
Museu Memorial de l’Exili

SERVEI EDUCATIU
C- Rutes de l’exili per a ESO, BATXILLERAT i GRUPS D’ADULTS

DADES TÈCNIQUES

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

2.- RECORDS DE L’EXILI

Adreçada a grups escolars de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i grups d’adults.

 Durada: un dia (5-6 hores).

 Preu per adult / alumne: 12 €. / Grups de menys de 20 adults / alumnes: 240 €/grup.

A l’altre costat de la frontera, i tal com assenyalen els testimonis, per a molts l’exili es va convertir en una tragèdia de proporcions immenses. França 
no estava preparada per a l’arribada de centenars de milers de persones, i reaccionà tard: organitzà camps de refugiats, que esdevingueren autèntics 
camps de concentració, a les platges d’Argelers, Sant Cebrià i altres municipis del litoral mediterrani, així com també en diversos punts de l’interior. 
Enmig del desastre, l’actuació d’alguns ciutadans francesos i de les organitzacions internacionals d’ajuda, que es concretaren en iniciatives com la de 
la Maternitat d’Elna, són dignes de ser recordades com a contrapunt i cant a l’esperança.

 • Oferir als alumnes l’oportunitat de trepitjar camins que són part de la història del nostre país i experimentar sensacions d’empatia que difícilment  
  viuran només amb els llibres.

 • La percepció del paisatge que els envolta i les sensacions que aquest els provoqui aniran acompanyades per lectures de cartes i testimonis, així  
  com d’un recull de fotografies que ajudaran a entendre millor la complexitat de la Guerra Civil espanyola i el seu consegüent exili.

 • Oferir espais i moments de contemplació i de reflexió, tant individuals com de grup.

 • 10.00 h - Visita de 45/60 min al MUME. En cas de realitzar la ruta a l’hivern (desembre-gener) la visita al MUME és posterior a la ruta per tal   
  d’aprofitar les hores de llum.

 • La visita permet situar històricament i geogràficament el conflicte bèl·lic, i rebre informació concreta de l’exili de 1939. El material gràfic de   
  l’exposició permanent del museu facilita l’empatia amb els fets i permet obtenir una visió global del conflicte.

 • 11.00 h - Petita pausa i camí cap als autocars.

 • 12.15 - 12.30 h - Platja d’Argelers, visita al cementiri dels espanyols.

 • Arribada a la platja d’Argelers, el mateix lloc on milers de persones van ser tancades en un camp de concentració.

 • Lectura de cartes, testimonis i fotografies, reflexió i posada en comú.

 • 13.15 - 14.00 h - Pausa i dinar de pícnic.

 • 14.30 h - Arribada a la Maternitat d’Elna (una hora aprox.) per tal de conèixer una història emotiva i valenta que mostra que, enmig de l’horror de  
  la guerra, l’ésser humà pot arribar a crear un espai d’esperança, vida i solidaritat per sobre de les ètnies o les ideologies.

 • 15.30 h - Retorn a la Jonquera.

 • 16.15 - 16.30 - Arribada a la Jonquera.



DINÀMICA DE LA RUTA

Adreçada a grups escolars de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i grups d’adults.

 Durada: un dia (5-6 hores).

 Preu per adult / alumne: 12 €. / Grups de menys de 20 adults / alumnes: 240 €/grup.

A l’altre costat de la frontera, i tal com assenyalen els testimonis, per a molts l’exili es va convertir en una tragèdia de proporcions immenses. França 
no estava preparada per a l’arribada de centenars de milers de persones, i reaccionà tard: organitzà camps de refugiats, que esdevingueren autèntics 
camps de concentració, a les platges d’Argelers, Sant Cebrià i altres municipis del litoral mediterrani, així com també en diversos punts de l’interior. 
Enmig del desastre, l’actuació d’alguns ciutadans francesos i de les organitzacions internacionals d’ajuda, que es concretaren en iniciatives com la de 
la Maternitat d’Elna, són dignes de ser recordades com a contrapunt i cant a l’esperança.

 • Oferir als alumnes l’oportunitat de trepitjar camins que són part de la història del nostre país i experimentar sensacions d’empatia que difícilment  
  viuran només amb els llibres.

 • La percepció del paisatge que els envolta i les sensacions que aquest els provoqui aniran acompanyades per lectures de cartes i testimonis, així  
  com d’un recull de fotografies que ajudaran a entendre millor la complexitat de la Guerra Civil espanyola i el seu consegüent exili.

 • Oferir espais i moments de contemplació i de reflexió, tant individuals com de grup.

 • 10.00 h - Visita de 45/60 min al MUME. En cas de realitzar la ruta a l’hivern (desembre-gener) la visita al MUME és posterior a la ruta per tal   
  d’aprofitar les hores de llum.

 • La visita permet situar històricament i geogràficament el conflicte bèl·lic, i rebre informació concreta de l’exili de 1939. El material gràfic de   
  l’exposició permanent del museu facilita l’empatia amb els fets i permet obtenir una visió global del conflicte.

 • 11.00 h - Petita pausa i camí cap als autocars.

 • 12.15 - 12.30 h - Platja d’Argelers, visita al cementiri dels espanyols.

 • Arribada a la platja d’Argelers, el mateix lloc on milers de persones van ser tancades en un camp de concentració.

 • Lectura de cartes, testimonis i fotografies, reflexió i posada en comú.

 • 13.15 - 14.00 h - Pausa i dinar de pícnic.

 • 14.30 h - Arribada a la Maternitat d’Elna (una hora aprox.) per tal de conèixer una història emotiva i valenta que mostra que, enmig de l’horror de  
  la guerra, l’ésser humà pot arribar a crear un espai d’esperança, vida i solidaritat per sobre de les ètnies o les ideologies.

 • 15.30 h - Retorn a la Jonquera.

 • 16.15 - 16.30 - Arribada a la Jonquera.


