
Objectius

 Afavorir el procés d'integració de l'alumnat nouvingut.
 Comprovar la composició demogràfica actual de Catalunya amb el seu percentatge de persones 

nouvingudes.
 Valorar les migracions com un fet enriquidor per a totes les persones: les que deixen el seu país 

i les que acullen les que vénen de fora.
 Comparar les seves històries amb les dels immigrants dels anys seixanta. 
 Conèixer diverses fonts a partir de les quals es poden obtenir dades històriques

Descripció de l’activitat 
 
L'alumnat reflexionarà sobre la seva pròpia experiència com a emigrant. Farà una cerca a l'IDESCAT 
sobre el nombre de persones residents d'origen de fora d'Espanya i, amb les dades obtingudes, farà 
unes gràfiques que haurà  d'interpretar.
Al Museu  observarà els testimonis exposats i els contrastarà amb les seves experiències.
A l'aula sintetitzarà en un guió per a una entrevista els coneixements i les emocions que l'activitat hagi 
generat.  Les  entrevistes  s'enregistraran  i  serviran  per   explicar  als  companys/nyes  les  seves 
impressions.

Fonts i recursos emprats 

Fonts documentals (estadístiques actuals).
Museu de la hª de la immigració de Catalunya ubicat a Sant Adrià de Besòs  (http://oliba.uoc.edu/mhic/ )

Temporització

5 sessions ( 2 abans la sortida, una per a la sortida i dues més posteriors).

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta va adreçada a l'alumnat de tercer i/o quart d'ESO  nouvinguts de l'Aula d'Acollida.

Aspectes didàctics i metodològics 

El Museu d'història de la immigració a Catalunya comprèn exposicions temporals i el Centre de docu
mentació del MhiC .  A més a més, disposa de dues  exposicions permanents: El Sevillano, Barcelona-
Terme i l’espai Migrar. El Sevillano és un vagó d’un tren en què molts immigrants van viatjar cap a Ca
talunya, i l’espai Migrar, ubicat al jardí del Museu, comprèn quatre àmbits: migrar, fronteres, arribada  
i assentament.

És un projecte museístic  que es va fent amb l'aportació de totes les persones que hi volen deixar la 
seva experiència.
Per això  trobo que és una bona oportunitat per a l'alumnat de l'Aula d'Acollida  realitzar aquesta visita.  
Per a ells és un lloc on poder compartir experiències i opinions, fer comparacions i, en definitiva ,  
entendre el present de ciutadans del lloc on vivim.
L'element més motivador per a l'alumnat és la possibilitat de participar en la base del museu virtual 
amb aportació del grup.

Proposta d’activitats

1- Abans de la sortida

A- Activitat de motivació

( activitat individual )
Es repartirà a cada alumne/a dues cartolines de dos colors diferents. En les d'un color hi escriuran dos 
aspectes del seu país que siguin diferents a aquest i en l'altre color hi escriuen dos aspectes que siguin 
iguals.

1

http://oliba.uoc.edu/mhic/


( activitat de tot el grup )
Després es posarà en comú i es realitzarà un mural on es reflecteixin els aspectes diferents i similars 
entre les cultures.

B- Activitat a l'aula ( activitat per parelles ): 
Buscaran dades sobre la immigració a la web d’'IDESCAT, a partir d’unes preguntes pautades . 

2- Durant la sortida                  

( activitat  individual )
L'alumnat haurà  de completar un qüestionari  bàsicament amb l’objectiu de trobar semblances i 
diferències entre els dos processos migratoris : aquell del qual ens informa l’exposició i el que han 
viscut ells/es.

3- Després de la sortida

( activitat de tot el grup-classe )
Es posarà en comú del treball realitzat en el Museu de la immigració de Sant Adrià.

( activitat per parelles ):
Després prepararan un guió d'entrevista amb el títol “Història de la meva migració”. 

Cada parella es farà mútuament una entrevista que s'enregistrarà. Es pot valorar la possibilitat de 
donar-la a conèixer  durant la diada de Sant Jordi a la resta de la comunitat educativa . L'entrevista 
s’ha de fer en primera persona.

Aquestes entrevistes es poden fer arribar al Museu.

A la fitxa de treball de l’alumnat hi trobareu el desenvolupament de les activitats proposades.

Competències, continguts, procediments/habilitats que es treballen de forma destacada
 
Competències bàsiques

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual:preparació i enregistrament CD
 Tractament de la informació  i la competència digital:cerca a la Xarxa dades estadístiques.
 Competència matemàtica :realització  i interpretació de gràfiques, calcul de percentatges.
 Autonomia i iniciativa personal:preparació guió i realització enregistrament.
 Social i ciutadana: valorar la multiculturalitat.

Continguts 
 Recuperació de la memòria migratòria
 Treball de les fonts orals.
 Transformacions urbanístiques , socials,  econòmiques i culturals provocades pels moviments 

humans.

Processos
 Observació
 Anàlisi de fonts primàries (imatges, objectes)i secundàries (dades estadístiques, gràfiques)
 Identificació d'espais geogràfics
 Visita
 Exposició oral.

Altres documents

El material per a l’alumnat el trobareu en aquest aplicatiu amb aquest nom i extensió

mat_alumnat_museu_immigració_cat.doc

Web del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya:  http://www.mhic.net/

Fulletó informatiu : http://oliba.uoc.edu/mhic_joomla/images/MhiC.pdf

Adreça d’IDESCAT: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=272
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