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LES MIGRACIONS
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Objectius:
1. Conèixer el concepte migració o moviment migratori.
2. Aplicar correctament els conceptes d'emigració i immigració.
3. Associar les diferents causes de les migracions a cada moviment migratori.
4. Enumerar els diferents tipus de migracions segons el tipus de desplaçament, la
durada i la forma com es duen a terme.
5. Analitzar els moviments migratoris en l’actualitat.

Causes

Tipus

Migració

Les migracions avui

Continguts:
1. Saber què significa migració o moviment migratori.
2. Diferenciar els conceptes d'emigració i immigració.
3. Conèixer les diferents causes de les migracions.
4. Relació dels diferents tipus de migracions segons el tipus de desplaçament, la
durada i la forma com es duen a terme.
5. Anàlisi dels moviments migratoris en l’actualitat.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Emigració.
2. Immigració.

Situació de la realitat

Relaciona amb fletxes la imatge que correspon a
cada causa migratòria.

Econòmiques
Polítiques
Religioses
Culturals
Recreatives

1. Èxode rural.
2. Migracions internacionals.
a) De sud a nord.
b) D'est a oest.
c) Des de les excolònies.
3. Migracions pendulars.

Les migracions

Activitats de tipus de migracions

Tipus de migracions

Econòmica

Interiors

Política

1. Segons el desplaçament
Exteriors

Temporals

Religiosa

2. Segons la durada

Estacionals

Definitives

Cultural
Controlades

Voluntàries
Clandestines

3. Segons la forma

Recreativa

Forçoses

Activitat de causes

Les migracions

Escriu quina és la causa i el tipus de migració que es
produeix en cada cas.

Tipus de migracions

Digues si les següents afirmacions sobre "Les migracions
avui" són vertaderes (V) o falses (F).

v

F

L'èxode rural és l'abandonament del camp per anar a viure a les ciutats.

La Patrícia marxa del seu país per treballar
a Suïssa.
La Patrícia, una noia catalana, se'n va a
Anglaterra per acabar els estudis.
La Patrícia és andalusa i va de vacances als
Estats Units.
La meva cosina andalusa és a Barcelona
amb una beca Erasmus durant aquest
segon semestre.
El president Tarradellas es va haver d'exiliar
a França fins el final de la dictadura
franquista.
La Patrícia és andalusa i treballa en una
escola de Barcelona.

L'èxode rural és un fenomen migratori vinculat amb la industrialització.
Les migracions de sud a nord són aquelles que fan referència al moviment de població
des dels països pobres als països rics.
La causa principal de les migracions de sud a nord és la recerca de feina.
Un ciutadà de Romania que ve a Catalunya en busca de feina l'inclouríem en les
migracions de les excolònies.
A Espanya només es dóna el fenomen de les migracions des de les excolònies.
Les migracions pendulars són aquells moviments que es produeixen diàriament des del
lloc on es viu fins al lloc on es treballa o s'estudia.
Avui en dia, la ciutat s'ha convertit en centre d'oci i de negocis.
Actualment, la gent marxa a viure als afores de la ciutat o en poblacions properes a
causa, principalment, de l'elevat preu de l'habitatge.
Les migracions pendulars, majoritàriament, es produeixen des del centre de la ciutat cap
a la perifèria.

Activitat de tipus de migracions

Activitat de les migracions avui
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A la següent taula posa el nom dels/de les companys/es de la classe, i en el cas de que
siguin immigrants, quina és la causa i el tipus de migració que han portat a terme.

Completa el mapa conceptual següent:
Alumne/a

Nom pare/mare

Causa i tipus de migració

MIGRACIONS

en funció de

CAUSES

AVUI

poden ser

poden ser

1.

1.

segons

2.

2.
Forma

1.

3.

4.

5.
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2.
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b)

3.

c)

2.

3.

Recreativa

Repassem

Pendulars

Activitat final
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