del pri-
mer grup, però, el 12 de gener de 1937, es para-
litzen les obres per les confiscacions, que provo-
quen una pujada de preus. El 19 d’agost de 1937, 
es termina el segon grup de 12 cases que ha aixe-
cat el contractista Joan Bausà.

9.4 CASES BARATES

CASES BARATES
Visió general de les Cases Barates (Imatge superior).

Foto FRANCESC DURÀ.
Plànol de les Cases Barates.

Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló.
Foto Arxiu GRMHCS
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La crisi i la desocupació es fan patents durant 
tota la II República. La manca de treball col-
peja la dèbil estructura econòmica del país 
i provoca conflictes i vagues per demanar la 
pujada de sous i més feina.

És un període de conflictes socials amb va-
gues i protestes, tot i que escasses al País Va-
lencià amb relació a la resta de l’Estat. Hi ha 
vagues camperoles, de fusters, al sector de 
la taronja, pesquer, tèxtil, i una vaga gene-
ral que es produeix des del 31 de gener fins 
al 2 de febrer de 1934. Des del centre obrer 
La Unión, republicans, socialistes, anarquis-
tes i comunistes protesten per la passivitat 
del govern per solucionar la desocupació 
obrera. 

La majoria d’indústries i comerços tanquen. 
En una manifestació, l’enfrontament amb la 
Guàrdia Civil i la Guàrdia d’Assalt provoca 
un mort, diversos ferits i la detenció d’onze 
persones. La violència augmenta en aixe-
car barricades en la ronda de la Magdalena i 
Els Mestrets. Es clausura el centre obrer La 
Unión. Al tercer dia, s’arriba a l’acord amb 
l’Ajuntament de fer obres públiques.

En la ronda del Millars, 31-35, s’estableix la 
fàbrica i comerç de calçat de Jaime Albert 
Cervera. El 6 de novembre de 1933, demana 
permís per instal·lar maquinària. En la Guer-
ra Civil, donarà 500 espardenyes.

9.5 VAGA

PLÀNOL FÀBRICA ALPARGATERÍA ALBERT.
Arxiu Històric Municipal de Castelló. 

Fotos: FRANCESC DURÀ.

9. L’itinerari
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VAGA DEL GENER 1934
La vaga general i la seua fi 

reflectida a la premsa local 
(Diario de Castellón)

Arxiu Històric Municipal 
de Castelló. 

Fotos: FRANCESC DURÀ.
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Les Normes de Castelló són fruit de l’esforç, entre al-
tres, d’intel·lectuals de la Societat Castellonenca de 
Cultura. Seran la normativa ortogràfica vigent al País Va-
lencià al desembre de 1932, amb un total de 34 regles orto-
gràfiques que assumiran les Normes Ortogràfiques de 1913 
de l’Institut d’Estudis Catalans impulsades per Pompeu 
Fabra, i les adaptaran a les particularitats del País Valencià. 
Redactades per Lluís Revest i Carles Salvador, són rebudes 
amb gran acceptació social, però sense ressò a la premsa.

Es van aprovar el 21 de desembre de 1932 a la Casa Matuta-
no del carrer Cavallers, 25.

Les Normes de Castelló s’han declarat Bé d’Interés 
Cultural (BIC).

9.6 NORMES DE CASTELLÓ

PLACA ESCRIT DE GAETÀ HUGUET
Foto: Arxiu GRMHCS

CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE GAETÀ HUGUET 
Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló. 

Foto: Arxiu GRMHCS

9. L’itinerari
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El cinema serà un incipient vehicle de 
la cultura als mitjans de comunicació de 
massa. A Castelló s’han datat sis cine-
mes en els anys 30: Capitol, Royal, Doré, 
Victoria, Actualidades i Goya. En 1931, 
al Grau de Castelló va funcionar el Cine-
ma Marina, al carrer de Magallanes.
En 1931, es reobre, en el lloc del Salón 
Novedades, el Cinema Capitol, entre el 
carrer d’Asensi i de Luis Vives.

