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Esta guía didáctica enmarcase dentro do proxecto “Creación de audios pola
memoria das mulleres” desenvolto por Agareso (Asociación Galega de
Comunicación para o cambio social). 
Este programa está financiado polo Ministerio de Presidencia, Relaciones con
las cortes y Memoria Democrática. A subvención está destinada a actividades
relacionadas coa recuperación da memoria democrática das vítimas da
Guerra Civil e da Ditadura. 
Neste caso, traballase con alumnado de Educación Secundaria, para achegalos
a historias de mulleres represaliadas que viviron en zonas próximas ás súas
casas. 
A metodoloxía teórico-práctica empregada busca contidos atractivos para que
o alumnado manteña o interese na temática. Así, aínda que na primeira sesión
é necesario deixar claro determinados contidos teóricos, búscase facelo a
través de audiovisual para que resulte menos denso. Ademais, en todas as
sesións se reservan dinámicas prácticas para que a aprendizaxe se faga de
forma amena e distendida.

Introdución
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Finalidade
A través deste programa preténdense crear contidos sonoros con enfoque
pedagóxico e feminista para contribuír á sensibilización sobre o aporte
das mulleres galegas na loita contra o franquismo.

Promover a implicación de 4 centros educativos de secundaria de Galicia 
Sensibilizar a 200 mozos e mozas sobre a importancia de defender os
valores democráticos e o aporte das mulleres a esta loita
Crear 8 programas de radio sobre memoria democrática coa participación
activa do alumnado

Para acadar eses obxectivos as accións dentro do proxecto teñen que ter
diferentes fases.
Nunha primeira fase realizase unha labor de investigación e documentación
sobre a temática. Deben de consultarse multitude de fontes escritas e
audiovisuais para facer as sesións teóricas o máis completas posible. Todo
isto ademais, dándolle un toque práctico para conseguir enganchar ao
alumnado. Nesta primeira fase tamén é recomendable contactar con
diferentes entidades que loitan pola memoria histórica, para contar coa súa
experiencia e consellos. Así o fixo a técnica de Agareso encargada de executar
o proxecto.
A segunda fase do proxecto é a de execución, onde se intenta combinar o
teórico e o práctico con multitude de exemplos audiovisuais, que axudan a
manter a atención. Creemos necesario 3 obradoiros de 100 minutos por aula
para conseguir acadar os resultados esperados. 

Guía  d idáct ica  Memor ia  democrát ica

Obxectivos concretos

Accións e resultados esperados



Estes serán un podcast por aula participante, onde polo menos se relate a
historia de unha muller que viviu durante a Guerra Civil ou posterior ditadura. 
A peza final poderá ser en diferentes formatos: entrevista, reportaxe,
narración...
Así, o alumnado sentirá como propia unha peza que ademais contribúe á
memoria das mulleres galegas. Tense constatado que o coñecemento sobre o
que aconteceu durante a Guerra Civil e a posterior ditadura e o papel que
tiveron as mulleres nelas é totalmente descoñecido para un sector importante
da poboación. Por iso, é fundamental que os mozos e mozas exerzan de
formadores e de xeradores de opinión. A través deles podemos chegar a
lugares onde por nos mesmos sería complicadísimo. Ao finalizar os obradoiros
esperamos que o alumnado ampliara notablemente os seus coñecementos
sobre o franquismo e a ditadura, tendo claro que as mulleres tiveron un papel
fundamental nesa época. Ademais, o profesorado recibirá recursos
pedagóxicos valiosos para seguir formando e usará os podcast resultado dos
obradoiros para seguir divulgando e concienciando. 

Accións e resultados esperados
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Necesidades
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Esta irá acompañada por varios micrófonos cos seus
respectivos pés e cableado e varios auriculares coa
sua respectiva distribuidora.

