
Històries de migració d’ara i d’abans

Objectius

 Descriure els moviments migratoris actuals, identificar-ne les causes i indicar les conseqüències 
que se’n deriven.

 Identificar les causes i les conseqüències dels moviments migratoris que es van produir a l’Estat  
Espanyol durant el segle XX.

 Prendre consciència de la dificultat que suposa el fet migratori.
 Identificar la contribució  econòmica, social i cultural de la població immigrant, d’ara i d’abans, a 

Catalunya.
 Contribuir a crear una ciutadania més comprensiva, més tolerant amb la diversitat i més solidària.
  Analitzar i interpretar fonts d’informació. 

Descripció de l’activitat 

L’alumnat elaborarà una sèrie d’activitats abans, durant i després de la sortida realitzada al MuseuAbans 
llegiran  testimonis  d’emigrants,  analitzaran  dades  sobre  moviments  migratoris  a  l’Estat  Espanyol  i  
visitaran la web del museu. Durant la visita faran les activitats dissenyades pel propi museu, i després 
elaboraran un qüestionari i realitzaran una entrevista a una persona que hagi protagonitzat una migració, i  
a partir de la informació obtinguda redactaran un text narratiu.

Recursos emprats 

 Mapes i taules de dades sobre moviments migratoris actuals i del segle XX.
 Testimonis escrits i orals de persones que han protagonitzat una història de migració. 
 Fotografies sobre l’arribada i la ubicació d’immigrants ara (pasteres, cayucos, avió, barris, ..) i abans  

(tren, estacions, barraques, barris, ...).
 Web MHIC : http://www.mhic.net/
 Algunes seqüències del documental “  El tren de la memoria “ sobre l’emigració a països europeus 

(especialment a Alemanya) de milers d’espanyols durant el franquisme. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-tren-memoria/1550681/

Temporització

 4 o 5 sessions per treballar les activitats prèvies a la visita al MHIC.
 1 hora per donar pautes per a elaborar el qüestionari per recollir històries de migració.
 Dues o tres hores per comentar a classe les històries de migració que han recollit.
 Donar dues setmanes a l’alumnat perquè pugui fer l’entrevista.

Alumnat a qui s’adreça especialment

És una activitat per a les Ciències Socials de 2n d’ESO, vinculada a l’estudi de la  demografia que es fa en  
aquest curs. Recomano fer-la el tercer trimestre; és a dir fer a inici de curs els continguts d’història i  
deixar la geografia per al 3r trimestre. Alguns centres educatius treballen la demografia a 3r d’ESO, és un 
moment òptim, també,  per fer aquesta activitat.

Aspectes didàctics i metodològics 

En la descripció de les activitats ja s’han fet algunes indicacions.  El treball d’aula es pot fer en grup,  
però recomano que l’entrevista a un immigrant, d’ara o d’abans, sigui individual.

És mol interessant i educatiu apropar l’alumnat a la història familiar; i també als immigrants actuals, que 
coneguin la vida que han deixat en el seu lloc d’origen, les seves pors i il·lusions, les seves expectatives ii  
perspectives de futur. 
Les activitats proposades són les següents: 
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a) Abans de la visita

 A partir de la lectura de fragments de testimonis de persones que vam emigrar -a mitjans del segle XX  
o  en  les  últimes  dècades-  elaborar  un  esquema sobre  les  causes  i  conseqüències  del  moviments 
migratoris.   Cal que l’alumnat identifiqui, a través dels testimonis que ha llegit, les causes de les 
migracions.  I,  també,  que  comprovi  que  les  motivacions  i  els  sentiments  que  produeixen  en  les 
persones que les protagonitzen són similars ara i abans. Ha de permet treballar la desigualtat social 
com una de les causes més importants dels moviments migratoris.

 A  partir  de  les  aportacions  de  tothom,  elaboració  conjunta  d’un  esquema  sobre  les  causes  i 
conseqüències dels moviments migratoris, tant per les zones emissores com per les zones receptores 
d’immigrants. El professor/a ha d’utilitzar aquest moment per treballar els conceptes de desigualtats 
socials,  diversitat  i  riquesa  cultural,   convivència,   integració,  tolerància,  respecte  i  gestió  del 
conflicte, ...

 Escoltar un reportatge radiofònic  de RNE : “  Movimientos migratorios en España: del éxodo a la  
acogida “  (  57’44”  )  sobre  els  moviments  migratoris  a  l’Estat  Espanyol  ara  i  en  el  segle  passat 
(especialment durant l’època del “ desarrollo “).  Quan s’estudien les migracions és molt important 
introduir la perspectiva històrica –la memòria-  ja que, com hem indicat, entre les migracions del 
passat  i  les  actuals  no  hi  ha grans  diferències  quant  a  motivacions,  dol  migratori,  reagrupament 
familiar, treballs realitzats, ... L’alumnat ha d’entendre que Espanya ha estat tradicionalment un país 
d’emigrants i  que només en les últimes dècades és un país d’immigrants (de fet les dades de les 
últimes setmanes ens tornen a parlar d’un saldo migratori negatiu). Ha de comprovar que el que ara 
estan protagonitzant persones procedents d’altres continents fa unes dècades ho van protagonitzar 
persones de Catalunya o de la resta de l’Estat Espanyol. Que possiblement els seus avis o besavis van 
marxar del seu lloc d’origen pels mateixos motius que ho han fet els immigrants actuals;  que van  
viure en els mateixos barris on ara es concentra la major part de la població immigrant;  que van 
compartir pisos;  que van patir fins que es van adaptar a la nova ciutat o fins que es van poder 
reagrupar amb la seva família;  que van lluitar per millorar les condicions del barri on vivien, que  
venien amb maneres de viure i de relacionar-se diferents i que es van haver d’adaptar a la nova  
realitat, ... 
Aquest treball present-passat ens ha  de servir per treballar el respecte, el diàleg, la convivència, ...  
Fer memòria, recuperar aquestes vivències del passat segur que ens ajudarà a construir un present i  
un futur més just.
Cal  insistir  en  què  Catalunya  històricament   ha  estat  un  territori  d’acollida  i  analitzar  les 
conseqüències que se’n deriven. 

