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l.PRESENTACIÓ.

La decisió de la fusió de les escoles de Vic que va prendre l'Ajuntament l'any 1997 va

ser la resposta municipal a la concentrado de població immigrada en dues escoles

situades al centre. La ciutat vivia, des de l'any 1993, aquesta situació com un problema.

Les dues escoles publiques del centre de Vic anaven perdent població autóctona i

esdevenien escoles gueto, ja que per la zona on s'ubicaven eren els centres escolars que

el coHectiu d'immigrants instal-lats en la zona antiga de Vic tenia mes properes al seu

lloc de residencia. La concentrado de població va derivar en un conflicte social

important a partir del moment en qué les escoles tríades per les famílies immigrades

eren escoles rebutjades peí coHectiu autócton. La proposta de reequiíibrar la població

de procedéncies geográfiques i culturáis diferents en totes les escoles de la ciutat va ser

una acció política del consistori per afavorir la convivencia a la ciutat i promoure la

relació i el contacte entre els diferents coHectius culturáis.

La recerca ha seguit el procés de fusió amb Tobjectiu d'explorar les repercussions

organitzatives, educatives, sociológiques i de política educativa que-*ha- comportat

aquesta decisió; i s'ha centrat en recollir les diferents veus deis agents educatius i

socials implicáis en el procés de fusió: mestres, pares, infants immigrants i autóctons,

professionals del món educatiu coneixedors de la situació escolar de Vic administrado

municipal, i altres autoritats educatives. L'abast de l'estudi ha anat mes enllá del

seguiment del prócés^de fusió de les 4 escoles implicades, ja que la decisió política

traspassa els murs de la institució escolar i repercuteix en la configurado del mapa

escolar de la ciutat, en la percepció social i en la projecció externa del clima de

convivencia entre diferents coHectius culturáis de la ciutat. Visualitzar les dimensions

socials, polítiques i educatives de la decisió que es va posar en marxa durant el curs

1997-98, que durant el curs 2000-2001 va acabar en un deis centres i durant el curs

2001-2002 en l'altre, pretén obrir reflexions sobre el paper educador de l'escola en una

societat multicultural.

2. APROXIMACIÓ CONCEPTUAL.

Les societats europees son cada vegada mes multicuíturals, com a exemple l'any 2001

es varen comptabüitzar 30 nacionalitats diferents a la ciutat de Vic . Aquesta dada ens

Informado facilitada per l'Ajuntament de Vic. Juny de 2001.



permet afirmar que l'homogeneitat cultural deis seus membres no és possible, dones els

referents culturáis i les possibilitats socioeconómiques de la població de la ciutat son

molt diferents. És necessari, per tant, trobar noves maneres de relació entre tots els

actors socials que participen en una comunitat.

Des d'aquesta perspectiva, l'aproximació conceptual que fem del terme "cultura" és

extensa, dinámica i adaptativa i considerem el terme "identitat cultural" com un procés

dinámic en el qual el que és substantiu del canvi és la constant interacció amb les altres

comunitats, altres realitats i altres maneres de viure (Lluch i Salinas, 1996). En aquests

intercanvis, les respostes de la societat d'acollida cap a les minories s'articulen a

Tentorn de diferents estratégies de relació segons els objectius que es proposin:

d'integració, d'assimilació, o de separació. Les respostes d'integració passen peí

reconeixement de Inexistencia de dos a mes grups amb característiques culturáis

diverses (la majoria i les minories) que interactuen en una mateixa estructura social. Les

respostes d'assimilació proposen l'absorció d'un grup per un altre, és a dir, la

desaparició de la minoría com a tal. Les respostes de separació passen per conviure en

un mateix territori sense interactuar. • - • - -w

D'altra banda si analitzem les estratégies que les minories étniques posen en marxa per

establir relacions amb la societat de destí, aqüestes s'articulen a l'entorn de les

possibilitats següents:

- "RéíSuig provocat per la desorientació davant de la nova situació amb

replegament defensiu a la identitat cultural previa.

- Adhesió instrumental o pactada quan s'incorporen sois els elements de la cultura

receptora que revesteixen utilitat de subsistencia.

- Adhesió cultural ambivalent que oscil-la entre ambdós referents culturáis: el de

la minoría i el de la societat receptora

- Rebuig racionalitzat i oblit de la cultura d1 origen substituida per les noves

experiéncies culturáis.

Fins ara, en pocs casos es contempla la possibilitat que les minories étniques com a tal

aportin el seu bagatge a la societat d'acollida, ja que aquesta té tendencia a considerar-

se completa i estable. (Juliano, 1993)



Davant d'aquest fet, rescola s'enfronta al repte de trencar els models uniformitzadors

que va heretar de la tradició il-lustrada per donar respostes a una societat cada cop mes

diversificada. L'estudi de la fusió de les 4 escoles de la ciutat de Vic és un treball que

analitza les decisions i l'actuació en el dia a dia de dues escoles davant de la realitat

cultural canviant. Segons Davies2, les diferents maneres de veure la inserció de les

miñones en la societat global produeix resultats diversos peí que fa a estratégies

escolars. L'escola promou diferents respostes possibles davant la situació social del

multiculturalisme. Aqüestes son:

1. Procurar igualar les oportunitats socials deis infants deis diferents grups étnics

augmentant la competencia en la cultura dominant.

2. Centrar l'interés en fer conéixer i valorar les diferencies culturáis com a

mecanisme per contrarestar la discriminació.

3. Proposar-se com a objectiu institucional defendre i desenvolupar el pluralisme

cultural en la societat. (Gibson, 1984)

Les tres respostes possibles parteixen d'ideologies que entenen la relació entre cultures

de formes diferents. La primera opció es-fonamenta en una ideología d'educació

assimilacionista que té com a objectiu la socialització deis nens i nenes en una cultura

dominant que es pretén única i homogénia. La segona opció es fonamenta en una

ideologia d'educació multicultural en la mesura que es reconeix formalment la diversitat

cultural, ara bé, el tractament es centra en els aspectes mes externs i folklórics de les

"éxpressions culturáis. En els dos casos els enfocs reben la crítica de conduir, encara que

sigui per camins diferents, a una mateixa conseqüéncia: la compartimentalització de les

cultures, l'abséncia d'intercanvis i l'aíllament cultural. La tercera opció es fonamenta en

la perspectiva de reducació intercultural que té com a objectiu establir un marc de

relacions on es facilita la interacció cultural en un pía d'igualtat. Des d'aquest punt de

vista, la perspectiva de reducació intercultural s'ha de situar no sois en el marc d'un

projecte pedagógic, sino que ha d'esdevenir un projecte social. Valorem que la

tendencia ens ha de menar a la perspectiva de desenvolupament mes pluralista i oberta,

sense oblidar la funció compensatoria i d'accés a la igualtat d'oportunitats que l'escola

ha de garantir a tots els nens i nenes que educa.

Citat a Juliano (1993:42).



Algunes dimensionspresents en la comunicado intercultural

La relació entre les diferents cultures es concreta en la comunicació intercultural, i

concretament les escoles que han participat en la recerca esdevenen entorns on és

present aquesta comunicació intercultural.

En la comunicació intercultural moltes vegades el llenguatge comú és ambigú, precari o

no es domina amb la mateixa competencia lingüística i comunicativa pels diferents

participants de la situació educativa. En aqüestes situacions, el clima comunicatiu i

d'acollida que s'assoleix a través del llenguatge gestual, Taféete en el tráete, Texpressió

facial...és tan important, o mes, que les competéncies cognitives, per aconseguir un

clima comunicatiu cálid i segur per a aquells que es troben en un context difícil de

comprendre i abordar. Segons Gudykunst (1995)3 un deis principáis problemes en la

comunicació intercultural és el control de l'ansietat. En la mesura en qué la situació

resulta complexa genera, normalment, sentiments d'insatisfacció que pot provocar un alt

nivell d'ansietat Davant d'aquesta situaeió'es donen tres tipus de respostes diferents:

- Es renuncia a la comunicació, obviant el contacte amb la persona de diferent

procedencia cultural. En aquesta situació l'ansietat desapareix.

- Es produeix un esforc constant per la precisió de significáis atribuíts, insistint en la

clarificado deis missatges. En aquesta situació, l'ansietat creix paulatinament.

- Es busca la comprensió mínima necessária i s'accepta l'existéncia de~~'certa

ambigüitat en gran part deis continguts abordats en la comunicació. Aquesta situació

permet un control notable de Pansietat i manté la motivació de les parís.

Es aquesta darrera opció, la que permet mantenir una intensitat comunicativa sense que

aixó suposi un increment en el nivell d'ansietat que distorsioni la comunicació.

Segons Carbonell (1997) les actituds básiques per a un educador intercultural passen peí

coneixement i reconeixement de la cultura de Taltre, a l'hora que cal desculpabilitzar i

desangoixar el professorat sensible a aqüestes situacions. La sensibilitat enfront de la

diversitat cultural es concreta en replantejar que concepcions culturáis com el temps, el

seu aprofitament, el valor de la puntualitat, la planificació i la previsió de les actuacions;

la importancia i ordenament de l'espai, la seva funcionalitat; la relació entre persones, la



distancia óptima en la relació entre persones de diferents cultures..., son convencions

culturáis que no teñen validesa universal i que cal situar en cada cultura per comencar a

negociar el conflicte intercultural, trobar un consens, i evitar justificar que cada grup

cultural es quedi amb la seves concepcions plantejant que son inamovibles i

innegociables per cap de les dues parts.

Els educadors interculturals necessiten de la capacitat de contrastar i qüestionar

permanentment els esquemes de referencia a partir d'una actitud d'obertura, sense

reserves a la realitat. Una actitud que suposa una capacitat d'escoltar i d'intervenir amb

el máxim de respecte. I aixó passa per coneixer l'altre i peí coneixement d'un mateix,

sense donar per suposats els valors propis i els nostres modes de conducta. L'educació

intercultural passa peí compromís deis educadors i de la comunitat educativa en la

reivindicació de justicia social i económica per a tots els ciutadans a l'hora que es

treballa peí reconeixement deis respecte de tots les persones en la quotidianitat. Per

treballar a 1'escola cap a aqüestes dues dimensions, 1'educador/a esdevé el responsable

de fer emergir les relacions de dominant-dominat que s'estableixen entre cultura

majoritária i minoría culturalra-fi-d'aconseguir que el grup majoritari estigui disposat a

acceptar en el mateix pía d'igualtat social al grup minoritari per a Tassoliment de la

igualtat d'oportunitats entre tots els integrants de la comunitat educativa.

L 'educado intercultural a I 'escola

Des de la perspectiva de la comunicado intercultural, Peducació intercultural es

planteja abordar les cultures de contacte, els mecanismes de cooperació i de conflicte

construits per les condicions socials en les quals els contactes majoria-minoria teñen

Uoc (Carrasco, 2000). Al llarg de la recerca utilitzem els terme "autócton" per referir-

nos a la població que porta diferents generacions vivint a Catalunya i que son

beneficiaris de tots els drets humans i socials que gaudeixen aquells que están vinculáis

al territori a través de la nacionalitat i el terme "immigrant" a la població que encara no

és beneficiaría deis drets humans i socials que gaudeix la població autóctona.

L'educació intercultural implica i beneficia a tots els subjectes en els seus plantejaments

i realitzacions, pero també hauria de preveure i organitzar determinades actuacions

Citata Del Campo (1999: 52).



enfront de la diversitat cultural per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats4 pels

membres de les minories culturáis desfavorides, que fracassen sovint en el sistema

formal d'educació. Per aixó l'educació intercultural ha de teñir (pero no exclusivament)

aspectes compensadors. (Carbonell, 1997:130).

L'educació intercultural, segons Pajares (1998) s'está abordant a partir de la introducció

a les escoles de visions mes favorables de les cultures d'origen de la immigració,

superant visions etnocéntriques del sistema educatiu i potenciant en ralumnat majoritari

actituds positives cap a les persones que procedeixen d'altres cultures tal com la

valoració positiva, l'interés per conéixer i per relacionar-se amb l'altre. Les actituds

positives també es poden promoure a partir d'un coneixement mes alt de les cultures

deis grups immigrats, un ensenyament no etnocéntric de la historia i una valoració mes

elevada deis avéneos artístics, científics i culturáis deis paisos del Sud. Des d'aquesta

perspectiva seria important educar ralumnat majoritari en una societat on la diversitat

és important i fa possible que els infants d'altres procedéncies culturáis se sentin segurs

i partíceps d'una comunitat que també és la seva. Des d'aquest plantejament és

necessari fomentar i^scíitud crítica en els educadors i educands cap a les característiques

de qualsevol manifestació cultural que permeti analitzar de forma profunda, mes enllá

deis trets folklórics mes superficials, la construcció de les contradiccions culturáis

presents en les diferents cultures. És important aprendre a contrastar les pautes culturáis

amb els drets humans desenvolupant els conceptes de Ilibertat, igualtat i solidaritat.

L'educació intercultural, segons Ros (1993), es concreta en el centre en diferents criteris

que afecten el projecte educatiu d'un centre en la seva totalitat. Alguns deis criteris que

considerem mes importants i que comentem a continuació son els que están vinculats al

compromís de l'actuació de Pequip docent dins del centre:

- Flexibilitat organitzativa del professorat amb la finalitat de proposar treball

cooperatiu inter i intracicles.

- Flexibilitat organitzativa de 1' alumnat per respectar els diferents ritmes

d'aprenentatge, interessos i necessitats própies, per potenciar l'autoestima, etc.

Coordinació real del professorat per crear un ambient d'estabilitat peí que fa a

pautes de funcionament dins del centre, a criteris en projectes educatius i curriculars.

4 Cal remarcar que Espanya va subscriure, l'any 1990 la convenció deis Drets deis Infants de 1989, en la
qual s'especifica aquesteom a un dret inqtlestionable.
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- Reforc de la tutoría com a eina per a l'autoconeixement i heteroconeixement,

l'autoestima i valoració de l'altre, la comunicació i dinámica de grups, el diáleg i la

gestió de conflictes, etc.

Importancia de la cultura viscuda pels infants com a element que permet vincular el

saber escolar i les metodologies d'aprenentatge a la diversitat quotidiana de les

situacions viscudes

- Connexió de la teoría amb la práctica a través de situacions educatives que explicitin

els ponts entres els referents teórics del coneixement i el saber práctic, i revalorado

d'aquest com una altra forma d'accedir al coneixement.

- Revisió deis materials utilitzats; identificació de continguts discriminatoris,

etnocéntrics, xenófobs o racistes.

- Implicado del centre en els moviments socials del barrí o entorn proper

- Potenciado de l'intercanvi amb altres realitats (correspondencia escolar, intercanvis,

viatges, camps de treball...)

Així, l'escola s'enfronta al repte de construir un curriculum intercultural que esdevingui

el mitjaneer-entre la cultura pública i la cultura experiencial de l'alumnat, que serveixi

de pont entre el que aporta Talumnat i el que aporta la Ínstitució escolar. Aixó significa

apropar-nos al coneixement des d'una perspectiva integradora que vagi mes enllá del la

fragmentado i aillament de les disciplines, tal com especifica Morin (2001): "Hi ha una

falta d'adequació cada vegada mes amplia, profunda i gran entre els nostres sabers -

separáis, esmicolats, compartimentats en disciplines- i d'altra banda el conjunt de

realitats o problemes cada cop mes plurídisciplinars, transversals, multidimensionals,

transaccionals, globals o planetaris. Qualsevol problema particular només pot ser

plantejat i compres en el seu context, i el context mateix d'aquest problema s'ha de

plantejar cada dia mes en el context planetari (...) El repte de la globalitat és dones a

l'hora un repte de complexitat En efecte, hi ha complexitat des del moment que els

diferents aspectes constítueixen un tot (l'económic, el polític, el sociológic, el

psicológic, l'afectiu el mitológic, son inseparables i teñen una trama interdependent

interactiva i interretroactiva entre les parts i el tot, el tot i les parts (...) El coneixement

pertinent és aquell que és capac de situar qualsevol informado en el seu context, i si pot

ser, en la globalitat en qué s'inscriu", Si transferim aquesta plantejament epistemológic

al coneixement escolar intercultural es concreta en comprendre la realitat des de prismes

culturáis diferents, problematitzar els continguts del curriculum comú i contextualitzar-

los; comprendre el món des de mirades culturáis diferents, qüestionar les visions
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estandarditzades i tópiques; reflexionar críticament sobre la cultura propia i sobre la deis

altres; diversificar els materials curriculars i generar actituds i vivéncies positives en les

relacions entre portadors de cultures diferents. (Besalú, 1999)

2.1. PARAULES CLAU.

Les paraules que definim a continuació son aquelles que hem utilitzat al llarg de

rinforme. Considerem important l'aclaríment terminológic per explicitar la perspectiva

teórica des de la qual el grup d'investigació entén aquests conceptes clau en la recerca.

Les paraules s'han definit per ordre alfabétic.

Assimilacionisme

- Subratlla exclusivament la unitat i cohesió de la comunitat nacional del grup

majoritari i dominant i rebutja qualsevol manifestació de diferencia. Des d'aquest

punt de vista la integració passa per I'assimilació de la cultura dominant del país de

destí, amb la fmalitat que les miñones immigrades siguin en aquesta.

Ciutadania

- Segons Benhabib (2000:95) el concepte sociológic de ciutadania es pot

descompondré en: identitat col-lectiva, privilegis de participació política i drets i

aspiracions socials.

El concepte de ciutadá en una sóciétát multicultural haurá de ser prou obert, dinámic

i plural per esdevenir un punt de trobada i integració . (Fundació Barusch

Spinoza:105).

- De Lucas (1994) relaciona el concepte de ciutadania amb el de nacionalitat i

estrangeria i parla de dos models a la Unió Europea: el model obert i polític en el

qual s'identifica nacionalitat i ciutadania ja que tots aquells que participen en la vida

col-lectiva del país i comparteixen els seus valors poden arribar a ser ciutadans, es

tracta d'incorporar la nació ais que s'han instaHat en el territori, mentre que el

model tancat relaciona el concepte de ciutadania amb Tordre étnic i cultural, i per

tant sois és ciutadá qui procedeix d'aquell territori. Els dos models poden ser mes

oberts o mes tancats segons la capacitat que tinguin els models de recollir les

manifestacions de relació i convivencia de les persones en la vida local.
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Cultura

- Cultura és el conjunt de relacions que l'home estableix amb ell mateix, amb els

altres éssers humans i amb la natura, resultat tant del tipus de formado que rep com

del conjunt de les accions que realitza. (Alegret, 1992:14)"

Incloem dins de cultura tot alió que pot ser aprés i per tant inclou 1'estil de vida

total, format per elements que poden ser adquirits socialment. Cal diferenciar la

superposició de termes per no confondre diversitat cultural amb desigualtats

econóraiques i culturáis deis diferents grups humans.(Fundació Barusch Spinoza)6

Diáleg intercultural

El diáleg intercultural implica comparado, contrastado d'aspectes culturáis, i per

tant exigeix coneixement de les diferents pautes culturáis. Per establir mecanismes

de diáleg intercultural amb la poblado immigrada s'ha de resoldre la situado

d'inferioritat de drets, de segregació laboral i la relativa marginado social que

viuen aquests col-lectius. (Pajares, 1998)

Discriminado - -...~*~w:r*.

- Infravalorado d'un grup (d'una classe de persones amb algún tret comú) per part

d'un altre (o altres) mes poderos tot generant comportament de segregació envers el

primer. Aquests mecanismes que poden ser legáis, moráis, visibles o indirectes,

impedeixen al grup discriminat accedir a certs ámbits o se li permet participar en

condicions desavantatjóses. Es basa en l'existéncia de categories classificatóries

superiors i inferiors i en la percepció externa deis trets d'un grup que esdevé classe

discriminada. La discriminado es fa efectiva sobretot en alió que suposa un estat de

competencia pels recursos socials: treball, habitatge, educació, sanitat, i participado

ciutadana. La discriminació és el mecanisme encarregat d'assegurar que la

inferioritat moral atribuida a una comunitat tingui una correspondencia en el pie de

les relacions socials. (Delgado 1998: 186)

5Citat aCarbonell(I997:61).
6 D'ara endavaní (FBS)
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Diversitat, diferencia i desigualtat

- La diversitat és una qualitat objectiva que teñen els múltiples éssers i objectes del

nostre entorn. Som nosaltres qui creem la diferencia amb la nostra valoració

d'aquella diversitat. Pero n'hi ha que son diferents, no tant per la seva diversitat

específica (mes o menys subjectiva, positiva o negativa, tácita o explícita) com per

la valoració que fem d'aquesta diversitat. Mentre que la diversitat és el fruit d'una

constatado, la diferencia és el producte de la nostra valoració (de la qual se'n

desprenen diferents tipus de discriminado. Convé estar alerta, dones, davant de

determináis discursos intencionáis i manipuladors que presenten la diversitat com el

contrari de la igualtat. El contrari de la diversitat, com ja se sap, és la similitud,

mentre que l'oposat a la igualtat no és la diversitat, és senzillament la desigualtat

(entesa com la negació o impossibilitat d'accedir a les oportunitats i recursos socials

i culturáis. (CarboneU, 1997)

Étnia

- La noció d'étnia en un sentit estríete serveix per designar un grup huma que es

considera diferent deis altres i vol conservar la seva • diferénoia.~Ara bé, en el

llenguatge quotidiá el terme étnia és utilitzat per designar exclusivament grups i

conductes que no son euroccidentals. (FBS: 24)

- Etnicitat seria el bagatge cultural d'un poblé que es pensa a ell mateix únicament en

front a la resta deis pobles, amb independencia que pugui, segons sigui el context,

englobar-sé "per a alguns propósits en unes altres unitats superiors, com TEstaVo.bé,

disgregar-se en altres inferiors, com a unitats territorials parcials o comunitats. El

contingut étnic seria aquest bagatge cultural, mes o menys ric, extern i dinámic,

mentre que aquest pensar-se a ell mateix en oposició a altres seria la identitat étnica.

(San Román, 1984:118)7

Etnocentrisme

- Cada poblé, al llarg del temps, ha tendit a pensar-se a si mateix com a dipositari

preferent de la vertadera religió, deis bons costums, de les institucions de govern

mes encertades i de la forma mes lúcida de veure el món: aixó és el que anomenem

Etnocentrisme, i és la base de la intolerancia i els recéis mutus. (Juliano, 1993/

7 Citat a CarboneU (1997: 58).
8 Citat a CarboneU. (1997: 64).
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Exclusió social

- Actitud que estableix la superioritat de la propia cultura per sobre de totes les altres i

en conseqüéncia pretén que sigui normativa per tota la població d'un territori.

- Procés per mitjá del qual no s'admet un grup o un individu com a part integrant i

plena d'una societat, amb la conseqüent pérdua de drets d'accés ais seus recursos

(materials, comunicacionals i afectius) (Carrasco, 2000: 5)

Guetització

- Fa referencia a l'acceptació de la diversitat cultural i al seu desenvolupament per

separat, és a dir, sense interrelació cultural. Es basa en la idea d'incompatibilitat

entre les dues cultures desiguals, on la majoritária és considerada superior, i la por

de qué el contacte entre elles pugui desnaturalitzar-les. La separado, és dones, una

acceptació negativa de la diferencia. Vegeu segregació.

Igualtat

- Contrari de desigualtat.

Immigració/immigrants

- L'immigrant és una producció social, una denominació d'origen que s'aplica no ais

immigrants reals, sinó tan sois a alguns d'ells. En Pimaginari social en vigor,

immigrant és un qualificatiu que s'aplica a individus investits amb determinades

carátterístiques negatives. L'immigrant ha de ser considerat d'antuvi estranger, d'un

altre lloc. A mes d'alguna manera és un intrús perqué s'entén que no ha estat

convidat. L'immigrant ha de ser, d'altra banda, pobre. Se'l considera inferior peí

lloc que ocupa el sistema d'estratificado social i també en el pía cultural ja que

procedeix d'una societat menys modernitzada: del camp, de les regions pobres del

mateix Estat, o de Tanomenat tercer món. (Delgado, 1998: 34-35)

- El qualificatiu d'immigrant no s'aplica, segons la lógica, a tots aquells que han

abandonat un territori per anar a viure en un altre, sinó tant sois ais qui ho han fet en

condicions precáries i per ocupar el llocs inferiors del sistema social que els acull.

(FBS: 70).

Interculturalisme

- La noció d'interculturalitat introdueix una noció dinámica de la cultura i les

cultures; reconfigura el concepte d'identitat i l'allunya de plantejaments
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essencialistes i es centra en el processos d'interacció sociocultural, cada cop mes

intensos i variats en el context de globalització económica, política i ideológica i de

la revolució tecnológica de íes comunicacions i els transports.(Malgesini i Giménez,

2000:258)

- És un concepte actiu. Implica un procés d'interacció i interconexió de tots els

membres d'una societat. L'interculturalisme aposta per una cultura dinámica i

canviant i accepta, valora i garanteix, en peu d'igualtat, la pluralitat cultural mes

amplia en la mesura que contribueix a renriquiment mutu entre les cultures en

contacte. (Carbonell, 1994: 104-106).

Integrado social i cultural

- Procés d'incorporado d'un grup minoritari o d'un individu a un entorn social

determinat, del qual n'accepta les seves institucions i valors i adequa íes seves

practiques i creences a alió que és tolerable per la societat majoritária (límits de la

desviació cultural). Recíprocament la societat majoritária el defmeix com un

membre de pie dret en el seu sí, tant individuaívcom col-lectivament en les relacions

socials que hi manté. El llenguatge de la integració cultural amaga els límits

imposats per la desigualtat social. La no integració deis individus és un problema

deis individus, no es teñen en compte els mecanismes económics, polítics, i

ideológics que els exclouen. (Carrasco, 2000: 3)

- La idea d'integració estableix.que, tot i que hi ha diferents estils de pensar i de férT"

no n'hi ha cap que pugui reclamar l'exclusivitat de l'espai públic, si bé es reconeix

la necessitat d'arribar a uns acords per resoldre els afers comuns. Es tracta de la

construcció de formes institucionals mínimes, pero suficients per assegurar

l'exercici pacífíc de la convivencia, en la mesura que es pot articular la pluralitat al

seu voltant. Molts deis conflictes que es presenten com a étnics, racials, religiosos o

interculturals son, de fet, conseqüéncia de situacions d'injustícia o de pobresa. Una

millora general de les condicions de vida de les persones -habitatge, treball, sanitat,

educació- facilitará la comunicació i rintercanvi entre els grups humans. La

integració cultural és impossible sense un mínim d'integració socioeconómica. La

visió del multiculturalisme que proposa una harmonització total de tots els valors

moráis Í estils de vida que concorren és impossible. Tanmateix és possible buscar

formes d'arbitratge entre grups amb sistemes de valors moráis diferents i fins i tot

incompatibles. Tots els grups presents han de fer consciéncia que la vida en societat
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sois és possible en la mesura que hi hagi una mínima homogeneítat a l'hora

d'organitzar la convivencia. La integració cultural passa per la integració

legal.(FBS: 22)

Marginació

Vegeu exclusió social.

Minoría étnica

- Tot aquell coHectiu huma que, en general a causa deis seus trets físics i culturáis,

rep un tráete diferént o desigual del que rep el conjunt de les persones de la societat

en qué viu, que pertanyen a la cultura majoritária, concebuda com a superior.

(Carbonell, 1994: 97). La noció de minoría étnica permet "etnificar" (és a dir indicar

l'existéncia d'una mena de minusvalesa cultural) i minoritzar aquell al qual se li

aplica. (Delgado, 1998: 35).

Prejudici

- Una actitud hostil o de preveneié-renvers una persona que pertany a un grup,

simplement perqué hi pertany, i per tant se suposa que posseeix les qualitats

objectables atribuídes a aquest grup. (Allport, 1962: 35)9

Imatges desfavorables que es teñen sobre un grup de persones i que porten a

pronunciar judiéis negatius sobre elles sense abans verificar els fets. Els prejudicis

. s'auíoalimenten a partir de qualsevol acció negativa d'un membre del grup i es fa

servir com a prova per demostrar que tots els membres del grup actúen així o son

d'una determinada manera. El fonament d'un prejudici es troba a mes en rinterés

dominant, d'aquells que están en situació de privilegi per mantenir la situació de

dominació o privilegi. La idea equivocada es manté interessadament perqué aixó

permet discriminar al grup dominat, abocar sobre ells les frustracions própies i

apartar-lo de la competencia de bens escassos (treball, prestacions socials...). Per

tant la causa del prejudici está en aquella persona que el sosté (Pajares, 1998: 50-54;

Wieviorka, 1992).

