Oferta d’Activitats didàctiques

VISITA CONJUNTA MhiC+RapM
(Museu d'història de la immigració de Catalunya +
Refugi antiaeri de la placeta Macià)

DESTINATARIS: E.Primària, 1r i 2n cicle ESO, Educació Secundària Postobligatòria,
Batxillerat. Centres d'adults, Educació Especial.
OBJECTIUS: Fomentar la comprensió del fet migratori emmarcant-lo en el naixement
de certs barris de la vila, durant determinats moments històrics correlatius:
migracions anteriors i posteriors a la Guerra Civil, la creació dels barris obrers
adrianencs, el barraquisme de la postguerra.
Promoure la reflexió envers les diverses onades migratòries del segle XX a Sant
Adrià de Besòs, i la seva incidència als canvis socials i arquitectònics de la vila.
PROGRAMA: Visita al Refugi antiaeri de la placeta Macià (RapM), desplaçament
comentat* fins el MhiC, passi del documental Els nens de Pla de Besòs al Museu
de la Immigració, visita al vagó de tren del Sevillano**.
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(*) durant el desplaçament entre el Refugi i el Museu, s'expliquen la creació del barri
obrer de Sant Joan Baptista, les diverses funcions del Polidor abans i desprès de la
Guerra Civil, la creació del barri de barraques del Camp de la Bota i la seva
transformació en el barri de la Mina.
(**) cal tenir en consideració l'augment de les col·leccions permanents del MhiC amb
l'espai Migrar. Una visita conjunta que pretengui veure tot el que ofereix el MhiC
actualment s'allarga massa per un sol dia. Per tant, la visita conjunta inclou només el
Refugi antiaeri, l'audiovisual al Casal i el vagó del Sevillano del MhiC
CARACTERÍSTIQUES: Les exposicions permanents del Refugi i del Sevillano
garanteixen que qualsevol persona, amb discapacitat o sense, rebi la visita en
igualtat de condicions.
MATERIAL DIDÀCTIC: El Museu disposa d'un material didàctic a l'entorn del viatge
migratori en el tren, que s'ofereix als mestres al moment de fer la reserva per si volen
realitzar activitats a l'aula amb anterioritat o posteriorment a la visita.
CALENDARI: Aquesta activitat es durà a terme al llarg del curs escolar a petició
prèvia dels centres educatius.

LLOC: Refugi antiaeri de la placeta Macià (RapM) i Museu de història de la
immigració de Catalunya (MhiC).
ORGANITZACIÓ: MhiC i RapM
CONTACTE I RESERVA: MhiC: Carretera de Mataró, 124
Sant Adrià de Besòs
Jordi Vilalta / Imma Boj
Tel. 93 381 26 06 / 600 494 375
mhic@sant-adria.net / www.mhic.net
RapM: Placeta Macià, s/nº Sant Adrià de Besòs
Jordi Vilalta jvilalta.pmi@gmail.com
Tel. 609 033 867