En la II República es mantenen les festes de 
juliol que commemoraven el triomf liberal 
enfront del carlisme en les jornades del 7, 8 i 
9 de juliol de 1837. Al voltant d’aquestes lluites 
els historiadors construiran el mite del Castelló 
liberal.

Les festes de juliol programen una cavalcada, cor-
regudes de bous, balls, esports, exhibicions auto-
mobilístiques, espectacles aeris, audicions, certà-
mens literaris i la Processó o Manifestació Cívica 
que anava des de l’Obelisc del Parc Ribalta fins a 
l’Ajuntament.

En l’època republicana, les festes de juliol estaran 
controlades pels polítics radicals fins a 1937, men-
tre els conservadors criticaran la seua politització 
i l’esquerra expressarà la seua disconformitat.

9.7 CINEMA

9.8 FESTES DE JULIOL

PLÀNOL CINEMA CAPITOL
Arxiu Històric Municipal de Castelló. 
Foto: FRANCESC DURÀ.
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L’ensenyament és una prioritat en la po-
lítica dels governs republicans. Des de 
l’Ajuntament de Castelló reclamen la cons-
trucció de noves escoles per combatre l’anal-
fabetisme. També s’hi debatrà la renovació 
pedagògica, el laïcisme, l’escola única, la co-
educació i el bilingüisme.

La II República s’enfronta a l’elevat analfabe-
tisme (més del 30%, i un percentatge superi-
or entre les dones) i la manca d’escolaritza-
ció.

La Constitució de 1931, en el seu article 
43, estableix la igualtat de drets dels dos 
cònjuges. Es preveu el divorci per mutu acord 
sense acte punible. El cas més freqüent és per 
la separació d’ambdós, i per adulteri, desapa-
rició i abandonament de la llar. El divorci serà 
mal vist pel discurs eclesiàstic i la dreta con-
servadora.

La despenalització de l’avortament i altres me-
sures socials van ser aprovades per la Genera-
litat catalana. Federica Montseny legalitzaria 
l’avortament lliure en les primeres 12 setma-
nes d’embaràs. La victòria franquista ho dero-
garà.

9.9 EDUCACIÓ

9.10 DIVORCI I AVORTAMENT

BIBLIOGRAFIA 
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DIVORCI COM A NOTÍCIA
Retall de premsa que esmenta un divorci. 
El Heraldo de Castellón, 9 de juliol de 1935.
Arxiu Històric Municipal de Castelló.
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El 23 de març de 1937 es produeix el 
primer bombardeig sobre Castelló. 
És el conegut com a Bombardeo del 
barco, del creuer Baleares, que va 
provocar vint morts i molts ferits. El 
total de bombardejos a Castelló és de 
44 (40 de l’aviació rebel i 4 de l’avia-
ció lleial), i el nombre total de vícti-
mes és de 158 persones identificades, 
i entre 10 i 15 dubtoses. Els danys ma-
terials van ser nombrosos: 629 cases 
en runes i 605 cases afectades.

En un document republicà s’esmen-
ta l’existència de 43 refugis públics i 
237 particulars (amb 75 persones de 
terme mitjà). Dels refugis públics, els 
més grans són de 1.000 persones i se si-
tuen a les places com Santa Clara, Sixto 
Cámara, Clavé, Sant Roc, Teodor Izqui-
erdo, Tetuan o Independència. La gran 
majoria tenen galeries de 2 a 2,50 me-
tres i de 12 a 15 metres de profunditat, a 
les quals s’accedeix per escales i rampes 
amb una entrada i una eixida. S’hi entra-
va per una boca i es podia passar d’una 
casa a una altra.

