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Resum: Es va confeccionar un DVD històric sobre les infermeres catalanes a la Guerra Civil
Espanyola (GCE) dins d’un projecte interuniversitari que tenia la finalitat de presentar el testimoni
d'infermeres que treballaren durant aquest període bèl·lic. Per determinar-ne el seu valor didàctic, en
l’aprenentatge de la Història d’Infermeria, es van dissenyar dos instruments consistents en una prova
de coneixements a l’estudiantat de la UB de l’assignatura i un qüestionari d’opinió tant a l’estudiantat
com al professorat de les Escoles d’Infermeria de la UdL, URV i la de Sant Joan de Déu. La
conclusió ens mostra la utilitat del DVD, que a més d’ajudar a conèixer una etapa de la Història
contemporània de la professió infermera, va despertar molt d’interès als alumnes.

Paraules clau: Didàctica de la Història d’Infermeria.  Infermeres Guerra Civil. Memòria històrica
infermeres. Cures infermeres durant Guerra Civil.

 

   
Introducció:

L'objectiu d'aquest article és presentar l'avaluació de
l'activitat  del DVD sobre les “Infermeres catalanes a la
guerra civil espanyola” realitzada dins de l'assignatura
obligatòria d'Història de la Professió. Es va mesurar el
nivell de l'aprenentatge de continguts de l'alumnat i el
grau de satisfacció respecte a l'audiovisual tant de
l'estudiantat com del professorat d'altres matèries de tres
Escoles d'Infermeria de diferents universitats catalanes.
Aquesta activitat didàctica formava part d'un projecte de
recuperació de la memòria històrica del Grup FEBE que
va ser finançat per l'Agencia de Gestió d'Ajuts a les
Universitats i Recerca (convocatòria AREM 2005). Aquest
Grup de caràcter interuniversitari que fou creat l'any 2004
està dedicat a l'estudi i docència de la Història de la
Infermeria.
La recerca va consistir en la recollida del testimoni oral
d'infermeres catalanes que treballaren durant la Guerra
Civil. Calia fer visibles les seves aportacions perquè la
societat en general i el col·lectiu infermer en especial
conegués la seva labor perquè com diu Collière (1993),
una professió que no té la seva història escrita és com a
una persona que no ha estat inscrita en el registre civil.
Un cop editat el DVD es va procedir a mesurar el seu
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valor didàctic.

Desenvolupament
En primer lloc es va confeccionar l'audiovisual que conté, en 25 minuts, els moments més destacats de
les entrevistes enregistrades de les 11 infermeres estudiades i d'un metge cirurgià de guerra. El DVD
permet conèixer la tasca discreta i continuada que les professionals van desenvolupar en la època de
la guerra civil espanyola, en la línia de diferents autores, Nash (2006), Díaz (2005) , Olesti (2005) i
Pallarés (2005).
La idea de confeccionar aquesta activitat ha estat incentivada pel pla de convergència europeu
d'ensenyament superior (Bolonya) que potencia noves formes d’aprenentatge, activitats i avaluació.
L'entrevista es va fer seguint el relat biogràfic segons Amezcua i Hueso (2004) i Pujadas(1992), sent
enregistrada en vídeo, per recollir les seves experiències en la cura dels ferits i malalts durant la guerra
civil i a la postguerra. Interessava saber el lloc on van treballar, el tipus de malalts i ferits atesos, la
situació dels hospitals, les condicions de treball,  les tècniques aplicades, els sentiments i problemes
experimentats. A la vegada es van incloure fotografies i documents, conservats per elles, que
il·lustraven les pràctiques infermeres durant la confrontació bèl·lica.
A continuació i per valorar l'eficàcia didàctica del DVD es van dissenyar dos instruments d'avaluació
dirigits als estudiants de la matèria (89 alumnes), que se'ls va passar una prova, abans i desprès de
veure el DVD, per mesurar quantitativament els coneixements adquirits sobre el tema. També se'ls va
passar un qüestionari (anònim) per recollir la seva opinió de l'audiovisual.
La mateixa enquesta d'opinió es va passar a professorat d'escoles d'Infermeria d'altres matèries de les
escoles (EUI Rovira i Virgili, EUI Sant Joan de Déu i de la EUI de Lleida) que indiquen un alt nivell de
satisfacció.

