Quart d’ESO i Batxillerat.
Dia complert

LA RETIRADA A LA CARTA

Contextualització històrica:
Exili, Guerra Civil i postguerra.

El guiatge d’aquestes activitats es pot fer total o
parcialment en francès o anglès.

Descripció de les activitats:




Agullana

Lloc de concentració durant la Retirada també va ser
punt de reunió de la Institució de les Lletres Catalanes
i capital de la II República durant els últims dies de la
Guerra Civil.


Argelers

Cotlliure

Fou testimoni dels últims dies de vida de Machado, hi
descansen les seves restes, mentre el seu castell era
utilitzat com a presó durant la Retirada.


Figueres

Hi trobem diversos edificis que van ser utilitzats pel
Govern durant els últims dies de la Guerra Civil, un
refugi antiaeri habilitat i el Castell de Sant Ferran, seu
de l’ultima sessió de les Corts republicanes.

Preu : segons les activitats
escollides

Rivesaltes



Elna
Lloc d’emplaçament de l’emblemàtica Maternitat que
va salvar quasi un miler d’infants durant la Retirada.

Activitats complementàries:



Proposta de lectures.
Conferència realitzada per un especialista.

Proposta didàctica:


La Jonquera

Pas fronterer dels més importants allotja el Museu de
l’Exili i diversos edificis que es van fer servir durant la
Retirada per assistir la població.




Camp de refugiats durant la Retirada i fins no fa
gaires anys.

A les seves platges es va instal·lar el camp de refugiats
més gran de la Retirada.


Pas fronterer lligat per sempre a la figura de Walter
Banjamin.

La Vajol

Lloc de pas cap a l’Exili pel Coll de Lli, per aquí hi
passaren Azaña, Negrin i Companys, l’or de la
República i va ser amagatall de les obres d’art del
Prado.


Portbou





Material didàctic per a treballar a l’aula abans,
durant i desprès de la sortida.
Proposta de visionat de documentals i pel·lícules.
Recursos web per al treball a l’aula.
Lectures complementàries.

Connexions amb altres
matèries:






Matemàtiques.
Francès i anglès.
Cultura i valors ètics.
Llengua i literatura catalana.
Llengua i literatura castellana.

Trasllats en autocar + entrades + guiatge + Assegurança +
Xerrada/conferència + gratuïtat professors (1/20 alumnes)
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