Racisme

Per racisme s'entén aquell comportament en qué un ésser huma és objecte de domini

o de discriminado en funció de les qualitats considerades inherents a la comunitat

Citat a Carbonell (1997:48)
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on pertany. En sentit estríete és una teoría sistemática coherent i racionalizada

característica de les societats modernes i occidentals, basada en tesis suposadament

científiques que es van difondre al llarg del segle XIX. El racisme cultural

naturalitza una diferencia, com el racisme biológic, que s'accepta que és cultural,

pero que es considera determinant fins i tot mes enllá de la voluntat personal deis

individus. Aquest racisme inferioritza a certs grups revestint la seva étnia de

qualitats negatives, al mateix temps que exalca les virtuts del propi temperament

nacional o étnic. (Delgado, 1998: 12)

- Taguieff (1988) entén que el que avui anomenen racisme inclou moltes formes

(racisme, antisemitisme, xenofobia, etc.) aquests poden ser identificables abans que

sorgís en el s.XX el concepte "racista".

- Racisme - actitud (prejudici)

Racisme - conducta (comportaments discriminatoris)

- Racisme - ideologia (diferents doctrines)

- Racisme social: S'entén com el conjunt d'actituds discriminatóries i

segregacionistesque-es^practiquen de forma quotidiana en qualsevol ámbit de la

societat. Suposa, a la práctica, l'expressió mes quotidiana de racisme: des del veí

que no vol un veí gitano, ais pares que canvien d'escola al seu fíll perqué hi ha nens

marroquins. Es tracta de persones que no es reconeixen com a racistes que, en molts

casos, ni tan sois donen suport a aqüestes actituds pero els prejudicis, la por i el

racisme institucional formen part d'elles. (SOS Racisme, 2000)"*"- -..,..

Segregado

- Concepte ampli identifica! amb la idea d'apartar a certes persones o grups de

persones de determinats espais geográfics o socials. Els processos de segregado es

poden produir en molts ámbits de la vida social: en el pía urbanístic: causes

económiques que concentren la població immigrada en zones degradades de les

ciutats; en el pía escolar: escoles: concentració de població immigrada en algunes

escoles no només perqué reflecteixen la concentració d'immigrants que hi ha al barrí

sino perqué les famílies autóctones desapareixen d'aquells centres, i perqué alguns

centres dirigeixen els infants immigrats cap a les escoles del mateix barrí de mes

concentració; en el pía laboral: la possibilitat d'accedir al qualsevol trebail amb

plenitud de drets, (Pajares, 1998: 130-131).
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La segregació manté a distancia un grup préviament Ínfenoritzat, apartat en un espai

que li assigna. La segregació com a exclusió a l'accés i a l'ús de l'espai públic,

imposa a un grup inferioritzat un territori per autoorganitza-s'hi. (FBS: 79).

Segregacionisme

- Ideología que accepta la diversitat cultural pero que evita el contacte amb aqüestes

minories (aíllar les altres cultures, es creen zones per a minories). Rerafons racista

(evitar el contacte amb entre cultures).
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3. EL PROCÉS DE RECOLLIDA DE DADES. METODOLOGÍA,

TEMPORITZACIÓ I INSTRUMENTS D'OBTENCIÓ DE LA

INFORMACIÓ.

La metodología utilitzada per a la recollida de la informado s'ha fet de forma

sincrónica, seguint la temporització cronológica de la fusió que han dut a terme les

escoles des del curs 1997-98 que els centres van iniciar la fusió de P3, fíns el curs 2000-

01 que va finalitzar la fusió del cicles mitjá i superior de Pescóla Balmes-Andersen10.

El procés metodológic que hem seguit ha possibilitat recollir les dades de manera que

permetés dibuixar la ressonáncia social de la decisió a la ciutat, els processos

d'organització que ha suposat pels centres, i els plantejaments educatius sobre eís quals

les escoles están en procés de reflexió i análisi peí que fa a l'educació intercultural.

Aquesta metodología ens ha possibilitat fer palés els canvis que han seguit les persones

en relació a la fusió. Així, dones, situem la recerca en una perspectiva interpretativa que

ha possibilitat estudiar la complexitat de la situació que va portar a la ciutat de Vic a

tirár"eirdávant la fusió; recollir i contrastar els significáis de les veus de diferents

persones implicades en la situació estudiada i analitzar diferents patrons d'organització

social que es poden extreure deis dos casos estudiats amb l'objectiu de poder transferir

algunes de les conclusions extretes en altres situacions que es puguin generar en

condicions similars.

La perspectiva interpretativa en la que hem situat Testudi ha fet que optéssim per

técniques preferentment qualitatives per a I'obtenció de la informado, combinades amb

técniques quantitatives quan hem considerat necessari fer una análisi mes general del

context escolar de Vic. Els dos focus d'análisi que han servit per organitzar la recollida

d'irxformació han estat: Tentorn de les escoles i les escoles des de dins.

En relació al primer focus d'análisi, l'entorn de les escoles, hem recollit les percepcions,

visions i concepcions deis diferents agents socials i educatius. Les seves opinions sobre

1*impacte de la mesura de fusió a les escoles i a la ciutat de Vic les hem complementat

amb dades quantitatives que ens ha permés situar l'evolució del mapa escolar de Vic en

els darrers 10 anys a partir de la mobilitat de la població en edat escolar de la ciutat. El

10 L'escola Guillem-Sant Miquel va finalitzar la fusió durant el curs 2001-02 ja que la fusió deis cicles
mitja i superior es van fer per separat.
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treball combinat de dades quantitatives i qualitatives ha permés fer emergir diferents

concepcions de convivencia i de diáleg intercultural que es planteja la cmtat en relació a

la mobilitat real de Palumnat que les diferents escoles de Vic (no només les participants

de la ftisió) han experimentat durant els darrers deu anys.

El procés de recollida de dades del primer focus d'análisi, Pentorn de les escoles, s'ha

organitzat a través de les diferents técniques de recoliida d'informació que detallem a

continuació:

• Entrevistes exploratóries ais diferents agents implicats en el procés de fusió

de la ciutat i de la comunitat educativa.

• Análisi de la premsa local "El 9 Nou" durant tot el període de la recerca des

del'any 1998 al'any 2001.

• Análisi de les dades escolars de Gurb i de Vic de 1992 al 1999.

En relació al segon focus d'análisi, les escoles des de dins, les dades recollides han sigut

de carácter qualitatiu, per dibuixar la realitat de les noves escoles i seguir el procés de

fusió que han realitzat. Aixó ha permés mostrar Pevolució de les percepciónsTcIeP

professorat, alumnat i famílies implicats al llarg deis tres cursos de la recollida de dades,

així com les repercussions de la fusió en la práctica educativa quotidiana.

El procés de recollida de dades en relació al segon focus d'análisi, les escoles des de

dins, s'ha organitzat a través de les diferents técniques de recollida d'informació que

detallem a continuació:

• Entrevistes en profionditat, escales de valoració i observacions descriptives

del treball d'aula ais mestres de les escoles fiisionades.

• Entrevistes en profunditat a les famílies de les escoles fiisionades.

• Entrevistes en profunditat a Palumnat de les escoles fiisionades.

3.1. TEMPORITZACIÓ DEL PROCÉS DE RECOLLIDA DE DADES.

El procés de recollida de dades s'ha realitzat al llarg de tres cursos. A continuació

detallem la recollida de dades realitzada des del curs 1998-99 fins el curs 2000-01.
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Curs 1998-99

Setembre 1998-Juny 1999

Entrevistes exploratóries semiestructurades a:

• Equips directius actuáis de les dues escoles fusionades:

- Entrevista al director de Pescóla Andersen-Balmes. 30/10/98.

- Entrevista al cap d'estudis de rescola Andersen-Balmes provinent de

Fedifici Balmes. 6/11/98.

- Entrevista al cap d'estudis de rescola Andersen-Balmes provinent de

1'edifici Andersen. 15/11/98.

- Entrevista a la secretaria de Fescola Andersen-Balmes. 11/12/98.

Entrevista conjunta realitzada a les caps d'estudi de l'escola Guillem-Sant

Miquel. 9/3/99.

- Entrevista a Tactual directora de l'escola Guillem-Sant Miquel. 9/6/99.

• Directors anteriors de les 4 escoles:

- Entrevista a Fantiga directora de l'escola Balmes. 4/3/99.

- Entrevista a Fantiga directora de l'escola Andersen Abril 99.

- Entrevista a Fexdirectora de l'escola Sant Miquel. Abril 99. •-~i*•**=-•<•

• Presidents d'AMPA anteriors de les 4 escoles:

- Presidenta AMPA edifíci Sant Miquel. Escola Guillem-Sant Miquel.

17/11//98.

- Presidenta AMPA edifíci Andersen. Escola Andersen-Balmes. 11/5/99.

• Responsable del Programa d'Educació Compensatoria. Novembre 1998.

Juny-Setembre 1999

Escala de valorado a totes les mestres i els mestres de les dues escoles fusionades. 11

respostes deis mestres de Fescola Guillem-Sant Miquel i 17 respostes deis mestres de

l'escola Andersen-Balmes. Juny i Setembre 1999.

Curs 1999-2000

Setembre-Desembre 1999

Entrevistes exploratóries semiestructurades a:

• Psicopedagoga de FEAP de Vic que manté una relació professional amb Fescola

Guillem-Sant Miquel, mentre lapsiceda. 19/10/99.

• Alcalde de Vic. 22/11/99.



22

Gener-Juliol 2000

Entrevistes exploratóries semiestructurades a:

• Mestres tutores deis cursos fusionáis de les escoles Andersen- Balmes i Guillem-

Sant Miquel:

- Escola Andersen-Balmes:

- Entrevista conjunta a dues mestres de P3. Febrer 2000.

- Entrevista a una mestra de ler de primaria procedent de Pedifici

Andersen. 18/2/00.

- Entrevista conjunta a dues mestres de P5. 22/2/00.

- Entrevista a una mestra de ler procedent de l'edifici Balmes. 22/2/00.

Entrevista conjunta a dues mestres de 2on de primaria procedents de

l'edifici Andersen. 29/2/00.

- Entrevista a una mestra de P4 procedent de l'edifici Balmes. 8/11/00.

- Escola Guillem-Sant Miquel:

- Entrevista a una mestra de P5 procedent de l'edifici Guillem. 8/3/00.

Entrevista conjunta a dues mestres de 2on de primaria. 8/3/00.

- Entrevista a una mestra de 1 er de primaria; 10/3/00-,^

- Entrevista a una mestra de P3. 10/3/00.

- Entrevista a una mestra de P5. 16/3/00.

• Entrevista a la Coordinadora del SEDEC. 4/5/00.

• Entrevista a l'equip directiu de l'escola Sta. Caterina de Siena de Vic. 30/5/00.

• Entrevista a l'equip directiu de l'escola El Montseny de Vic. Maig 2000.

• Entrevista a la Coordinadora de Benestar Social de l'Ajuntament de Vic. 11/07/00.

• Entrevista a l'equip directiu de l'Escorial. 13/7/00.

Observacions descriptives de sessions de treball de les escoles Andersen-Balmes i

Guillem-Sant Miquel:

- Escola Andersen:

Moment d'entrada. 2n curs de primaria. 18/5/00. Hora: 8'55-9'05.

Moment d'entrada. 2n curs de primaria. 25/5/00. Hora: 8*55-9*05.

Moment d'entrada. 2n curs de primaria. 29/5/00. Hora: 8'55-9'05.

Moment d'entrada. 2 curs de primaria. 1/6/00. Hora: 8'55-9'05.

Taller de matemátiques. 2n curs de primaria 11/5/00 Hora: 9'00-10I15.

Taller de matemátiques. 2n curs de primaria. 18/5/00. Hora: 9'00-10'15.
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Taller de matemátiques. 2n curs de primaria. 25/5/00. Hora: 9*00-10*15.

Taller de matemátiques 2n curs de primaria. 1/6/00. Hora: 9'00-10'15.

Taller de llengua. 2n curs de primaria. 15/5/00 Hora: 9*00-10*15.

Taller de llengua. 2n curs de primaria. 29/5/00 Hora: 9'00-10'lS. .

Treball a Paula individualitzat. Lectura. 2n curs de primaria. 11/5/00. Hora:

10'20-10'45.

Treball a Paula individualitzat. Lectura. 2n curs de primaria. 18/5/00. Hora:

10'20-10'45.

Treball a Paula individualitzat. Lectura. 2n curs de primaria. 1/6/00. Hora:

10'20-10'45.

Pati. 2on curs de primaria. 15/5/00. Hora: 10'45-l 1'15.

Pati. 2on curs de primaria. 18/5/00. Hora: 10*45-11*15.

Pati. 2on curs de primaria. 1/6/00. Hora: 10*45-11*15.

- Escola Guillem de Montrodon:

Moment d'entrada. 2n curs de primaria 24/5/00. Hora: 8'55-9'05.

Moment d'entrada. 2n curs de primaria. 26/5/QO^Hora: 8'55-9'05.

Moment d'entrada. 2n curs de primaria. 2/6/00. Hora: 8'52-9'05.

Moment d'entrada. 2n curs de primaria. 9/6/00. Hora: 8'55-9'05.

Pati. 2n curs de primaria. 24/5/00. Hora: 10'40-l 1 '05.

Pati. 2n curs de primaria. 26/5/00. Hora: 10'50-11 '05.

"-. . Pati. 2n curs de primaria. 2/6/00. Hora: 10*45-11 '05.

Pati. 2n curs de primaria. 9/6/00. Hora: 10'45-l 1 '05.

Treball individualitzat. 2n curs de primaria. 19/5/00. Hora: 9'10-10'45.

Treball individualitzat. 2n curs de primaria. 24/5/00. Hora: 9*10-10*45.

Treball individualitzat. 2n curs de primaria. 24/5/00. Hora: 11*15-12.

Treball individualitzat. 2n curs de primaria. 26/5/00. Hora: 9'15-10'45.

Taller expressió escrita. 2n curs de primaria. Grup 1. 26/5/00. Hora: 15*05-16.

Taller expressió escrita. 2n curs de primaria. Grup 1. 16/6/00. Hora: 12-13.

Taller de matemátiques. 2n curs de primaria. Grup 1. 26/6/00. Hora: 12-13.

Curs 2000-2001

Setembre- Gener 2001

Entrevistes exploratóries semiestructurades a:
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• Entrevista a una mestra de P4 de Pescóla Andersen-Balmes, procedent de l'edifici

Balmes. 8/11/00.

• Entrevista Mediadora Cultural, Gener 2001.

Febrer-Juliol2001:

• Entrevistes famííies. Febrer-Juny 2001.

• Entrevistes mestres cicle mitjá i superior de les escoles fusionades. Juny 2001.

• Entrevistes equips directius de les escoles fusionades. Juliol 2001.

• Entrevistes infants cicle mitjá a Pescóla C-D. Juny 2001.

• Entrevistes infants cicle mitjá i superior a Pescóla A-B. Juny 2001

• Entrevista a Miquel Casanovas. Maig 2001.

Curs 2001-2002

Seíembre- Novembre 2001:

• Devolució de P informe de progrés a les escoles fusionades

• Entrevista a personal técnic de P Ajuntament de Vic. Octubre 2001.

• Entrevista a personal del progíama d'acoUida de la comissió de Matriculació de Vic.

Novembre 2001.

Abril-Maig 2002:

• Entrevistes de contrast ais equips directius de les escoles fusionades.

Altres fonts d'informació analitzades:

De Febrer de 1997 a Novembre de 2001:

• Análisi de Premsa: "El 9 Nou'\

De Vany 1992 a 1999:

• Análisi de la població escolar a Vic i Gurb.



25

4. LA CIUTAT DE VIC. ALGUNES DADES PER SITUAR LA RECERCA.

Els tres apartats desenvolupats a continuado recullen diferents dades que hem trobat

importants destacar per situar al lector en el procés de fusió de les escoles de Vic. En el

primer apartat es destaquen algunes característiques a teñir en compte peí que fa a les

relacions entre la pobíació immigrada amb la població de destí; en el segon apartat es

recullen dades que sitúen la cronoíogia del procés de fusió de les 4 escoles de la ciutat

de Vic, i en el tercer apartat es detalla el procés historie de l'evolució del mapa escolar a

la ciutat de Vic, conjuntament amb algunes dades actuáis significatives de la distribució

deis infants a íes diferents escoles publiques i privades concertades de Vic.

4.1. RELACIONS ENTRE AL POBLACIÓ IMMIGRADA I LA POBLACIÓ

RECEPTORA A VIC.

Vic és una ciutat que está rebent fluxos migratoris de molta diversa procedencia. El

coHectiu immigrant majoritari amb filis en edat escolar, continua sent, amb molta

diferencia, el marroquí. Últimament-ha arribat i continua arribant molta població de

paísos centro- africans, llatinoamericans i de l'Europa de Test.

Aquesta immigració mes recent és vista amb recel tant pels immigrants marroquins com

pels autóctons, sobretot els de classe social mes baixa, perqué ambdós perceben aquest

fet com una important competencia en alguns sectors del mercat laboral. Hi ha la

percepció que aquests nous fluxos migratoris li poden prendre el lloc preeminent en la

contractació laboral del qual gaudia fíns ara el coHectiu marroquí.

La competencia no es manifesta només en sectors concrets del mercat laboral, sino

també en l'ámbit de l'habitatge. Aquesta és una de les qüestions que mes preocupa ais

immigrants en general. La forta demanda fa disparar els preus i augmenta la dificultat

de trobar vivenda. És bastant habitual pagar Uoguers entre 200 i 300 euros/mes per pisos

amb unes condicions d'habitabilitat molt precáries.

A banda deis abusos deis preus que genera la forta demanda, l'habitatge és un d'aquests

temes transversals que condiciona moltes altres qüestions, entre elles el propi

repartiment de la població escolar.

Diu Carme Carbonell, responsable del programa de compensatoria de Vic, que entre

alguns pares immigrants es genera una contradicció a l'hora d'escolaritzar els seus filis.

D'una banda triarien Tescola sota el criteri de proximitat del centre escolar al domicili,
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pero de l'altra son aquests mateixos pares els mes interessats en evitar la concentrado

d'alumnat del mateix collectiu en escoles concretes.

Un altre ámbit que es veu afectat és el de les relacions interétniques. En el taranná del

dia a dia sorgeixen comportaments que poden estar pactats mitjancant per exemple les

normatives municipals, el reglament de la comunitat de veíns, etc. Aqüestes normes

poden ser percebudes com justes o injustes, pero en tot cas faciliten la vida social en la

mida que expliciten quines son les regles del joc. Evidentment no tots els

comportaments es poden normativitzar. Quan a Támbit venial es produeixen nous

assentaments de població amb molta diversitat cultural i social, com és el cas que ens

ocupa, sorgeixen recéis per part deis veíns "de tota la vida" cap aquests nouvinguts que

pressuposen a priori que son portadors de valors, hábits i costums molt diferents a les

seves. Els recéis augmenten a mida que augmenta la concentrado real o percebuda

d'aquests nous veíns. El tema de la concentrado és també una de les qüestions que

preocupa a l'alcalde de Vic. A Tentrevista feta per membres d'aquest grup de recerca

manifesta que no pensa escatimar esforcos per tal d'evitar la guetització de la població

immigrant. Tanmateix fa especial émfasi en el tema de la inspecció de les condicions

d'habitabilitat deis pisos-que és de competencia municipal.

Segons Aramburo (2000), a propósit de la concentrado, que no son les péssimes

condicions d'alguns habitatges d'immigrants les que generen propostes d'intervenció

institucionals, sinó que l'objectiu prioritari d'aquestes és evitar la concentrado d'aquest

tipus de població en determináis espais urbans. Es pregunta si els immigrants

estiguessin dispersos peí mapa urbá encara que en les mateixes péssimes condicions en

Phabitatge, el problema estaría resolt?. Es pregunta també si les zones degradades no

son aptes pels immigrants perqué haurien de ser-ho per ais autóctons pobres. La

concentrado deis quals passa desapercebuda. "¿o que es cierto es que las zonas

degradadas no las han inventado los immigrantes ya existían cuando éstos llegaron"

(Aramburo, 2000: 26). Sembla pertinent pensar que la degradado d'alguns espais

urbans no és el resultat de la ubicació d'immigrants sinó que la disponibilitat económica

d'alguns llogaters immigrants, entre molts altres factors, com ara els preus deis lloguers

és el que condiciona que aquests només puguin accedir a determinades vivendes.

Es en aquest context on la diferencia cultural es veu mes estigmatitzada per la

socioeconómica, la imatge de 1'immigrant es torna cada vegada mes negativa i la resta

de la societat els considera encara mes estranys. Moltes vegades com els únics
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responsables de tots els mals, la degradació, la despoblació del barri, la inseguretat

ciutadana, la falta de voluntat per integrar-se, etc.

Peí que fa a les famüies marroquines en concret que com hem dit abans son

majoritáriament els que teñen filis en edat escolar, la informado etnográfica

consultada11 mostra que la distribució de Passentament de les famílies magribines12 a

Vic no presenta encara un perfil tipie de situacions de guetització, entesa només com a

deliraitació territorial, malgrat que la concentrado en algunes zones concretes (case

antic i eixample) comenca a ser important. Ara bé, no és el mateix la distribució de

l'assentament que les relacions de convivencia de la poblado autóctona amb la població

immigrada. Majoritáriament la població immigrada percep que les relacions amb el

veinat autócton no son en general conflictives, exceptuant casos puntuáis, pero sí que

les perceben com a distants. Sembla que les relacions fluides i properes entre ambdues

poblacions resten circumscrites a ámbits concrets i amb persones concretes. Diu Pablo

Mandirola, de Juristes Sense Fronteres que la no existencia de guetos entesos en el

sentit de segregació espacial no és garantía de que existeixen bones relacions

interétmquesF-Simplement l'abséncia de relacions ens permet parlar d'exclusió deis

immigrants justificada per les diferencies culturáis.(Mandirola, 2000).

Per tot el que hem exposat pensem que el procés de fiisió de les escoles per si sol no pot

donar solucions a certs temes de caire económic, social i ideológic, que es generen en

un context social jerarquitzat com és el nostré, al qual arriben fluxos. migratoris

relativament importants en un curt període de temps. Pero per molt obvi que sembli, cal

recordar una vegada mes, que hi ha factors interns i externs a l'escola que incideixen

negativament en un bon procés d'adaptació del coHectiu d'immigrants en general, i deis

seus filis i la seva escolarització en particular.

Mes enllá del discurs oficial (democrátic i igualitari) sobre la institució escolar, a la

práctica la convivencia quotidiana ens recorda a cada moment, que l'escola, de forma

aíllada, no pot aconseguir superar els prejudicis ni les desigualtats de la societat en la

que está immersa. D'una banda, els docents no son els únics protagonistes a l'escola. I

de l'altra, ells també en formen part d'aquesta societat desigual i poden teñir actituds,

nVegeuValcárceI(1999).
12 Utilitzem el terme magribins per assegurar la procedencia de totes les famílies que s'assenten a Vic. De
tota manera, segons les dades extretes de l'ajuntament de Vic el 90% d'immigrants d'aquesta zona son de
procedencia marroquina.
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expectatives, i valoracions diferents davant aquest context que els hi toca viure. Diu.

San Román, que de vegades oblidem, que en una situació de multiculturalitat com la

que ens ocupa, els docents, passen també per un procés d'adaptació que no és gens fácil,

quan de sobte arriba a les aules alumnat d'altres grups étnics diferents, molt

especialment quan aquests procedeixen de famílies en risc de exclusió social real o

imaginaria i, sobretot, quan aquesta situació és nova en la experiencia deis docents i es

produeix de forma relativament rápida, sense que tinguin temps de dotar-se de recursos

conceptuáis, clarificado ideológica, i disposició personal necessáries per entendre les

situacions en les quals es mouen, així com per poder realitzar les tasques necessáries

dintre d' aquest context, que, de vegades, deixa veritablement poc marge de maniobra.

No és la voluntat integradora de l'escola, a priori, la que está en qüestió, pero tots

sabem les trampes que amaga el llenguatge de la integració social i cultural, i també

coneixem els límits de "la igualtat d'oportunitats" en una societat desigual. Per no

confondre les causes amb les conseqüéncies, caldria abordar molt extensament els

factors polítics, ideológics i económics que dificulten, impedeixen, faciliten, o

-provoquen tant el procés d'integració com el de rexclusió, pero la seva amplitud • —-

sobrepassa Támbit d'aquesta recerca; haurem de deixar-ho per un altre ocasió.

El que sí farem, en primer lloc, és una breu clarificado del sentit amb que utilitzem aquí

els dos conceptes, que altrament están íntimament lligats amb la finalitat inicial d'aquest

procés de fusió: promoure la integració i Tprevenir Ja exclusió social deis infants del

col-lectiu immigrant. Per fer-ho prenem en préstec les definicions que fa la Dra. Silvia

Carrasco13. Des d'aquest punt de vista, el procés implica dones un esforc adaptatiu a

dues bandes: el col-lectiu d'immigrants (minoritari) i la societat receptora (majoritaria).

De la informado que disposem, se*n desprén que, peí que fa a la primera part de la

definido (la deis deures de la minoría), no n'hi hauria per la banda de la societat

receptora i de les seves administracions publiques grans divergéncies. Els desacords, les

preguntes, les pors, les discrepáncies, de vegades Toposició frontal, sorgeixen en la

segona part de la definido (la deis drets), és a dir, quan la integració Fentenem també

13 Vegeu Apartat 2.1 Parauies clau de la recerca, on es defineix el terme integració social i cultural.
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com la posició d'un grup i/o d'un individu la qual li permet fer ús deis drets cívics que

es conceben i s'adjudiquen en la nostra societat. Diu San Román (1995: 82) que, l'accés

a l'ús deis drets cívics és el que permet parlar d'una integració real del col-lectiu

immigrant, i en aquest sentit manifesta el següent: "..Asi pues el Islam poco tiene que

ver con lo cívico en un Estado laico, pero el trabajo con un contrato en regla o el

acceso de pleno derecho a los beneficios íntegros de la Seguridad Social, sí. Nada se

opone en el sentido cívico de la integración, a que un magribí vaya con chilaba o un

senegalés con dos esposas al pediatra.....todos ellos juntos pueden tener derecho al

paro el dia que cierren la empresa". És des d'aquesta posició d'igualtat des de la qual

rimmigrant pot conéixer primer, i seleccionar després, els canvis que se li demana que

faci per portar a terme la adequació esmentada anteriorment. Perqué les possibles

situacions d'aillament o d'exclusió social, no només impossibiliten poder triar res, sino

que provoquen encasellament i/o reafirmació a la defensiva de la etnicitat propia.

L'altre concepte, el d'exclusió social, fa referencia a un procés per mitjá del qual es

deixa fora (no s'admet) un grup o un individu com a part integrant i plena d'una

societat, amb la conseqüent pérdua de drets d'accés ais seus recursos (material^

comunicacionals, afectms). Les institucions d'ámbit mes local (ajuntament, escola, etc.)

poden facilitar l'accés ais recursos materials i comunicacionals principalment, ara bé

unes bones relacions interétniques, entre el col-lectiu immigrant i la societat receptora,

no s'aconsegueixen només a cop de normatives de Pajuntament, o de voluntat

inequívocament integradara per part de Pescóla. Les actuacions decisives de les

institucions esmentades son necessáries, pero no suficients. Si les relacions interétniques

entre majoria i minoría son fluides, que no vol dir exemptes de conflictes puntuáis, els

processos d'adaptació per part de la població immigrada, serán mes rápids, menys

traumátics, en definitiva mes profitosos per ambdues parts i ajudaran a allunyar el

fantasma de l'exclusió que tant afecta a aquells que es pretén deixar fora (excloure),

com també de retruc a d'altres sectors socials. Ara bé, aquest tipus de relacions han de

ser presents a Pescóla, pero també al veínat, a la feina, o a qualsevol altre ámbit.

