La dictadura
(1939-1975)
i la democràcia
(1978-2007)
a Espanya

Nom i cognoms: _______________________________________________
Nom del centre:________________________________________________
Data: ________________________________________________________

Benvolgut, benvolguda
Som un grup de professors i professores de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de diferents centres d’ensenyament
secundari preocupats per estudiar com podem ajudar-vos a
comprendre les característiques de la societat catalana i de la
seva història. Per aquesta raó us vàrem fer una entrevista en
grup i ara us presentem unes activitats basades en la història
més recent de Catalunya i Espanya.
La nostra intenció és comprovar si aquestes activitats
faciliten el vostre aprenentatge i us ajuden a interpretar el passat
i el present tant del vostre país d’acollida com del de
procedència.
No pretenem avaluar-vos ni posar-vos cap nota. Volem
saber que sabeu i com construïu els vostres coneixements.
Per aquesta raó us demanem que respongueu les activitats
amb la major honradesa possible, que digueu el que realment
penseu i que ho justifiqueu.
La nostra recerca pot, amb la vostra col·laboració, ajudar a
molts centres de Catalunya i a molt nois i noies que com
vosaltres volen saber com és el país on viuen.
Moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra col·laboració.
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Disseny didàctic de la proposta
Competències
bàsiques
Competència
comunicativa
lingüística i
audiovisual.

Objectius d’aprenentatge

Continguts

Identificar les característiques de la
dictadura i la democràcia a
Espanya.

Els trets característics de
la dictadura i la
democràcia a Espanya.

Analitzar les causes que van
Competència social comportar la fi de la dictadura del
i ciutadana.
General Franco.
Explicar i justificar perquè es va
passar d’una dictadura a una
democràcia.

Les causes de la
finalització de la
dictadura.
El camí de la dictadura
cap a la democràcia.

L’organització prevista de les sessions és la següent:
-

Sessió 1: La dictadura i la democràcia a Espanya

-

Sessió 2: Per què es va acabar la dictadura del General Franco (1939-1975)?

-

Sessió 3: Per què es va passar d’una dictadura a una democràcia?
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Sessió 1

La dictadura i la democràcia a Espanya
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Activitat 1
Anem a veure un diaporama que es diu “Les dictadures i
les democràcies al món” (https://youtu.be/cDmC3KqV2nQ).
Notes
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Activitat 2
Anem a veure un vídeo que es diu “La dictadura (19391975) i la democràcia (1978-2007) a Espanya”
(https://youtu.be/J8nk3YLEJW0)
Notes
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“La dictadura (1939-1975) i la democràcia (1978-2007) a
Espanya”
Alguns interrogants:

Qui formava part de la dictadura?
Qui estava en contra de la dictadura ?
Què feien els que formaven de la dictadura ?
Què feien els que estaven en contra?
Quins són les principals característiques de les
dictadures?
Quins són les principals característiques de la dictadura a
Catalunya?
Quins són les principals característiques de la democràcia
a Catalunya?
Quins són les principals característiques de la dictadura i
de la democràcia?
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La dictadura (1939-1975) i la democràcia (1978-2007) a Espanya

Dictadura

Democràcia

8

La dictadura (1939-1975) i la democràcia (1978-2007) a Espanya

Dictadura

Transició
1975 1978

1939

1939

1950

1960

1970
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Democràcia
2007

1980

1990

2000

Sessió 2

Per què es va acabar la dictadura del General
Franco (1939-1975)?
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Per què es va acabar la dictadura del General Franco (1939-1975)?
Quin a és per a tu la causa principal?
Causa nº1

Causa nº2

El final de la dictadura es va
produir perla mort del
dictador Franco el 20 de
novembre de 1975. Franco va
encapçalar una de les
dictadures més llargues en la
història: va governar durant
36 anys a Espanya: de 1939,
data en què va acabar la
guerra civil, fins el 1975 data
de seva mort.

La mort del general Franco, el
1975, va convertir en
protagonista polític al
príncep Joan Carles de Borbó
que es va convertir en Rei d’
Espanya i en cap de l’Estat.
Però el Rei, mort Franco, va
decidir iniciar un procés per a
què Espanya es convertís en
una democràcia.

Causa nº3

Causa nº4

Durant els darrers anys de la
El franquisme va fer que
dictadura de Franco, les
Espanya estigues molt aïllada
mobilitzacions de l’oposició a
de la resta dels països
la dictadura van ser cada
europeus. Espanya
vegada més intenses. Les
necessitava integrar-se
mobilitzacions tenien com a
políticament i econòmica a
propòsit exigir l’alliberament Europa, però per això havia
dels presoners
de canviar la mala imatge
antifranquistes, la
que a Europa es tenia de la
recuperació de les llibertats dictadura. Per aquesta raó els
polítiques i el retorn a la
que van recolzar la dictadura
democràcia.
van haver d’acceptar la
recuperació de les llibertats
polítiques i el retorn a la
democràcia.
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Selecciona la millor justificació per a la teva causa

Justificació nº1

Justificació nº2

Les dictadures necessiten
d’un líder per a mantenirse en el poder. Un cop
mort Franco va ser més
fàcil iniciar els canvis
polítics a Espanya.