9.11 BOMBARDEJOS I REFUGIS

PLÀNOL DEL REFUGI DE LA PLAÇA DE TETUAN 
Arxiu Històric Municipal de Castelló. 
Foto: Arxiu GRMHC

REFUGI PLAÇA TETUAN
Passadís del refugi de la plaça de Tetuan.

Foto: FRANCESC DURÀ.



22
UNITAT DIDÀCTICA
ITINERARI PEL CASTELLÓ REPUBLICÀ

La Junta de Defensa Passiva era una entitat pú-
blica formada per funcionaris civils i militars per 
defensar la ciutat dels atacs aeris. La principal 
preocupació de la Junta és el finançament. Per 
aconseguir-lo, realitzarà subscripcions, crearà 
un cos de voluntaris, establirà un impost d’un dia 
per mes o el 3,5% del jornal mensual, demanarà 
préstecs, el pagament d’arbitris, representacions 
teatrals, el pagament per visió de pel·lícules anti-
feixistes i les aportacions particulars, de partits i 
sindicats. També difondrà propaganda per man-
tindre la moral alta i aconseguir la participació 
dels ciutadans en la tasca defensiva.

La gent es traslladava als refugis en sentir el 
soroll de la sirena que estava a El Fadrí. Es 
recorda com els xiquets portaven un palet penjat 
al coll que, a l’arribada dels avions, mossegaven 
per evitar trencar-se els timpans. La gent baixa-
va amb llanternes, sense vestir, amb animals i es-
tris. Per evitar l’amuntegament de la població a 
l’entrada dels refugis la Guàrdia d’Assalt vigilava.

El refugi de la plaça de Tetuan (darrere de Cor-
reus) tenia accessos per la plaça del Rei i conne-

xions amb les cases particulars. El 3 de juliol de 
1951, hi ha un enfonsament provocat pel tren-
cament d’una canonada d’aigua que amenaça 
els edificis contigus de la plaça. La seua repara-
ció s’inicia el mateix mes i es pressuposta per 
654.965,18 ptes. Es pretén rehabilitar i reobrir 
aquest refugi com a patrimoni cultural.

També es van produir enfonsaments al llarg de 
1951 en els refugis de l’avinguda del Mar (l’Asil) 
i a la plaça de la Independència (La Farola), que 
originen la seua rehabilitació.
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PORTOLÉS RAMOS, Carmen. “Testimoni-
atge de Carmen Portolés Ramos”. A: PERIS 
MUIÑOS, Maria Isabel. Històries de vida al 
Castelló de la guerra i la postguerra. Cas-
telló de la Plana: Grup per la Recerca de la 
Memòria Històrica de Castelló; Universitat 
Jaume I, 2012, p. 212-215.

«Els vidres de la finestra que donava al carrer 
van eixir per l’aire fets miquetes, i van sembrar 
tota la casa de fragments xicotets molt perillo-
sos. Les llums es van apagar. Un segon projectil 
havia caigut al centre del carrer, a uns 30 metres 
de ma casa. Ma mare, a crits, li deia a mon pare 
que anara a buscar el meu germà Vicente, que es-
tava a l’Escola de Treball de l’Institut Ribalta. Un 
veí va passar i va dir que les bombes venien de la 
mar. […] Recorde que no comprenia què passava, 
però la meua por era atroç […].

A la placeta al costat de l’edifici de Correus, a la 
plaça de Tetuan, va caure un obús a la vorera, 
molt a prop d’un quiosc de begudes que va patir 
grans desperfectes. També hi va haver destros-
ses al magatzem de salaons de davant. Però açò 

va ocórrer després de passar el meu germà per 
este lloc a pocs minuts de l’explosió. Com que 
s’havien apagat els llums, els professors havien 
enviat els alumnes a casa. […]