Así toda a clase poderá seguir o proceso de
gravación aínda que non esté sendo protagonista. No
ordenador é necesario ter instalado un programa de
edición de audio como pode ser Audacity

Moitos dos contidos que expoñeremos serán a través
da rede, para eso será necesario tamén contar con
un canón, para que poidan velo correctamente
dende diferentes puntos da aula.

Mesa de radio sinxela

Ordenador e altofalantes

Conexión a internet e canón

Pode ser interesante contar con algunha gravadora
dixital para que o alumnado grave ás persoas de
interese nas súas casas con unha calidade óptima. 

A maiores

**No caso de non contar cun equipo de radio completo, pódese recorrer a unha
gravadora sinxela ou a un micrófono de solapa conectado a un teléfono móbil ou
incluso empregar só un móbil. Neste caso será necesario atopar un lugar
insonorizado e con boa acústica.

https://audacity.softonic.com/


Nos obradoiros de memoria histórica o alumnado:
·      Coñecerá como era a vida en España antes da Guerra Civil
·      Saberá que ocorreu durante a Guerra Civil e que consecuencias tivo
·      Identificará e valorará o papel da muller durante esa etapa
·      Reflexionará sobre os castigos machistas aos que eran sometidas as     
 mulleres
·      Aprenderá a usar os micrófonos e a gravadora
·      Intentará atopar historias de mulleres represaliadas na súa contorna
·      Participará activamente na elaboración de un podcast sobre a represión
franquista 

Obradoiros
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Primeira sesión

Equilibrio económico entre clases
Reforma agraria, repartición de terras
Voto feminino
Educación universal e laica, escola sen segregación
Acceso universal á cultura
Máis dereitos e liberdades

Na primeira sesión explicóuselle ao alumnado o proxecto e a súa finalidade. Xa de
primeiras, percatámonos que a información coa que conta a mocidade galega en xeral
sobre o acontecido durante a Guerra Civil e os anos posteriores é moi escasa, por iso,
empezamos con un contexto histórico. 
Primeiro, de cal era a actualidade política antes da Guerra Civil.

A Segunda República (1931) cambiara completamente o panorama nacional:

 
 



(1933-1935) O bloque conservador monárquico volve ao goberno pero seguen en
República
En 1936 volven a ganar democraticamente os progresistas republicanos

Xullo do 36: varios xerais, entre eles F. Franco sublévanse en contra do goberno
lexítimo da República
O golpe pensouse en Ceuta, Melilla e Tetuán
Non aceptaban a constitución de 1931
 Contan coa financiación do maior banqueiro de España, Juan March
Colaboran con eles Hitler e Mussolini
Teñen o apoio do exército
O 18 de xullo proclamase o estado de guerra

Nun primeiro momento foron numerosas as mulleres que se lanzaron ao campo de
batalla pero poucos meses despois o goberno mandounas á retagarda
Organizáronse en agrupacións de mulleres antifascistas e o seu papel foi decisivo:
traballo en fábricas de municións, apoio aos combatentes, servizos sociais,
alfabetización…

E despois, de como cambiou todo o panorama nacional:

Despois de deixar claras as datas, é necesario tamén explicarlles aos alumnos e
alumnas, que durante a Guerra Civil houbo dous bandos, e os recursos cos que
contaban cada un deles. 

E por suposto, non podemos pasar por alto o papel das mulleres. 
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Para conseguir entender de algún xeito o alcance do problema, a
mocidade ten que coñecer tamén as consecuencias que tivo a guerra
para a toda a sociedade española. 

Por iso, falámoslle da Lei de Responsabilidades Políticas e o que
permitía facer, e de como se trataba ás persoas que pensaban
diferente.

