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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
 

Abans de l’itinerari 

Amb la finalitat que els nois i noies (en el cas que sigui un grup escolar qui faci l’itinerari) 
coneguin prèviament el lloc que visitaran i el que poden veure-hi, proposem treballar els 
següents temes: 

• Treball al plànol (Fitxa 1.- El call dins la ciutat de Girona). Sobre un plànol del centre 
històric de Girona, es veu ombrejat el territori ocupat pel call jueu. Es tracta que, 
ajudats pel mestre, els alumnes identifiquin diversos espais i monuments de la ciutat i 
vagin acotant l’espai del call. 

 

• El poble jueu (Fitxa 2.- Inici de la història dels jueus catalans i gironins). El mestre pot 
fer referència a la història dels jueus a partir de la lectura o explicació del primer capítol 
del llibre La Girona jueva. El Call: “Els jueus de Girona. Traces de la seva història”. 

 

Durant l’itinerari 

• Durant l’itinerari, els alumnes poden omplir la fitxa 3 resseguint sobre el mapa el camí 
que es va recorrent. 

 

• És aconsellable que, durant l’itinerari, els alumnes portin paper i llapis per anotar les 
dades més rellevants que se’ls expliqui, ja que, posteriorment, els podrà servir per 
completar les fitxes. 

 

Després de l’itinerari 

La resta de les fitxes es poden fer a l’aula, amb l’ajuda de les notes agafades durant 
l’itinerari. 

• Fitxa 4.- Els jueus: 600 anys a Girona 
• Fitxa 5.- L’organització social 
• Fitxa 6.- L’espai físic i urbà: el call 
• Fitxa 7.- La vida comunitària 
• Fitxa 8.- Les professions i l’activitat laboral 
• Fitxa 9.- La vida cultural. El Museu d’Història dels jueus 
• Fitxa 10.- Impressions 
 

Important: Us agrairem que, un cop contestada l’última fitxa (Fitxa 10), ens la retorneu a 
La Caseta de la Devesa. Amb el conjunt de respostes rebudes, procedirem a fer un 
buidatge i un estudi sobre quina és la visió sobre el call jueu de la ciutat de Girona que 
tenen els alumnes que el visiten. 
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