
ARC-CERES

La immigració a debat

Objectius

 Relacionar  l’índex  de  fertilitat  de  Catalunya  amb  la  necessitat  d’acollir 
nouvinguts a Catalunya. 

 Buscar el percentatge de població immigrant a Catalunya.
 Enumerar les raons que porten a les persones a deixar els seus llocs d’origen 

per començar una nova vida a una altra ciutat, país...

Descripció de l’activitat 
 
L’anàlisi d’una notícia de premsa ens servirà per introduir-nos en el polèmic tema 
de la immigració. La lectura de notícies i articles de premsa ens ajuden a entendre 
el món on vivim i a   formar-nos  una opinió crítica sobre els fets que passen al 
nostre entorn proper. En aquest cas ens permet relacionar directament els efectes 
de la crisi amb l’opinió que tenen els catalans del fenomen migratori.

Recursos emprats 

Article  de diari  de “el  Periòdico”  publicat  el  14 de març de 2011 en el  que es 
reflecteix la opinió dels catalans respecte a la immigració.

Temporització

Una sessió d’una hora. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Adreçat a alumnat de 2n d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

   El primer pas per realitzar l’activitat és la d’explicar que l’índex de fertilitat  de 
Catalunya és d’1.3. Tenint en compte que per la renovació de la població cal arribar 
a tenir un índex de 2,1 fills per dona, és necessari que arribin persones al nostre 
país.  El professorat  haurà de llegir la notícia de “el Periódico” que trobarà  en el 
següent enllaç: 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/meitat-dels-catalans-creuen-que-
massa-immigrants-940907 

El segon pas és entrar en aquest enllaç de la web d’Idescat per veure l’evolució del 
percentatge de població immigrant en els últims anys:

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0

Es treballarà en grups de 3. L’alumnat dintre del grup haurà de llegir atentament 
l’article del diari i entrar en la web d’Idescat per extreure les dades d’immigració a 
Catalunya per poder fer un  comentari, una anàlisi i un debat.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/meitat-dels-catalans-creuen-que-massa-immigrants-940907
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/meitat-dels-catalans-creuen-que-massa-immigrants-940907


ARC-CERES

Continguts,  competències i  processos  que  es  treballen  de 
forma destacada
 
Continguts:

1. El fenomen migratori a Catalunya.
2. Percentatge i nombre d’immigrants. Percepció dels catalans davant del fenomen 
en temps de crisi econòmica.

Competències:
1.Competència social i ciutadana.
2. Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ús del vocabulari específic.

Processos:
1. Debats i exposicions orals.
2. Anàlisi fonts primàries.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat 

Mat_alumnat_la_immigració_a_debat1_doc

Web de el Periódico:

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/meitat-dels-catalans-creuen-que-
massa-immigrants-940907

Web d’Idescat:

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0

Article d’opinió:

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0 

Blog sobre l’efecte positiu de la immigració : 

http://blocs.lamalla.cat/llegit/2010/05/27/lefecte_positiu_de_la_immigracio_qualifi

cada/ 

Itinerari

Itinerari Títol element Ordre
El  planeta  dels  7000 
milions
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http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0
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