    Persecución a toda persoa que pensara diferente
     (Lei de Responsabilidades Políticas). 
    Apresamentos e torturas
    Cárceres e campos de concentración 
     (último en 1962)
    Mortes: + de 50mil fusilados oficiais
    Condenados
    “Paseos”
    Exilio (Francia, Latinoamérica…)
    Fosas comúns

 

Resultado da Guerra Civil: 
réxime militar totalitario, ditadura persoal. 
Francisco Franco
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https://www.youtube.com/watch?v=JtzejirTVqc&t=167s


Violacións
Paseos en público das rapadas ou paseos sen roupa
Privación de traballo ou sustento
Sinalamento familiar
Humillacións
Peso do sustento familiar en condicións precarias e mantemento dos presos
Caso exemplo: María Gómez (única alcaldesa galega)

Como centramos os obradoiros nas mulleres, tamén temos que facer especial fincapé en falar dos
castigos específicos que sufrían, tanto por actuacións propias como de terceiros.
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Política autárquica = crise de subsistencia, fame
Supremacía masculina
Catolicismo hiperconservador
Educación católica e diferente para homes e mulleres
Prohibición do dereito de reunión e da liberdade de expresión
Persecución do galeguismo
Lei de Prensa. Censura

Tamén debemos explicar cal era o modelo social e económico vixente nesa época:

 



A vida cambiou bastante para elas, como reflexan multitude de traballos audiovisuais.
A Sección Femenina determinaba o bo e o malo. Tiñan Servicio Social obrigatorio
Tiñan que ser amas de casa, abnegadas e submisas
Sen dereito a voto
Sen acceso ás esferas de poder
Podían ser castigadas por dicir frases malsoantes ou se se cría que incitaban aos homes
a revelarse.

Medo
Adoutrinamento
Exterminio de toda opción política diferente
Necesidade de progreso e mellora
Ameaza golpista e intento do 82 (Tejero)
Resultado: Pacto de silencio, Lei de amnistía de 1977

Mais non podemos centrarnos só nas mulleres que sufriron represión específica, porque en
realidade todas as mulleres, foran da ideoloxía que foran, sufriron as consecuencias de unha
política machista e misóxina.
A muller era vista como complemento masculino

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Deixando de lado a historia, nesta primeira sesión tamén aproveitamos para falarlles aos
mozos e mozas da Memoria democrática como concepto, pasando pola lei que a respaldou
nos últimos anos.

Pero para entender por que tardamos tanto en falar de memoria, temos que deixar claro
como era a sociedade despois de vivir 40 anos de ditadura.
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https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI
https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI
https://www.youtube.com/watch?v=mWpaHv6l7o0


Aprobouse o anteproxecto
“Encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de
los españoles“
Atende a recomendacións de Naciones Unidas, o Consello de Europa e o Parlamento Europeo
Establece medidas en favor de quenes padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e
a ditadura
Afonda na necesidade de coñecer a historia

Con isto, non é ata 2007 cando se aproba a primeira Lei de Memoria Histórica.

“Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a
favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de
creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la
recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias
destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de
fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a
los principios, valores y libertades constitucionales. 2. Mediante la presente Ley, como política
pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el
conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura,
y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y
depositados en archivos públicos.”

Tamén mencionamos, aínda que máis por encima, que neste momento estase a traballar nun
borrador para unha nova lei.

O alumnado debe entender que tras un clima de terror a sociedade só quería paz e silencio. Por iso,
moitas historias que aconteceron durante esa época quedaron totalmente escondidas. Mais iso non
significa que non ocorresen, polo que é necesario ir sacando e ir poñéndolle nome a todas as persoas
que sufriron represión. Como na clase terán que facer o seu propio podcast, é convinte que conten con
un exemplo que permita deixar claro o que se pretende.
Dende AGARESO, aportamos a historia de Aquiles Garea, neto de paseado e mestra represaliada.
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https://drive.google.com/file/d/1sQc8AqaPkT3bNMQggwfllmuKTKIRfOY7/view?usp=sharing


Por grupos, escribimos un texto de 30 segundos no que explicamos por que é importante
recordar
Repartimos as frases para gravar
Ensaiamos
Gravamos

Unha vez escoitada a historia de Aquiles, chegou o momento de facer algún exercicio
práctico. Isto axudará a destensar e a alixeirar tanta teoría.

