
 

27 de xaneiro: Día Internacional de Commemoración
en Lembranza das Vítimas do Holocausto
 O 27 de xaneiro lembramos o Día Internacional de Conmemoración do Holocausto. Con esta exposición que 
presentamos na biblioteca do centro, dentro do proxecto Tecendo Identidades, pretendemos dar a coñecer o que 
lles aconteceu aos xudeus alemáns durante a década dos anos 30.

Departamentos de alemán e historia
TecendoIdentidade(s)
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Destinatarios

→Esta exposición está pensada para adolescentes de entre 12 e 18 anos.

O material

→O material da exposición consta de 18 carteis que relatan a historia dos xudeus de Alemaña, desde o período da República de 
Weimar ata o final dos anos 30. Os pósters están ordenados cronolóxicamente, de xeito que permiten descubrir o proceso de 
conformación da política antixudea do Terceiro Reich. 

→As imaxes veñen acompañadas por textos de protagonistas xudeus e non xudeus daquela época, que engaden ao alumnado 
outra dimensión.

O obxectivo

→Con este proxecto buscamos o seguinte:

1. que o alumnado visite a exposición en grupos asignados e traballe a través da exposición e outras fontes o tema que lle 
corresponda.

2. que debata na clase sobre os significados que tivo a Kristallnacht

3. que realice unha exposición oral na clase sobre o aprendido.
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A actividade

A exposición estará aberta para toda a comunidade educativa a partir do 27 de xaneiro de 2022. 

O alumnado dos distintos niveis, dividido en 4 grupos, visitará a biblioteca en días fixados polo 
profesorado implicado para observar, ler e anotar dúbidas ou cuestións que xurdan durante a 
visita. Os pósters divídense en 4 temas centrais, e cada grupo terá un tema asignado:

1. Os xudeus de Alemaña na República de Weimar.

2. A política antixudía na Alemaña Nazi (1933-1938)

3. A reacción xudía ás políticas antixudías nazis.

4, A “Kristallnacht”, do 8 ao 9 de novembro de 1938. 

Logo, na hora seguinte de clase, os grupos presentarán os seus respectivos temas e  falaremos 
abertamente das súas impresións, ampliando os seus coñecementos sobre este episodio da 
historia e sobre a identidade xudía.
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Periodización

→O 27 de xaneiro ábrese a exposición ao público (comunidade 
educativa)

→Estará na biblioteca durante un período de 2 semanas.

→Primeira semana de febreiro: o alumnado realizará a visita e a súa 
parte do traballo. Aclararemos as posibles dúbidas na clase. 

→Segunda semana de febreiro: o alumnado fará unha presentación 
oral do aprendido en cada grupo. 
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Avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables:

▢ Valora o traballo do historiador e comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan restos materiais ou textuais.

▢ Obtén información concreta e relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente delimitados, utilizando fontes históricas e historiográficas. 

▢ Entende e comenta textos e mapas históricos adaptados ao seu nivel.

▢ Ordena feitos históricos relevantes utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

▢ Investiga utilizando as Tecnoloxías da Información e da Comunicación sobre un tema histórico ou xeográfico seguindo o método científico. 

▢ Realiza traballos e presentacións a nivel individual e en grupo que supoñen a procura, selección e organización de textos ou ferramentas de 
carácter xeográfico, social e histórico.

▢ Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e mostra habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

▢ Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos valores 

democráticos e os dereitos humanos  universalmente compartidos. 

▢ Aplica estratexias para desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo. 

▢ Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa, en soporte papel e/ou dixital.

A nota de este traballo será un 10% da nota total do trimestre.
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