Altrament és una de les maneres d'ajudar també a que la integració socioeconómica deis

immigrants sobrepassi el carácter purament pragmátic i/o consumista.
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4.2. CRONOLOGÍA DEL PROCES DE FUSIO DE LES ESCOLES DE VIC.

L/Ajuntament de Vic va informar del procés de fusió que seguirien quatres escoles

d'una línia de la ciutat per transformar-se en dues de doble íínia el mes abril de 1996

per tal de comencar-la durant el curs 1997-98. Tot i que la comunitat educativa no tenia

coneixenca de l'efectivitat de la mesura, l'análisi de les Actes del Consell Escolar

Municipal de l'any 1991 al 199814 mostren diferents moments en qué el tema de la

integrado de la població immigrada a la ciutat es planteja com una situado que cal

abordar i trabar alternatives que garanteixin la distribució de la població i així evitar la

concentrado d'aquests coHectius immigrats en algunes escoles de la ciutat.

El procés de fusió seguit a les dues escoles s'ha realitzat seguint les fases següents:

Curs 1997-98: S'inicia el procés de fusió a les escoles. Es fusiona P3.

Curs 1998-99: Es fusiona P4 i P5.

Durant aquest dos primers cursos la fusió es fa lentament. Aquests anys son clau en

l'ampliació de les dues escoles per ampliar els edificis d'una línia, on-es-.*realitza la

fusió, en escoles de doble línia.

Curs 1999-2000: Es fusiona Cicle Inicial de Primaria.

Curs 2000-2001: Es fusiona Cicle Mitjá i Superior de Primaria a Tescola

Andersen-Balmes i Cicle Mitjá a Pescóla Guillem de Montrodon-Sant Miquel

deis Sants. Finalitza el procés de fusió a l'escola Andersen-Balmes.

Curs 2001-2002: Es fusiona Cicle Superior a l'escola Guillem de Montrodon-

Sant Miquel del Sants. Finalitza el procés de fusió a l'escola Guillem de

Montrodon-Sant Miquel deis Sants.

4.3. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESCOLAR IMMIGRADA A LES

ESCOLES DE VIC.

Si es mira amb una certa perspectiva histórica, hi ha una constant modificado del mapa

escolar d'un determinat territori, zona o municipi com a conseqüéncia deis canvis

demográfícs i legislatius. En general, les transformacions que es produeixen amb el pas

deis anys en restructura escolar son el resultat de l'augment o la disminució de la

demanda de les places escolars o bé per canvis en l'ordenacíó i estructurado del sistema

14 Vegeu Annex I
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educatiu. Altres possibies factors de modificado del mapa escolar son casos ben

excepcionals. Així dones, una fusió d'escoles per raons d'interés públie, en aquest cas

per afrontar millor Tambada d'alumnat procedent de fluxes migratoris intensos, és

certament, un fet diferencial.

Un fet, pero que convé ubicar correctament en aquest marc general de l'evolució de

l'ensenyament a Vic i a Osona. Una evolució que es pot resseguir en diferents treballs:

cenyint-nos a les ultimes décades, de les investigacions i estudis existents podem

destacar L 'ensenyament a la ciutat de Vic de Reixach (1.973) que analitza l'ensenyament

en tots els seus nivells educatius a la capital d'Osona. L'estudi compta amb un epíleg de

R. Torrents en el que estableix els elements d'una futura evolució de l'ensenyament a

Osona a partir del nou marc que suposa la promulgació de la LGE i d'altres

transformacions de caire mes general. Així mateix podem fer constar la utüització de la

zona de Vic i la seva área d'influéncia com a mostra estadística de la investigació sobre

els costos de l'ensenyament duta a terme peí Doctor Siguan i per X. Estruch publicada

amb el títol de El precio de la enseñanza en España (1.974). Mes recentment, cal fer

constar VInforme Técnic d'Ensenyament (Análisi i prospeetiva^áe l'ensenyament a la

comarca d'Osona), elaborat per A. Tort com a document de base per a l'elaboració del

Pía Estratégic "Osona XXI" endegat peí Consell Comarcal d'Osona. I d'altra banda, els

responsables del Centre de Recursos Pedagógics d'Osona editen uns útils resums

estadístics sobre dades básíques de l'ensenyament a la comarca d'Osona que aporten

informació no només de l'ensenyament obíigatori sino també de l'educació infantil i de

secundaria.

A banda deis treballs centrats específicament en els fenómens educatius, l'evolució

recent de l'estructura escolar a Osona es pot resseguir en els apartáis referents a

equipaments, servéis o infrastructures en estudis de carácter socio-económic o també

cultural. De Reixach (1975) assenyalem La Mengua del poblé treball en el qual s'analitza

la situado del cátala en tots els ámbits socials de la comarca d'Osona i que conté dades

interessants des de la perspectiva de les escoles. També podem destacar els estudis

socio-económics Aproximado a Veconomia d'Osona de Segura i Rosanas (1.978),

Estructura y perspectivas de desarrollo de Osona a carree de l'antiga "Organización

Sindical" de la zona (1974), i l'estudi elaborat per un equip de técnics anomenat

Diagnóstic comarcal d'Osona (1984) encarregat peí Departament d'Obres Publiques i

Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. També es troben análisis útils en la



32

Memoria del "Congrés de Cultura d'Osona" (Barcelona, 1998), que recull les activitats

d'aquest Congrés celebrat entre el novembre de 1996 i el marc de 1997, a diferents

localitats d'Osona.

L'escola pública a Vic i comarca era, en el moment de la promulgado de la LGE, un

exemple de la situació educativa general de tot I'estat espanyol caracteritzada per la

precarietat i raquitisme (Subirats, 1981) del seu mapa escolar. El 47% de la població

infantil de I'estat s'escolaritzava en escoles unitáries d'una sola aula, el percentatge mes

elevat durant aquells anys en relació a un total de cinquanta paisos d'Europa i Nord-

américa (B.I.E./UNESCO). A Osona, al comencament de la década deis setanta aquest

"minifundisme" escolar a l'ensenyament públic era ben evident: el 85% de les escoles

publiques eren escoles unitáries.

ParaMelament, pero, la ciutat de Vic centralitzava o concentrava, en aquells moments,

una part important de l'alumnat de tota la comarca grácies a la facilitat i proximitat de

"les comunicacions i la presencia de centres d'ensenyament" (Reixach, 1973). La capital

comarcal té un pes específíc que exerceix-en-tcí&T-els ámbits del desenvolupament

comarcal, i que es fa evident també en I'ensenyament A tall d'exemple, a l'any 1970

cursaven estudis de batxillerat elemental i primaria a Vic el 72% de la població infantil

de la comarca, quan els joves de Vic en Tedat corresponent a aquests dos nivells

educatius és el 25% del total osonenc.

Aquesta doble situació (raquitisme de l'escola pública i centralisme de Vic quant a

places escolars) significa que la concentrado deis efectius escolars és deguda a la

presencia de centres d'ensenyament de carácter privat-religiós. Efectivament, el pes

específic deis grans collegis religiosos amb una cárrega important de tradició i de

presencia histónques és una característica de Vic (i de la comarca d'Osona) que posava

de relleu, encara mes, l'abséncia de centres públics amb capacitat d'escolaritzar la

població de la ciutat i de la comarca. No será fins a mitjans deis anys vuitanta que es

millora la xarxa pública i que aquesta comenca a estar en condicions de contrapesar la

forca deis col-legis religiosos de la capital de la comarca. Com a exemple, a Vic, durant

el curs 1971/72 es comptabilitzen 21 aules publiques per 116 aules privades (Tort,

1993); i hi ha un sol centre públic de batxillerat elemental per vuit centres privats

(Reixach, 1973)
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El déficit públic en la zona era ben manifest quant ais equipaments i infrastructura. Amb

l'impuls de la LGE, pero, augmentará la construcció de nous edificis escolars públics i

la millora del pare escolar en tota l'área urbana i semi-urbana; un fenomen que es manté

a inicis deis vuitanta, ja amb les competéncies transferides a la Generalitat reinstaurada,

en part peí creixement encara de la població en edat escolar i en part peí déficit

funcional que s'arrossegava de la década anterior degut a la manca de recursos financers

per a fer front a les previsions de la LGE. Aixó provoca I'augment de l'escolarització en

el sector públic.

Per la seva banda, el sector privat-religiós pateix una disminució en el nombre

d'alumnes, a partir del 1980. Aquest estancament de l'ensenyament privat-religiós (en

quatre anys "perden" uns set-cents alumnes) es produeix especialment a Vic, pero també

és generalitzable a tota l'área urbana i semi-urbana de la comarca d'Osona. La reducció

d'alumnat és degut en part per la construcció, ja esmentada, de centres públics ais

municipis mes grans, pero també per la creació de centres -a partir de Pany 1980- ais

altres municipis rurals i semiurbans, d'on provenia un percentatge important d'alumnes.

La millora de l'escola pública; no només- «^.termes d'edificis i oferta de places sino en

un sentit mes global i pedagógic, així com la caiguda de la natalitat poden explicar la

reducció d'alumnes a la xarxa escolar privada. No cal perdre de vista, pero, que

l'ensenyament privat-religiós continua essent encara majoritari, especialment si

comparem el nombre d'alumnes tot i la reducció de les diferencies a favor de

l'ensenyament públic. A Osona, la ubicació de les grans escoles religioses .a. íes 'zbnes

mes poblades, mes ben equipades culturalment i económica comporta que aquest

ensenyament privat-religiós atengui, encara avui, un percentatge clarament majoritari de

la població escolar de Vic i també de tota la comarca.

En el conjunt d'Osona, hi ha un augment de l'oferta de places escolars per part de

l'escola pública, especiaiment a la zona central de la comarca, que no deixa de ser

fonamentalment l'adequació de la xarxa escolar pública a la realitat demográfica de la

comarca d'Osona. La nova configuració del mapa escolar reforca l'estructura escolar

d'un grup de municipis en el seu conjunt i no només de Vic. És a dir, l'augment de la

capacitat d'escolarització és mes repartida en tota l'área central de la comarca i Vic

redueix, en part, la seva importancia com a municipi de concentració escolar.
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Els fináis deis anys vuitanta i inicis deis noranta venen marcats per tres fenómens: es

comenca a produir una inflexió demográfica poderosa degut a la baixa natalitat;

s'implanta l'anomenada Reforma del Sistema educatiu que implica la definició d'un

Mapa Escolar i comenca a fer-se evident Tambada d'immigració procedent del Magrib

amb la consegüent presencia d'infants magribins a les escoles.

En síntesi, podem dir que a la década deis noranta s'estabilitza una sólida xarxa escolar

pública a tota la comarca d'Osona, quan durant moltes décades havia estat

extraordináriament precaria. Els centres escolars públics a la majoria de municipis

mitjans de la comarca están ben assentats, amb un professorat d'edat similar a la mitjana

nacional, alguns d'ells amb projectes (premis 'Baldiri Rexach', programes experimentáis

del Departament...) en el terreny de la renovació pedagógica, etc. Així mateix cal

assenyalar un Centre de Recursos Pedagógics amb una gran capacitat de dinamització i

un Pía de Formado d'Osona també consolidat amb nombrosos cursos i seminaris. Els

servéis de territori (EAP, Compensatoria, mestres itinerants) per bé que insuficients, son

presents a tot el territori.

. . . . . — ; . _ v ^ j i r .

La ciutat de Vic manté el seu protagonisme com a capital també en el camp de

l'ensenyament, pero la millora de la xarxa pública a tota la comarca ha redu'ít

notablement la presencia d'alumnat de la resta de municipis. El sector privat s'ha

racionalitzat i redu'it en benefici deis coMegis privats mes importants, i Pescóla pública

s'ha consolidat d'una manera molt clara. Tot-i així, 1'ensenyament privat escolaritza

aproximadament un 60% de Palumnat que cursa l'educació infantil i l'educació primaria

a Vic15. Pero val la pena teñir present que en el moment de la promulgació de la LGE,

ara fa quasi vint anys, 1'alumnat de l'ensenyament primari públic representava només el

20% del total i només l'l 1% de l'ensenyament pre-escolar.

El procés de reordenació deis sectors públic i privat es pot resseguir, ni que sigui a títol

de pinzellada descriptiva, amb la transformado del llistat d'escoles deis darrers vint

anys:

Ensenvament públic

Inicis deis anys setanta. Centres públics existents:

- E.G.M. (Escuela Graduada Mixta) "Generalísimo Franco"

15 VegeuAnnex21.



35

- E.G.M. "Jaime Balmes"

- E.G.M. "San Miguel de los Santos"

- Unitaria Niños "Casa Caridad"

- Párvulos n° 1

- Unitaria Niños (barriada Sentfores)

- Unitaria Niñas " "

Inicis deis anys vuitanta. Centres públics existents:

- C.P. "Montseny" (abans "Generalísimo Franco")

- C.P. "Jaume Balmes"

- C.P. "Sant Miquel deis Sants"

- C.P. "Guillem de Montrodon"

- C.P. "Salarien"

- C.P. "Sentfores" (barriada Sentfores)

Desapareixen les unitáries del municipi de Vic. En el cas de Sentfores, les dues unitáries

passen a ser una sola-unitária que en el transcurs deis anys esdevé un centre incomplet.

Els centres "Guillem de Montrodon" i "Salarien" es construeixen a efectes de la LGE. A

partir del 1988 a aqüestes sis escoles publiques s'hi afegeix el centre "Andersen" que

fíns a aleshores havia estat una escola-cooperativa de pares i membre del coHectiu

CEPEPC. Aquest pas a escola pública es produeix després que l'escola "Andersen" es

fusiona amb una altra escola del CEPEPC, "Sant AlbertVEn l'actualitat, i amb la

transformado de quatre escoles en dues, per la fusió, l'ensenyament públic es composa

deis següents centres:

- C.E.I.P. "Montseny"

- C.E.I.P. "Andersen-Jaume Balmes"

- C.E.I.P. "Sant Miquel deis Sants-Guillem de Montrodon"

- C.E.I.P. "Salarien"

- C.E.I.P. "Sentfores" (barriada Sentfores)

Ensenyament privat

Inicis deis setanta. Centres privats existents:

- Collegi "Andersen"

- Coüegi-Académia "Maurizi Isern"

- Col.legi "Niño Jesús"
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- Col-legi "Na Sra. del Carme"

- Academia "Políglota"

- Col-legi "Santo Domingo"

- Escola "SantJordi"

- Col-legi "Sant Miquel deis Sants"

- Col-legi "Sagrats Cors" (Maristes)

- Col-legi "Sta. Teresa de Jesús"

- Col-legi "Siervas del Sgdo. Corazón de Jesús"

- Col-legi "La Anunciata"

- Col-legi "Sta. Sta Caterina de Siena"

- Collegi "Balmes"

Inicis deis anys vuitanta. Centres privats existents:

- Col.legi-Academia "Maurizi Isern"

- Col-legi "Na Sra. del Carme (Escorial)"

- Col-legi "Pare Coll" (Sant Doménec)

- Cdl:legi"fSmit Miquel deis Sants"

- Col-legi "Sgts. Cors de Jesús"

- Col-legi "Sta. Caterina de Siena"

- Col-legi "Puigllat"

- Col-legi "NiuBlanc"

En l'actualitat, els centres privats (tots concertats) son els següents:

- Col-legi "Na Sra. del Carme (Escorial)"

- Collegi "Pare Coll (Sant Doménec)"

- Collegi "Sant Miquel deis Sants"

- CoHegi "Sgts. Cors de Jesús"

- Collegi "Sta. Caterina de Siena"

La resolució16 peí qual es fusionen quatre escoles publiques en dues s'incrusta en

aquesta evolució del mapa escolar de la ciutat en qué l'ensenyament públic ha millorat

la seva presencia a la ciutat i malda per aconseguir una trajectória d'iníluéncia

equiparable ais altres centres privats. La davallada demográfica i l'augment de la

16 RESOLUCIÓ de 27 de juny de 1997, per la qual es disposa al comen^ament de les activitats de
diversos collegis d'educació infantil i primaria.
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immigració és vist amb preocupado per sectors del professorat de l'ensenyament públic

que pressionen per tal que les polítiques d'acollimcnt de la immigració no recaigui

només en la xarxa pública.

L'evolució de la xarxa pública també permet dibuixar la configuració de cadascun deis

centres escolars públics de la ciutat17que expliquen la diferent composició

socioeconómica de les diferents comunitats educatives de cada escola. Sense cap afany

d'esquematisme, tot i que és inevitable, ni d'etiquetatge, esbossem un breu perfil de

cadascuna d'elles:

- CEIP "Salarich": Constru'ít a partir de la implantació de la LGE i inicialment en

qualitat de centre de concentració d'una part de municipis petits del sud de la comarca,

és en l'actualitat el centre públic mes gran de Vic, equiparable en nombre ais grans

coHegis privats. Está situat en el barrí de la Serra de Santferm i acull alumnat d'aquest i

altres barris de la zona sud de la ciutat que ha experimentat en les dues darreres décades

un gran creixement. Podría dir-se que fins avui, la seva composició socioeconómica és

"líTlífés heterogénia en relació a la resta de centres públics, amb un predomini de famílies—-

de classe obrera.

- CEIP "Montseny": Inaugurat amb el nom de "Francisco Franco" es va edificar a fináis

deis anys seixanta en un barrí de "cases barates" encaixonat entre la C1718 i la via del

tren i, en conseqüéncia, el seu alumnat ha'estat fonament?.!ment el d'aquesta barriada i,

en menor grau, d'algun barrí proper. En els darrers anys, aquesta ubicació socio-

geográfica ha fet que reduís la seva població escolar i es plantegen alguns dubtes sobre

la seva viabilitat futura. Paral-lelament també ha vist incrementar-se el nombre

d'alumnat magribí. Caldrá veure si la nova urbanització de la ciutat amb lpobertura cap a

ponent i la transformado d'aquella part de l'antiga N152 en una rambla (per l'obertura

de vies de circumvallació), modificará la composició demográfica de la zona i la

capacitat de captació del centre.

- CEIP "Guillem de Montrodon": Aquest centre públic, com el "Salarich", és el resultat

de la implantació de la LGE. Neix com a centre de concentració deis municipis de Tarea

nord-est de la comarca d'Osona. Situat també en el nord-est de la ciutat, va esdevenir ais

17 Vegeu Annex 20.1 per a la localització de les escoles publiques de Vic.
18 Amiga NI52.
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anys vuitanta l'escola pública on hi assistien filis de famílies de classe obrera, pero

també de classes mitjanes, de professions liberáis i de professionals de l'ensenyament

que feien l'opció de l'ensenyament públic, amb vocació de renovado pedagógica i amb

professorat molt vinculat a la ciutat. A mes de l'atenció específica a l'alumnat del barri,

va acollir i va fer una política de captació d'alumnat d'aquelles famílies abans

esmentades. En aquests moments, el barri on está ubicat també pateix una gran

transformado urbana (grups de vivendes "adossades", assentament de joves parelles

amb filis). Aqüestes causes han provocat que les instal-lacions hagin esdevingut durant

els anys noranta del tot insuficients: cal fer nombrosos torns al menjador, prefabricats

al pati, etc. Aquesta escola inicia la fusió amb una altra del centre de Vic, el CEIP "Sant

Miquel" a partir del curs 1997-98.

- CEIP "Sant Miquel". Situat en una área céntrica de la ciutat de Vic, es troba al costat

del centre privat del mateix nom i de mes tradició en les classes mitjanes i benestants de

Vic i comarca. Aixó fa que durant molts anys també se l'hagi anomenat popularment

"Sant Miquel deis pobres" o "Sant Miquel xic". Ubicat en un magnífic edifici de la

Generalitat republicana construít per l'arquitecte Pericas, ha vist com en els darrers^anys

assumia una part important deis infants magribins de la ciutat, especialment deis qui

habiten a la zona propera de l'Eixample Morató. En els darrers temps ha mantingut

estratégies pedagógiques molt actives dirigides a conduir aquesta situació en estreta

coHaboració amb els técnics de l'equip de compensatoria i ha participat fíns els curs

1999-2000 (ja com a escola ^ fusionada) en un programa europeu Comenius sobre

didáctica intercultural conjuntament amb partners d'Itália i Bélgica.

- CEIP "Andersen". Abans d'esdevenir escola pública l'escola Andersen era una

cooperativa de pares que, com d'altres del país, va néixer ais anys seixanta amb la

voluntat de constituir-se en un centre vinculat a la renovació pedagógica i a la

catalanitat. En el procés de transformado de cooperativa a escola pública va fusionar-se

amb una altra escola del CEPEPC que hi havia en el centre de la ciutat en l'antiga escola

que havia estat deis maristes, l'escola Sant Albert. Així dones, és la segona fusió que

viu. L'escola Andersen ha tingut un important protagonisme a Vic i fora de Vic com a

representant d'alló que s'ha anomenat "escola activa". Está situada a la zona nord oest de

la ciutat, al costat de la zona esportiva i olímpica, en una área d'expansió i de nivell

económic mitjá-alt. Si bé l'edifici té caréncies estructuráis, l'entorn natural és espléndid

tot i que queda distant del centre. Tant és així que en alguns plánols de la ciutat, ni hi
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apareix. Aquest factor pot determinar el grau de presencia d'alumnat procedent del

centre de la ciutat. Fins avui, aquesta escola ha acollit un nombre important d'alumnat

procedent d'altres municipis i de famílies de classe mitjana amb aspiracions respecte del

fet educatiu. Abans de la fusió, el 20% de l'alumnat era de fora de Vic. Aquesta escola i

el "Guillem de Montrodon" ja descrit, han estat les dues escoles publiques que tenien

mes demanda que places, fet que va provocar la picaresca de canvis d'empadronament

per a poder-hi accedir. De moment, les famílies de l'alumnat encara responen en bona

part a aquella trajectória histórica. Veurem com la fusió amb l'altra escola del centre,

l'escola "Balmes" que va finalitzar durant el curs 1999-2000, modifica o no aquest fet.

- CEIP "Balmes" és, conjuntament amb el CEIP "Sant Miquel" l'escola que acull la

població immigrant. L'escola Balmes es troba molt a prop del case antic próxim a la

Catedral i a la "Calla", un antic carrer llarg d'eixample medieval. Aqüestes dues zones

es caracteritzen per ser dues zones de gran concentració de famílies magribines. Durant

les darreres décades també s'havia caracteritzat per atendré molts filis de la immigració,

i del funcionariat de pas, per la proximitat de la caserna de la Guardia Civil o de la

central de telefónica. D'un any mes tard que el CEIP "Sant Miquel"-4!ed-iñci també va

ser construít ais anys trenta per l'arquitecte Pericas per encárrec de la Generalitat

republicana (1933). En els darrers anys el seu descens demográfic va anar lligat al

creixement de l'alumnat d'origen magribí. S'hi han fet diversos estudis per part

d'investigadors del camp de la pedagogia i de l'antropologia interessats per la

problemática intercultural a Vic. En els darrers temps havia fet un gran esforc. -amb

sessions obertes, entrevistes, visites...- per captar famílies del país amb voluntat de

diversificar la composició de l'alumnat de l'escola.

- CEIP "Sentfores". Aquesta escola está situada en la barriada del mateíx nom,

coneguda popularment també com "La Guixa", que forma part del terme municipal de

Vic. Durant molts anys ha estat una unitaria d'una o dues aules pero en els darrers temps

ha anat creixent per l'augment de famílies que han anat a viure fora del terme de Vic, en

cases al camp o en noves barriades. Davant deis problemes que va comportar la

matriculado de Vic amb la preferencia per les escoles "Andersen" i "Guillem de

Montrodon" i la manca de places en aquests centres, diverses famílies varen dirigir-se a

aquesta escola que compta amb un dinámic equip de mestres i el carácter acollidor de

les escoles petites. Altres escoles de municipis veins (Gurb, Calldetenes...) també han

notat aquesta arribada d'alumnat de Vic que "evitava" les escoles publiques del centre.
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En algún Consell Escolar Municipal s'ha comentat que aquesta escola hauria de

participar del procés general de matriculació, pero el fet que hi hagi tres o quatre

quilómetres de distancia sense transpon específic, la fa poc equiparable a les altres

escoles de la ciutat.

A partir del curs 1997-98 el mapa escolar19 es reorganitza ja que dues escoles del centre

de la ciutat comencen el procés de fusió que implicará la desaparició física d'aqüestes

dues escoles, a fi de distribuir la població immigrant en totes les escoles prívades

concertades i publiques de Vic. Segons les dades facilitades per rAjuntament de Vic, el

percentatge d'infants immigrats a les diferents escoles de la ciutat s'ha estabüitzat a

l'entorn d'un 15% durant el curs 2000-0120, a 1'educació infantil, a la majoria de les

escoles publiques i privades concertades de la ciutat, tret del CEIP Sentfores amb un 3%

d'alumnat estranger (dones es troba ais afores del municipi), de l'escola pública

"Montseny" que té un 50% de població immigrada a educació infantil i 1'escola privada

concertada "Santa Caterina de Siena" que té un 34%.21 Aqüestes dues escoles

corresponen, segons la caracterització demográfica realitzada a Tapartat de mapa

escolar, al model d'escola buida, mentre que' l'escola de~Sentfores és una escola

creixent. Les dades facilitades per a l'ajuntament mostren un nombre mes alt d'infants

immigrants a les auíes que els que es recullen a les dades facilitades peí Departament

d'Ensenyament. Aixó fa pensar que la manera de recollir la variable procedencia

geográfica pot fer variar les estadístiques segons si es recull peí lloc de naixement de

Tinfant o per la procedencia geográfica de la familia.

L'equilibri de la població immigrada a les diferents escoles de la ciutat que s'ha

aconseguit fins el moment, ha estat conseqüéncia de les dues mesures que rAjuntament

de Vic va prendre per reequilibrar la població pertanyent a col-lectius culturáis

minoritaris: la fusió i la distribució deis infants immigrats per part de la Comissió de

Matriculació.22 Des del curs 1997-98, curs en qué s'iniciá la fiisió, totes les escoles han

augmentat la població immigrada, especialment les del sector privat concertat que han

passat de teñir entre un 0 i un 5% durant el 1997-98, a situar-se entre un 8 i 12% de

19 Vegeu Annex 20.2.
20 El percentatge d'estrangers a totes les escoles de la ciutat s'ha doblat des de 1997-98, primer curs de la
fusió. Les dues escoles que teñen el percentatges molt per sobre de la mitjana també han viscut aquest
creixement doblant els percentatges de la població estrangera. Vegeu Annex 3.
21 Vegeu Annex 3: Taula Dades alumnes Curs 2000-01. Educació Infantil i Primaria.
22 Ta! com s'indica a PAnnex 1, la Comissió de Seguiment vetlla peí repartiment deis infants a tots els
centres de la ciutat públics i privats.
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població immigrada.22 Les dues escoles on hi ha mes proporció d'infants immigrats son

properes ais barris on es concentra mes immigració. En el cas de l'escola "Montseny"

s'hi afegeix la baixa quantitat de població matriculada.

Peí que fa a l'Educació Primaria, durant el curs 2001-02, l'escola Guillem-Sant Miquel

té un 20 % de població immigrada i l'escola Andersen-Balmes el 17%. Les altres

escoles de la ciutat (tant publiques com privades concertades) es mouen entre el 4 i

9,5%, tret de l'escola pública "Montseny" que té un 52% de població immigrada a

educació primaria i la privada concertada "Santa Caterina de Siena" que té el 31%.

L'evolució de la població escolar des del curs 1997-98 s'ha mantingut en les dues

escoles fusionades i la resta d'escoles ha anat augmentant fins a arribar ais percentatges

actuáis.23 Les repercussions en el repartiment d'infants de la Comissió de matriculació

ha tingut incidencia en el repartiment deis infants d'incorporado tardana en les escoles

privades concertades.

22 Vegeu Annex 3: Taules Dades alumnes deis cursos 1997-98, 99-00, 00-01 i 01-02 facilitades per
PAjuntament de Vic.
23 Vegeu Annex 3 per veure Pevolució a Peducació primaria.
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5. INFORME DE RECERCA. APORTACIONS MES RELLEVANTS DE

L'ANÁLISI DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA.