Aquell primer bombardeig, que va durar quatre 
hores, va ser cruel i innecessari. No va afectar 
cap objectiu que poguera ser considerat mili-
tar. Hi va haver 19 víctimes  mortals i 28 ferits 
[…]. Esta primera acció de guerra contra la ciu-
tat de Castelló va aconseguir un objectiu fona-
mental que ha marcat la vida de molts dels seus 
habitants, sobretot dels xiquets i les xiquetes 
d’aquells temps: la por i el terror, que va conti-
nuar el 13 d’abril, sense haver passat un mes del 
primer bombardeig. Esta vegada l’atac va durar 
una hora. El Baleares es va cobrir de glòria».
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·  JUAN BAUTISTA ADSUARA (Castelló, 1891-1973). 
Escultor. Fa el monument a Ribalta (1927), la Font dels 
artistes (1935), Les tres gràcies o la Pau, a la plaça Maria 
Agustina, i les escultures del monument funerari a Dáva-
los i la dona entre altres. Premi Nacional d’Escultura en 
1929. Dóna nom a una plaça.

·  ENRIQUETA AGUT ARMER (Castelló, 1912 - Mè-
xic, 1998). Mestra republicana i feminista. Anomenada 
Palometa del Front Popular. Realitzarà missions pedagò-
giques.

·  BERNAT ARTOLA I TOMÀS (Castelló, 1904 - Madrid, 
1958). Professor i poeta. Estudia a Barcelona i a Salaman-
ca. Participa en el Congrés Internacional d’Escriptors 
Antifeixistes a València i en la Societat Castellonenca de 
Cultura. Premi Nacional de Literatura. Col·labora en la 
recuperació del patrimoni artístic. Exili forçós a Madrid. 
Dóna nom a un IES.

·  JUAN BAUTISTA BELLIDO TIRADO (Castelló, 1878-
1952). Metge. Formarà part del Partit Radical i d’Unión 
Republicana. En 1930, és nomenat Degà de l’Hospital 
Provincial. Fou president del Comité de Sanitat Provin-
cial del Front Popular. Empresonat i depurat, li denega-
ran el seu reingrés a l’Hospital Provincial. Exercirà com a 
metge privat.

·  VICENTE CANTOS FIGUEROLA (Borriana, 1868 
- Madrid, 1943). Advocat i polític. Diputat a les Corts 
Espanyoles en 1931 i ministre de Justícia en 1934 i 1935.

·  FRANCISCO CASAS SALA (Manresa, 1896 - Terol, 
1936). Advocat i polític. Va ingressar en Acción Republi-
cana i va ser president d’Esquerra Republicana del País 

L’estudi de biografies permet apro-
ximar-nos a la història social, polí-
tica i cultural de la ciutat. El conei-
xement de les històries particulars 
ens permet dignificar el seu nom 
i fer conéixer la seua tasca oculta 
pel Franquisme.

A continuació, es recull una llista de 
personalitats destacades del republi-
canisme castellonenc:

10. anneX: biograFies
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Valencià. Elegit diputat per Izquierda Republi-
cana. Va formar part de la columna miliciana i 
guàrdia civil que vol recuperar Terol. Serà afu-
sellat en La Puebla de Valverde. En la Guerra 
Civil, donarà nom a l’actual carrer Major.

·  JOSEP CASTELLÓ-TÀRREGA I ARROYO 
(Castelló, 1904 - Mèxic, 1982). Periodista i polí-
tic. Director d’El Heraldo de Castellón. Regi-
dor de l’Ajuntament de Castelló i vicepresident 
de la Diputació Provincial. En la guerra, va ser 
alcalde de Castelló entre novembre de 1936 i 
maig de 1937. Exiliat al nord d’Àfrica, França i 
Mèxic.

·  EZEQUIEL DÁVALOS MASIP (Castelló, 
1904-1984). Industrial. Va fer fortuna venent 
toques a Andalusia. Tenia una gran finca i una 
exposició per vendre cotxes. Confeccionava ca-
mises, pantalons i bruses en la Guerra Civil. A 
la fàbrica treballaven 400 dones i 7 o 10 homes. 
Actualment, hi ha una fundació al seu nom i al 
de la seua dona: Fundación Dávalos-Fletcher.