Para iso, plantexamos dúas preguntas:

Para isto, recordamos os consellos de gravación:
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Por que é importante recordar e gardar testemuñas?

Que efecto pode ter isto na sociedade?

Frases cortas
Linguaxe coloquial
Orde cronolóxico
Tempo presente

Como escribir para radio

Contextualización e descripción
Voz activa
Evitar repetir palabras
Redondear cifras
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Helicóptero
Vocalización
Trabalingüas

Como preparar a voz

Nada de comer ou mascar chicle
Sentámonos erguidos e erguidas
Colocámonos adecuadamente

Non debemos ler nin moi rápido
 dependendo do micro que usemos

 nin moi amodo

Consellos mentres locutamos

Volume enérxico
Moi importante vocalizar ben
Ser naturais e divertidas,

Previamente leemos varias 
 sen nervios

veces o texto que imos locutar



Aniquilación total de toda obra cultural creada durante a II República
Manter a pureza ideolóxica do réxime

Presentábase a censura todo o que se fose publicar en calquera medio 
En prensa recibían notas de “inserción obrigatoria”
En novela e teatro: autores prohibidos, obras cortadas, obras que non se
puideron ver ata moitos anos despois

Películas cortadas
Filmes que nunca chegaron
Carteis cambiados
Franco facía o seu propio cine

A segunda sesión en materia teórica centrarase na censura durante a ditadura
franquista e no adoutrinamento político e ideolóxico. Esta é unha parte que
chama moitísimo a atención entre o alumnado, sobre todo cando son exemplos
gráficos como poden ser os carteis de películas censurados ou modificados.

Para falar de censura é necesario que os alumnos e alumnas coñezan a Lei de
prensa do 38. 
Finalidade: 

Actuación:

A CENSURA NO CINE
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Segunda sesión

https://www.youtube.com/watch?v=iROCcNn44HU
https://www.youtube.com/watch?v=2lfGye38Vyw
https://www.youtube.com/watch?v=pID2v1qbLhE


Noticiario máis famoso do franquismo
Proxectábase entre película e película no cine
Enxalzaba a figura de Franco
Transmitía os valores do franquismo

Primeiro un só canal, despois dous.
Era todo un fenómeno social
Funcionaba con publicidade
Época dourada nos 60
Censura “por Dios y por España”: todo controlado segundo as normas a
igrexa

NO-DO. Noticiario Cinematográfico Español (1942 y 1981) 

A CENSURA NA TELEVISIÓN

 Anos 50. Televisión Española. Ao servizo do réxime.
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https://www.youtube.com/watch?v=mx6bSfx6jIg
https://www.youtube.com/watch?v=tthvQjyPSy4
https://www.youtube.com/watch?v=DG0bdbnpSAU
https://www.youtube.com/watch?v=UOCB5e__AOc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=ujBHcbfCwJA


A PUBLICIDADE

Os anuncios publicitarios que se emitían pola televisión e a radio tamén son un
bo reflexo da sociedade da época, especialmente se os vemos con perspectiva
de xénero.

Durante esta segunda sesión tamén é momento de empezar a traballar de
forma máis práctica na elaboración dos podcast. 
Neste punto, a mecánica mudará dependendo dos audios que consigan os
alumnos e alumnas.
No caso dos centros que teñan prevista unha entrevista en directo para a
terceira sesión, esta segunda dedicaríase a preparar as preguntas e redactar
unha introdución e unha conclusión. Dentro do proceso, tamén se inclúe unha
explicación a cerca da estructura de un programa de radio, convencional ou
non, para que entendan por que redactamos e locutamos determinadas
cousas.