A continuado hem articulat les dades analitzades que s'han recollit mitján9ant els

instruments detallats en l'apartat anterior a l'entorn de tres blocs: l'análisi quantitativa

de les dades de la població escolar (apartat 4.1,); Tanálisi qualitativa sobre la visió que

teñen els diferents agents de la ciutat del procés de fusió de les 4 escoles: Ajuntament,

comunitat educativa, famílies i premsa (apartat 4.2.); i l'análisi qualitativa de la práctica

educativa deis mestres de les escoles fusionades (apartat 4.3.).

5.1. MAPA ESCOLAR: DADES DE POBLACIÓ. IMPACTE DE LES MESURES

DE FUSIÓ I REPARTIMENT ESCOLAR SOBRE EL MAPA ESCOLAR DE

VIC I GURB ENTRE 1992 i 1999.

Aquest apartat avalúa Timpacte quantitatiu de les mesures que han afectat el mapa

escolar de Vic per promoure la distribució de la població irnmigrada de Vic a totes les

escoles de la ciutat. Acabat el curs—199^2000, disposem de prou informado per

esbrinar si la fusió i el repartiment han evitat la concentració d'estudiants immigrats/es

en unes escoles. Per aixó, I'informe analitza l'estabilitat demográfica de les escoles

vigatanes, la continuitat del mapa escolar i el carácter interclassista de les zones

escolars. Mesura l'impacte comparant les dades amb una circumstáncia ideal de plena

integrado escolar. Entenem per integrado escolar un seguit de precóndícions

susceptibles de facilitar la tasca educativa d'integració intercultural, i xifrem aquesta

situado en tres aspectes: que els nous centres educatius siguin demográficament

estables, que Talumnat hagi continuat a les mateixes escoles després de la modificado

del mapa escolar local, i que les zones escolars apleguin una certa diversitat social.

Tres preguntes han orientat l'análisi, com es reflecteix ais següents apartats. Defineixen

un model en qué la integrado escolar coincideix teóricament amb tres respostes

positives, i per tant permeten mesurar la distancia entre les dades i aquesta possibilitat

ideal:

1. Després de les mesures de fusió i repartiment, les escoles primáries de la ciutat han

mantingut una relació estable entre la incorporado d'alumnes ais cursos inferiors i

la finalització d'altres alumnes ais cursos superiors?
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2. Ha continuat igual la distribució de l'alumnat entre escoles i sectors de titularitat?.

En particular, convé esbrinar si algunes famílies han abandonat les escoles

implicades en la fusió, o bé han cercat un centre d'estudis a fora de la ciutat, perqué

rebutjaven les mesures de fusió i repartiment.

3. Son interclassistes les zones escolars de Vic?. Francesc Carbonell (2000) ha

proposat el criteri d'equüibrar la diversitat de l'alumnat amb la diversitat urbana per

tal d'evitar concentracions i fugides escolars artificioses causades per prejudicis. Tot

i que ens manquen dades sobre la presencia urbana del diferents grups étnics, és

possible calcular fins a quin punt la distribució urbana de les categories sócio-

professionals de la població preserva aquest equilibri.

Ates que els municipis de Vic i de Gurb limiten, l'escola d'aquest darrer s'ha afegit a

l'análisi com si fos d'un barri mes de la ciutat.

L 'estabilitat demográfica de les escoles

L'estabilitat demográfica és Pequilibri numéric de les entrades i les sortides d'una

població, o millor dit: la probabilitat que sigui constant el seu volum. Tota escola

constitueix una població augmentada segons la matrícula deis cursos inferiors i reduída

segons la fínalització deis superiors. D'alguna manera podem afirmar que la matrícula

és la natalitat de l'escola i la finalització n'és la mortalítat." Evidentrnent, la

generalització deis cursos d'educació infantil i el traspás deis antics seté i vuité d'EGB

ais instituts han suposat unes alteracions institucionals de la demografía escolar que

caldrá ponderar.

Ha estat possible d'imaginar unes hipotétiques escoles estables, buides, creixents i

buides creixents controlant aquesta eventualitat. Son estables les escoles que han

omplert una o dues línies de P3 i han crescut paral-lelament al grup d'edats entre 3 i

tretze anys de la població de Vic i de Gurb, el qual ha decrescut fins a un 86,79 % entre

1992 i 1999. A mes, el pes demográfic d' aqüestes escoles ha variat tant com el conjunt

de la població escolar24 de primaria a Vic i Gurb, la qual el 1999 era un 91,26% de

24 Per tal d'unificar un criteri de ponderado, s'ha considerat com a població escolar els grups d'edat entre
3 i 13 anys de ¡'Estadística de Població de 1996. En conseqüéncia, aquesta base no inclou alumnes
immigrats o enregistrats després d1 aquella data, o millor dit: amb prudencia, és raonable entendre que els
números índex superiors a cent son indicadors de l'impacte de la immigració sobre la demografía escolar.
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1992. Aquests dos cálculs s'han reproduít descomptant a cada escola els cursos de seté i

vuité, i substraen! els grups d'edat de dotze i de tretze anys a la població. A mes a mes,

se suposa que una escola estable reté el cent per cent de l'alumnat de cada cohort.

D'acord amb aquest criteri, una escola buida no omple el/s curs/os de P3> creix per sota

de la població escolar, i perd estudiants de cada cohort, mentre que una escola creixent

omple el/s curs/os de P3, creix per sobre de la població escolar, i guanya estudiants de

cada cohort. Aquesta distinció suggereix la possibilitat teórica que una escola buida

creixi en el cas que no aconseguís omplir el/s P3 pero hagi crescut per sobre de la

població escolar i hagi guanyat estudiants de cada cohort. La taula 1 detalla els trets de

cada model.

Les dades que han fornit els criteris d'estabílitat son forca significatives per elles

mateixes. En comparar íes dades conjuntes amb les que descompten els cursos

traspassats ais instituís, s'observa que les primeres marquen una davallada mes aguda

que les segones. Fins i tot el pes demográfíc agregat de l'alumnat de les dues localitats

depassa a fináis ^dels^noranta els valors de 1992. Es molt probable que rarribada

d'immigrats expliqui aquest fet: el pes demográfíc pot excedir el valor de cent a causa

d'un subenregistrament de ¡'Estadística de Població corregit ulteriorment en les dades

anuals de ¡'Estadística de l'Ensenyament, pero el creixement s'ha calculat a partir d'una

sola font; així dones, la coincidencia deis dos indicadors suggereix que l'eventual

subenregistrament padronal no indica tan sois errades en la móstra sino també Tambada

d'immigrats ais cursos inferiors. Aquesta arribada sembla haver compensat la tendencia

a la reducció numérica deis contingents escolars causada per la reducció de la natalitat

deis anys vuitanta.

Taula 1: Models d 'escola estable, buida, creixent i buida creixent

Mitjana P3

CreixTt 96/92

Pes Tt 96/92

CreixTt 99/92

Pes Tt 99/92

Creix(78)96/92

Pes (78)96/92

Escola estable

(2*)25

87,70

95,87

86,79

91,26

90,80

108,86

Escola buida

<(2*)25

<87,70

<95,87

<86,79

<91,26

<90,80

<108,86

Escola creixent

(2*)25

>87,70

>95,87

>86,79

>91,26

>90,80

>108,86

Escola buida creixent

<(2*)25

>87,70

>95,87

>86,79

>91,26

>90,80

>108,86
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Creix(78)99/92

Pes(78)99/92

RetP3 1991

RetP3 1992

RetP3 1993

RetP3 1994

92,36

109,64

100

100

100

100

<92,36

< 109,64

<100

<100

<100

<100

>92,36

> 109,64

>100

>100

>100

>10O

>92,36

> 109,64

>100

>IOO

>10O

>100

Fonts: Estadística de la Poblado, 1996 fwww.idescat.es): Estadística de PEnsenyament, 1991-9

Mitjana P3= Suma 199X-1999 (P3)/ n° anys (Varia el període perqué no tots els centres han ofert P3 tots els

cursos)

Creixement (Creix any¡/any¡J = (Alumnat any¡ * 100)/ Alumnat anyi.n; Tt= Pob3.n i (78)= Pob3.11

Pes demográfíc (Pes anyi/any¡.n) = (Alumnat any¡ * 100)/Pob;Tt= Pob3.l3 i (78)=Pob3.,,

Retenció (Ret any) = (Cohort 1999* 100)/ Cohort any.

D'encá el curs 1997-98 els CEIP "Balmes" i "Andersen" van ser integráis en el nou

CEIP "Balmes-Andersen" de doble línia, alhora que els CEIP "Guillem de Montrodon"

i "Sant Miquel" es transformaven en el nou CEIP "Guillem- Sant Miquel" de doble

línia. Com s'observa a la taula 2, aquesta ñisió va aplegar d'una banda una escola buida

i una escola estable, que van constituir una nova escola buida creixent, i de l'altra

banda, vaT^ájuntar una escola creixent i una escola buida creixent, que van constituir

també una escola buida creixent. Sens dubte, la classificació de les escoles fusionades és

un xic artificiosa, com demostren les dades del Guillem-Sant Miquel, pero la taula si

mes no serveix per constatar que les fusions van unificar unes escoles que no tenien el

seu futur demográfíc assegurat (Balmes i Sant Miquel) amb unes altres que havien

esdevingut focus d'atraceiú de I1 alumnat local (Andersen i Guillem).
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Taula 2: Mitiana de P3. creixement. pes demografía i retenció de ¡es cohorts de P3 a ¡es

escoles fusionades (1991-99).

Mitjana P3

CreixTt 96/92

Pes Tt 96/92

CreixTt 99/92

PesTt 99/92

Creix(78)96/92

Pes (78)96/92

Creix(78)99/92

Pes(78)99/92

RetP3 1991

RetP3 1992

RetP3 1993

"rRstP3 1994

RetP3 1995

Model

CEIP

Balmes

10,33

78,45

89,46

92,75

102,15

150

117

133

142

Buida

CEIP

Andersen

24,33

80,71

92,03

98,29

108,24

130

100

96

100

Estable

CEIP

Balmes i

Andersen

36,56

79,88

91,08

71,14

81,97

96,24

105,98

94,09

101,86

185

105,41

91,89

108,11

94,44

Buida creixent

CEIP

Guillem

92,04

104,95

102,15

112,49

107,69

113,04

100

104

Creixent

CEIP

St. Miquel

12,33

85,99

98,05

102,54

112,93

83,33

122,22

130

105,26

Buida creixent

CEIP

Guillem i St.

Miquel

32,33

89,91

102,52

79,15

91,20

102,28

112,64

100,57

108,88

300

400

105,7

90,91

105,56

Buida creixent

Fonts: Estadística de la Poblado, 1996 (www.idescal.es); Estadística de l'Ensenyament, 1991-99.

Peí que fa a la resta d'escoles, cap centre públic llevat del CEIP "Salarien" no han

aconseguit l'estabilitat demográfica durant els anys noranta. Deis cinc coMegis privats,

dos tampoc no l'han aconseguida, malgrat que dos deis altres tres han estat escoles

creixents. A la taula 3 s'evidencia, dones, una gran divergencia entre les escoles, a

banda del sector de titularitat al que pertanyin.

Els CEIP "Gurb" i "Sentfores" han estat escoles buides creixents malgrat que els seus

índex de retenció han superat algunes vegades el valor 100. La rao estreba en la

migració deis seus índex de creixement i de pes demográfic. El CEIP "Montseny" i el

CoHegi "Escorial" enregistren una pauta similar: son escoles buides perqué el seu

creixement i el seu pes demográfic s'escauen sota la línia d'estabüitat, pero solen

atraure estudiants que no s'hi van matricular a P3 anys enrere (per aixó els índex de

retenció depassen el valor 100). El CoHegi "Caterina de Siena" és rescola que

25 1993-96.



47

s'enfronta a un futur mes compromés, ja que després de 1992 no ha assolit l'estabilitat

demográfica en cap indicador. A l'altre extrem figuren el CEIP "Salarien" (sobretot

tenint en compte les mesures que descompten els setens i vuitens) i els CoHegis "Sagrat

Cor", "Sant Miquel deis Sants" i 'Tare Coü"; tots aquests centres incrementen els seus

efectius d'acord amb tots els indicadors.

Taula 3: MWana de P3, creixement. ves demozráfic i retenció de les cohorts de P3 a les

escoles d'Eeducació Infantil Primaria i General Básica a Vic i Gurb (1991-99).

Mitjana P3

CreixTt

96/92

CreixTt

99/92

PesTt

96/92

PesTt

99/92

Crei

(78)96/92

Crei

(78)99/92

Pes(78)96/

92

Pes(78)99/

92

RetP3

1991

RetP3

1992

RetP3

1993

CEIP

Gurb26

11

101,32

134,21

115,52

154,64

128,07

178,95

141,04

193,74

137,50

111,11

CEIP

Sentfores

7,89

119,61

156,86

136,38

180,74

135,00

200,00 ""

148,67

216,53

87,50

111,11

66,67

CEIP

Montseny

7,56

80,67

56,00

91,98

64,53

89,09

'- 76,36

98,11

82,68

120,00

275,00

125,00

CEIP

Salarien

42,33

92,79

85,96

105,80

99,05

106,73

109,98

117,54

119,07

257,89

240,00

98,00

Col.

Sta

Caterina

20,33

41,82

51,52

47,68

59,36

60,53

74,56

66,66

80,73

96

100

70

Col.

Sagrat

Cor

42

92,17

82,33

105,09

94,87

108,82

110,78

119,84

119,94

215,38

182,14

192,31

Col.

Escorial

46,56

68,12

69,29

77,68

79,84

86,83

, 88,31

95,62

95,61

193,55

116,67

129,73

Col.

S.M.

Sants27

23,67

124,86

126,78

14237^

146,08

124,86

126,78

137,51

137,26

317,65

265,00

250,00

Col. Pare

Coll

44,89

80,99

68,26

92,35

78,66

91,42

88,89

100,68

96,24

140,0

118,2

150,0

26 1992-99.
27 Com que alguns cursos aquesta escola no va oferir alguns grups de pre-escolar, els coeficients de
retenció no s'han calculat respecte a la cohort que va entrar a P3 en els següents casos: en comptes del
P3(1992) s'ha calculat el coeficient de retenció respecte al P4(1993), en comptes del P3(1993), el
P4(1995);en comptes del P3(1994), el P5(1996); i en comptes del P3(1995), el P4(1996). D'encA 1996
l'escola ofereix dues línies d'educació infantil.
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RetP3

1994

RetP3

1995

88,89

100,00

Buida

Creix.

100,00

233,33

Buida

Creix.

70,00

140,00

Buida

102,00

96,00

Estable

Creix

(78)

50

92

Buida

108,70

100,00

Creix.

102,00

106,38

Buida

106,25

106,00

Creix.

113,0

100,0

Estable

(78)

Fonts: Estadística de la Població, 1996 fwww.idescat.es): Estadística de FEnsenyament, 1991-9

Nota: S'anomenen CEIPs les escoles publiques i Collegis les privades. Totes son concertades. S'afegeix

(78) quan aquesta mesura marca la pauta (Pare Coll) o la modifica (Salarien).

Dues conclusions s'extrauen d'analitzar la concentració de l'alumnat segons el seu

origen a la taula 4.En primer Uoc, el percentatge de Talumnat que no ha nascut a

Espanya perfila una distribució molt dispersa que determina uns valors molt elevats del

coeficient de variado. En segon lloc, les majors freqüéncies d'aquesta distribució, les

quals s'allunyen forca de la mitjana, s'escauen ais CEIPs "Montseny", "Balines-

Andersen" i "Guillem-Sant Miquel". La concentració és molt mes acusada a la primera

escola que no pas a les dues resultants de la fusió. Així mateix, la freqüéncia del

Col-legi "Sta Caterina" oscil-la abruptament. Llevat del curs 1998-99, aquest collegi i el

CEIP "Salarien" experimenten una concentració mitjana respecte ais altres centres, que

no superen el Uindar del 5%.

Taula 4: Percentatse de I 'alumnat de les escoles de Vic i Gurb que no ha nascut a

Espanya respecte de I'alumnat que ha nascut a Espanya, 1997-99.

CEIP Gurb

CEIP Sentfores

CEIP Montseny

CEIP Salarien

CEIP Guiilem-SM

CEIP Bal-And

CoMegi Sta Caterina

CoMegi SagratCor

Col-legi Escorial

CoMegi SM Sants

Collegi P.Coll

% alumnat nascut a fora

1997-8

5,00

1,61

28,79

5,90

22,97

15,92

3,55

0,00

0,00

2,47

3,13

% alumnat nascut a fora

1998-9

4,65

2,94

25,40

4,14

19,66

14,00

18,38

1,12

0,00

3,70

3,61

% alumnat nascut a fora

1999-0

3,06

1,27

37,70

6,85

22,41

21,75

8,28

0,67

0,00

1,30

3,91
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Mitjana de totes les

escoles

Desviació típica

Coeficient de Variado

8,12

9,87

121,61

8,87

8,80

99,20

9,75

12,23

125,52

Fonts: Estadística de I'Ensenyament, 1997-99.

Nota: figuren en negreta els valors molt superiors a la mitjana, és a dir, aquells que indiquen una major

concentrado de Palumnat nascut a fora d'Espanya.

D'acord amb els models deraográfícs i els índex de concentrado de Palumnat nascut a

fora, la pauta demográfica de les escoles de Vic i de Gurb sembla forca complexa. Tot i

el repartiment institucional, les dades assenyalen que tres centres privats han mantingut

l'estabilitat demográfica sense atraure prácticament estudiants immigrats. Després de la

fusió, aquesta població estudia sobretot a les escoles publiques del case urbá de Vic, on

sembla haver contribui't al creixement demográfic deis centres. És una excepció

institucional i demográfica és el CoHegi Sta Caterina, un centre privat que atrau

immigrats i veu compromés el seu futur demográfic, pero també el CEIP Montseny

vulnera l'anterior generalització, atesa la precarietat deis seus nivells de població

matriculada. En canvi, els CEIP Gurb i Sentfores-més-avjafc son escoles rurals en

expansió.

Temía 5: Caracterització demográfica de les escoles d'Educado infantil i Primaria a

Vic i Gurb.

CEIP Gurb

CEIP Sentfores

CEIP Montseny

CEIP Salarien

CEIP Guillem-SM

CEIP Bal-And

CoHegi Sta Caterina

CoHegi Sagrat Cor

CoHegi Escorial

CoHegi SM Sants

CoHegi P.Coll

Model

Buida creixent

Buida creixent

Buida

Estable i creixent sense

setens i vuitens

Buida creixent

Buida creixent

Buida

Creixent

Buida

Creixent

Estable

Concentració d'alumnat nascut a fora d'Espanya

Mínima

Mínima

Molt elevada

Mitjana

Elevada

Elevada

Molt elevada el curs 1998-9. Mitjana els altres

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima
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En suma, la distribució actual de l'alumnat d'educació infantil i primaria per les escoles

de Vic i Gurb no garanteix l'estabilitat demográfica. Els indicadors estudiáis apunten la

inestabilitat del futur de dues escoles, mentre que tres col-legis i un CEIP conformen un

focus d'atenció. Els nous CEIP de doble línia probablement s'acostin a aqüest grup,

almenys s'hi noten algunes tendéncies creixents en aquesta direcció. Un darrer col-legi

privat s'estabilitza cap a la baixa, pero no sembla que estigui en perill.

La continuitat del mapa escolar

L'análisi estadística de la continu'itat escolar és molt mes delicada que la de l'estabilitat

demográfica. En esbrinar si la distribució de l'alumnat per cursos continua o s'ha trencat

arran de la política de fusió i repartiment, les dades recompten els efectes de les

decisions personáis de canviar de centre, pero també de les decisions institucionals

d'introduir abans o després l'educació infantil o la reforma de la secundaria. No obstant

aixó, en teoría es pot convenir que una escola continua manté un pes demográfic similar

a tots els cursos, mentre que en una escola discontinua el pes demográfic deis cursos

durant un any difereix deis mateixos cursos lzany«ocgüent. La taula 6 detalla aquests

altres models a partir del coeficient R2. Val a dir que aquest índex és molt sensible a les

trencaments, per la qual cosa quan s'apropa a les mesures de 0,9 i 1 reflecteix una clara

continu'ítat, i en tots els altres casos reflecteix una cesura discontinua.

Taula 6: Models d'escola continua i discontinua

Coeficient K¿ de les distribucions del pes demográfic entre 1991-

2 i 1992-3 = R2(1991,1992)

Coeficient R¿ de les distribucions del pes demográfic entre 1995-

6il996-7 = R2(1995,1996)

Coeficient K¿ de Íes distribucions del pes demográfic entre 1996-

7il997-8 = R2(1996,1997)

Coeficient K¿ de les distribucions del pes demográfic entre 1998-

9il999-0 = R2(1998,1999)

Escola continua

1

1

1

1

Escola discontinua

1

1

0

0

Com és obvi, ais inicis deis anys noranta les escoles de Vic i Gurb no eren continúes, ja

que la introducció de l'educació infantil o de la secundaria van significar cesures

marcades. Per tant, amb les dades numériques de la taula 7 és agosarat atribuir els
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canvis a prejudicis étnics o classistes, que tot i així podrien haver pesat sobre les tries

d'escola. Ara bé, la continuítat entre 1998 i 1999 és molt indicativa. Els CEIPs

"Balmes-Andersen", "Guillem-Sant Miquel" i "Salarien", així com els coMegis "Sagrat

Cor", "Escorial", "Sant Miquel deis Sants" i "Pare Coll" palesen uns robustos índex de

continuítat. Altrament, els CEIPs "Gurb", "Sentfores" i "Montseny", juntament amb el

CoHegi "Sta Caterina", enregistren uns canvis mes bruscos peí que fa a les

distribucions deis pesos demográfics deis seus cursos. Si bé en els casos de "Gurb" i

"Sentfores" la consideració d'aquesta dada al costat del balanc demográfic apunta un

creixement de l'escola, ais casos del CEIP "Montseny" i del CoHegi "Sta Caterina"

reforca la idea de la seva fragilitat.

Taula 7: Continuítat demografía de les escoles d'Educado Infantil, primaria i General

Básica a Vic i Gurb (1991-99)

1^(1991,1992)

R*(1995,1996)

R2( 1996,1997)

R2(1998,1999)

CEIP Balmes

0,33

0,03

CEIP

Andersen

0

0,8

CEIP

Balmes i

__ Andersen

0,04

0,38

0,6

0,91

CEIP Guillem

0,92

0

CEIP

St. Miquel

0,04

0,13

CEIP

Guillem i St.

Miquel

0,71

0,01

0,42

0,95

R2(1991,1992)

R2(1995,1996)

R2( 1996,1997)

K¿( 1998,1999)

CEIP

Gurb
29

0,73

0,78

0,74

CEIP

Sentfores

0,07

0

0,11

0,4

CEIP

Montseny

0,65

0,01

0

0,58

CEIP

Salarich

0,5

0,06

0,46

0,94

Cüi-icgi

Sta

Caterina

0,48

0,33

0,56

0,67

CoHegi

Sagrat

Cor

0,06

0,16

0,31

0,98

CoHegi

Escorial

0

0,85

0,92

0,91

CoHegi

S.M.

Sants30

0,43

0,3

0,97

0,96

CoHegi

Pare Coll

0,24

0

0,27

0,93

Fonts: Estadística de la Població, 1996 fwww.idescat.es^: Estadística de l'Ensenyament, 1991-99.

Una lectura agregada de les dades de totes les escoles pot matisar les incerteses que

desperta l'análisi de la continuítat detallada centre per centre. El tret mes remarcable és

291992-99.
30 Com que alguns cursos aquesta escola no va oferir alguns grups d'educació infantil, els coefícients de
retenció no s'han calculat respecte a la cohort que va entrar a P3 en els següents casos: en comptes del
P3(1992) s'ha calculat el coeficient de retenció respecte al P4(1993), en comptes del P3(1993), el
P4(1995);en comptes del P3(1994), el P5(1996); i en comptes del P3(1995), el P4(1996). D'encá 1996
l'escola ofereix dues línies d'educació infantil.
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que la població escolaritzada de 3 a 13 anys ha davallat, pero ha augmentat la població

escolaritzada de 3 a 11 anys. És raonable d'atribuir aquesta inversió de la tendencia a

Tambada d'estudiants nascuts fora d'Espanya. A mes, Pescóla privada és majoritária,

pero la pública guanya terreny: els números índex referits al pes demográfic de Pescóla

pública supera el referit a la població total tant si comptem els setens i vuitens (taula 8)

com si els descomptem (taula 9), mentre que els números índex referits ais col-legis mai

no arriben al llindar mitjá. D'altra banda, la continuitat demográfica del mapa escolar

conjunt és molt sólida^ tot i les oscil-lacions de la continuitat en la concentrado de

nascuts/es fora d'Espanya (queja es recollia a la taula 4).

Aquest quadre de continuitat no és contradictori amb ranálisi feta escola per escola. Els

índex de les escoles de doble línia, evidentment, pesen mes que els de les petites escoles

sobre el conjunt, i les escoles de doble línia es mostren continúes. Pero el quadre també

suggereix que Vic i Gurb han esdevingut autosuficients en termes escolars, i no perden

estudiants a favor d'altres localitats. Tampoc no hi ha fonament per afirmar que la fiisió

i el repartiment hagin estimulat algunes famílies a desmatricular-se de les escoles de la

ciutat. —fw.-.-v

Taula 8: Escolarització ais sectors de titularitat, continuitat demográfica i continuitat

de la concentrado del mapa escolar de I 'educado infantil, primaria i General Básica a

Vic i Gurb (1991-99).

1991Jl

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1997-9

Pública

39,60

42,68

44,35

45,18

45,43

43,06

38,35

38,79

40,13

Privada

65,95

64,21

67,19

61,12

59,79

59,42

56,03

56,96

57,43

Vic Gurb

105,55

106,89

111,54

106,30

105,22

102,48

94,38

95,75

97,55

Pública

1991=100

100,00

103,91

105,86

106,46

100,89

89,86

90,90

94,02

Privada

1991=100

100,00

104,64

95,18

93,11

92,54

87,26

88,70

89,43

Vic Gurb

1991=100

100,00

104,35

99,45

98,44

95,87

88,30

89,58

91,26

Coiiüíiuítat

demográfica

0,97

0,96

0,93

1,00

0,89

0,98

1,00

1,00

ContinuTtat

de la

concentrado

0,75

0,72

0,81

Fonts: Estadística de la Població, 1996 (www.idescat.es); Estadística de l'Ensenyament, 1991-99
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Nota: Continuítat demográfica = R alumnat (any-1, any) i Continuítat de la concentració = R nascuts a

fora(any-l/2, any)..

Taula 9: Escolarització ais sectors de titularitat

escolar de 1 'Educado

1991"

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Pública

40,27

42,35

44,84

46,46

46,21

48,00

47,76

47,60

48,57

Privada

64,98

65,35

65,29

67,30

64,68

69,24

69,78

69,89

69,51

Infantil i

VicGurb

105,26

107,70

110,13

113,76

110,89

117,24

117,53

117,49

118,08

Primaria a Vic i

Pbl991=100

100,00

105,88

109,72

109,12

113,35

112,77

112,40

114,69

/ continuítat demográfica

Gurb (1991-99).

Prl991=101

100,00

99,91

102,98

98,97

105,94

106,77

106,94

106,37

VG1991=100

100,00

102,25

105,63

102,96

108,86

109,13

109,09

109,64

del mapa

Continuítat

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Fonts: Estadística de la PóBíáció, 1996 (www.idescat.es): Estadística de PEnsenyament, 1991-99.

En suma, certament, el mapa escolar ha estat forca continu durant els anys noranta. Tot i

la davallada demográfica, tot i les modifícacions institucionals, tot i l'obertura de

comunicacions entre municipis, tot i els possibles prejudicis étnics, les famílies

vigatanes han mantingut una pauta similar peí que fa a la" tria d'escoles d'educacio

infantil i primaria. La fiisió i el repartiment no han provocat una fúgida considerable de

famílies autóctones per rebuig a la multiculturalitat que es generalitza.

