
2.) Què li va passar a aquesta persona? Per què va haver de fugir? On i com ho va fer?

3.) Quina conclusió treus de la seua història?
Què creus que deurien fer els governants per millorar la vida d'aquesta persona?

1.) Selecciona la persona la història de la qual t'haja cridat més l'atenció. Per què t'ha
cridat més l'atenció?

ABANS PENSAVA, ARA PENSE
 

Després de veure el documental contesta a
les següents preguntes



        Fugida           

Línia del temps

    Repressió                     

         Exili                

Tria del documental una persona que va fugir a l'exili, i emplena els quadres seguint l'ordre cronològic.



Respon les
següents preguntes
sobre les històries

de Tina i Mem.

En què s'assemblen?

En què es diferencien?

Compare i contraste

Quina conclusió traus de les dues històries?



QUÈ  HAN V IST LES  T E U E S

COM PANYE S I  C OMPANYS?

VEIG,  PENSE I  EM PREGUNTE

QUÈ  DESTACARIES DE LA HISTÒRIA DE VIDA DE KONAN?

QUÈ  PENSES DEL QUE CONTA KONAN?

QUINA CONCLUSIÓ  TREUS?

PREGUNTA A LES TEUES COMPANYES I  COMPANYS:  -

COINCIDEIX LA VOSTRA CONCLUSIÓ? 

EN QUÈ  S'ASSEMBLEN I  ES DIFERENCIEN LES

VOSTRES CONCLUSIONS?



TITULARS
Selecciona una de les persones que

acabes d'escoltar al documental. Com
titularies la seua història de vida?

I com titularies el conjunt de les històries?

Després d'escoltar els titulars de les
teues companyes i companys,
canviaries el teu titular?



Destresa de
pensament

Compara i contrastaCompara i contrasta

 

País d'origen

Situació actual

Motiu de l'exili

Acollida al país
d'arribada

Amb aquesta destresa es pretén que l'alumnat desenvolupe les habilitats
necessàries per a resoldre problemes i comparar i contrastar conceptes de
manera reflexiva i autònoma, com ara, conceptes, períodes i històries de
vida...

Estratègia
emprada per ainiciar-se en
procediments

reflexius 
 específics.

En què s'assemblen les seues històries de vida?

En què es diferencien pel que fa a...?

Principals
conclusions

Visualitza l'encontre de Carme Peris i Alba Teresa, i analitza:



L'exili valencià
Entra a encontresdexili.org
En l'apartat "mapa" selecciona un dels països.

Ara respon a les quatre preguntes de baix amb
la informació d'aquesta pàgina i la que pugues
trobar a Internet.

En quin continent es troba aquest país? 
 Quin era el seu context d'acollida cap als
espanyols?
Selecciona alguna de les persones exiliades
a eixe país i resumeix la seua història
 Sabies que es van refugiar persones
valencianes a aquest territori? Què penses
al respecte?

1.
2.

3.

4.

Curiositat, investigació i aprenentatge


