Het eindproduct
Link van ons PowToon-filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=zjxrGctm7FY&feature=em-upload_owner
Hand-out voor de leerlingen:

El Valle de los Caídos
Vocabulario práctico
1. Straks gaan jullie aan de slag met het beantwoorden van vragen over Valle de los Caídos en
Generaal Franco. Deze Nederlandse woorden hebben met dat thema te maken. Het is de
bedoeling dat je de vragen straks in het Spaans gaat beantwoorden, dus het is handig als je
deze woorden ook in het Spaans kent. Traduce las siguentes palabras:
Holandés
Español
Het monument
De dictatuur
De burgeroorlog
De baas
De regering
De staatsgreep
Begraven (werkwoord)
Herdenken
Het geheugen
De toestemming
Het doel (van iets)
De wet
De kerk
Het graf
Vergeten
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Preguntas de conocimiento
2a. De volgende vragen gaan over Valle de los Caídos, het monument waarover we een
filmpje hebben bekeken. De vragen beantwoord je in het Spaans! Antwoord met een zin, en
niet alleen een woord.
1. ¿Cuándo se construyó el Valle de los Caídos? – de 1941 a 1959
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Dónde está el Valle de los Caídos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Quién construyó el Valle de los Caídos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Quiénes están enterrados en el Valle de los Caídos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Para los españoles, es un poco raro que el monumento todavía exista. ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2b. De volgende vragen gaan over Generaal Franco en de Burgeroorlog. Deze vragen mag je
beantwoorden in het Nederlands. Bedenk tijdens het beantwoorden van deze vragen welke
van de onderwerpen jullie het meest aanspreekt. Hierover zou je dan je filmpje kunnen
maken.
1. ¿Cuándo gobernó Franco en España? ¿Cómo lo hizo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuándo fue la Guerra Civil Española?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuándo se realizó la Ley de la Memoria Histórica? ¿Hay algo que llama tu atención?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cuáles son los dos lados que estaban en conflicto durante la Guerra Civil Española?
Explicad brevemente cada lado.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. ¿Qué países apoyaron a Franco durante la Guerra Civil Española?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ¿Puedes visitar el Valle de los Caídos? Y si es posible, ¿lo queríais visitar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Da una breve descripción del Valle de los Caídos.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
La tarea
Je hebt informatie gezocht en gevonden over Valle de los Caídos, Generaal Franco en de
Burgeroorlog. De bedoeling is dat jullie in de groepjes waarmee je vandaag gewerkt hebt een
vlog/filmpje gaat maken. In de volgende les gaan we samen jullie filmpjes bekijken. Hier
moeten jullie rekening mee houden:
- Het filmpje moet ongeveer 2 minuten duren.
- De informatie die je in het filmpje geeft, moet in het Spaans verteld worden.
- Je bedenkt bij je filmpje twee korte vragen die door de klas beantwoord moeten
worden.
- Zorg dat het filmpje in de klas afgespeeld kan worden (bijvoorbeeld via YouTube).
- Je hoeft niet in beeld. Dat mag wel.
- Je mag gebruik maken van PowToon, dat is een fijn programma om filmpjes mee te
maken. Als je zelf iets kent, mag dat natuurlijk ook.
In de volgende les heb je dus voorbereid:
- Een vlog van ongeveer 2 minuten
- Twee vragen over je vlog
¡Mucha suerte!

Les 2:
De tweede les bestaat uit het laten zien van de filmpjes en is stapsgewijs als volgt in de delen:
1. Vragen hoe het maken van het filmpje gegaan is
2. Vragen of iedereen een vraag bedacht heeft bij het gemaakte filmpje
3. Groepjes één voor één de filmpjes laten zien en kort nabespreken naar aanleidng van
de vraag over het filmpje.
4. Er is de mogelijkheid in te gaan op de taal, maar gezien het lesdoel was: motiveren,
hebben wij dat niet gedaan.
De voertaal is Nederlands.
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