Estructura social urbana i escolar de Vic

D'acord amb el criteri proposat per Francesc Carbonell (1999), la diversitat escolar

hauria de ser análoga a la diversitat social de cada barrí. Aquest equilibri, lógicament,

depén del fet que les escoles acceptin ralumnat de la seva zona escolar sense cap mena

de prejudici, pero encara depén mes directament del fet que la divisió de les zones

escolars configuri uns territoris heterogenis. Tot i que aquesta darrera condició

normalment no es pot complir, perqué la distribució urbana deis grups socials és forca

31 Manquen de les dades de Gurb per a 1991; per tant, les proporcions d'aquell any son incompletes i eis
números índex s'han calculat a partir de 1992. D'altra banda, la contimntat demográfica entre 1991 i 1992
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desigual, proporciona un criteri per mesurar el grau d'heterogeneítat de les zones

escolars.

En principi, les dimensions de Pheterogeneítat social fan referencia a les distribucions

de les categories sócio-professionals de la població ocupada i deis nivells d'estudis de la

població major de 10 anys. L'Estadística de Població de 1996 permet desglossar

aqüestes distribucions fins al nivell de les seccions censáis.

La taula 10 descriu diversos indicadors de les dues dimensions considerades. Els quatre

primers classifiquen la població ocupada segons la seva classe social. Sens dubte son

mesures poc precises, ja que depenen de la taxa d'atur i de la mateixa definició de les

categories professionals. Tanmateix, presenten un criteri per comparar les vint-i-dues

seccions censáis de Vic d'acord amb la seva estructura social.

Peí que fa ais nivells d'estudis, la distribució entre els homes i les dones de 25 a 29 anys

indica quin ha estat rendarrenment escolar del primer grup quinquennal d'edat que no

manté-relació directa amb els cursos primaris, secundaris o universitaris. D'alguna-

manera, enregistra el resultat d'un sistema educatiu al llarg deis darrers anys.

Aquesta dada mereix un comentan a part. En primer lloc, permet comparar les dades

amb la situado ideal que tothom assolís el nivell d'estudis secundaris, ja sigui

académics o professionals. Salta a la vista qúé'les mitjanes.de les seccions censáis de

Vic s'allunyen forca d'aquest ideal. En segon lloc, mostra que el nivell de les noies

depassa significativament el deis nois. Durant els anys noranta aquesta dada s'ha revelat

en moltes análisis estadístiques de l'educació de molts paísos on rescolaritat és

universal.

Taula 10: Característiaues socio-educatives de les seccions censáis de Vic

% ocupades de classe mitjana

% ocupats de classe mitjana

% ocupades de classe obrera

Mitjana

53,9

38,31

46,09

Desviado

típica

13,95

14,49

13,95

Coefícient de

variació

25,88

37,82

30,27

deu ser fins i tot mes elevada que 0,97. Aixó no afecta la continuítat descomptant seté i vuité.
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% ocupats de classe obrera

% homes 25-29 que no han acabat els estudis secundaris

% dones 25-29 que no han acabat els est. secundaris

61,66

61,56

49,44

14,48

15,68

18,83

23,52

25,47

38,09

Font: Estadística de la població, 1996 (www.idescat.es>

Nota: Les categories del quadre son reedificacions de les categories de l'Estadfstica de Població. Classe

mitjana = Directius/ves + Técnics/es + Empleats/es; Classe obrera = Treballadors/es deis servéis,

agricultura, construcció, industria qualificats i no qualificats; No han acabat els estudis secundaris els

homes i dones que no saben llegir, teñen estudis primaris incomplets, o bé han arribat només a EGB1,

EGB2, FP1. Vic es divideix en 22 seccions censáis.

S'han elaborat dos indicadors sintétics que mesuren:

a) el predomini deis homes i dones d'una o una altra classe social a cada secció censal,

b) fins a quin punt la proporció d'homes i dones de 25-29 anys que no han acabat els

estudis secundaris supera la mitjana de totes les seccions censáis.

Combinant-los, es distingeixen onze seccions censáis on predominen les persones

ocupades de classe obrera i les proporcions que no han acabat els estudis secundaris son

majors que la mitjana. Consideraren! que aqüestes onze seccions censáis perfilen el

tipus I. Així mateix, les altres onze seccions censáis es distribueixen gairebé

equitativament entre aquelles de predomini obrer pero una major finalització deis

estudis secundaris, aquelles de predomini mesocratic i també una major finalització

d'estudis secundaris, i finalment, les tres seccions censáis de predomini mesocratic on la

finalització d'estudis secundaris també és baixa perqué les dues proporcions

considerades superen la mitjana. Consideraren! que aqüestes altres onze seccions

censáis perfilen el tipus II. La taula 11 especifica aquesta classificació, i la taula 12 hi

ubica cada secció censal.

Taula 11: Tivus socio-educatius de les seccions censáis de Vic

Predominen les persones
ocupades de classe
obrera
Predominen les persones
ocupades de classe
mitjana
Total

La proporció d'homes 25-29 o la
proporció de dones 25-29 que no
han acabat els estudis secundaris no
arriba a la mitjana

4(11)

4(11)

8

La proporció d'homes 25-29 i
la proporció de dones 25-29
que no han acabat els estudis
secundaris supera la mitjana

11(1)

3(11)

14

Total

15

7

22
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Taula 12: Classificació de les seccions censáis de Vic segons el seu tipus socio-educatiu

Seccions

(1)11

(2)12

(3)13

(4)111

(5)112

(6) 113

(7)114

(8)1111

(9) III2

(10) 1113

(11)1114

(12)1115

(13) III6

(14) III7

(15)1118

(16)1119

(17)11110

(18)11111

(19)IV1

(20) IV2

(21) IV3

(22) VI

Tipus

II

II

II

II

II

II

I

II

I

I

I

I

I

II

I

II

II

I

I

I

I

II

Variables sobre acabament d'estudis

secundaris

Alguna variable sota mitjana

Alguna variable sota mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Alguna variable sota mitjana

Alguna variable sota mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Alguna variable sota mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Alguna variable sota mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Alguna variable sota mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Les dues variables sobre mitjana

Alguna variable sota mitjana

Variables sobre predomini de

classe social

Predomina obrera

Predomina mitjana

Predomina mitjana

Predomina mitjana

Predomina mitjana

Predomina mitjana

Predomina obrera

Predomina mitjana

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera* --— ?̂xt%;-:-

Predomina mitjana

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Predomina obrera

Es pot elaborar dones un mapa de la ciutat de Vic que cerqui la correspondencia entre

l'estructura social de les seccions censáis i les zones escolars deis CEIPs. Aquest mapa

suggereix les següents conclusions:

1. La ciutat de Vic es divideix entre les seccions censáis del sud, on el predomini obrer

és nítid i les del nord on les classes mitjanes son mes presents. Tot i així, algunes

seccions censáis del nord també son predominantment obreres. És de suposar que

les dades no han enregistrat la població immigrada que resideix a les seccions que

configuren el centre historie, és a dir, és dubtós que siguin tan similars a les seccions

veines com el mapa indica. Així dones, les zones escolars deis nous CEIPs fusionáis

32 Vegeu Annex 20.4.
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abasten zones molt extenses, sobretot la del "Balmes-Andersen", pero també

heterogénies peí que fa a la seva composicio socio-económica.

2. En canvi, els CEIPs "Salarien", "Sentfores" i "Montseny" abasten unes seccions

censáis homogénies i obreres. Son árees molt mes compactes territorialment, pero

molt menys diverses. Es rellevant la coincidencia del CEIP "Montseny, una escola

buida amb una elevada concentració d'alumnat immigrat, amb una secció censal

obrera que está parcialment separada de la resta de la ciutat.
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5.2. LES ESCOLES DE VIC DES DE LA VISIÓ DE LA CIUTAT

5.2.1. Des de rAjuntament

A 1 'apartat 4.1. Relacions entre la població immigrada i la població receptora a Vic hem

argumentat que les institucions d'ámbit mes local (ajuntament, escola, etc.) no poden

garantir, incidir o facilitar l'accés a tots els recursos materials, comunicatius i afectius

per tal d'evitar l'exclusió del col-lectiu immigrant per sí soles. Malgrat tot, les accions

que TAjuntament33 realitza i els recursos que posa a l'abast de la població immigrada

pot ajudar a facilitar els tres tipus de recursos els materials, comunicatius i afectius o

sois alguns d'ells. Detallarem a continuació, ámpliament, a quin tipus de recursos pot

accedir la població immigrant de Vic i quines conseqüéncies se'n deriven.

El dossier Els Ajuts Socials, Servéis i Prestacions com a eina per pal-liar l'exclusió

social que ha estat facilitat a l'equip de recerca peí Departament de Servéis Socials del

propi Ajuntament, indica que les polítiques municipals encaminades a evitar l'exclusió

social es concreten en dos ámbits: el d'ajuts i el de

L'ámbit d'ajuts inclou assignacions económiques per:

• Escola bressol. Son ajuts puntuáis dirigits a famílies amb pocs recursos. Es

molt poc utilitzat per famílies immigrants magribines.

•>iia:Llibres escolars. Cobreix el 10% del cost deis llibres de cada infant. És

d'entre tots els ajuts oferts el mes soMicitat per les famílies immigrants.

• Menjador escolar. Son beques adjudicades peí Consell Comarcal, pero quan

aquesta no arriba per cobrir tota la despesa, rAjuntament paga, directament a

1'escola, la diferencia. La demanda per part de les famílies autóctones duplica

la de les famílies immigrants.

" Logopédia. L'ajut cobreix la despesa del professional al qual li paga

directament rAjuntament. La utilització per part de famílies immigrants és

testimonial. La utilitzen majoritáriament famílies autóctones.

" Casáis d'estiu. La demanda per part deis beneficiaris autóctons triplica a la

deis immigrants.

33 La informado de Fapartat 5.2.1. i 5.2.2. s'ha elaborat a partir de les informacions extretes deis Annexos
11, 16, i 19.
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• Reis per a tots. La utilitzen indistintament uns i altres en percentatges

prácticament iguals.

' Banc d'aliments. Consisteix en el repartiment d'aliments básics procedents

deis excedents de la Comunitat Europea. Aquest ajut sol ser molt puntual, ja

que no arriben de manera continuada, ni amb la mateixa quantitat. Aquest

programa el porten a terme conjuntament l'Ajuntament, Carites

Interparroquial i PAssemblea de la Creu Roja, mitjancant un conveni de

coHaboració. La utilització per part de les famílies immigrants duplica a la de

les famílies autóctones.

• Arranjament d'Habitatges. Es porta conjuntament amb Carites. En aquest cas

l'ajut no es fa amb diners, sino facilitant má d'obra, alguns materials. o

mobiliari de primera necessitat. La utilització d'aquest ajut per part de les

famílies autóctones duplica al de famílies immigrants.

L'ámbit de servéis están majoritáriament encamináis a l'inserció socio-laboral i son els

següents:

" Centre obert. És un centre diürn que-orienta la seva tasca a compensar els

déficits socio-educatius. L'utilitzen indistintament autóctons i immigrants en

percentatges lleugerament superior d'aquests últims.

" Programa de garantía social. En aquest cas els beneficiaris son majoria

autóctona.

. " Pía de transido al treball. També aquí els percentatges son els mateixos que'

en el cas anterior.

• Unitat externa d'escolarització. Servei utilitzat majoritáriament per població

immigrada.

• Escola taller. Aquest servei rutilitzen en un percentatge mes alt els autóctons

que els immigrants.

La documentado que cal aportar per fer la sol-licitud deis ajuts és la següent:

• Sol-licitud del interessat/da

• DNI-NIE

" Certificat de convivencia

• Declarado de renda

• Justificant d'ingressos (fulls de salari, pensió, subsidi d'atur)

" Justificant de despeses (rebut de lloguer del pis, préstec, rebut Uum, aigua...)
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• En cas de separado cal presentar la sentencia resolutoria

• En cas de disminució cal aportar el reconeixement de la mateixa

• Saldo mig ponderat deis estalvis bancaris

• Condicions socials del soMicitant (informe social)

Cal assenyalar dues coses: la primera, que tant en el cas deis ajuts com en el deis servéis

ambdós formen part de les polítiques generáis de Pestat del benestar i la major part son

molt anteriors a rarribada deis fluxos migratoris actuáis. La seva oferta está dirigida

indistintament a tota la població que ho necessita, sense fer cap distinció entre els

beneficiaris, i menys encara en funció de la seva procedencia. No cal oblidar tampoc

que están pensades fonamentalment per apaivagar la creixent fragmentació económica i

apuntalar la sempre frágil cohesió social.

La segona, és que de í'análisi quantitativa del dossier citat anteriorment, se'n desprén

que, de tots els ajuts procedents o gestionáis per l'ajuntament, només dos (Llibres

escolars, i Banc d'Aliments) els utilitzen en percentatges molt mes alts les famílies

immigrants que les famílies autóctones^Pel que fa ais servéis hem vist que només en el

cas de la Unitat d'Escolarització Externa els beneficiaris immigrants superen amb molt

ais autóctons.

Aquesta constatado, no deixa de sorprendre, sobretot perqué la percepció general que

té la ciutadania és just la contraria: a les famílies immigrants se les ájüdíffnassa en

detriment de les autóctones.

En una entrevista realitzada per l'equip de recerca a la responsable de Servéis Socials de

Tajuntament, comentava alguns resultáis d'un estudi encarregat peí mateix departament,

i ens deia el següent: "£ 'opinió general acaba coincidint en que els autóctons els costa

molt mes demanar ajuda, anar a un centre només hofan en situacions extremes. Si la

sensació és que els immigrants abusen de la solidaritat, resulta important difondre en

que consisteixen dites ajudes i quins son els requisits per obtenir-les. Un cop mes

apareix un problema de comunicado que crea greus problemes de relació, dones una

falsedat repetida constantment en el temps, acaba per acceptar-se com una realitat".

Sobre aquesta qüestió cal dir que la informado etnográfica34 que fem servir sobre les

34 Per a mes informado vegeu Valcárcel (1999)
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famílies immigrants marroquines en concret, ens indica que per un pare marroquí haver

de demanar ajuts socials és una situació forca humiliant. Mantenir la familia, és una

obligació tipificada jurídicament en la Mudawwana (codi de familia marroquí) amb el

nom de nafaqa, que vol dir manutenció. Aquesta obligació correspon a l'home i a canvi

la dona i els filis han de reconéixer la seva autoritat. Aquest és un deure inculcat ais

nens varons ja des de ben joves. Está molt interioritzat ideológicament i és majoritari a

la práctica, sobretot a l'ámbit rural que és del que procedeixen la major part deis

immigrants marroquins assentats a Vic. És en aquest sentit, que diem que no poder

complir amb aquesta obligació és no només humiliant, sino que en certa manera minva

o erosiona l'autoritat que ostenta l'home en una societat d'orientació androcrática.

El tema deis ajuts és un aspecte recorrent també en l'entrevista feta per aquest equip de

recerca a Talcalde de Vic. La seva resposta és clara i fa molt d'émfasi en que: "A

l'Ajuntament de Vic, les ajudes son absoluíament iguals per tothom...aquest és un deis

problemes que ens trobem, sobretot jo, en assemblees d'associacions de ve'ins....hi ha

gent que diu...escolta tu quepassa aquí?, que aquesta gent (els immigrants,) teñen totes

les ajudes i pels d'aquí-no-n'ki ha... En aquest sentit l'ajuntament de Vic no és gens

discriminatori, son per tots iguals (les ajudes)... el problema és que els d'aquí els veuen

com uns competidors Aquí no n'hem donat mai de tíquets ..Pero no d'ara que n'hi

ha d'immigració, ni abans. Nosaltres som partidaris de donar servéis...crear, pero no

de donar tíquets".

Certament, el paper de les administracions en general, i el de 1'alcaldía en particular

están en una posició incomoda. Si s'atén ais immigrants en igualtat de condicions que a

la població autóctona, és a dir, si ens creiem la integració en els termes que la defíníem

anteriorment, protesten els "ciutadans". Si no se'ls aten, resta al descobert la

incoherencia entre alió que diem que volem i el que en realitat volem. I el que és pitjor,

a la cohesió social li poden sortir escletxes de múltiples formes, i de diferents

conseqüéncies a mes curt o llarg termini.

Com déiem abans en el cas de rescola, tampoc qüestionem aquí la voluntat integradora

de les polítiques municipals de Vic vers el coHectiu d'immigrants, pero malauradament

hem de recordar que, en la millor de les situacions, les liéis, les normatives, les

ordenances poden ser capaces de reprimir algunes de les mesures discriminatóries mes

sagnants, pero son impotents davant Tus deis estereotips o deis possibles prejudicis
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racistes per part de la societat receptora. Poden fer poca cosa contra les desigualtats de

la vida diaria, originades per les diferencies económiques i socials, que son les mes

nombroses i punyents en la era deis liberalismes i les globalitzacions. I tampoc poden

fer gran cosa sobre la percepció que alguns autóctons teñen deis conceptes d' igualtat i

diferencia. En un context de multicurturalitat, com el que ens ocupa, és important

distingir entre un i l'altre perqué sino hi ha el risc de confondre el que son desigualtats

económiques amb el que son diferencies culturáis. Moltes vegades es presenten juntes,

pero no sempre. Teresa San Román (1995) diu, que igualtat i diferencia no li semblen

dos conceptes antonómics perqué "no me parece que diferencia cultural o étnica e

igualdad de derechos específicos apunten al mismo criterio; "igual "no se opone a

"diferente" sino a "jerarquizado"; "diferencia" no se opone a "igualdad" sino a

"idéntico"a "similitud". No estamos utlizando los mismos criterios cuando afirmamos

la igualdad de todos los seres humanos y cuando afirmamos la existencia de diferencias

entre ellos". Conclou que, si les diferencies fossin irreconciliables amb la igualtat,

grassos i prims, calbs i peluts, afectuosos i esquerps, católics i anglicans, tindrien que

ser lógicament desiguals davant la llei i el sou.

La diferencia cultural és un d'aquells conceptes que de tant ús i abús ha arribat a

convertir-se en un mot amb múltiples i interessades "utilitats". Serveix per justificar

segons quines desigualtats, algunes inquietuds, i no poca oposició a la presencia

d'alguns "diferents" entre nosaltres. Només d'alguns. Per aixó la "integrado" deis

immigrants marroquins interessa tant, i, per exemple™ia deis milers d'alemanys a

Mallorca tant poc. Té encara una altra utilitat mes perversa; de vegades s'utilitza com a

sinónim de carencia de cultura, malgrat que alió propi deis humans és teñir cultura, al

menys en el sentit antropológic del terme. Potser aquesta interpretado explicaria en

part, només en part, Toposició inicial al procés de fusió de les escoles d'algunes

famílies autóctones i l'oposició mes dissimulada d'un grup minoritari de mestres.

Aquesta oposició la justifícaven convencuts de que la presencia d'alumnat immigrant

"faria baixar el nivell". Caldria examinar d'una banda, el nivell de classisme o de

racisme que amaga tal creenca. I d'altra banda, caldria admetre que aixó era bastant

improbable el primer any del procés, tenint en compte que eís cursos que es fusionaven

eren els de párvuls que difícilment podien baixar el nivell.

Aquest tipus d'argument no és nou ni és utilitzat només per les famílies. En una de les

primeres reunions de 1* alcalde amb representants de la conselleria d'ensenyament,
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prévies a la fusió, i davant la insistencia d'aquest de solucionar el problema de la

concentrado d'alumnat magribí, va sorgir per part deis primers la proposta de fer una

escola només per aquests alumnes. Efectivament, és una argumentado ben antiga que

respon al model d'escola que podem anomenar "segregacionista". Aquella que postula

que la presencia d'alumnat de minories étniques marginades barrejat amb alumnat de la

majoria, pot perjudicar la formado d'aquests últims. De vegades aixó passa, pero

llavors, les raons teñen poc a veure amb alió "étnic" i molt mes amb la propia situació

socioeconómica de la minoría marginada. Tanmateix la coherencia obliga a reconéixer

que també alguns alumnes de la majoria no marginada fan baixar el nivell de la classe i

a ningú se li passa peí cap la solució segregacionista. És parla en aquest cas de

diferencia cultural o d'altres tipus de diferencies?.

Caí ser clars amb la utilització de conceptes perqué sino s'acaba associant algunes

problemátiques a la diferencia cultural quan en realitat teñen poc a veure amb ella.

Finalitzem aquest apartat, tal com el vam comencar; amb una altra obvietat: la necessitat

de reconéixer que en un aula tots els alumnes son diferents, en el seu comportament, en

la seva-manera de fer, en la seva manera de pensar. La coníusió parteix de pensar que

només alguns son diferents, la qual cosa de vegades és simplement cert. Pero en tot cas

no ho son tant per la seva diferencia cultural, que també, sino peí lloc de subordinació

que ocupen en aquesta societat jerarquitzada. Aquesta societat desigual que divideix els

usuaris de l'ensenyament i d'altres ámbits en dues parts: una minoría que es definida

com diferent, enfront d'una altra majoria que espensa i es reconeix a si mateixa com a

normal i homogénia. Aquesta coníusió, en la seva versió ingenua, parteix d'una

premissa errónia: la nostra homogeneitat socio-cultural interna, la qual és falsa, perqué

alió propi de totes les societats, també de la nostra, és la diversitat. Dins del nostre

context cultural hi ha cultures urbanes, cultures rurals, cultures professionals, cultures

polítiques, cultures generacionals, cultures de la riquesa, cultures de la pobresa, etc.

Per qué si totes les societats teñen un nivell mes o menys alt de diversitat, hi ha la

tendencia a pensar-Íes en clau d'homogeneitat?. Mes enllá de les raons que donen els

essencialismes culturáis mes excloents i reaccionaris, una de les múltiples respostes es

el fet que la diversitat és molt mes difícil de gestionar que Thomogeneítat.

Efectivament, malgrat que es reconegui que dins de l'aula hi ha diversitat de tot tipus,

inclosa la cultural, no és fácil treballar-hi. No és fácil entendre'ns quan s'utilitzen codis

culturáis diferents. Sortosament tampoc és impossible. La diferénda cultural es torna
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molt mes problemática quan la veiem com una tara o un déficit que cal superar, i no

només dins de l'aula sino també fora d'ella.

Els servéis de Benestar Social i I 'escolarització a la ciutat.

Tornant a la tasca que desenvolupa el Departament de Benestar Social en relació a la

seva coHaboració en 1'escolarització i en general, convé remarcar que hi ha una gran

mancanca de recursos humans que no deixa de cridar l'atenció malgrat tot el que es diu

del "model Vic". Peí que fa a aquest servei municipal, hi ha el mateix nombre

d'educadors, tres, que fa deu anys, per a atendré tota la problemática de la immigració.

La presencia d'una sola mediadora obliga a haver d'esperar forca temps per a la seva

intervenció. Fa falta un lloc on, quan arriba Pimmigrant, aquest pugui trobar tota la

informació, des de Phabitatge, a la sanitat passant per l'orientació laboral. Falta una

estructura global, coordinada i integrada d'acollida inicial que, entre altres coses,

redueixi el greu problema de les mares que no parlen ni castellá ni cátala i que no teñen

el costum de dirigir-se a Pescóla per parlar deis filis. Abans d'anar al centre educatiu ja

-han tingut contacte amb els servéis municipals pels primer ajuts; per tant, és vital-

intensificar encara mes la coordinació deis servéis municipals amb les escoles. A mes de

la manca de recursos, dones, s'assenyala la necessitat d'una major coordinació. Des de

Benestar Social també es remarca la necessitat de potenciar Porientació laboral que

permetria reduir els ajuts económics directes i es constata les poques dades que es teñen

sobre els itineraris vitáis i académicsiiel coHectiu d'immigrants, especialment deis mes

recents.

Peí que fa a la valoració de Pinici del procés de fusió escolar s'ha d'assenyalar que va

agafar, també per sorpresa, al personal de PArea de Benestar Social del propi

Ajuntament de Vic. Aixó remarca encara mes que la decisió va ser presa de manera

molt directa des de l'Alcaldia i, sense una preparado d'informes o de recomanacions

explícites per part deis servéis de Benestar Social. Tot i així des d'aquests servéis, es

valora positivament aquesta decisió, encara que, com assenyala un deis educadors, "no

n'hi ha prou amb la decisió, cal fer altres coses". La fiísió és una mesura drástica que es

pren davant una situado nova com ho és una forta immigració, pero el seu balanc és

positiu. També remarquen que és mes important el repartiment d'alumnat que no pas

uns determináis processos de fusió.
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Al mateix temps assenyalen que s'ha anat calmant la situació a la ciutat peí que fa a

l'escolarització, principalment peí que fa a la por deis pares autóctons; d'una banda, la

fusió i el repartiment s'ha anat fent de manera progressiva i correcta; de Paltra, el fet

migratori ha esdevingut un fenomen molt evident i generalitzat.

Deis aspectes que cal remarcar del procés de distribució deis nois i noies en les diferents

escoles de la ciutat, el personal de Benestar Social valora positivament el treball que han

anat fent les comissions de matriculado tot i el seu carácter legal. Creuen que s'ha

treballat honestament i que s'intenta actuar col-legiadament. De tota manera, i com han

assenyalat altres agents socials, román el problema important que el procés de fusió i de

repartiment a les escoles de la ciutat de Vic ha ocasionat que totes les escoles publiques

estiguin aílunyades del centre historie. En conseqüéncia, qui té possibilitats de transport

propi o recursos propis per a utilitzar transport públie, no té cap problema per anar a una

0 altra escola pública, pero sí que és un problema serios, amb conseqüéncies socials i

económiques (abast i extensió de les beques de transport), per a qui no té les

possibilitats de solucionar-lo particularment. La "coHocació" d'un nen en una

determinada escola pot suposar que cal pagar una beca de transport ••Hanartaltra de

menjador quan, amb presencia d'escoles publiques al centre de la ciutat potser no

caldria. L'slogan de 1'alcaldía respecte de la ciutat de Vic com una ciutat de "la milla",

en qué es pot anar a peu a tot arreu, no acaba de ser tan ciar en un element básic de les

vides deis seus joves ciutadans com és el d'anar a escola.

Les persones entrevistades que treballen a Benestar Social asseguren que el repartiment

de 1'alumnat s'intenta fer tot respectant la proximitat de residencia a l'escola i amb la

voluntat de teñir presents els interessos i preferéncies de les famílies. No sempre les

escoles accepten de bon gust la distribució de Talumnat pero de mica en mica es van

resolent els conflictes. S'avalua la facilitat de l'infant per anar a escola i es procura que

els germans vagin junts, tot i que cal dir que hi ha hagut casos que no ha estat així,

especialment en el moment de passar de l'educació primaria a la secundaria.

Lógicament, s'ha de fer amb la máxima atenció perqué no es pot repartir Palumnat de

qualsevol manera. Per exemple, canalitzar nois o noies d'una certa edat (12, 13) de cop,

1 sois, en escoles concertades, pot comportar remergéncia de processos de rebuig, tot i

l'esforc que els propis nois o noies hi posen. També s'ha de dir que hi ha hagut molts

pocs canvis d'escola i quan s'han produít ha estat sovint perqué el propi servei de

Benestar Social així ho ha proposat i assessorat.
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Des d'aquest servei remarquen que a Finid, molts mestres tenien por d'haver de dedicar

molt temps ais infants magribins i perdre -també com a conseqüéncia, continguts i

nivells. Aixó no passa en la mesura que es temia i hi ha tranquil-litat ais centres.

Tanmateix, s'está en una primera fase que no va mes enllá del compartir escolarització

en un sentit estríete. La interacció, Fintercanvi, la barreja encara no es produeix: "no sé

si una familia d'aquífa unafesta d'aniversari si també convidará nens magribins...",

il-lustra una treballadora del servéis socials. Tampoc hi ha un accés generalitzat a les

activitats extra escolars, de íleure, escoles de dibuix, música, etc. La població escolar

immigrant no fa ús d1 aquesta oferta educativa, certament intensa de la ciutat i es mou al

marge de les activitats extraescolars i del Íleure organitzat, si n'exceptuem els casáis

d'estiu municipals.

