
 

 

 
 

 
 
 

LA HISTÒRIA DE L'HOLOCAUST JUEU (SHOA) 
 

El Projecte Shoá promou el missatge de tolerància, convivència i igualtat perquè tots puguem 
tenir una societat més empàtica i unida. Comprenent els desafiaments de la societat actual, es 
buscarà capacitar al professorat per presentar una proposta professional i responsable enfront 
dels valors que promou el projecte.  
 
La història ens ensenya dia a dia que no podem deixar en l'oblit el passat, que està a les nostres 
mans ajudar cada jove a comprendre-ho i reflexionar junts amb què poder millorar el present I 
futur. 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
A centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
3r i 4t d’ESO 

 
DURADA 

 
1 trimestre 

 
 

 
CONTEXT 
 
El "Projecte Shoá" és una iniciativa educativa fundada al 2009 a l'Uruguai amb l'objectiu d'arribar 

per conèixer de ben aprop en què va consistir el Shoá, Holocaust i, al mateix temps, obrir espais 

de reflexió sobre els paradigmes mentals i actitudinals de la tolerància, el respecte i la no 

indiferència. A l'Uruguai ha arribat a 100.000 adolescents i enguany arriba a casa nostra amb la 

finalitat de seguir fomentant aquests valors entre el jovent amb una perspectiva humanista i de 

ciutadania global.  

És una iniciativa dels i les joves i per els i les joves consistent en educar i explicar la història de 

l'Holocaust jueu (SHOA) a través d'activitats interactives, reflexives i participatives.  

Es vol generar consciència i compromís amb la Memòria i, alhora, es treballa valors socials com 

ho són la tolerància, el respecte i la responsabilitat cap al proïsme per prevenir i eradicar els 

discursos d'odi existents en els nostres entorns. Es presentaran els mecanismes socials com la 
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discriminació per gènere, religió i origen pels quals el Nazisme (a l'igual que altres moviments 

polítics feixistes) va aconseguir el poder i va elaborar la seva "solució final"  

 

 
OBJECTIUS 
 
- Aprendre les diferents etapes històriques de la Shoá. 

- Reflexionar sobre els rols grupals que prenem com a individus en diferents situacions a 

través dels "Justos entre les Nacions". 

- Incentivar els adolescents a participar i implicar-se en la tolerància, el respecte a l'altre, la 

no indiferència davant Situacions d'injustícia. 

- Acompanyar-los en l'enteniment que no estan sols i que junts podem fer una societat més 

tolerant. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius públics i concertats de secundària: alumnat de 14 a 16 anys. 

 
DURADA 
 
Durant el curs escolar: 
 

1. El primer trimestre es realitzarà la formació al professorat i cada centre presentarà la seva 
proposta. 

2. Dos mesos per a dur a terme la proposta i la realització del taller. 
3. Activitat final: presentació de les realitzacions artístiques. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Organització:  

 

Cada centre educatiu estableix els docents referents del Projecte Shoà que seran qui duran a 

terme les actuacions i propostes. És un projecte interdisciplinar de diferents matèries. És 

fonamental formar un vincle amb els docents de diferents matèries. La coordinació educativa 

entre Projecte Shoá i els docents farà que els alumnes sentin suport i rellevància sobre el tema 

a tractar. 

 

- Geografia i història: context històric del Nazisme i el concepte d’”espai vital”. 

- Biologia: concepte de «races» que va mantenir la ideologia Nazi. 

- Visual i plàstica i música: com a través de l’art i la música es transmeten la cultura i les emocions: 

el cas del gueto de Teresienstadt. 

- Educació física: els Jocs Olímpics del 1936 com a exemple de l’ús partidista de l’esport per part 

el govern Nazi. 
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Metodologia:  

 

Projecte Shoá brindarà diverses propostes didàctiques que es poden prendre com a exemple per 

la elaborar la seva proposta a l’aula 

 

El taller el durant a terme educadors i educadores  joves, prèviament capacitats per l’entitat, 

realitzaran una activitat concreta amb cada grup d'estudiants. L’activitat se centra en narrar la 

història de la Shoá, l'holocaust jueu. Alhora que es ressalta també la persecució i discriminació 

a homosexuals, opositors polítics, gitanos i testimonis de jehová i a espanyols republicans 

assassinats entre 1940 i 1945 en el Camp Mauthausen. Aquests temes es tracten per entendre 

el perill de la intolerància. En paral·lel es relata part de la història de l'supervivent Chil Rajchman 

a través de testimonis gravats, vídeos dinàmics i preguntes interactives perquè els alumnes li 

posin una cara a La Shoá i els sigui més fàcil comprendre el que ha passat. 

 

A partir de tot el treball de l’aula, l’alumnat, en grups de fins a 4, haurà de crear una proposta 

artística (música, art, poesia, teatral...) per homenatjar a totes aquelles persones que van 

sacrificar les seves vides per salvar a les d’altres  persones sense esperar sense esperar res a 

canvi. 

 

Recursos del programa:  

 

Aquesta proposta va acompanyada d’una guia pedagògica i un material educatiu adreçat a 

l’equip docent de cada matèria, que es presentarà a la formació. 

L’entitat oferirà un taller a cada grup classe participant. 

 

Calendari:  

 

Primer trimestre: 
- Formació docent: presentació del projecte i de la proposta educativa. 
- Presentació de les activitats per realitzar a l’aula per a cada una de les matèries. 
 
Dos trimestres d’aplicació al centre: 
- Realització d’activitats a l’aula per part del professorat 
- Activitat-taller del Proyecto Shoá – 1 sessió de 90 minuts per grup classe 
- Creació artística per part de l’alumnat “Justos entre les Nacions.”  

 

Compromís: 

 
El centre participant al Programa es compromet a: 
 
- Facilitar l’organització i el desenvolupament del projecte dins del centre, amb 

reconeixement d’hores de dedicació i implicació del professorat i alumnat. 

- Realització del projecte, com a mínim en dues matèries, i que es treballi de forma 

transversal. 

- Espai horari de 90 minuts  per la realització del Taller de l’organització amb l’alumnat. 

- Creació per part de l’alumne d’un producte final artístic. 

- Participació en la Trobada final dels centres participants amb la presentació dels productes. 
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FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
El professorat participarà en una formació de 10 hores amb l’entitat: 

 

- Presentació detalladament totes les fases i el procés educatiu, setmanes abans del inici del 

projecte.  

- Donar a conèixer el programa complet, als seus docents i les seves opinions perquè el 

programa sigui enriquidor per a tothom.  

- Formació transversal als docents que es veuran implicats en el programa per part de la seva 

pròpia institució sobre els fets a Espanya durant la Segona Guerra Mundial. 

- Formació específica brindada por Proyecto Shoá per a dur a terme el projecte a cada matèria. 

 

QUÈ S’ESPERA 
 
- Donar a conèixer la Shoà, amb una mirada transversal. 

- Deixar un missatge de tolerància i convivència i igualtat per arribar a una societat més 

empàtica i unida. 

- Responsabilitzar-se per les seves actuacions, i indignar-se davant les injustícies i davant 

qualsevol vulneració dels drets humans. 

- Fomentar la Memòria Històrica  de l’alumnat i del professorat. 

- Reforçar el treball transversal entre matèries. 

 
 
 

CONTACTE 
 
Martí Boneta i Carrera 
mboneta@xtec.cat 
CRP Les Corts, especialitzat en Ciutadania i valors 8CIVA) 
Consorci d’Educació de Barcelona  
 
 
bcn@proyectoshoa.com 
+34 671 11 02 10 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mboneta@xtec.cat
mailto:bcn@proyectoshoa.com