·  FRANCESC ESTEVE I GÁLVEZ (Castelló, 
1907-2001). Prehistoriador, professor a l’Ins-
titut Ribalta i director del museu provincial 
de Castelló en la Guerra Civil. Després d’ésser 
expedientat pel Franquisme, es dedicarà a la 
docència i a la direcció d’excavacions arqueolò-
giques.

·  FERNANDO GASSET LACASAÑA (Castelló, 
1861-1941). Advocat. Va ser escollit alcalde de 
Castelló el 5 de desembre de 1917, i en 1920 li 
posaran el seu nom a un carrer. Va ser presi-

dent del Partit Radical i serà elegit diputat en 
1931. En 1934, el nomenen president del Tri-
bunal de Garanties Constitucionals. El 28 de 
març de 1939 ingressa en presó amb una con-
demna de 6 anys i 1 dia, i el 23 de juliol de 1940 
complirà la condemna a casa. Morirà en 1941. 
Dóna nom a un carrer.

·  TERESA GIMÉNEZ SELMA. Pertany al 
PSOE. Va ser directora de la Casa de Benefi-
cència, Represaliada.

·  FRANCISCO GONZÁLEZ CHERMÀ (Cas-
telló, 1832 - Morella, 1896). Sabater. Va ingres-
sar en el Partit Progressista i va participar en la 
milícia ciutadana en el bienni progressista. Va 
ser elegit president del comité democràtic. Va 
intervindre en accions conspiradores a favor de 
la República amb el Partit Democràtic. El dete-
nen i el traslladen a València i a Tarragona. En la 
revolució de setembre de 1868, formarà part de 
la Junta Revolucionària de Castelló. Va ser alcal-
de, diputat provincial i diputat a Corts. Va fundar 
el Partit Republicà o Partit Radical de Castelló.

·  PILAR GRANGEL ARRUFAT (Castelló, 1893 
- Montpeller, 1987). Professora racionalista. 
Responsable de l’escola Pestalozzi de Sants 
(Barcelona). Va militar en Mujeres Libres per 
defensar la transformació social i la igualtat 
entre homes i dones.

·  GAETÀ HUGUET SEGARRA (Castelló, 1882-
1959). Comerciant i fill de Gaetà Huguet Breva. 
Republicà d’esquerres, fundador de la Joventut 
Nacionalista (1909), militant a Esquerra Repu-

10. ANEX: BIOGRAFIES
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blicana del País Valencià, Esquerra Valenciana, 
va participar en Acción Republicana i es va exi-
liar a França. Va patir problemes econòmics i 
va tornar a Castelló el 1951, on morirà en 1959. 
Dóna nom a l’estadi d’atletisme i a un CEIP.

·  JUAN MARCO MARTÍN. Estudiant de 
medicina. Va morir en setembre de 1936 en el 
front de Terol amb 19 anys. Pertanyia a la FUE 
i al PCE. Dóna nom a un carrer de Castelló i de 
València. També va donar nom a l’institut de 
2a ensenyança (l’actual Institut Ribalta).

·  FRANCESC MARISTANY CASAJUANA 
(Barcelona, 1897 - Castelló, 1950). Va ser no-
menat arquitecte municipal en 1927. Va projec-
tar edificis, cinemes, fàbriques i obres singu-
lars com el Casino Antic (1923). Va reformar 
l’escut de la ciutat. 

·  MIQUEL PEÑA MASIP (Castelló, 1899-
1975). Metge. Era un intel·lectual i polític que 
va firmar les Normes de Castelló. Va formar 
Esquerra Republicana, on conjuga valencianis-
me i republicanisme. Es va exiliar a Mèxic i va 
tornar a Castelló en 1973.