Abans de la preinscripció, la funció deis servéis socials municipals és, d'una banda, la

d'explicar a les famílies immigrants el perqué de la distribució deis nens, i, en segon

Iloc, la de conéixer les places que els centres poden garantir, tot mantenint un equilibri

entre Pescóla concertada i Pescóla pública. Segons les persones-entrevistades, hi ha un

major percentatge de nens immigrants per aula a Vic que a la resta de ciutats catalanes:

"És molt mes elevat que a la resta de Catalunya, es parla de 4 a Barcelona i aquí ens

movem amb 6. Aquest any si contem que només tenim 9 escoles, ja podem pensar que de

7 a 8 places de reserva no baixarem". La Comissió d'escolarització organitza una prova

per marcar les competéncies i el nivell educatiu del nen, amb Pajuda d'un intérpret i

centrant-se en árees instrumentáis, fonamentalment, llengua i matemátiques. La prova

serveix per marcar quina és la situado, peí que fa a competéncies básiques, de cada noi

o noia que arriba.

La informado a les famílies magribines sobre la matriculado és fa mitjancant una

informado escrita i una entrevista: " ...Nosaltres els escrivim una carta amb llengua

árab i catalana en qué se 'ls diu que ens han de venir a veure 'ns perqué hem de

matricular el nen a I 'escola. De tota manera, aprofitem també aquesta entrevista per a

oferir a la mare unes classes de ¡lengua, unes classes per poder anar a comprar, per

poderse desempallegar per la ciutat en els aspectes básics". No hi ha control del tot

segur deis nens immigrants que serán escolaritzats, donades les dificultáis de conéixer

les famílies nouvingudes que no consten en el cens: "Per exemple, ara en aquests

moments sabem els 72 que tenim per I 'any que ve, pero sempre deixem un marge per les
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famílies que ens arribaran i ens portaran algún nen de P3", S'intenta que els germans

estiguin a un mateix coMegi i també es mira la proximitat al domicili. Com que les

escoles son les que son, quan fa falta, s'augmenta la ratio, via autorització de

Delegació, fins a un 10%, per poder acollir a tots els nens immigrants.

Tot i així, avui torna a haver-hi un parell d'escoles (l'una pública, l'altra, concertada)

que corren el risc de teñir una altíssima concentrado d'alumnat immigrant. El personal

que treballa a Benestar Social assegura que falten places d'escola pública a Vic, pero

Túnica escola pública on hi ha places és en un únic centre que facilment podría arribar a

una percentatges molt mes elevats d'alumnat magribí o d'altres coHectius d'immigrants

deis que tenien les escoles fusionades. També assenyalen que moltes vegades son els

propis immigrants els qui volen evitar la concentrado. El primer criteri de selecció

d'una escola és la proximitat al domicili pero la segona evitar la concentrado. Davant

de la proposta de portar els seus filis a l'escola pública que en aquests motnents té mes

alumnat magribí, un pare també magribí ho refusava dient que en aquella escola hi

havia "demasiados moros".

En un primer moment els immigrants demanen una escola pública per qüestions

económiques i religioses, pero una vegada han passat un curs escolar per l'escola

concertada tampoc en volen mancar; de tota manera, continua essent un problema

important el fet que hi ha un nombre important de famílies immigrades que teñen

problémes per pagar la quota mensual de les escoles concertades.

També és interessant remarcar que des deis servéis de Benestar Social han constatat que

els immigrants recents que procedeixen de Sud-américa demanen escola católica, per

tant, concertada, per ais seus filis. També s'assenyala que hi ha sectors d'immigrants

magribins i d'altres procedéncies que prefereixen que les seves filies facin l'educació

secundaria a les escoles concertades perqué consideren que així estaran mes controlades

i subjectes a menys riscs o perills. Lógicament, els ha arribat la pressió de l'escola

concertada per a integrar l'etapa 0-6 al sistema de concerts. Des de Benestar Social

comprenen el malestar que la incorporado tardana genera en els mestres com a un

element distorsionador del seu treball i que es converteix en un motiu de lógica

preocupació i de queixa; també assenyalen que aquesta problemática catalitza el

malestar difus que hi ha sobre la qüestió en el seu conjunt. Peí que fa a un seguiment de

I'evolució de l'alumnat des de P3, val a dir que no se'n fa cap per part d'instáncies
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municipals, o des de la Comissió de matriculació. De fet, es considera que no cal fer un

tractament diferenciat i, per tant, la tasca de seguiment correspon a la mestra-tutora i, en

última instancia a I'escola. Des de Benestar Social afirmen categóricament que l'éxit de

l'alumne depén de l'actitud del mestre.

5.2.2. Des de la comunitat educativa

Elfenomen de I 'absentisme

Vist en perspectiva, el personal de Benestar Social creu que hi ha una bona integrado

escolar en Peducació primaria. En canvi, a secundaria es produeixen mes rebuigs i

abandons. En aquest sentit, és especialment significatiu i preocupant el problema de

Tabsentisme que el Departament de Benestar Social está abordant conjuntament amb

altres departaments municipals i amb la Inspecció d'Ensenyament. L'any 2001 s'ha fet

un estudi sobre tots els alumnes que presenten absentisme: matriculáis i no matriculáis i,

si bé cal dir que els índexs d'absentisme escolar a Vic no son elevats des d'una

perspectiva general, sí que ho son i significatiusen el col-lectiu magribí. Especialment a

secundaria i en el cas de les nenes. Algunes d'elles es perden en el pas de la primaria a

la secundaria. És un problema d'abandó greu del qual no se'n parla gaire. Les causes

son diverses: el paper de la noia a casa, el fet que les vulguin casar aviat, la por a que es

trobin o visquin amb situacions que no coneixen prou bé; i, en definitiva, la creenca que

Pescolarització fins ais dotze anys ja és suficient per a la nena. En el cas deis nóisT Ta

voluntat d'accedir el mes aviat possible al món del treball accelera alguns processos de

deserció i abandonament. Davant la impossibilitat que, efectivament assisteixin

regularment a classe, s'han creat unes unitats externes grácies a les quals puguin assolir

unes competéncies mínimes necessáries en el camp de la llengua, fonamentalment

Aquesta ha estat una polémica proposta d'escolarització parcial, a banda de Testructura

ordinaria; per un costat es valoren aqüestes instáncies educatives de manera positiva i es

posa com a exemple el d'alguns nois que després de passar per aqüestes unitats han

canviat la seva actitud de nois molt rebels i salvatges, cap a unes actituds mes educades

i responsables. Des de Benestar Social creuen, d'acord també amb Tinspector

d'ensenyament de la zona, que la qüestió de l'absentisme caldria treballar-lo mes des de

la mateixa escola.
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En el cas deis nois i noies d'incorporado tardana, a les escoles de Vic es respecta l'edat

per incorporar el nen al curs escolar que li toca pels anys que té; en altres ciutats

catalanes poden arribar a baixar a l'alumne fins a dos cursos35; les nostres interlocutores

creuen que aixó també és un factor d'absentisme. El seguiment de la secundaria se'ls fa

molt difícil per rincrement del vocabulari específíc, de conceptes mes elaboráis, de mes

formaíització en les disciplines curriculars... els que han seguit el procés complet i,

especialment, els autóctons, han anat integrant progressivament els aprenentatges. Els

que han arribat mes tard, tot i les traduccions de continguts básics i altres recursos

d'ajuda, els costa molt.

Des de Benestar Social creuen que ais nois i noies se'ls segueix bé fins que surten de

Tescola. Després les coses es fan mes difícils perqué no hi ha gaire sortides fora de

l'escola-taller la qual té unes determinades limitacions (de nombre máxim d'alumnes,

de tipus de feines...) Amb els Programes de Garantía Social s'obtenen molt bons

resultats peí que fa a la seva actitud, "allá son la mar de felicos, i al centre s'han rebotat

amb tothom; al centres s'han barallat amb els professors, els han expulsat o el que sigui.

I els porten en un PGS a fer fiisteria^i-.diuen *quin nano!' Dones allá ha tingut un éxit".

Malauradament, pero, hi ha nois immigrants de 18 anys que troben l'obstacle de la

legalització per participar en aquestos Programes de Garantía Social perqué els falten

papers; si son menors d'aquella edat no passa res perqué van amb el document del pare,

pero si no, aquí hi ha problemes. Tot i així, els programes de Garantía Social no

s'omplen del tot i sempre queden places vacants, perqué, com ja hem ássenyalat, els.

nois, amb 16 anys, teñen ganes de treballar i guanyar un sou superior. D'altra banda, la

dificultat de fer un seguiment deis infants quan es fan grans, adolescents, comporta que

la feina que s'ha fet es perdi i que alguns d'aquests joves entrin en circuits margináis, el

món del petit tráfic de droga, etc.

Evolució del procés migratori

Mes enllá de la ftisió escolar, les nostres interlocutores del servei de Benestar Social

municipal, creuen creu que no hi ha grans problemes de convivencia a la ciutat pero que

al mateix temps hi ha poc contacte i poca "barreja". Des d'aquest servei també

33 Habitualment i per part de les autoritats educatives, la incorporado tardana s'entén a partir de 3r (ler
de cicle mítjá)



70

destaquen els canvis que es van produint en la població que ha anat arribant. Hi ha

processos molt evidents de progressiva implantado deis immigrants mes veterans que

opten cada vegada mes per la compra de pisos i deixen d'anar a Benestar Social. Val a

dir que hi ha pisos de lloguer amb molt males condicions entre 200 i 300 euros/mes i

que els que fa mes temps que son aquí ja compten amb pis propi i se'n senten orgullosos

i marquen distancies amb els que han arribat fa poc.

En relació a la qüestió lingüística les persones entrevistades deis servéis socials

municipals especifiquen que és forca comú que a dins d'una mateixa familia els pares

parlin castellá i els filis aprenguin el cátala. Sobre el paper de les mesquites, Tuna

segueix mes un corrent árab mes modern; l'altra és mes tancada i no col-labora en la

incorporado del collectiu immigrant a la població catalana.

Justament, la forta immigració d'altres procedéncies que ha arribat recentment, és vista

amb recéis per una part de la població magribina que considera que aquells els treuen la

feina; uns recéis que també es produeixen entre les capes socials autóctones de mes

baixa extracciósociaHis'població magribina. Deis escolars immigrants nous del curs

passat, un 60% son magribins, la resta es reparteixen entre centrafricans, sud-americans

(equatorians i colombians, fonamentalment) i alguns deis pa'ísos de Test. Els qui

provenen de sud-américa arriben en situacions molt precáries. En el cas deis magribins,

el pare venia sol i quan estava mes o menys situat feia venir la resta de la familia i es

reagrupaven. Els colombians i equatorians que arriben ara veñeri amb tota la familia

(dos filis mes o menys), en una situació de fuga prácticament del seu país, sense mitjans

ni papers. Ens trobem, a parer de les treballadores de Benestar Social amb una nova

problemática que és la heterogeneítat de les darreres migracions. Fins ara, a Thora de

valorar nombres i percentatges d'infants immigrats a l'aula "posem, per exemple, 32

nens, barra 11. Aquest 11 sempre només fa referencia ais marroquins. Com que el

grup d'altres procedéncies és molt petit no el posem, o sigui la segona xifra després de

la barra només fa referencia a alumnes marroquins". Pero ara s'haurá de considerar

si s'especifiquen millor les procedéncies. Les noves procedéncies migratóries,

especialment de Sud-américa, posen de relleu la necessitat de modificar alguns aspectes

de la política d'inserció peí fet que parlen castellá. També assenyalen un fort contingent

de joves de Ghana, Senegal i Gámbia que modificará la composició del conjunt

d'alumnat de la ciutat: "(...) Hi ha uns 340 senegalesos aquí a Vic, nois i també noies

de vint anys i escaig, que tindran criatures i será una població nova que tindreiri\
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La visió des de les altres escoles de la ciutat

La investigació ha inclós entrevistes a tres centres de la ciutat que no han estat implicats

directament en el procés de fusió pero que, com la resta de centres educatius de la ciutat,

sí están plenament condicionats i inclosos en la resta de mesures (comissió de

matriculado i repartiment d'alumnat) que s'han implementat en aquests darrers anys.

Les escoles a les quals s'ha entrevistat son:

Escola "Santa Caterina de Siena": Una escola privada concertada al bell mig del nucli

antic de la ciutat. De fet, Túnica escola que en aquests moments hi ha en aquest case

antic en un sentit estríete. Es una escola que pertany a un orde religiosa i en aquests

moments está duent una política activa, amb professorat jove, per donar resposta a les

necessitats d'un nombre important d'alumnat d'origen magribí a les seves aules. Es

centre d'atenció educativa preferent36.

Escola "Montseny": Tal com hem detallat a la página 37, aquesta escola pública es

troba situada en una área allunyada del centre, en un barrí de "cases barates" per a

famílies procedents de la immigració deis anys seixantes, encaixonat entre la C17 i la

via del tren i, en conseqüéncia, el seu alumnat ha estat fonamentalment el d'aquesta

barriada i, en menor grau, d'algun barrí.procer. En éls~darrers anys, aquesta ubicació ha

fet que reduís la seva població escolar i es plantegen alguns dubtes sobre la seva

viabilitat futura. Paral-lelament ha vist incrementar-se signifícativament el nombre

d'alumnes magribins. Caldrá veure si la nova urbanització de la ciutat amb robertura

cap a ponent i la transformado d'aquella part de Pantiga N152 (actual C17) en una

rambla (per robertura de vies de circumvaHació), modificará la composició

demográfica de la zona i la capacitat de captado de nou alumnat per part del centre.

36 L'Ordre de 3 de setembre de 1996 (DOGC núm. 2264, de 4.10.1996), de regulado del procediment de
qualificació de determínate centres públics o privats sostinguts amb fons públics de Catalunya com a
centres d'atenció educativa preferent, defineix que aquests centres son els que imparteixen els
ensenyaments de les etapes d'educació infantil, primaria i secundaria obligatoria a alumnes que teñen
especiáis dificultáis per assolir els objectius generáis de I'educació básica a causa de les seves condicions
socials i culturáis, situats en entorns socials i económics desfavorits.

— >•
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Col-legi del Carme, "L'Escorial": Una escola privada concertada pertanyent a l'orde

religiós de les carmelites i que tradicionalment ha estat i és un centre important peí que

fa a l'escolarització de les famílies de classe mitjana i mitjana alta de la ciutat.

Son tres centres amb característiques ben diferenciades com ho son els efectes deis

canvis demográfics i socials en cadascun d'ells. Les dues concertades teñen perfils

diferents; Tuna compta amb una majoria immigrant (Santa Caterina) i un alumnat de

procedencia socioeconómica mitjana baixa i 1'altra, una majoria autóctona de classe

mitjana alta (Escorial). Aqüestes tipologies d'escola fan que les repercussions de la

fusió no siguin les mateixes.

Sobre l'inici i la necessitat del procés de fusió de les quatre escoles publiques en dues,

l'escola "Santa Caterina de Siena" és taxativa en afirmar la picaresca que s'havia creat a

la ciutat a l'hora de modificar el lloc de residencia familiar i en afirmar que la

concentrado no és positiva. Una concentrado que és forca significativa en el seu centre,

l'únic del case antic. L'escola pública "Montseny" manifesta que n'ha restat forca al

'nráfgcrde tot el procés perqué no els afectava excessivament. Aquesta valoració crida

l'atenció peí fet que, ens els darrers cursos, está augmentant de manera molt

significativa el nombre d'alumnat d'origen magribí en aquest centre i, probablement,

ara s'ho plantejanen d'una manera diferent. No hi ha indicis que confirmin que hi hagi

hagut discussió i intercanvi entre els equips directius del conjunt d'escoles publiques de

la ciutat per abordar la situado de la immigració des d'una perspectiva global.

L'escola concertada "Escorial" assenyala que ralcalde els va informar del repartiment i

que van acceptar de col-laborar-hi. Tot i així, aquest centre manifesta la seva

preocupació per les qüestions económiques derívades de l'escolarització d'infants de

famílies immigrades i acusen a TAdministració de no complir els compromisos

establerts. El concert amb P3 a les privades concertades, segons Benestar Social, está

signat. El problema és el deute que van acumulant les escoles, ja que Tadministració

educativa no transfereix els diners. L 'altra problemática és 1 'hora de mes que es fan a

les escoles concertades. Les escoles volen que aquesta hora es pagui. L 'altra solució és

que els infants immigrants no es quedin pero les escoles consideren que aixó és

discriminatori. Les famílies immigrants es poden negar a pagar aquesta hora de mes

perqué a ells els han obligat a venir a aquesta escola. D'altra banda, hi ha hagut por de
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les famílies autóctones a l'entrada d'infants magribins que Pescóla ha tendit a apaivagar

"ja que en un inici hi va haver recanga per part de les famílies, i en aquest sentit

I'escola sempre ha tendit a posar pau i a no incentivar la rumorologia". De tota

manera, han tingut poques "fugues" de famílies cap a altres centres mes selectius de la

zona, com per exeemple cap al SEK de La Garriga. Segons el coordinador pedagógic

del centre, el professorat del centre manifesta un acord ideológic amb la fusió pero no

des del punt de vista técnic i administratiu.

L'escola está preocupada per l'impacte económic que pot teñir en la resta de famílies

del centre que han de pagar per aquells infants i peí fet que els recursos personáis i

psicopedagógics que hi ha per a l'escola, com que son escassos, s'utilitzen per atendré

els infants immigrants per poder garantir el seguiment i d'altres d'aquí queden

desatesos. Creuen que hi ha una doble discriminado en aquest sentit i que falten

recursos técnics i administratius, sobretot a la Secundaria. Una solució possible a la

problemática plantejada consideren que podría ser que l'Administració educativa

atorgués a tots els centres concertáis de Vic la categoría de Centre d'acció educativa

_preferent per la necessitat de disposar de mes recursos humans, en aquest .cas cTun

mestre mes per treballar les necessitats educatives deis infants. En aquest línia l'escola

"Santa Caterina", manifesta la importancia de ser Centre d'acció educativa preferent,

especialment per la possibilitat d'accedir a mes recursos, sense que aixó hagi de suposar

una etiqueta social classificadora per a la població escolar que acull. Manifesten que la

mesura del repartiment d'infants iminigrants en totes les escoles de la ciutat fa que els

centres estiguin en igualtat de condicions, i per tant l'assignació de Centre d'acció

educativa preferent permet accedir els recursos necessaris per treballar amb les

necessitats deis infants escolaritzats.

Així, evidenciem que 'TEscoriaT coincideix amb l'escola "Sta Caterina" en la

importancia de gaudir de mesures extraordináries per poder respondre a les necessitats

socio-educatives de la població que aten. D'aquesta análisi sorgeixen les preguntes

següents: En quina mesura les polítiques educatives repercuteixen directament en la

miUora continuada de la qualitat de l'ensenyament i la igualtat d'oportunitats? Per qué

les decisions de l'Administració educativa sois es fan efectives quan les problemátiques

educatives son tan extremes que porten a desenvolupar mesures com l'assignació de

37 Vegeu annex 3. Taules Dades alumnes deis cursos 1997-98, 99-00, 00-01 i 01-02 facultades per
l'Ajuntament de Vic.
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mes recursos a aquells centres que es consideren Centres d'atenció educativa preferent o

encara de mes excepcionals com per exemple la de la fusió?

En general, els tres centres escoiars entrevistats de la ciutat consideren que la Comissió

de matriculado ha regularitzat i ordenat el procés d'accés del nou alumnat al centre.

Abans, era un desgavell. El procés de fusió ha incorporat una serie de mesures

complementarles que han estat positives i que han reforcat una presa de consciéncia

envers el problema de l'escolarització deis infants immigrats en el conjunt deis diferents

agents socials i educatius. Tot i la dificultat de gestionar correctament la qüestió del

degoteig constant de la incorporado tardaría, creuen que el procés de repartiment es fa

mes correctament. Tanmateix Tescola que continua al case antic, "Sta Caterina", dubta

que moítes famílies de les escoles fusionades vagin ais nous edificis resultants de la

fusió i, a llarg termini, poden optar per matricular els filis al seu centre que és mes

proper ais habitatges d'aquestes famílies. L'escola "Montseny" considera que aquest

centre ha deixat de ser una escola de barri, perqué a la zona es produeix molt moviment

de població en fundó del mercat de l'habitatge. El centre "Escorial", ha trobat oposició

en el repartiment per part d'algunes famílies que va plantejar el fet de treure els seus

filis si hi entraven magribins. Aquest centre concertat que aten la població escolar d'un

nivell socio-económic mitjá-alt, és considerat com a un centre de prestigi dins de

roferta educativa de la ciutat, i algunes famílies van manifestar la por de perdre aquest

status. A la práctica s'ha produít en casos comptats, com ja s'ha esmentat anteriorment..

El tema del repartiment, continua essent, en qualsevol cas, un tema difícil de resoldre;

tant per les famílies que assisteixen a un centre fusionat i que s'han de traslladar, com

els casos directes de repartiment entre les escoles de la ciutat que trenca la relació i la

proximitat entre el lloc de residencia i Pescóla. Segons la direcció de l'escola "Santa

Caterina" no es poden infravalorar les reticéncies de les famílies immigrants a portar el

fill a una escola lluny de casa. Per part seva, l'escola pública "Montseny" assenyala que,

en qualsevol cas, la reordenació escolar amb la fusió afavoreix clarament les escoles

concertades i ha destibicat les escoles publiques que han deixat de teñir presencia al

centre de la ciutat.
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Peí que fa a les relacions amb els servéis educatius (EAP, CRP i compensatoria...) 3S i

PAjuntament son correctes per bé que es demana mes suport. Tanmateix també en

aquest aspecte cal teñir en compte les diferents carácterístiques d'aquests centres.

En conjunt es considera que el professorat fa un gran esforc de resituar-se en l'atenció a

la diversitat, que implica un plus considerable de treball i que també crea inquietud,

neguit i un punt de desencís i d'impoténcia pensant en la continuítat a la secundaria de

Palumnat amb dificultáis d'aprenentatge. La implicado del professorat de Pescóla

"Santa Caterina" és molt elevada i manifesten que el tema que cal treballar mes és la

relació amb les famílies. A "l'Escorial" manifesten aquest cansament que assenyalávem

per la manca de recursos humans per atendré totes les necessitats educatives deis infants

i la necessitat de saber com adaptar i crear materials que serveixin per atendré les

necessitats deis infants immigrants ; en canvi, la relació amb les famílies no és el que

mes preocupa perqué consideren que els cañáis ja están oberts. "L'Escorial" no ho

valora com un problema a diferencia de les altres escoles.

En qualsevol cas i en conjunt, la participació de les famílies d'origen magribí es

considera escassa (excepte en el cas de Pescóla "Montseny", ségonlTens asseguren els

seus responsables) especialment en Pámbit mes formalitzat com son les reunions de les

AMPES, xerrades, entrevistes, inici de curs... tot i les convocatóries en árab que en

alguns casos s'ha fet. El professorat considera que les famílies immigrades deleguen

Peducació en els docents d'una manera molt clara; tampoc no hi ha costum d'assistir

junts pare i mare a reunions i les mares teñen dificultat per sortir al vespre soles a les

reunions. L'ámbit informal, en canvi, i especialment al parvulan, es percep com un

entom molt positiu de comunicado intensa (concretament de mestra a mare a Pentrada i

a la sortida de Pescóla. La participació amb les mares de parvulan (immigrants) és mes

elevada que a la resta deis cursos, per la qual cosa considerem que és un bon moment

per consolidar les bases de relació entre la familia i Pescóla, trobant formes de relació

que ajudin a integrar la importancia de la participació de la familia en el centre.

De les tres escoles entrevistades, Pescóla pública Montseny manifesta que els infants

magribins participen en les diferents activitats extraescolars que ofereix el centre al

mateix pati de Pescóla, a partir de les 17h.. En paraules de la direcció: "Fem teatre,

anglés, patinatge, escacs, mecanografía, deu n 'hi do el que participen en les activitats

38 Equips d'Assessorament Psicopedagógic, Centres de Recursos Pedagógics, i Programa d'Educació
Compensatoria.
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extraescolars Paguen 1500 pís (9.02 euros) al trimestre. Son barates perqué están

subvencionades per I 'APA ".39 Aixó és diferent a les escoles fusionades en qué la franja

d'activitats extraescolars és la del migdia i com que els infants magribins no es queden a

diñar, tampoc participen en aqüestes activitats. En canvi, tot el que son sortides i

activitats extra, aquests infants en queden al marge, ja que no es habitual que hi

participin, les escoles descarten que sigui no un tema económic.

L'arribada d'infants immigrats ha generat un intens treball pedagógic, asseguren les

escoles. Des de plans d'acollida, a adequacions curriculars i recerca de nous materials

adaptats a les circumstancies, fet que ha exigit l'abandonament del llibres de text que

utilitza la resta de la classe per treballar amb material mes específic a les necessitats

educatives deis infants. Hi ha hagut un replantejament de moltes activitats que abans es

desenvolupaven de manera "automática" i ara s'han d'analitzar i repensar. És el cas, per

exemple, de les festes populars, les reunions amb les famílies, les activitats

extraescolars, etc. Sempre, pero, amb l'objectiu de mantenir un "to de normalitat". Cal

valorar el qué vol dir aquesta "normalitat" si es tracta de, efectivament, conduir les

coses amb flui'desa i adaptant-se constantment, .o voLdit.;replantejar-se les coses el

mínim per no modificar la dinámica, els continguts i el projecte pedagógic ja establert.

En aquest sentit cal preguntar-se també si el professorat d'alguns deis centres están mes

preocupáis per la nova escola que han de construir o per la imatge que ja s'havien

construít a partir de la seva evolució histórica i pedagógica.

Val a dir que les escoles han hagut de fer un esforc d'explicació i aclariments i de

convenciment envers les famílies autóctones, de frenar pors i rumorologies; ha estat una

tasca, en molts casos, forcada per les circumstancies; tanmateix no deixa de ser un

treball de conscienciació que reforca el paper de Pescóla a l'hora de crear un estat

d'opinió en la ciutadania.

Tot i així, els centres manifesten indirectament la incapacitat de r escola en modificar

comportaments, prejudicis i vivéncies establertes ja a casa o al carrer. A banda d'algun

episodi ocasional (baralla entre "moros" i "cristians" al pati), la convivencia és bona a

les aules, pero l'intercanvi cultural a fora de Pescóla és escás i els prejudicis i

estereotips no disminueixen amb l'edat (o amb els anys d'escolaritat).

39 Vegeu Annex 12.
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La visió deis servéis educatius. L 'inici delprocés defusió.

Equip d'Assessorament Psicopedagógic d'Osona (EAP), Equip del SEDEC (Servei

d'Ensenyament del Cátala) i Programa d'Educació Compensatoria son els tres servéis

educatius que intervenen des deis propis plans de treball respectiu i des del seu ámbit de

competéncies en l'atenció, assessorament i suport a les escoles

L'inici del procés és vist pels diferents professionals d'aquests servéis com la resposta,

d'una banda, a una tensió "molt forta" per part de les famílies per tal de poder triar

escoles i per 1'altra, com a possibilitat de reequilibrar la població escolar. Aquest sentit

de reequilibri és el que ha pesat mes a Vic. Des de Compensatoria assenyalen que el

procés de concentrado de població immigrant en dues escoles s'havia produít amb. una

certa inercia i vinculat al fet que es tractava de dues escoles situades al centre del

municipi, a tocar del case antic. Per a la majoria deis professionals consultáis, la

població escolar quedava empobrida des del punt de vista social i cultural i es

diferenciaven cada vegada mes els centres púbíics en funció de rescola. El conflicte

creat a Vic, consistía en la impossibilitat que-la-gent pogués triar en funció de les seves

preferéncies. Les escoles desitjades estaven a vessar i les altres s'anaven reduint; i

d'altra banda, el Departament d'Ensenyament afirmava que el total de places escolars a

la ciutat de Vic eren suficients per oferir un Iloc escolar a tota la població i per tant es

negava obrir mes línies. El desajustament feia que molts pares busquessin solucions

individuáis que fonamentalment passaven per portar els fills-a. escoles petités Hels1

municipis ve'íns.