Els partidaris de Franco no
van poder sobreposar-se a
la mort del dictador que
havia guanyat la Guerra
Civil i que va imposar un
règim dictatorial.

Justificació nº7

Justificació nº6
A Catalunya, molts
ciutadans van demanar
que s’acabés la repressió
contra els opositors a
Franco i que no es
perseguís més la llengua i
la cultura catalanes.

Justificació nº3

Justificació nº4

Justificació nº5

La gent va pensar que un
cop mort el dictador
s’acabaria la seva
dictadura.

Franco va anomenar com a
successor al príncep Joan
Carles, però aquest no va
voler continuar amb la
dictadura.

El rei Joan Carles, com a
nou cap d’Estat, va
començar a governar amb
alguns col·laboradors de
Franco per a no tenir
problemes. Per això els
canvis no van ser tant
ràpids com esperaven els
demòcrates.

Justificació nº8

Justificació nº9

Els antifranquistes estaven
Durant el franquisme
cada cop més organitzats
Espanya era un país
en partits polítics i
endarrerit econòmicament
sindicats. El franquisme els
que necessitava obrir la
havia prohibit però cada
seva economia a la resta
vegada tenien més força
de les economies
entre la població.
europees.
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Espanya necessitava la
resta de països europeus i
havia de canviar la imatge
d’ una dictadura per la
d’una democràcia.

Sessió 3

Per què es va passar d’una dictadura a una
democràcia?
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Nom:
Nom de l'amic o amiga:

A Espanya es va passar d'una dictadura a una
democràcia perquè....
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Eines per a elaborar l'explicació

1. Els personatges: el que van fer i l'època on va succeir.

2. Les característiques de la dictadura i de la democràcia.

3. Fer judicis (si això és bo o dolent, convenient o no i per quin motiu).
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4. Utilitzar una causa o múltiples causes i justificacions ordenant-les i/o seqüenciant-les.
Per què es va acabar la dictadura del General Franco (1939-1975)?
Quin a és per a tu la causa principal?
Causa nº1

Causa nº2

El final de la dictadura
La mort del general
es va produir per la
Franco, el 1975, va
mort del dictador
convertir en
Franco el 20 de
protagonista polític al
novembre de 1975.
príncep Joan Carles de
Franco va encapçalar
Borbó que es va
una de les dictadures
convertir en Rei d’
més llargues en la
Espanya i en cap de
història: va governar l’Estat. Però el Rei, mort
durant 36 anys a
Franco, va decidir iniciar
Espanya: de 1939, data
un procés per a què
en què va acabar la
Espanya es convertís en
guerra civil, fins el 1975
una democràcia.
data de seva mort.

Causa nº3

Causa nº4

Durant els darrers anys de
la dictadura de Franco, les
mobilitzacions de
l’oposició a la dictadura
van ser cada vegada més
intenses. Les
mobilitzacions tenien com
a propòsit exigir
l’alliberament dels
presoners antifranquistes,
la recuperació de les
llibertats polítiques i el
retorn a la democràcia.

El franquisme va fer que
Espanya estigues molt
aïllada de la resta dels
països europeus.
Espanya necessitava
integrar-se políticament
i econòmica a Europa,
però per això havia de
canviar la mala imatge
que a Europa es tenia de
la dictadura. Per
aquesta raó els que van
recolzar la dictadura van
haver d’acceptar la
recuperació de les
llibertats polítiques i el
retorn a la democràcia.

Justificació nº1

Justificació nº2

Justificació nº3

Justificació nº4

Justificació nº5

Les dictadures
necessiten d’un líder
per a mantenir-se en
el poder. Un cop mort
Franco va ser més fàcil
iniciar els canvis
polítics a Espanya.

Els partidaris de Franco
no van poder
sobreposar-se a la mort
del dictador que havia
guanyat la Guerra Civil i
que va imposar un
règim dictatorial.

La gent va pensar que
un cop mort el dictador
s’acabaria la seva
dictadura.

Franco va anomenar
como a successor al
príncep Joan Carles,
però aquest no va
voler continuar amb la
dictadura.

El rei Joan Carles, com a
nou cap d’Estat, va
començar a governar
amb alguns
col·laboradors de
Franco per a no tenir
problemes. Per això els
canvis no van ser tant
ràpids com esperaven
els demòcrates.

Justificació nº7

Justificació nº8

Justificació nº9

Justificació nº6
A Catalunya, molts
ciutadans van
demanar que s’acabés
la repressió contra els
opositors a Franco i
que no es perseguís
més la llengua i la
cultura catalanes.

Els antifranquistes
estaven cada cop més
organizats en partits
polítics i sindicats. El
franquisme els havia
prohibit però cada
vegada tenien més
força entre la població.

Durant el franquisme
Espanya necessitava la
Espanya era un país
resta de països
endarrerit
europeus i havia de
econòmicament que
canviar la imatge d’
necessitava obrir la seva una dictadura per la
economia a la resta de
d’una democràcia.
les economies europees.
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