·  MANUEL PELÁEZ EDO (València, 1865 - La 
Puebla de Valverde, 1936). Rellotger i polític. 
Membre de la Junta de Unión Republicana 
en 1903. Regidor en diferents corporacions. 
Alcalde de Castelló des d’abril de 1931 fins a 
desembre de 1933, quan serà nomenat gover-
nador civil d’Alacant. Després, ho serà de Terol. 
El van afusellar en La Puebla de Valverde.

·  DOLORES PERIS SERRANO. Izquierda 
Republicana i Agrupació Dones Antifeixista. 
Represaliada.

·  DIEGO PERONA MARTÍNEZ (Cieza, 1896 
- Ljubljana, 1962). Va treballar a Correus i era 
aficionat al teatre. El 30 de juny de 1930 va con-
tractar amb Arturo Valero la gestió del Teatre 
Principal. Va ingressar al partit comunista en 
1935, va pertànyer al Comité Antifeixista i va 
ser alcalde en funcions. En 1939, es va traslla-
dar a València i al mes de maig va arribar a la 
Unió Soviètica. Hi va treballar com a educador 
i animador cultural i a Ràdio Moscou. En 1957, 
va intentar tornar però li van denegar l’autorit-
zació per unes denúncies falses.

·  JOAN BAPTISTA PORCAR RIPOLLÉS 
(Castelló, 1889-1974). Pintor. Va estudiar en la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de 
València. Va fundar l’Agrupació Ribalta, centra-
da en el paisatge. Va ser un dels signataris de les 
Normes de Castelló. En 1954, va obtindre la pri-
mera medalla en l’Exposició Nacional de Belles 
Arts a Madrid. Dóna nom a una plaça i a un IES.

·  JOSÉ ROYO GÓMEZ (Castelló, 1895 - Cara-
cas, 1961). Geòleg i paleontòleg. Diputat en la 
II República. Exiliat a Colòmbia i Veneçuela. 
Dóna nom a una plaça.

·  CARMEN SÀBAT (Castelló, 1904-2000). 
Carmencita.  Actriu a l’agrupació Linares Ri-
vas.
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·  CARLES SALVADOR GIMENO (València, 
1893-1955). Mestre a Benassal. Gramàtic i líder 
del valencianisme. Aplica la idea social de la 
poesia a la temàtica amorosa. Dóna nom a un 
CEIP.

·  MIGUEL SANTOS MOLINER. Espardenyer. 
Sindicalista d’UGT. Va ser un dels creadors 
del centre obrer La Unión i va ser un membre 
destacat del PSOE. Regidor i alcalde des del 26 
de febrer de 1936 fins al 24 de maig de 1936. En 
el seu mandat, donarà suport a la demanda de 
l’Estatut d’Autonomia. Va patir l’exili intern 
després que l’empresonaren i el desterraren a 
Barcelona.

·  CARLOS SELMA ROIG (Borriana, 1872 
- Castelló, 1954). Mestre. Regidor en 1906 i 
primer tinent alcalde en 1920. Va ser president 
de la Diputació i militant del Partit Republicà 
Radical. Va ser professor de l’Escola d’Arts i 
Oficis. Va formar part de la primera alcaldia 
republicana. Va morir en la misèria. Dóna nom 
a un col·legi.

 ·  ENRIC SOLER I GODES (Castelló, 1903 - 
València, 1993). Pedagog i escriptor. Mestre i 
periodista en diverses publicacions. Va intro-
duir el mètode de Célestin Freinet als pobles 
de la província de Castelló, sobretot a Ortells 
i a Sant Joan de Moró, i va publicar la revista 
Sembra, elaborada i impresa pels seus alum-
nes. Té una fundació al seu nom.