Els membres del Programa d'Educació Compensatoria assenyalen que el procés arrenca

de lluny, lógicament, i, de fet, des deis cursos 91-92, 92-93, inspecció ja intenta repartir

equitativament tot Talumnat d* incorporado tardana, "una mica de distribució equitativa

perqué tampoc s'entra en un procés de matriculado normalitzada". Des de

compensatoria comenten que va ser espectacular Tambada massiva a Osona a partir del

92; amb un any es matriculen mes de 140 alumnes, cosa que no passa a altres

comarques.

La necessitat de la fusió es considera, dones, indiscutible, tot i que, des de l'EAP es

valora críticament el procés inicial en el sentit que consideren que s'havia d'haver

afavorit un procés de participado mes intens amb totes les parts implicades. No només
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es valora aquesta manca de debat, sino que s'assegura que, de fet, no es tracta pas d'una

fusió sino simplement de fer desaparéixer dues escoles que no eren demanades per les

famílies autóctones i que, a mes de disminuir d'alumnat, s'empobrien socialment i

cultural. En definitiva, el que passa és que creixen les dues escoles publiques que tenien

mes prestigi social com a centres públics. Les altres escoles publiques restants, Tuna

manté un gran equilibri des del punt de vista de la composició socioeconómica de íes

famílies i I'altra pot seguir el procés d'empobriment o de guetització sembíant al que es

produía a les dues escoles fusionades del centre.

Per a algún deis professionals deis servéis educatius creuen que també va pesar en la

decisió el fet que l'Ajuntament volia resoldre el tema pensant també en termes d'imatge

externa, no volia passar per una ciutat marginadora o segregadora. En aquesta sentit

s'assenyala que la fusió també es va fer a contracor del collectiu magribí que no tenia

cap necessitat de moure's d'unes escoles en les que hi estaven cómodes i no veien

perqué s'han de desplacar lluny del barrí. Per a una part de les famílies immigrades, la

fusió ha representat allunyar física pero també psicológicament l'escola del seu entorn

immedíat. Aixó caldrá recomposar=ho--si es pot, perqué es perden possibilitats, no es

participa en activitats extraescolars, etc. D'altra banda, el desplacament cal

subvencionar-lo per la despesa complementaria que aixó suposa per a famílies amb pocs

mitjans; Palternativa al desplacament amb autobús escolar és anar a l'escola concertada

del centre de la ciutat, per la proximitat al Uoc de residencia de la població immigrant, la

qual cosa pot reproduir un nou procés de concentrado d'alumnat procedent de la

immigració en una mateixa escola. Per ais membres del Programa d'Educació

Compensatoria, el procés de fusió es va accelerar perqué les famílies autóctones de

parla castellana també varen comencar a buscar altres centres. I també afegeixen la

sortida a la llum pública, mitjancant la premsa local, deis tripijocs de famílies (canvis

d'empadronament, petites "trompes"...) per evitar Tadscripció a una determinada escola.

Els servéis educatius consideren que, hi ha, d'entrada reticéncies a les escoles per

motius diferents pero que en tots els casos, els recéis hi son perqué la fusió implica

interrompre un determinat projecte educatiu i unes determinades practiques d'atenció

a l'alumnat que, sens dubte, hauran de canviar. Peí que fa a l'escola concertada, les

pressions municipals varen ser importants en la seva implicado global en el procés.

A hores d'ara, les escoles han assumit, segons el seu parer, amb tranquil-litat tot
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aquest procés i, si mes no, així ho manifesten exteriorment. Apunten al fet que hi ha

mes sentiment d'incertesa que no pas de resistencia.

Repercussions en els projectes pedagógics

La fusió significa fer una fusió de claustres que vol dir, al seu torn, cohesionar

projectes, histories i tradicions diferents. Per exempíe, les escoles que tenien mes

població immigrada s'havien plantejat mes seriosament no només el fet de l'acollida

d'aquest alumnat, sino també la implantado de projectes d'educació intercultural. Per

tant, aixó ha de casar en la unificado amb centres que no s'ho havien plantejat tant, etc.

S'han establert estratégies, cursos, seminarás de dinámica de grups per a ajudar els

claustres a fusionar-se, i també s'ha treballat en Papropament a les famílies. Ara és el

torn de recompondré i recuperar, ampliant-los els projectes pedagógics que les escoles

desenvolupaven abans de la fusió, tot adaptant-los a la realitat social actual.

Des de l'EAP especialment, es valora Pinterés pedagógic de l'establiment de subgrups

homogenis dins Theterogeneííat deis grups-classe generáis: grups d'alumnes amb

dificultáis d'aprenentatge, relacionáis... Aixó implica una organització d'horaris molt

flexibles que mantingui el grup-classe com a grup de referencia pero que en molts altres

moments Palumne pugui trebaílar en aquests petits grups mes compactes des del punt

de vista deis aprenentatges. Óbviament, aquesta organització demana comptar amb. el

professoraí suficient i assenyalen que és vital el saber explicar bé"a les famílies els

criteris d'agrupament deis diferents grups.

Per la seva banda, els membres del SEDEC insisteixen en la necessitat de teñir Pescóla

com a referent de la cultura del país d' arribada: "e/i tot aquest procés I'escola no ha de

perdre de vista que els ha de integrar en la cultura de referencia del país, donat que

I'escola és Vúnic lloc on aquests infants poden aprendre-lá".

Un aspecte que les persones de tots tres servéis educatius consultades considera

problemátic és el fet que el coHectiu d'alumnes d'origen magribí no realitzi activitats

complementáries (natació, excursions...) Aixó implica que alguns infants no

participen de tota Pactivitat educativa; els professionals deis servéis educatius reben

les impressions deis mestres en el sentit que se'ls fa difícil fer entendre a les famílies
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que aqüestes activitats son tan importants des del punt de vista educatiu com les que

es desenvolupen dins del centre.

El suport técnic a les escoles

Per al desenvolupament de la tasca de l'EAP en relació a la fusió i al conjunt de

l'atenció a les escoles davant la incorporado intensa i irregular d'alumnat immigrant,

els interlocutors d'aquest servei assenyala la necessitat d'una major coordinació i

raclariment de competéncies de les diferents estructures. Per altra banda, troben a faltar

una informado mes precisa i oberta i identifiquen com un problema greu en la falta de

temps per treballar amb la resta de servéis. Finalment, des de tots els serveix educatius

conclouen que la problemática és complexa i és especialment difícil fora de les aules, la

qual cosa significa que la ciutat no pot demanar que l'escola ho resolgui.

L'EAP ha donat suport en problemátiques especifiques d'alumnes individuáis pero

especialment en el marc i en Taprofundiment del que s'entén per escola cooperativa.40

Des de" tots- tres^sci'veis s'assenyala que una part important de les dificultáis

d'intervenció es focalitzin en l'atenció a Palumnat d'incorporació tardana perqué el

centre ja s'ha organitzat la feina i perqué es demana una atenció mes individualitzada.

El suport técnic que s' ha donat a les escoles ha estat el de col-laborar en l'análisi i en la

formulado de propostes técniques i didáctiques fonamentades en la flexibilitat i

l'heterogeneítat de grups i d'horaris.

Des del SEDEC, la intervenció -en forma de seminaris i sessions d'assessorament- se

centra principalment en les dinámiques d'immersió lingüística i en la millora de la

didáctica de la llengua catalana, no ja per a alumnat castellano-parlant sino per a

alumnat amb procedéncies lingüístiques diversificades. La principal tasca del SEDEC

consisteix en orientar el professorat en dues vessants: des de la normalització lingüística

i í'ús de la llengua al centre i des de la didáctica específica.

Altres agents educatius. Valorado de la fusió .

40 Vegeu Annex 15.
41 Vegeu Annex 14.
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El procés de fusió d'escoles a Vic ha estat valorada, en termes generáis, de manera

positiva per un ampli sector deis agents socials i educatius i implicats. Tot i així,

algunes consideracions critiques sobre aspectes concrets que ja han anat apareixent, es

converteixen en una crítica frontal a tot el procés per part deis interlocutors vinculáis a

les estructures comarcáis d'educació d'adults i a organitzacions de suport a la població

immigrant, amb els qui s'ha intercanviat opinions i informació.

Per a aqüestes persones, I'origen del procés de la fiísió d'escoles publiques a Vic rau en

la qüestió del dret d'elecció de centres o l'anomenada Uibertat d'ensenyament per part

deis pares, un dret polémic que no es pot pas dir que tothom pot exercir; ni tan sois está

tant ciar que es pugui triar entre els diversos centres públics. De fet el problema es

planteja quan "una serie de pares abandonen o pretenen no acudir al centre Balmes i

escollir entre altres centres atesos o mantinguts amb suport de diners públics, bé siguin

concertats, bé sigui el que anomenem escola pública. Aleshores a partir d'aquí es

produeix una concentrado artificial d'uns nens básicament magribins i la desaparició

d'uns altres nens que no son magribins Creuen que les acumulacions que son

pogut preveure.

La millor solució hagués estat partir del mapa escolar global i fer una redistribució de

tot l'alumnat a totes les escoles i no limitar-se a la fusió de quatre escoles en dues,

perqué, de fet, el que es planteja sempre és redistribuir el nen immigrant i no es planteja

mai redistribuir el nen no immigrant. La qual cosa significa una menys valorado i una

inferiorització del col-lectiu immigrant. "Ateo no fa altre cosa que reforcar els

estereotips que respecte aquest col-lectiu teñen tant la població com els propis mestres

moltes vegades".

La fusió representa, a mes, acabar amb el projecte d'una de les escoles fusionades del

centre de la ciutat, on hi havia encetat un camí interessant de treball amb els

immigrants, molt proper i molt arrelat a la seva situado i al seu entorn, encara que es

tractés d'un treball incipient. Allí els pares eren considerats subjectes importants on

podien reelaborar la situado de conflicte a través de l'experiéncia deis taílers. I tot aixó

es va trencar: "Els tallers signifiquen la voluntat d'intercanvi, de coneixement. La gent

es trobava, parlava, es coneixia, es donaven situacions de simpatía, d'antipatía i

d 'empatia on era possible canalitzar el conflicte, plantejar les relacions entre gent de

diferent cultura i crear noves categories per enfocar aqüestes relacions. Allá hi havia
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un cami interessant, encara que hi va haver coses que van funcionar i altres que no. Va

faltar temps i recursos"

A banda de les conseqüéncies que implica un desarrelament del seu entorn per part de la

població magribí, cal afegir el fet que es deixa el centre de Vic sense cap escola pública.

"Aixó en un moment que s'intensifiquen ¡es lluites privatitzadores em sembla un tema

molt serios. I que aixó es provoqui precisament per la presencia de persones

immigrants em sembla una mica ja ¡lastimas. Al centre de Vic només hi ha presencia de

I'escoíaprivada concertada"

Repercussions en e¡ projéete pedagógic deis centres.

En general, aquests interlocutors consideren dubtós que les escoles fusionades acceptin

internament el conflicte cultural. "£/ mateix procés de distribució mes aviat la idea que

donava era la d'evitar el conflicte, de camuflar-lo." I probablement es limiten a

reproduir l'homogeneització en la transmissió cultural en la mesura que els codis

multarais prescindeixen de rexperiéncia propia. També es dubta que les escoles-

fusionades signifiquin una transformado i no una simple continui'tat peí que fa a la

segona funció de la institució escolar, la reelaboració cultural, que s'adapta a cada

moment a unes necessitats históriques, socials, económiques especifiques. Es a dir,

l'escola segueix sent només la que era sempre, o realment ha fet un pas mes. "Aquest és

un aspecte important,xomp¡icadíssim H'acord, pero que significaría haver acceptat el

xoc i el conflicte cultural"

D'altra banda, els nostres interlocutors assenyalen que s'está construint un model

d'escola descontextualitzada de Tentorn, al marge de la comunitat, com ha funcionat

sempre Tescola históricament. Les escoles fusionades están desarrelades del seu medi.

Es generen dinámiques socials de barreja que potser funcionen a Pescóla pero no fora

d'ella. "Dit, d'una altra manera, no sé si els infants immigrants juguen amb els

mateixos nens que van a ¡'escola"

No s'avanca de la mateixa manera a Tinterior i a l'exterior de l'escola i aixó,

naturalment, és problemátic. "Si no s'avanqa simultániament en el interior de l'escola i

a l'exterior de l'escola, si no es busca que la comunitat educativa transcendeixi les

quatre paréis, cosa que veig molt difícil traslladant els nanos tant lluny, jo pensó que el
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benefici social i la taca d'oli que es podría generar a partir de I'escola queda molt

limitada i es converteix en una relació formal. Es pot acceptar que en un moment

determinat no hi hagi cap altra solució i hem defer el que podem; l'altra cosa és que

aixó es presentí com el desiderátum, amb la qual cosa s 'está induint a plantejar aixó en

els llocs on apareixen noves dificultáis en comptes de reforcar la idea de dir: no, a

veure, busquem noves sortides o formules que contemplin uns parámetres que potser en

aquest cas per la immediatesa, per tal com va sorgir el tema potser no han estat

controlables."

L'escola pública receptora busca una homogeneítzació i una cohesió social que está

marcada per un pénsament de classe mitja que vol preservar; en certa manera, vol

continuar la seva tradició, la seva trajectoria histórica. Aleshores cal encabir-hi una nova

cultura de "marginalitat" que no encaixa i que cal integrar-la, assimilar-Ia i aixó crea

dificultáis "perqué es porta al nen cap a un pénsament que no coincideix amb la seva

arrel social"... I es produeix un cert desplacament o una certa descoHocació social deis

alumnes que venen de l'altra escola.

La igualtat és teórica i, en el transcurs de Tescolaritat, genera una desigualtat creixent. I

també ho és la pluralitat, dones s'acaba imposant la cultura dominant homogénia.

"Z 'escola hauria de ser plural pero en aquest moments aquesta pluralitat es decanta

cap a un sector hegemónic que domina els ámbits culturáis en els quals ens movem

nosaltres. En canvi l'altre sector no domina aquests ámbits culturáis. Es creen les

condicions perqué hi hagi igualtat de partida? Fantástic. Es busca només que hi hagi

una sortida homogénia? Fatal."

5.2.3 Des de les famílies

La convivencia de cultures en la ciutat

El gueto existeix no solament perqué hi hagi separació sinó perqué aquesta genera un

estereotip, un prejudici, una discriminació. Pero no peí simple fet que una serie de

persones convisquin en un determinat espai i generin una xarxa de relacions i un

entramat social. I el gueto existeix també quan la concentrado urbanística es fa en

determinades condicions socials. uEl concepte urbanístic d'aixopluc de les persones que

van arribar els anys 60 va funcionar de manera molt diferent a la d'ara, on es



84

produeixen acumulacions brutals en condicions socials forqa precarias. I aixó passa a

Vic, a Manlleu o a Torelló."

Peí que fa a la discriminado, aquesta es visualitza molt clarament amb un seguit de

queixes sobre el comportament de l'altre que no son altre cosa que una manifestado de

racisme social. "Analitzes aqüestes queixes i resulta que aquest altre estáfent el mateix

quefem la gent d'aquí o quefan algunespersones d'aquí. Fa soroll alpis de sobre i és

mal educat; o el nen trenca vidres. Fan el mateix que els d'aquí. Pero amb la diferencia

de que al veí de sobre que es diu Josep Soler o Pepe Fernández aixó li aguanto perqué

és d'aquí, pero a un foráster no li haig d'aguantar perqué si vol que se 'n vagi a casa

seva. Estem treballant amb aquests esquemes que inclouen actituds racistes"

La ciutat viu la fusió amb tranquillitat perqué veuen la mésela d'alumnes com una

manera d'atenuar i evitar el confítete, s'enten que s'aconseguirá una homogeneització

cultural en clau assimilacionista que elimina o camufla la diversitat. Ara bé, aixó és

perillos perqué aquesta tranquil.litat pot esclatar en qualsevol moment tal i com

especifiquen diferents opinions: "quan aquests nanos arriben a I 'adolescencia o ala

joventut -peí que es veu en altres situacions ipaísos - acostumen afer una involució i

recuperen una serie d'elements que se'ls suposava ja elimináis i llavors es reboten

contra el sistema."

L 'opinió de lesfamílies de les escoles A-B i C-D sobre la política de fusió i repartiment

En aquesta apartat recollim ropinió de les famílies de les escoles fusionades Recollim

el parer de diferents persones relacionades amb la qüestió perqué els seus fills/es son

estudiants d'aquestes escoles, comparem el que diuen sobre una serie de punts, i

n'extraiem els seus arguments a favor i en contra de les decisions polítiques que van

endegar la creado d'aquests dos centres i el repartiment de Talumnat magribí per les

escoles publiques i concertades de la localitat.

A partir de les opinions comparades42 s'han identificat els següents denominadors

comuns segons dos indicadors: 1) un acord amb llums i ombres sobre els bons resultáis

de la fusió i 2) una regla moralista de comparado entre grups étnics. S'especifiquen els

principáis arguments a favor i en contra d'aquelles decisions, o bé els arguments que

42 Vegeu Annex 18.
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s'han esmentat per establir comparacions, i s'ordenen segons aquest criteri les

referéncies aportades per les persones entrevistades.

Indicador I: Un acord amb Ilums i ombres sobre els bons resultáis de la fusió

L'acord de les famílies sobre els bons resultats de la fusió és ampli, pero amb matisos.

Diferents arguments a favor i alguns en contra configuren P indicador I.

Primer argument a favor de Vindicador I: Valoracions positives generáis de les

relacions pedagógiques a les escoles fusionades.

Si ens centrem en els parers familiars sobre el fiincionament deis centres, destaquem el

consens, dones la majoria de les famílies entrevistades assenyala alguna rao o altra per

aprovar la tasca pedagógica que s'ha dut a terme. Destaquem tot seguit alguns extractes

de les opinions "autóctones" i alguns altres de les opinions "magribines". Val a dir que

aqüestes cites no fan referencia ais mateixos temes, pero comparteixen aquesta

valoració positiva. '"'*"r"3r"

Entre les primeres opinions s'observa una elevada valoració de les escoles publiques

que s'amplien ja que aqüestes gaudeixen de prestigi educatiu a la ciutat de Vic i una

notable confianca en el sistema de tutories compartides, pensades amb la finalitat que el

grup no perdí la referencia del grup classe que tenia abans de la fusió. Deis problemes

se'n parla com de 'Taire de Pescóla", deis efectes de Padolescencia o de la gent "d'un

ambient així", sense entrar en mes precisions.

"La gent va reaccionar molt malament: que els mestres han donat el vist i plau

sense demanar opinió ais pares, que I 'alcalde té interessos, que en

general...molt, molt malament (...) Va ser una cosa mot brusca. Els professors

es van trobar molt coaccionáis, molt presionáis per les dues bandes i va ser una

tensió una mica forta, jo pensó que si s 'hagués fet de mica en mica pot ser no

hagués estat tan dur (...) Alprincipi tothom deia: 'sí és ciar, el primer any ens

ho fareu molt bé pero llavors ens els anireu ficant mes nens immigrants'.

Finalment, com que els pares d'aquí van continuar portant els seus filis no van

quedar places buides. A mes la directora estova molt contenta perqué al no

quedar places no ens els podien entrar. No és que no els hi vulguem, pero vull
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dir que dona un aire d'escola que vol dir que encara que l'hagin fusionat la gent

ha vingut igualment" (Mare autóctona C-D).

"De petits cap problema, quan son mes grans no els poden veure, perqué a

jugar ja no els hi volen, ja es diuen algún insult, que si va brut, que si parla

malament, que si pega " (Familia autóctona del C-D).

"Jo sempre pensó que a I'A-B hi ha molt encara d'una escola que havia set

privada, hi ha tot un rerafons d'aixd, una manera de plantejar-se, que sempre

son tots la mateixa gent i van fent. Hi ha coses d'aquestes que mica en mica

poden anar desapareixent pero ciar, hi ha un substrat que es troba" (Mare

autóctona A-B).

"Jo pensó que aquest any la perspectiva és molt diferent perqué d 'entrada, elfet

d'agafar tots els cursos en bloc i buscar aquest sistema de tutories compartides i

tot plegat, suposo que ha solucionat els problemes. Que podia haver set molt

greu incorporar nanos que portavén tañts'ariys en una escola i en una altra.

Suposo que la gent no és prou flexible, vull dir que no hi ha problemes greus i

bé, mira, van trobant la manera de funcionar i ja está" (Mare i mestra A-B).

"Es ciar aixó en el cas de I'A-B jo trobo que és un tráete potser massa distant

amb els nanos, vull dir sobretot... potser també no és amb tots, o hihauna mica

de coses que no s'han acabat de resoldre en aquest aspecte de lafusió. Pensó

que, de vegades, aquests nanos encara necessiten un tipus de tráete mes

personalitzat. Son nanos que a dotze anysja els tractes molt mes així, pero que

potser aquests dotze anys... Vull dir que encara el necessiten, sobretot si son

nanos que et venen d'un ambient així, no " (Mare autóctona A-B).

Potser mereix una nota particular la idea que les noves escoles han gaudit de recursos

suplementaris. Calia eixamplar els edificis, i sobretot reforcar la plantilla docent. El fet

de disposar d*un/a professional mes ha permés d'aplicar les mesures noves, com ara les

tutories compartides, que han facilitat la convivencia en una escola de doble línia, on la

quantitat d'estudiants provoca les reserves de moltes famílies. Ho afirma clarament la

següent entrevistada:
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" Entrevistadora: Quins avantaíges li trobes a I'escola nova, a I'escola que

están ara els teus filis?

Mare: Dones aquest que déiem ara. Idesprés aixó, dones bé que teñen mes

possibilitats de relació amb altres nanos. Básicament aixó, que s 'han

normalitzat una mica aquests aspectes" (Mare autóctona, A-B).

La diferencia mes palesa entre aquesta primera mena d'opinions i la de les famílies

marroquines rau en la dificultat per extraure cites. La dificultat de comprensió

lingüística només ha fíltrat unes poques referéncies, pero coincideixen amb I'acord

genéric. Així, un grup de mares marroquines manifesta la seva satisfacció amb Pescóla

C-D i amb el professorat, i tan sois recorda la seva preocupado per les males paraules

que els seus filis aprenen a escola. Remarquen que no hi ha hagut problemes

d'adaptació perqué la professora ha estat molt carinyosa amb els seus filis, i la

continuítat de la relació s'ha preserva!.

"Como fueron bajando con su grupo y también con la profesora de ellos, no-

problema" (Mares marroquines C-Ú)

Ara bé, una mare marroquina que parla el cátala amb fluídesa, de fet, dona una versió

ben personalitzada i deslligada de criteris étnics. La satisfacció per la pedagogia escolar

hi és també ben palesa.

"Bé amb ella si que he trobat avantatges i inconvenients, en el sentit d'ella no

de mi. Avantatges el que et deia abans, un collegi petit, les mestres estaven molt

mes per ella, eren mes carinyoses, també potser era mes petita, feia P-3 i P-4. I

aquí va trobar molt la diferencia. Llavors aquí les nenes ja no eren com allá,

allá casi totes eren amigúeles, aquí no. Aquí a I'escola ja estaven acostumades,

hi havia dos cursos de cada classe, la seva millor amiga la van posar a I 'altre i

ella al B, eren molt amigues, molt intimes... Que a la llarga aixd ha set millor

perqué sempre anaven juntes, pero en aquells moments ella ho va passar

malament, sempre deia que li agradava mes l'altra escola, cosa que si ara li

demanes et diría que no, que prefereix aquesta. Vaig patir una mica per ella,

pero tonteries de nen, es va adaptar perfectament" (Mare marroquina, A-B).
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Segon argument a favor de Vindicador I: és bona la barreja cultural a les aules

Seria molt forcat separar les dues opinions en aquest apartat, perqué tant autoctons com

magribins recorden la bondat de la barreja cultural a l'hora de valorar les escoles.

Aquesta barreja és una riquesa per a l'educació deis seus filis.

"Porque si se quedan nada más aquí todos juntos tampoco... yo lo veo bien, lo

veo bien " (Mare marroquina, A-B).

"Ells han aprés mes a viure i estar amb altres nens diferents culturalmenf

(Mare autóctona, A-B).

"La canalla si es van criant com catalans, castellans o aixó, van aprenent. Que

a veure, si es troben sempre els mateixos, sempre al mateixa raga malament. El

meu nano petit, mateix, em parla d'en Joan, de Mohamed. D 'en Jordi, que allá

al cohlegi Balmes només*cantava noms marroquins. M'entens que vull dir"

(Pare marroquí, A-B).

"Hi ha tot un ambient general molt millor. Es una cosa plena de vida, de

possibilitats de l'espai. (...) I també et trobes que els teus filis están en una

mostra de.poblado real. Amb lafusió hem entrat en un procés'de normalitat"

(Mare autóctona, C-D).

"Y ahora tienen amigos de todos y como antes. Antes tenían amigos marroquíes

y amigos catalanes" (Mares marroquines, C-D).

I podríem allargar la llista amb histories individualitzades. Les mares marroquines van

afirmar en algún moment que la concentrado deis seus filis els donava massa seguretat i

acabaven barallant-se entre ells. O bé, una mare autóctona va celebrar que la seva filia

pogués teñir una amiga que es posava el mocador per pujar a rautocar.

Precisament la barreja cultural proporciona el principal criteri per definir un objectiu

forca compartit de la política local de fiísió i de repartiment. Com les institucions,
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moltes entrevistes apunten que cal evitar les concentracions, els 'guetos* o els biaixos en

general del repartiment.

"A veure els que no som d'aqut no marginar a una gent que ve d'una altra

cultura i d'unes altres creences, i tot aixó en general, i no arraconar-los, sino

intentar que s 'integrin i integrar-los. Bé aixó és el que seria la fusió " (Mare

autóctona, A-B).

"Perqué aquest coilegi ( el B) hi anaven molts magribins i gitanos, i és ciar, a

les matricules, diguem la gent d'aquí, deien que hi havia massa gent d'una raga.

M'entens? " (Pare marroquí, A-B).

Tercer argument a favor: la fusió ha permés millorar "la categoría" de I'escola que

corresponia a algunes famílies

Tot i el suport de l'anterior argument, el tercer recorda altra volta que les valoracions

positivos son for^a'generiques. D'alguna manera, encara que gairebé tothom aprova les

mesures de fusió i de repartiment, aquest suport flota sobre referéncies indirectes i

vaciHants de les diferencies socials. Mai no s'arriba a explicitar estereotips clarament,

sino que alguns silencis significatius tallen el discurs quan s'apropa a esmentar algún

conflicte.

En aquest sentit val a dir que tant una mare marroquina com una d'autóctona assenyalen

que la fusió els ha permés d'evitar les escoles B i C, on era tan elevada la proporció de

les miñones étniques. Aqüestes persones haurien reprodu'it el procés de fúgida

d'aquestes centres si no haguessin obtingut la garantía que de fet triaven una altra

escola, la qual ni tan sois s'ubicaria al mateix edifici. Cal remarcar que els termes

"marginado" o "ambient" acompleixen en aqüestes cites la funció d'al-ludir les

diferencies que es consideren desagradables sense vulnerar la correcció política.

" Jo estova embarassada de la petita i, ciar, necessitava una escola a prop, no

la necessitava gaire lluny, i bé primer vaig demanar al St Caterina. Em va ser

denegat perqué em van dir que hi havia... bueno es va fer tot alió que els

marroquins... Bé, m'entens de que va...? I no hi va haver mes remei. Pero

llavors quan em va dir que feien aquesta fusió dones em va agradar, perqué
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comparai al B... El B está molt bé, pero és ciar, és molt petit, era un col-legi

que.... Hi havia una mica, no sé, marginado no, pero no sé com t'ho diría... "

(Mare marroquina, A-BJ.