No caso dos centros educativos nos que non hai prevista unha entrevista pero
si contan con audios previamente gravados nos entornos da rapazada, nesta
sesión deberíanse escoitar e analizar en profundidade. 
Unha boa metodoloxía para enganchalos será escoitar previamente os audios
para establecer unha serie de preguntas ás que teñan que responder os
alumnos e alumnas. Desta forma están atentos e comprenden mellor as
historias que se lles presentan.
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https://www.youtube.com/watch?v=7jobJT_zzfM
https://www.youtube.com/watch?v=yb1HR4mR1Gw


Esas preguntas  que a persoa formadora escribe, serán os diferentes puntos
que vaian fiando a historia de cara ao podcast. No caso de que o alumnado
tivera os seus propios audios, traballase con eses, e se non os teñen, pódese
recorrer a organismos que traballan con memoria histórica en Galicia e que
con autorización previa ceden parte do seu arquivo.
Neste punto obsérvase que as historias familiares contadas en primeira persoa
funcionan moi ben e conseguen espertar a curiosidade do alumnado. Así,
coñecen máis de preto o que aconteceu durante a Guerra Civil e a posterior
ditadura.
Como o tempo é limitado e as sesión son reducidas, de cara á terceira sesión é
necesario insistir na necesidade de conseguir máis audios nas súas diferentes
comunidades. Esta parte do traballo resulta especialmente interesante, porque
ademais de aprender sobre represión nunha época concreta da historia,
achegáronse a persoas maiores que nalgúns casos non coñecían e tiveron
conversas con eles. Isto xa de por si é todo un éxito.
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A terceira sesión dos talleres reservouse para rematar de escribir os textos
finais e gravar. Con unha boa coordinación co profesorado, a tarefa de rematar
os textos podería estar xa revisada pola persoa docente previamente e así
poderíase adicar toda esta parte a gravación. Así, gravaríanse entrevistas,
introdución, conclusión e tamén todas as partes intermedias que van dando
paso aos cortes de audio das persoas que cederon as súas testemuñas.  En
realidade esta dinámica pode variar moito de uns centros a outros porque a
persoa que imparta os obradoiros terá que adaptarse ao que o alumno vaia
logrando, tendo que variar as sesións segundo as necesidades. 
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Terceira sesión



Se nas sesións non hai tempo, e seguramente sexa así, a fase de edición
correrá a cargo da persoa que exerce de formadora. De non querer que sexa
así, habería que engadir unha sesión máis ao programa, incluíndo unha parte
de aprender a editar audios. 
En calquera caso, unha vez este paso este feito, haberá que compartir os
resultados para que toda persoa interesada poida oílos, en especial a
comunidade educativa de cada centro. Pódese usar Ivoox, como plataforma
gratuíta e pública. Mais tamén será interesante compartir os resultados nas
redes sociais, moito máis achegadas á xuventude e que permiten chegar
seguramente a máis xente. 
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Promoción

https://www.ivoox.com/s_p2_1548474_1.html


Segundo a experiencia do curso 21/22 este programa ten resultados moi
satisfactorios. Todas as aulas participantes (10) conseguiron facer o seu propio
podcast. Os resultados pódense escoitar a través do enlace.

Despois de percatarnos, nada máis comezar, que había un gran
descoñecemento desta época histórica, deducimos que os obradoiros
funcionaron porque ao rematar o alumnado tiña nocións claras do acontecido,
sabía enumerar castigos específicos que sufrían as mulleres e incluso relataba
historias concretas de persoas represaliadas. 

Antes pensaban que a resistencia en Galicia fora pouca, e despois coñecían
casos específicos de persoas que loitaron contra o réxime de Franco. Por iso,
valoramos que a aprendizaxe foi moita.

Tamén valoramos moi positivamente o achegamento da mocidade ás persoas
maiores do seu entorno, o que os conecta moito máis cos problemas de
proximidade e os fai partícipes da comunidade.

Todas estas partes contribúen a preservar a memoria histórica, e o impacto
non só queda nas aulas participantes se non en toda a comunidade educativa
e social que os rodea. 
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Aprendizaxe

https://go.ivoox.com/sq/1548474