·  VICENTE SOS BAYNAT (Castelló, 1895 
- Madrid, 1992). Geòleg. Vinculat a la Insti-
tución Libre de Enseñanza i al Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales. Obre la ciència al 
progressisme polític i al laïcisme. Professor 
i director de l’Institut Ribalta. Es va exiliar a 
Mèrida. Dóna nom a un IES i a una avinguda.
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1-Parc Ribalta: 
Templet, Obelisc i placa 
republicana de l’associació 
González Chermà

2-Plaça Tetuan: 
Edifici de Correus amb els escuts i efectes 
del bombardeig, refugi i vivendes 

6-Ronda Vinatea i Padre Vela: 
Cases Barates

Plànol amb senyalització del recorregut. 

L’itinerari de Castelló republicà transcorreix per: 

1

2

6

11. mapa-itinerari 
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2-Plaça Tetuan: 
Edifici de Correus amb els escuts i efectes 
del bombardeig, refugi i vivendes 

3-Ajuntament: 
Escultura als artistes costumistes (1935-1936) 
i placa de les Normes de Castelló

4-Av. Lledó: 
Sindicat de Policia rural (1931)

5-Ronda Magdalena: 
Caserna de la Guàrdia d’Asalt (1936)

5

4

3
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1. Tot aquest material recollit en el recorregut li servirà per al muntatge que presentarà en el blog 
Itineraris de Memòria Històrica a la ciutat de Castelló.

2. A més, caldrà que utilitzen la bibliografia recomanada, consulten per Internet, facen entrevistes 
i altres mètodes d’investigació per omplir el blog.

3. Es demanarà un treball escrit o visual sobre el Castelló republicà.

Per al recorregut no s’han elaborat activitats, amb l’objectiu que l’alumnat prenga atenció. Només 
hi caldria prendre nota de dades i informacions, fer fotos o gravacions per elaborar el seu treball.

DESPRÉS DEL ITINERARI

DURANT EL RECORREGUT

4

1

2

5
3

6

12. actiVitats 
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1. L’avaluació ha de ser contínua, individualitzada, global i integradora.
2. L’avaluació de l’alumnat constarà d’avaluació inicial, formativa i final.
3. Es realitzarà una avaluació inicial per saber els coneixements previs de l’alumnat sobre la 

matèria.
4. Es plantejaran qüestions orals i no tindrà valor numèric.
5. L’avaluació contínua permet constatar la validesa dels components del procés d’ensenya-

ment-aprenentatge per determinar si s’han assolit els objectius i les causes dels errors. Està 
previst realitzar l’avaluació de l’alumnat durant el desenvolupament de la unitat de les activitats 
del dossier.

6. L’avaluació sumatòria o final permet determinar si s’han aconseguit arribar als objectius previs-
tos respecte als continguts inicials de l’avaluació inicial. El nostre treball es realitza mitjançant 
un projecte final en grup d’un vídeo o muntatge fotogràfic sobre el recorregut o sobre un dels 
aspectes de l’itinerari. S’avaluarà per mitjà de rúbriques.

7. L’avaluació del docent es farà per mitjà de l’autoobservació. L’avaluació del procés d’ensenya-
ment-aprenentatge es realitzarà a partir dels resultats i de l’acció didàctica.

13. aVaLuació 
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CRITERIS       NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT

CONTINGUT La informació és 
molt simple.

El contingut 
mostra que ho han 
entés, però no ho 

han treballat prou.

La informació és 
força clara i mostra 

una certa reflexió 
sobre el tema.

La informació és 
excel·lent: han 

entés el tema, han 
reflexionat i han 
arribat a conclu-

sions.

ORGANITZACIÓ 
DEL 

CONTINGUT

Confús, incomplet 
i sense una direcció 

clara.

Les diferents secci-
ons tenen contin-
guts, però no hi ha 
relació ni transició 

entre aquests.

L’organització és 
adequada i està 

relacionada.

Mostra una plani-
ficació acurada que 
dóna una seqüenci-

ació lògica i clara.

