
Museu Memorial de l’Exili

SERVEI EDUCATIU
B- Visita-Taller Cicle Superior Primària / 1r / 2n d’ESO

DADES TÈCNIQUES

1.- NOTICIES DE L’EXILI

PRESENTACIÓ

Visita guiada i taller per al Cicle Superior de Primària i 1r i 2n d’ESO. 

 Grups màxims: 25 persones/educador.

 Durada: tres hores.

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

Notícies de l’exili és una proposta educativa adreçada als alumnes del Cicle 
Superior de l’Educació Primària i del Cicle Inicial de l’Educació Secundària Obliga-
tòria, entre els 10 i els 14 anys.

Els nois i noies treballaran al llarg d’un matí com a reporters i experts en periodis-
me d’investigació, per endinsar-se en el món de la memòria individual i col·lectiva 
i en el treball amb fonts orals. Tot plegat implicarà recollida d’informació, tractament 
dels fets i la seva comunicació d’acord amb els mitjans televisius i des d’uns 
principis metodològics i ètics determinats. Es tracta d’una proposta que planteja 
treballar uns continguts difícils, però altament educatius, d’una manera lúdica, 
pedagògica i creativa. Està organitzada com a treball en grup-aula, que comporta 
una part consistent en la visita al Museu Memorial de l’Exili a la Jonquera, una altra 
part de taller als mateixos espais del MUME i, també, una gran part de treball previ 
i posterior a l’escola.

Notícies de l’exili és una proposta educativa que té en consideració un treball 
coherent sobre les temàtiques i que empra metodologies molt diverses. L’activitat 
comença amb una visita de 75 minuts al museu. Aquesta visita s’articula en 
quatre espais que donaran resposta a un seguit de preguntes bàsiques sobre 
l’exili. 

 •  On anaven, com marxaven i qui els acollia? Què estava passant a Europa?

 •  Personatges famosos que s’exilien. 

 •  Personatges anònims, testimonis. 

 •  L’art al servei de la ideologia.

Durant el taller Notícies de l’exili l’alumne treballarà el temps històric i la relació 
amb testimonis que la recerca dels especialistes va posant a l’abast de la societat. 

En el noticiari s’inclouran documents històrics de diversa naturalesa a fi de poder 
apropar-nos a la realitat viscuda pels exiliats de la Guerra Civil. Els alumnes tindran 
a la seva disposició un ordinador amb el programa d’edició corresponent, una 
càmera de vídeo, atretzo i material gràfic.



OBJECTIUS GENERALS

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

MATERIAL

PROPOSTES DE TREBALL PREVI

 • Rebre una visió àmplia, i alhora pautada, de la complexitat del fet històric de la Guerra Civil espanyola i el consegüent exili que va originar. El mitjà  
  utilitzat com a fil conductor és el material gràfic i sonor que constitueix l’exposició permanent del museu.

 • Motivar l’interès pels conflictes polítics i bèl·lics, tant històrics com actuals, per tal d’ampliar la capacitat reflexiva i de criteri individualitzat.

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

 • Oferir a l’alumnat l’oportunitat d’endinsar-se en les tècniques i feina d’un reporter i expert en periodisme d’investigació.

 • Tenint en compte l’edat del grup, convidar a una reflexió posterior sobre la complexitat d’explicar un fet, una realitat que mai no és lineal.

 • Fomentar el treball en equip. 

 • Apropar l’alumne, tot utilitzant eines tecnològiques digitals per tal de descriure un fet històric, al seu món actual, caracteritzat per la presència dels  
  mitjans i convidar, sempre de manera lúdica i interactiva, a pensar entorn a la informació que actualment reben dels mitjans audiovisuals.

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

 Descans: 15 min.

 Taller: una hora i mitja.

 Dinàmica del taller: El taller s’organitza dividint el conjunt d’alumnes en quatre grups:

 - Grup redacció 

 - Grup documentació

 - Grup tècnic d’edició

 - Grup d’enregistrament audiovisual i locució

 • Ordinador amb el programa d’edició corresponent.

 • Càmera de vídeo, micròfon i atretzo.

 • Material gràfic, fotografies de l’exili del 1939.

 • Documents escrits (cartes, premsa escrita, diaris personals...).

 • Pauta de redacció de la notícia.

 • Fitxa amb les dades històriques més rellevants.

 • Paper i llapis.

 Material per elaborar a classe:

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


