Catalunya immigrada
EDUCACIÓ INTERCULTURAL




Reconèixer els propis orígens i prendre consciència de que Catalunya és un
país des d’on moltes persones van emigrar al llarg del segle XX
Observar els processos migratoris com a fenòmens positius i enriquidors
considerant que no són nous
Generar empatia cap a las persones refugiades, immigrades o cap als membres
de minories

Un número indiferent de persones a partir de 10 anys

Mapamundi i mapa de la península ibèrica. Agulles de diferents colors i bolígrafs.
Fotocòpies del annex segons número de participants

50 minuts

De manera individual, cada participant investiga l’origen dels seus pares, avis i besavis; així
com dels seus oncles, cosins i germans. S’anota la informació en un quadre on s’indiqui el
grau de parentesc, lloc de naixement i de residència actual. (veure annex)
En grup, cada alumne indica en un mapa del món i en un altre de la Península Ibèrica els
llocs de naixement i de residència dels seus familiars i de sí mateix. Es diferència
expressament les dades de naixement i residència amb agulles de diferent color.

Motivar el diàleg entre los membres del grup/classe per interpretar la representació
d’orígens i moviments en els mapes.
Per què va haver-hi membres de les vostres famílies que van abandonar el seu lloc de
naixement? Qui formaria ara el grup, si els vostres avantpassats no haguessin emigrat a
Catalunya? Què penseu de que s’estableixin barreres per detenir la necessitat d’algunes
persones de refer la seva vida en un altre lloc? Si alguna vegada heu pensat en marxar a
l’estranger com us agradaria que us acollissin?
Si l’educador/a ho considera oportú, pot motivar l’extracció d’informació sobre les nostres
diverses arrels amb l’objectiu de revitalitzar la memòria històrica de la comunitat.

Esta activitat pot ampliar-se amb un anàlisis històric de las causes dels moviments
migratoris a Catalunya durant el segle XX o repassant els continus moviments migratoris
que s’han produït en la historia de la humanitat des de la prehistòria.
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Activitat extreta de la guia Sanduk: Guia per a la formació d’educadors i educadores
en interculturalitat i immigració, (www.entrecultures.org/04_calidos/04_sanduk.htm)
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