COMUNICACIÓ Difícil de seguir.
Poc clara. El to de 

veu no desperta 
l’interés del públic.

Clara 
i entenedora.

To de veu apropiat 
i llenguatge precís. 

El públic l’ha seguit 
amb interés.

PRESENTACIÓ  
VISUAL

Poc elaborada. Poc 
visual.

Correcta però poc 
atractiva visual-

ment.

És acurada i atrac-
tiva.

Està molt treballa-
da i és molt atracti-

va visualment.

RESPOSTA A 
LES PREGUN-

TES QUE SE´LS 
FORMULEN

No han sabut 
respondre cor-
rectament a les 

preguntes després 
de la projecció del 

vídeo.

Només han respost 
a part de les qües-

tions.

Han respost a les 
preguntes, però 

falten arguments.

Han respost 
correctament a les 

preguntes.

ADEQUACIÓ 
DEL TEMPS

Massa curt o massa 
llarg. Distribució 

irregular entre les 
parts del vídeo.

Distribució equi-
tativa entre les 
parts del vídeo, 

però temps total no 
ajustat.

Petita desviació 
dels temps parcials 

o totals.

Distribució equi-
tativa i temps total 

ajustat.

RÚBRICA AVALUACIÓ DEL MUNTATGE VISUAL EN GRUP (4t d’ESO)

13. aVaLuació 
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CRITERIS       NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT

COMUNICACIÓ 
ORAL

No hi ha hagut una 
presentació orde-
nada i bàsica d’ob-

jectius, continguts i 
conclusions.

La presentació dels 
continguts no ha 

estat clara ni orde-
nada. Han esmentat 

objectius, contin-
guts i conclusions.

Les conclusions no 
estan d’acord amb 
els objectius plan-

tejats. La presenta-
ció dels continguts 
ha estat correcta.

La presentació dels 
objectius, contin-
guts i conclusions 
ha estat correcta i 

ordenada.

CONTINGUT 
VISUAL

És poc visual i poc 
treballat.

El material no és 
adequat, tot i que 

és visualment agra-
dable.

Ben treballat 
visualment, però 

no il·lustra els 
continguts més 

importants.

Molt ben treballat 
visualment i ade-

quat als continguts.

RESUM FINAL

El vídeo acaba sense 
fer un breu resum 

dels continguts i de 
les conclusions a les 

quals han arribat. 
No hi utilitzen cap 
fórmula d’acomia-

dament.

Fan un resum final 
del més destacat 
del vídeo però no 

expliquen les con-
clusions a què han 
arribat ni utilitzen 
cap fórmula d’aco-

miadament.

Fan el resum final 
de tota la infor-
mació exposada 
en el vídeo amb 
les conclusions. 

No hi utilitzen cap 
fórmula d’acomia-

dament.

Acaben el vídeo 
amb un breu resum 

i expliquen les 
conclusions. Hi uti-
litzen una fórmula 
d’acomiadament.

LLENGUATGE
El llenguatge 

emprat no és el 
correcte.

Hi ha mancances 
d’expressió i de 

vocabulari.

El llenguatge és 
correcte i adequat, 

en general.

Molt bona locució, 
adequació i ús del 

vocabulari específic.

RESPOSTA A 
LES PREGUN-

TES QUE SE’LS 
FORMULEN

No han sabut 
respondre correcta-
ment a les pregun-

tes després de la 
projecció del vídeo.

Només han respost 
a part de les qües-

tions.

Han respost a les 
preguntes, però 

falten arguments.

Han respost 
correctament a les 

preguntes.

ADEQUACIÓ 
DEL TEMPS

Massa curt o massa 
llarg. Distribució 

irregular entre les 
parts del vídeo.

Distribució equi-
tativa entre les 
parts del vídeo, 

però temps total no 
ajustat.

Petita desviació 
dels temps parcials 

o totals.

Distribució equi-
tativa i temps total 

ajustat.
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