
 
 
 

RUTES DE L’EXILI 

 

“Camins i records de l’exili”  
 
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ESO I BATXILLERAT I GRUPS D’ADULTS 

 
Dades tècniques 
 
· Durada: 2 dies  
· Preu per adult / alumne: 20 € 
· Grups de menys de 20 adults / alumnes: 400 € / grup 
 
Grups escolars de les Comarques de Girona consultar al MUME reduccions de preus del programa INDIKA de la 

Diputació de Girona. 

 

Informació i reserves - Telèfon: 972 556 533 ; Correu electrònic: info@museuexili.cat  

 
Descripció  
 
Aquesta ruta és una combinació de les rutes “Camins d’exili i frontera” (opció A, B o C) i 
“Records de l’exili”, corresponents a la primera i segona jornada, respectivament. 
 
Objectius 
 

 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 encara més a entendre la complexitat de la guerra civil 
espanyola i el seu conseqüent exili.  

 Oferir espais i moments de contemplació i de reflexió tant individuals com de grup. 
 
 
A tenir present  
 

 És recomanable que els guies puguin compartir el viatge d’autocar amb els 
alumnes per tal d’ampliar comentaris i coneixements, relat de testimonis, etc.  
Això implicarà que a la tornada l’autocar faci una petita pausa a La Jonquera per tal 
de deixar els guies. En cas de no ser factible per qüestió d’horaris del grup, els 
guies poden viatjar independentment.  
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 S’intentarà respectar al màxim els horaris previstos, però cal tenir present que el 
fet de creuar una frontera pot implicar algun retard. 

 Calçat i roba còmoda i adaptats a la climatologia.  
 Menjar de pícnic. 
 Sensibilitzar als alumnes sobre la temàtica.  
 En cas de que per raons de logística (situació de la casa de colònies, horaris, etc) 

calgués alguna adaptació, us preguem ens ho feu saber amb temps. 
 


