
Museu Memorial de l’Exili

SERVEI EDUCATIU
B- Visita-Taller / 3r / 4t d’ESO / BATXILLERAT

DADES TÈCNIQUES

2.- L’EXILI I ELS MASS MEDIA

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS GENERALS

Visita guiada i taller per a 3r i 4t d’ ESO i batxillerat. 

 Grups màxims: 25 persones/guia educador.

 Durada: tres hores.

 Preu per alumne: 8 €. / Grups de menys de 20 alumnes: 160 €/grup.

 Material didàctic: dossier professor i pauta de treball per a l’alumnat.

Exili i els mass media és una proposta educativa adreçada als alumnes de 3r i 4t de l’Educació Secundària Obligatòria, a alumnes de batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i superior. 

La Guerra Civil espanyola fou la primera guerra realment mediàtica, amb una forta presència dels reporters gràfics. Els refugiats són notícia. La imatge 
i les notícies sobre els refugiats són contradictòries i a vegades no respecten els drets humans fonamentals. 

La proposta pretén treballar la relació entre un fenomen històric com l’exili, universal en el temps i a l’espai, amb els mitjans de comunicació, la premsa 
escrita, la ràdio, la televisió, el cinema... i establir un joc de comparatives entre la visió de l’exili del 39 i la visió actual dels exilis que predomina avui 
als mitjans de comunicació. La proposta busca treballar aquests continguts de manera lúdica i participativa, per despertar l’actitud crítica de l’alumne/a. 

Està organitzada com a treball en grup-aula, que suposa una part de visita al Museu Memorial de l’Exili a la Jonquera, una altra part de taller als 
mateixos espais del MUME i, també, una part de treball previ i posterior a l’escola.

 • Oferir a l’alumnat l’apropament a la metodologia de la recerca  
  històrica.

 • Treballar la lectura d’imatges de manera crítica i reflexiva.

 • Reflexionar sobre la pluralitat d’interpretacions d’una mateixa  
  realitat per tal de ser conscients de la importància de la mirada  
  i el pensament crític.

 • Fomentar el treball en equip. 

 • Fomentar el pensament i la capacitat d’explicació de les pròpies  
  idees vers el grup, així com respectar les opinions dels altres.

 • Motivar l’interès vers conflictes polítics i bèl·lics, tant històrics  
  com actuals, per tal d’ampliar la capacitat reflexiva i de criteri  
  individualitzat, mitjançant, si és possible, el debat en grup.

 • Oferir informació i possibilitat de debatre entorn al patrimoni  
  cultural i els drets humans universals, que tan sovint queden  
  vulnerats en un context bèl·lic i d’exili.



METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

RECURSOS UTILITZATS

PROPOSTES DE TREBALL PREVI

 Visita a l’exposició permanent del MUME: 75 min.

 Descans: 15 min.

 Taller 

· Primera part del taller: presentació del videojoc ideat per l’ACNUR “Contra viento y marea”. Jugar col·lectivament ajuda a trobar empatia amb la   
 situació i les vivències de l’exiliat alhora que s’obre debat i es defineixen conceptes com refugiat, exiliat, immigrant, o democràcia, drets humans,   
 conflicte bèl·lic i les seves conseqüències, etc.

· Segona part del taller: els mitjans de comunicació 1936-1939. S’organitza el conjunt d’alumnes en tres grups:

  - Grup de fotografia

  - Grup d’audiovisual

  - Grup de premsa escrita

  Cada grup de recerca quedarà subdividit en dos per tal de dinamitzar l’activitat i oferir més possibilitats d’exposició al final del taller. 

  · Dinàmica del grup de treball:

  Fotografia 

  Material: àlbum de fotos-souvenir d’Auguste Chauvin. Pauta escrita per tal d’analitzar el material fotogràfic.

  Desenvolupament: cada grup escollirà les fotografies que li resultin més atractives i en desenvoluparà l’anàlisi. 

  Audiovisual

  Material: Document vídeo 1, Document vídeo 2. Document radiofònic “Parte Oficial del fin de la guerra”, 1 d’abril 1939. NO-DO. Pauta d’anàlisi   
  escrita.

  Desenvolupament: visionar els vídeos i reflexionar. Escoltar el fragment de ràdio. Debatre i escriure conclusions.

  Premsa escrita

  Material: L’Espurna 04.06.1937, L’Autonomista 25.01.1939, La Vanguardia 25.01.1939, La Vanguardia 27.01.1939, L’Indépendant 06.02.1939,   
  L’Indépendant 08.02.1939, El Pirineo 17.04.1939. Pauta d’anàlisi escrita.

  Desenvolupament: tenint en compte la cronologia, lectura dels documents, paraules o frases clau, debatre i escriure conclusions.

  Exposició en públic dels resultats de la recerca.

· Tercera part del taller: col·lectiva. Observar exemples de mitjans de comunicació actuals i fer un exercici de comparació amb els mitjans de 1939  
 treballats pels grups prèviament.

Resum, conclusions, comiat.

 • Ordinador amb pantalla gran.

 • Recull de fotografies de l’exili de 1939 i documents escrits de l’època (cartes, diaris, premsa escrita...).

 • Audiovisuals representatius de com es tracten actualment els esdeveniments bèl·lics i d’exili als mitjans de comunicació.

 • Visionat de fotografies d’un dels fotoreporters actuals més reconeguts, Sebastião Salgado, i debat reflexiu a l’entorn de les imatges.

 • Paper i llapis.

És convenient que els alumnes hagin treballat el fet històric a classe, per bé que no és absolutament imprescindible el seu aprofundiment. 