Resultats i discussió
La implementació d'aquesta activitat didàctica va ser seguida amb gran interès, detectant una millora
en els resultats de la 2ª prova de continguts (post DVD). Se'ls va passar un qüestionari abans i
després de l'audiovisual, que tenia 9 preguntes (puntuaven de 0 a 1 cada pregunta).

Comparant la
puntuació obtinguda
de 89 estudiants (dels
96 presents a l’aula),
en el test de
coneixements, s'obté
una mitjana de 3,92
(pretest) que es
converteixen en 8,02
( test posterior al
visionat),  amb una
millora de 3,84 de
mitjana. Per recollir
l’opinió de l'alumnat,

es va passar una enquesta (anònima) i s’observa que la majoria consideren que han après molt/bastant
i que el DVD els ha despertat interès.
Així mateix van considerar que la durada del DVD era adequada (61%) o fins i tot van indicar que se'ls
va fer massa curt (39%). El comentari d' una alumna il·lustra bé el que succeir a l'aula: “Ha sigut curiós
poder entendre el que va passar a la guerra civil, des de la meva professió”.
També es va propiciar un visionat del DVD entre varis professors d'altres matèries de tres Escoles
d'Infermeria, que va despertat molt l'interès il·lustrat pels següents comentaris: “Trobo bàsic poder
rememorar i conèixer aspectes de la història recent dels que no en tenia noticia i saber com portaven a
terme les seves funcions cuidadores en situacions caòtiques i de desastre total”.
Els docents valoren positivament de l'activitat  que: “Siguin les pròpies protagonistes, en primera
persona, que narrin les seves experiències i emocions”.  Afegint que “A part d’aportar coneixements ha
despertat/aflorat un sentiment respectuós per recuperar la memòria històrica d’aquesta etapa de la
professió infermera”.  Referent als coneixements i informació aportada per l'audiovisual, en un altre
comentari es recull que, “ha estat bastant complet  sobre la història i la formació infermera respecte a
les cures infermeres d’aquella època, i les mancances o dificultats que tenien […]”.  Una altra
professora afegeix:  “[…]També ens confirma les vivències i patiments d’una guerra, i comprovar que
certes activitats professionals es feien igual que a l’actualitat. A més recorda la essència d’infermeria i
la lluita d’aquesta professió”.

Conclusions
Aquest treball és una peça més en l'estudi de la Història d'Infermeria a Catalunya, que ajuda a
fonamentar les bases teòriques a la disciplina Infermera, encara en construcció. Malgrat la satisfacció
d'haver fet el DVD sobre les infermeres catalanes a la Guerra Civil, com a llegat al col·lectiu infermer
d'un tros de la nostra història que calia fer ràpid per l'edat de les protagonistes, també calia determinar
el seu valor didàctic per fer servir com activitat dins de la Història de la Infermeria. La Guerra Civil ens
ha resultat un centre d'interès molt destacable, ja que el testimoni de les infermeres de guerra ha
acostat als estudiants a la situació de la professió, de la sanitat , dels hospitals, el paper de la dona i
context durant la 2ª República, Guerra Civil i postguerra, d'una forma entranyable i emotivament
pedagògica. S'hauria de poder seguir confeccionant més activitats i materials, fruit de recerques
infermeres fetes en equip, que motivin a l'alumnat en el seu aprenentatge. Els resultats dels
qüestionaris de coneixements mostren l'èxit de l'activitat, ja que s'evidencia una millora de les
qualificacions en el test de coneixements abans i després del visionat del DVD. Segons l'opinió de
l'alumnat, és una activitat interessant que els ajuda a comprendre una etapa de la història del nostre
país des de la seva professió. També els professors que van participar en l'avaluació DVD consideren
que és un suport docent interessant, vàlid, útil i positiu, per ser una realitat  ignorada, i per tant, per la
contribució a la recuperació de la memòria històrica infermera en quant a la formació, la professió, les
cures, i l'impacta emocional de la GC. Les experiències narrades per les 11 infermeres de guerra és
una eina educativa molt poderosa dels estudiants d'Infermeria perquè els ajuda a potenciar la seva
identitat  professional, al desenvolupar un sentiment de pertinença a la comunitat infermera, que també
pot ser útil a d'altres ensenyaments sanitaris (universitaris o cicles superiors) i fins i tot a la societat en
general perquè permet recuperar la memòria històrica d'un país.
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