 Presentació de la web del Museu. Convé plantejar: per què un Museu de la Història de la Immigració? 
Per què s’ubica al Barcelonès, en el territori de Sant Adrià però en els límits d’aquest municipi amb 
Barcelona, Santa Coloma i Badalona? Quin tipus de fonts, de documents es conserven en un museu 
sobre la immigració?  Observació d’alguns dels treball realitzats pels centres educatius i que estan 
penjats a la web.  També es pot convidar a classe  a alguna persona del MHIC perquè ens expliqui la 
funció d’aquest museu i les característiques del treball que realitza. 

b) Durant la visita
 Durant la vista l’alumnat realitzarà les activitats que proposa el MHIC.  Cal destacar l’itinerari pel  

vagó de El Sevillano, observant les imatges (mapes, fotografies), les dependències del vagó (capacitat 
de cada departament, seients, espai per equipatge, tipus d’equipatge ...) i escoltant els testimonis.

c) Després de la visita

 Elaboració d’un qüestionari i realització d’una entrevista a una persona que, ara o fa temps, hagi  
protagonitzat  una  història  de  migració.  És  convenient  decidir  a  classe  els  grans  eixos  de 
l’entrevista (el lloc d’origen,  la decisió de marxar, el viatge, l’arribada,  la  primera  feina,  el 
primer habitatge, la integració, la valoració del procés migratori,  ...) però que l’alumnat faci el  
qüestionari. No va bé que apliqui el qüestionari que ha fet un altre company/a o el professorat.

 No proposo   la realització d’un projecte d’història oral. Ara, en el context de les Ciències Socials  
de 2n d’ESO (matèria comuna, molts alumnes...) només proposo que cada alumne/a reculli, a  
partir del qüestionari i amb el mètode que li sembli més oportú, una història de migració.  

 Amb  les  respostes  l’alumne/a  ha  de  fer  un  text  narratiu.  Aquestes  històries  de  migració 
s’analitzaran  i  interpretaran  a  classe  i  es  recolliran  en  un  llibre  que  lliurarem  al  MHIC.  El 
lliurament es pot fer en l’institut o en el MHIC reunint durant un parell d’hores als entrevistats i  
als entrevistadors. He fet alguna trobada d’aquest tipus i ha estat molt interessant, una vivència 
molt rica.
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Continguts, competències i procediments que es treballen de forma destacada

Continguts :
 Descripció dels moviments migratoris actuals (dues últimes dècades).
 Tipologia dels emigrants, tenint en compte la formació, la situació laboral o política i l’àmbit de 

desplaçament.
 Anàlisi de les causes i les conseqüències dels moviments migratoris actuals.
 Estudi dels moviments migratoris a l’Estat Espanyol (finals segle XIX, segle XX i primera dècada XXI).  
 Catalunya, terra d’ acollida ara i abans.
 Presentació del Museu d’Història de la Immigració a Catalunya (MHIC).

Competències :
 Competència en comunicació lingüística:
 Competència social i cultural

Procediments:
 Anàlisi  i  interpretació de fonts  històriques  primàries  i  secundàries:  textos,  fotografies,  testimonis 

orals, dades, mapes, ...
 Observació directa.

Documents adjunts 

Fitxa de treball per a l’alumnat

El trobareu a l’aplicació ARC amb aquest nom: mat_alumnat_immigracio_ara_abans.doc

Altres documents

Reportatge radiofònic (  aquests enllaços l’alumnat també els té en la seva fitxa de treball ):

http://www.rtve.es/a lacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-movimientos-migratorios-
espana-del-exodo-acogida-06-06-09/520256/

El text narratiu

      http://pepblai.eresmas.net/pelc/395/index.html

Testimonis

testimonis.pdf  ( el trobareu en aquesta aplicació  ).

Webs de consulta:

http://sites.google.com/site/geografiallges/8-estructura-de-la-poblacio-i-moviments-migratoris

http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-poblacion/causas-migraciones.html?
x=20070417klpgeogra_58.Kes&ap=1

http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-poblacion/efectos-migraciones.html?
x=20070417klpgeogra_62.Kes

http://www.cincodias.com/articulo/economia/espana-registra-emigrantes-inmigrantes-causa-
crisis/20110701cdscdieco_7/
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