"Amb el meu home teníem molí ciar que ja no volíem anar a C perqué véiem

l'ambient que hi havia i no acabava d'encaixar. Aixi, ja no solament l'idioma,

sino l'ambient que es respirava...no sé... vull dir de cultures molt diferents que

aspiren apoca cosa o aixi" (Mare autóctona, A-B)

Primer argument a favor, pero amb matisos, de I 'indicador I: la fusió és necessária

pero insuflcient

En comentar les raons favorables anteriors hem repetit que suscitaven acords

superficials. De fet, la mateixa formulació de moltes opinions favorables deixava

entreveure les reticéncies amb qué alguns autóctons jutgen els immigrats. Pero abans

d'aprofundir les raons (desfavorables a la política de fusió i repartiment, dones)

d1 aqüestes retícencies, val la pena parar esment en els matisos que sovint acompanyen

les expressions de suport.

A moltes famílies la fusió d1 escoles que han viscut els sembla necessária pero

insuficient. I assenyalen com les desigualtats de classe s'encavalquen sobre les

desigualtats étniques tot aprofitant diversos aspectes institucionals del sistema escolar

de Vic. En particular, recorden que moltes altres famílies van defugir els centres B i C al

seu moment a l'hora que altres escoles de la ciutat s'esmer9aven (i s'esmercen) per

atraure el bo i millor de la ciutat.

Segon argument a favor pero amb matisos de I 'indicador I: Es un pedac per a un

problemapolíticprovocatper la distribució "espontania" de la matrícula.

Des d'aquesta perspectiva, la solució adoptada atura un procés que hauria empitjorat la

situació, ben cert, pero deixa de banda les estratégies efectives d'integració. I si algú

hagués aturat la polarització de la matrícula segons criteris étnics? Potser no hauria

calgut una transformació tan radical, i dramática en alguns aspectes, del mapa escolar.
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"Lafusió de les escoles per si sola no garanteix a priori la integrado del nens

immigrants en la societat, es necessiten mes coses (...) No , perqué no hi ha cap

representado per les miñones, no hi ha cap mestre marroquí que digui bé,

aquesta és la manera com hofem nosaltre. " (Mare autóctona, A-Bj,

"Perqué amb una política munidpal diferent, de no permetre que la gent

demostrés adreces de residencia que eren garatges o que eren de casa la iaia o

de la tieta o de no sé qui, portar una política correcta en aquest aspecte, vull dir

els nanos s 'haguessin distribuit diferent i potser no s 'hagués necessitat arribar

en aquest punt. Pero és ciar ja es deixava fer feia molí temps" (Mare autóctona,

A-B).

En particular, afegeixen en alguns casos, la ubicació definitiva deis nous centres és un

problema en sí mateixa. En preferir les antigües seus deis CEIPs que teñen mes prestigi

social a la ciutat, el nucli urbá de Vic es buida d'escoles publiques.

^'^ "Bé, jo per exemple una de les coses que no m 'agraden seria com a opció de

dutat és que precisament algunes escoles sobretot VA s'hagi ubicat lluny. Jo

pensó que les escoles haurien d'estar a la ciutar (Mare autóctona, C-D).

"Amb lafusió s'ha creat un mapa escolar que deixafora de la ciutat les escoles

publiques i el centre de la dutat les privades- concertades. Aixó no em sembla

gens bé" (Mare autóctona, C-D).

O bé, no s'ha destacat prou que la veritable diversitat étnica de la ciutat no abasta tan

sois els catalans i els marroquins sino també els gitanos. Si Pentrevista s'hagués

realitzat aquest darrer curs, potser hauria recordat també els subsaharians que han

arribat a la localitat. El fet és que el col-legi B atenía el barrí on viuen els gitanos de Vic,

que havia aconseguit mal que bé d'aproximar-s'hi, i que no és pas ciar si aquesta

aproximado perdurará amb la nova ubicació del collegi A-B a la periferia nord de la

ciutat.

"Entrevistadora: Per qué només reparteixen els magribins, no es reparteixen els

gitanos ni altres collectius?
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Mare: No. Llavors depén una mica d'aixó, on ells vegin que hi ha algú. És ciar

molts son cosins i parents i no sé qué. Arribaran a aquest tipus de coses. Queja

hi havia molía reticencia per pujar a VA per part d'aquest coilectiu. D'una

banda que es velen completament, o sigui que ¡'escola no tenia res a veure amb

ells ni a nivell d 'activitats, ni I 'aire que es respirava ni de res " (Mare autóctona,

A-B).

Tercer areument a favor pero amb matisos de I 'indicador I: A la ciutat hi ha escoles

eliíistes

La fusió, afegeixen algunes opinions, no ha anivellat la jerarquía que s'ha establert entre

les escoles elitistes i les escoles publiques de la ciutat. Moltes mares autóctones han

repetit que algunes escoles religioses s'esforcen per atraure les millors famílies locáis

amb criteris massa particularistes; per aixó elles han volgut Peducació pública.

Pero potser és mes rellevant la versió de les mares marroquines, no pas perqué discrepi

sino per dues connotacions particularment significativos. En primer lloc, malgrat que

aqüestes escoles religioses son cristianes, aquest fet no és pas un obstacle per a les

famílies musulmanes practicants. Poden assumir una formado cristiana escolar sense

alterar les seves creences, i fins i tot poden aprofitar-la per ensenyar els precedents de la

seva propia religió.

"[A Vic hi ha escoles cristianes] Es una religión diferente como nosotros tenemos

(...)cadapaís... cada... " (Mare marroquina, C-D).

En segon lloc, aqüestes mares teñen la sensació que aqüestes escoles les rebutgen. Son

doblement significatives aqüestes critiques perqué no s'inspiren en una eventual

contraposició entre l'ensenyament laic i religiós, ni en els tópics acumuláis al Uarg deis

anys a la ciutat. Sembla que sorgeixen d'un coneixement molt mes directe i menys

afectat per possibles prejudicis anticlericals.

"ifí ha privades que son molt de separar els savis i els tontets" (Mare

marroquina, A-B).
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"Yo pedí para venir al PC porque está cerca de mi casa. Dije para cambiarme y

todo pero me dijeron que estaba lleno y no puedo"" (Mare marroquina, C-D).

La concepció de la distancia també anima aquesta divisió jerárquica entre les escoles,

que la solució adoptada no canvia a parer d'algunes famílies marroquines. Un pare ha

lamentat al llarg de tota ['entrevista que al centre A manca la vida de barrí del B, i ha

explicat que ara el pot visitar menys. Pero potser encara crida mes l'atenció que una

mare xifri en quatre hores l'estona diaria que triga per ais viatges escolars entre casa

seva i el centre C-D, cosa que no li ocorria quan anava al C. La distancia entre ambdós

no és gaire gran, ni la nova seu s'ha allunyat tant del centre com la del A-B, pero les

quatre mitges hores que dedica a les añades i tornades (gairebé cap nen marroquí es

queda a diñar) sumen una quantitat respectable. Tot plegat indica de quina manera

valoren la vessant comunitaria de rescola, la qual s'encongeix o s'eixampla a l'invers

que la imatge del l'espai físic.

"Es muy lejos. Son cuatro horas para venir cada día. Todo el día bajando,

subiendo" (Mares marrcquines, C-D).

Primer argument en contra de Vindicador I; les noves escoles son massa grans

Va sorgir ais primers moments i es repeteix sovint. Les escoles A, B,C i D eren totes

d'una sola línia. Aquest tret és molt valorat entre totes les famíiies, ja que facilita tant

els contactes amb el professorat com les relacions interétniques. En canvi, les escoles

rusionades A-B i C-D, lógicament, han perdut aquell avantatge. Per a algunes persones

aixó ha estat la seva sort, ja que s'han allunyat de les escoles que no desitjaven. Pero per

a moltes altres ha estat una pérdua. Tot i el reconeixement a la tasca educadora del

professorat, que ha aconseguit erosionar forca aquesta crítica, és innegable que

persisteix i enllac.a amb implicacions pejoratives.

La seva manifestado mes aséptica podría ser aquesta:

"S'ha perdut la relació entre mares autóctones i marroquines en el moment

d'entrada al colé deis nens, ja que els nens arriben en cotxe o autobús" (Mare

autóctona, A-B).
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Per a una mare marroquina catalanoparlant i procedent de B, que se sent satisfeta amb la

bona acollida de les famílies d'A, la paradoxa és que ara els seus filis no teñen amics

marroquins. Aporta una rao que és també reflex de les distancies urbanes a !a ciutat: ella

és mes catalana que immigrada i no viu al barrí mes proper al B.

"[Els seus filis no teñen amics marroquins] Potser és per on vise jo" (Mare

marroquina, A-B).

Una altra de les imatges que s'associen amb les dimensions de Pescóla és la deis ritmes

d'aprenentatge. Si suposem -com diu el tópic— que a escola s'aprén mes de pressa o a

poc a poc un teman predeterminat que tothom coneix aproximadament, s'infereix de

seguida que els alumnes diferente alenteixen el ritme. Per a una entrevistada aquest és

un efecte de la major grandária i heterogene'ítat deis nous centres.

"Quan el teufill arribava a una classe el mestreja el coneixia i tuja coneixies el

mestre perqué havies xerrat alguna vegada amb ell, ara no. A mes, amb la fusió

Vaprenentatge és mes lent perqué els mestres han d'anar al ritme deis nens. •....,,

immigrants" (Mare autóctona, A-B).

Segon argument en contra: rebuigde la discriminado positiva

Amb tot, la font de la crítica mes cóntundent és el supósit que l'escola o rajuntament

exerceixen alguna mena de discriminació positiva. Aquest concepte designa qualsevol

mesura que dedica mes recursos (temps, subsidis, quotes de poder, etcétera) a un

coHectiu que a un altre per compensar alguna desigualtat. Potser es pot pensar que el

repartiment és una mena de discriminació positiva, ja que intenta esponjar alguns

centres per evitar la concentrado de les minories étniques. Pero aquesta seria una

utilització molt laxa del terme. De fet, el repartiment aspira a garantir una igualtat ben

formal, la de matrícula en una escola comprensiva, i no preveu mesures substantives

diferenciades per col-lectius especíñes. Les entrevistes amb el professorat o amb les

técniques de rajuntament han enregistrat també la seva intenció d'evitar qualsevol biaix

étnic en íliurar els servéis o els ajuts que els corresponen.

Ens ha semblat necessari aquest aclariment perqué la discriminació positiva sorgeix una

i altra vegada en moltes critiques. Son referéncies a temes molt diferents que tanmateix
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condueixen a una conclusió assumida com una regla universal: malgrat que les

institucions ho neguin, exerceixen una discriminació positiva; i aquesta mesura és

intrínsecament injusta.

Algunes mares han cregut observar-la a la mateixa escola, ja sigui a Paula o a l'elecció

d'escola. S'escolta mes una mestra Pestudiant marroquina que les seves companyes

"difamades"? Per qué un nen marroquí gaudeix del privilegi de ser acceptat per sobre la

ratio quan un fill cátala no ha aconseguit Pescóla desitjada per aquesta rao? És

impossible confirmar la veracitat d'aquestes observacions, pero és ben cert que

coincideixen en el punt anterior. Si son certes, creuen les entrevistades, son una mostra

d'injustícia.

"Sempre treuen la paraula racisme, ells ja están salváis i nosallres som uns

racistes, quan de vegades no és cert...La meva nena de vegades diu: 'mare, és

que quan aquesta nena que és mora vol sortir amb la seva va a la mestra i li diu

que li hem dit que és mora, i apa ja ens castiguen'. [Per aixó] alguna mare

canvia els nens d'escola per problemes amb nens magribins que no pot

solventar" (Mare autóctona, A-B).

"Mare ¡:Jo en desacord [amb lafusió]. Sincerament

Mare 2: Jo no ho vaig veure malament, perqué calía fer alguna cosa.

Mare 1: No el repartiment no ésjust. Mira, jo volia dur el meufill a I 'escola A-

B, pero no me 7 van acceptar perqué I 'escola era plena. 1 ara aquí al C-D han

acceptat un alumne mes de la ratio, que és marroquí.

Mare 2:1 també és veritat que el repartiment de nens en les escoles privades és

una mida justa, pero els nens marroquins no s'ho deuen passar gaire bé per la

diferencia socioeconómica" (Mares autóctones, C-D).

Pero la principal dissensió neix deis ajuts i beques escolars que atorguen els ajuntaments

i Caritas Diocesana. Es tracta de fons selectius poc dotats que han d'arribar a la població

mes pobre. Naturalmente deixen de cobrir moka gent que també sent la necessitat, i que

potser hi té dret d'acord amb el barem institucional. Sigui com sigui, per a diverses

entrevistades és un fet que es concedeixen massa a les families marroquines en

detriment de moltes families catalanes. Aixó distorsiona, a parer seu, la vida escolar.
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"És una cosa bastant..., amb els immigrants, és una cosa excessivapeí que veig.

Perqué conec moltes famílies que no caldria ajudar-les, i els hi donen, pero bé,

peí fet de ser immigrants. I potser hi ha catalans que están pitjor i jo ho veig

bastant malament. És un tema que no el toco gaire perqué ciar. Sentó parlar,

sentó les companyes defeina: 'sí, és que ais immigrants els hi donen tot'. Jo no

trobo pas que sigui culpa deis immigrants sino de qui els hi donen. En aquest

tema tu no pots pas dir que els immigrants teñen la culpa" (Mare autóctona, C-

D).

"Sí, ajudes, des de 'vales' per poder anar a comprar, ajudes a tots nivells.

Llavors veus que altra gent que tenim aquí que té 'apuros' econdmics i que no

teñen aqüestes ajudes. Llavors és ciar, hi ha coses a que t 'hi agqfes en veure que

no ésjust" (Mares autóctones, C-D).

Indicador II: S'ha instaurat una regla moralista de comparació entre categories étniques

Per forca les categories étniques es construeixen a partir de la comparació. Dones bé,

l'enorme varietat de gentilicis que designen aqüestes categories ens indica la

complexitat d'aquestes comparacions. "Catalans", "autóctons" i "els d'aquí" poden ser

diferents deis "marroquins", "magribins", "musulmans", "árabs" o "d'ambient així".

Potser, pero no hi ha terme que pugui delimitar nítidament els dos grups.

Aquest és un fenomen ben estudiat per la psicología social, que l'encaixa dins de la

formació de les identitats col-lectives. Comparem, ens identifiquem amb uns trets i ens

inventem les categories per esmentar-los, pero llavors aqüestes presideixen la nostra

mateixa comparació, sovint en contra de totes les evidencies empíriques.

El rovell de l'ou, tot i així, no és tant la terminología com els criteris de comparació. De

fet la pertinenca a un grup étnic sempre implica distingir-se d'un altre, o almenys

inventar i legitimar una manera d'encavalcar-los. Mai no hi ha un sol grup ni una sola

categoría étnica. La qüestió és quin criteri fem servir per suscitar aqüestes

classificacions.

Aquest fenomen és ben palés a Topinió pública familiar de les escoles fiisionades a Vic.

És obvi que tothom disposa d'una enorme gamma de criteris geográfics, lingüístics,
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religiosos, socio-económics, escolars o nacionals per diferenciar els qui han immigrat

des del Marroc o altres paísos pobres i els que duen generacions a Catalunya i sovint al

mateix Vic. Pero salta a la vista que de tots ells ha adquirit una forca simbólica especial

el judici moral sobre les bones maneres escolars. Reconeixent-ho tot, al cap i!a la fi la

majoria d'entrevistes comparen els uns amb els altres segons la seva capacitat per

participar i conviure a escola.

Primer argument a favor de Vindicador II: Els bons pares han de participar a I'escola

deis seus filis.

"No és com nosaltres que anem a missa o no, a ells els teñen molt agafats, molt

controláis i els vigilen. Aquests pares no deixen participar ais seus filis en

activitats extraescolars, principalment a les nenes" (Mares autóctones, C-D).

" Aquí a aquesta escola s 'hanfet moltes coses de trobades de pares, excursions

i coses així i ells no participen mai en res" (Mare autóctona, C-D).

"Sí els pares immigrants no deixen participar ais seus filis en activitats

extraescolars, hi ha el risc que algunes d'aqüestes s'anuhlin, per exemple la

natació, si no venen s'anullará la classe de natació, la classe de música

extraescolar. A mes, hi ha poca relació. De mica en mica arribem a saludar-nos

en cátala 'primer adiós i després amb.el cap, i ara ja em diuen adéu, just adéu i

prou, pero ja és alguna cosa'. Pero el problema és la participado, o sigui que

no hi van, que no hi ha manera d'entrevistar-los, que quan hi van a vegades no

acaben de... " (Mare autóctona, C-D).

Totes aqüestes referéncies retrauen a les famílies marroquines que deixen de fer el que

cal per implicar-se a les activitats escolars, sobretot les activitats que es realitzen fora de

l'horari de classe. Només una de les entrevistades reconeix l'economia d'escala que una

amplia participado representa. Les altres es fixen en els innegables beneficis que la

planificado conjunta deis esports o les sortides signifiquen per a la dinámica deis grups-

aula.

Podem comparar la primera amb Panterior cita que relativitzava el carácter cristiá de les

escoles concertades. Pero totes s'haurien de posar al costat d'aqüestes altres.
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"No, no, diré tot el contrari. Vaig quedar bastant parada perqué vens aquí

escola, a vegades quan vaig venir el comencament que no coneixia cap pare i

res, i els pares et volen conéixer, senten a parlar del teuflll... I ciar jo eslava

bastant dolguda per aixd que em va passar i per aixó sempre t 'esperes, que

penses que la majoria de la gent és aixl Pero no, vaig quedar molt contenta.

Vull dir que els pares, les mares, molt bé, molt bé, em van tractor molt bé en

aquest sentit" (Mare marroquina, A-B).

"Yo he votado pero no sabia para que servía.., hay muchos marroquines que

están votados aquí, cinco, seis marroquines están votados, hay muchas amigas

que han votado. [A les reunions del Consell no van perqué son a les deu de la

nitj Hacemos una reunión para nosotros, hablamos de toda la escuela y de

todas las cosas" (Mares marroquines, C-D).

Una réplica malévola ens podría recordar que aqüestes opinions corresponen a mares

marroquines "integrades" (després comentarem aquest adjectiu). Pero qualsevoHector/a

seria una mica ingenu/a si no s'adonés que les tres primeres informants no coneixen ni

tan sois aqüestes marroquines integrades, o bé que no les consideren própiament quan

parlen de l'altre grup étnic.

Sembla, dones, que la regla de fons no és pas la quantitat de motivació o d'informació

que han de rebre les famílies marroquines per reeixir en l'educació deis seus filis. Mes

aviat es pot interpretar que aqüestes se senten sovint jutjades sense massa opció a

defensar-se.

Segon argument a favor de I 'indicador II: Integrarse vol dir saber conviure a escola

"Lo ideal seria que s 'adaptessin a la nostra cultura...perqué si jo me 'n vaig al

seu lloc... m'he d'adaptar al seu país. Els nens magribins venen sense res i

preñen coses que ells no teñen" (Mare autóctona, C-D).

"O sigui primer es va donar per fet que nosaltresja sabiem el funcionament de

I 'escola, no se 'ns va reunir ni se 'ns va explicar res en un principi. I després una

mica com aquell que eren nanos... mira, que ja está, que s'incorporaven a la
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classe i ja está. De fet eren nanos que portaven quatre anys o tres anys

funcionant d'una altra manera, amb un altre sistema, amb unes altres

perspectives, anaven a un espai que era nou, que a mes estova en obres, que hi

havia molta dificultat d'ubicarse... I des d'un principi dones vanJiaver-hi

problemes de tot tipus. I després que van notar molt quins nanos eren de fora i

quins nanos d'allá, fins al puní que ells mateixos els donava la sensació que el

sistema de tráete amb el mestre era diferent per uns i altres " (Mare autóctona,

C-D).

"Els nens marroquins diuen: 'si em toques, vindrá la meva mare i el meupare'.

I si venen, pobra mestra, que es calci, perqué es veu que teñen les de perdre.

Llavors, s 'esperen les mares (marroquines) a fora i amenacen ais nens

(autóctons). Aixó son baralles entre nens i no cal ficar-se. Pero la veritat és

que n 'hi ha alguns, no dic tots que han vingut amb un pía una mica matón "

(Mare autóctona, C-D).

Com participar, els termes "integrar-se" o "adaptar-se"Tfan referencia a un criteri moral.

Cal que els estudiants marroquins deixin de robar, de barallar-se i de fer el fatxenda

perqué veritablement tothom convisqui a l'escola. De fet, Túnica diferencia entre les

regles de classificació basades en la participado i les regles basades en la convivencia

és en l'objecte del judici moral: els pares han d'integrar-se participant i els filis

comportant-se. .„...„,

La manera com s'evoca la imatge del Marroc és una altra expressió del mateix judici

moral. Ha estat molt difícil de transcriure una entrevista a un grup de mares que

parlaven en berber. La mínima comunicado va ser possible grades a una intérpret que

podia dir algunes frases en castellá. Pero potser la migradesa de les respostes fa mes

significatiu el seu missatge. Taquigráfícament, com era de fet, es pot resumir en tres

idees: els marroquins es caracteritzen precisament perqué enyoren el Marroc, elles

lamenten molt els problemes de comunicado, pero tanmateix senten que la fusió ha

estat un procés beneficios. En canvi, la imatge del Marroc per a les seves potenciáis

interlocutores autóctones es resumeix en la persistencia del sexisme.
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"El problema és una mica la manera de viure, ciar la dona d'un marroquí no és

res. L 'home és el que disposa, i el que compra, i el que manega, i la dona a casa "

(Mares autóctones, C-D).

És necessari anotar dos comentaris per contextualitzar aquest punt. En primer lloc, és

evident que la visió autóctona senzillament eixampla l'objecte del judici moral. En

segon lloc, si tenim en compte que al Marroc el sector industrial inclou moltes fabriques

intensives amb una má d'obra composada sobretot per dones, i recordem a mes que a

Espanya i Catalunya la taxa d'activitat laboral femenina és de les mes baixes de

l'OCDE, mentre que la taxa d'atur femení és de les mes altes, no podem altra cosa que

concloure que a mes aquest judici és un estereotip.

Per tot aixó no és pas estrany que sigui ben rebuda la línia editorial d'un diari comarcal

que personalitza sempre que pot els actes delictius protagonitzats pels immigrats.

"Aquests joves que volenfer el consum deljovent d'aquí i poder no hi arriben i

per aixó delihquéíxéñ7' (Mare autóctona, C-D).

"Entraven a la biblioteca i portaven follón, inclús robatoris de maletes, de

material que el nano tenia allá. Jo també hi veig que aquests nanos van molt

'sueltos', la familia es despreocupa d'aquests nanos. (...) Si agafes la veritat, al

diari de la comarca sempre hi ha noticies de robatoris ...drogues... magribins...A

veure, hi ha de tot, pero que moltapart els deis magribins" (Mare autóctona C-

D).

Aquesta regla de judici moral, finalment, es pot invertir per retraure molts

comportaments ais autóctons segons els patrons marroquins. De fet, aquí el canvi de

contingut cultural no comporta un canvi substancial de la mateixa regla,

"¿Van bé (els autóctons), d'aquella manera que es fon dibuixos al cap, que

agafen els pantalons i els tallen tots, aixó está bé així?. La meva filia em

demanava per portar mocador, pero li vaig dir: 'no, si ho fas, encara tindrás

mes problemes'. No és que problemes, sino que et veuen mes, te van diciendo

cosetes i luego t'emprenyarás" (Pare marroquí, A-B).
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5.2.4. Des de la p reñís a

Aqüestes conclusions s'han extret deis quatre informes sobre l'análisi de les noticies

publicades al 9 Nou des del febrer del 1997 fins a l'octubre de l'any 2001. El total de

referéncies sobre l'escola i la immigració s'eleva a 570, un promig de 12 noticies

mensuals. Es tracta, dones, d'un focus informatiu molt important a Vic i a la comarca

d'Osona si tenim en compte que del 9 Nou només en surten dues edicions setmanals.

Elprocés defusió

Cal posar de relleu, en primer lloc, el fort protágonisme informatiu de l'Ajuntament de

Vic i, sobretot, de 1'Alcalde. Aquest protágonisme es deu al fet que la decisió i la

iniciativa de la fusió va partir del consistori, amb una implicació molt personal de

Tactual Alcalde Jacint Codina, de la coalició CiU.

La primera noticia sobre l'anunci del procés de fusió apareix el 7 de marc de 1997. La

proposta de fusió, pero, ja va ser insinuada per la Generalitat tres anys abans. La "por al

rebombori" que podia aixecar la mesura, pero, va aconsellar el consistori d'ajornar-la.

Ara fa un any, Ensenyament va tornar-la a posar sobre la taula i l'Ajuntament, ja amb

Jacint Codina d'alcalde, es va comprometre a estudiar-la. En un pie del mes d'abril de

1996 afírmava: "Hafaltat valentía i, a partir d'ara, Vequip de govern la tindrá."

Es calcula que el nombre d'infants magribins que s'hauran d'inscriure a P-3, per on

comenca la fusió, representa el 10% de ralumnat. Es destaca, com a fet forc. a novedós i

emblemátic, que s'ha decidit ampliar de dos a cinc el nombre d'alumnes "amb risc de

marginado social o necessitats educatives especiáis" que hauran d'acceptar totes les

escoles publiques i concertades de Vic.

El 9 Nou dona ciar suport al procés de fusió, com també el donen altres veus i

coHectius de la ciutat. En 1'editorial de l'esmentada publicació s'expressen amb prou

nitidesa els arguments i els temors d'aquesta fusió:
uEs tracta d'una decisió que aixecará polseguera"... "Els governants

moltes vegades teñen ¡'obligado de preñare dedsions que son

impopulars pero necessáries. Evitar que els escolars fora de Catalunya

es vegin abocáis a guetos deis quals és molt difícil sortir-ne, és una
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mesura necessária i, en aquest cas, valentd\... "El 1994, el 30% deis

alumnes del Balmes eren nouvinguts del Magrib i, per aixó, alguns

pares deixaven de matricular els seus filis en aqüestes escoles i se

n'anaven a centres priváis o a altres escoles publiques, fent ús de la

picaresca i de les trampes: empadronaren els filis en domicilis falsos,

d'amics de la familia o, fins i tot, en els despatxos on treballaven"....

"Parlar d'integració deis immigrants és fácil, Portar-lo a la práctica és

molí complicat".... "Cal un gran esforg de les dues parts -immigrants i

autdctons- per evitar que en ciutats com Vic o Manlleu es crein

desagradables guetos que no aporten cap solució al problema. Amb la

mesura adoptada aquesta setmana per I 'Ajuntament vigatá s 'ha donat

un pos endavant contra la marginado*''

L'alcalde no amaga els problemes que comporta aquesta decisió: l'escola concertada no

hi surt guanyant amb la fusió; es tracta d'una decisió molt polémica que pot teñir un

cost polític i hipotecar el seu futur com alcalde -de fet a les darreres eleccions del 99 si

bé va revalidar el seu mandat ho va fer amb una pérdüa de votsf tot i que aquesta no va

ésser significativa. Hi ha qui no veu bé que a les aules hi hagi immigrants. Malgrat tot,

els quatre consells escolars de les escoles fusionades donen suport a la fusió si bé

denunciant la forma precipitada en que s'ha dut a terme i reivindiquen les obres

necessáries d'ampliació en els dos centres, així com els recursos humans, materials i

económics necessaris. -....-.

La premsa es fa ressó del malestar que la mesura provoca en les famílies, sobretot de les

escoles Andersen i Guillem, que tracten de relentitzar el procés de fusió. En les reunions

hi ha moments de crispado o es detecten algunes actituds racistes. Els arguments en

contra fan referencia sobretot a la falta d'informació rebuda i a la precipitado i

improvisació de la fusió i a la por que baixi el nivell d'ensenyament. Els equips directius

deis centres fusionats acusen a la premsa de crear molta confusió dones magnifica

alguns comentaris i actituds deis pares titllades de racistes i ells creuen que son degudes

a la incertesa que ha provocat una mesura tan drástica i precipitada. El que si es demana

és un tráete igualitari en el procés de fusió:

"SÍ la fusió de les dues escoles ha de ser un fet, demanem que sigui

realment una fusió i que per tant esfaci en condicions d'igualtat entre les

dues escoles, tant a nivell de claustres de professors com d'associacions
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de pares, i demanem que es vetlli perqué cap alumne es pugui sentir

discriminat i esfacilitin tots els mitjans perqué lafusió es pugui portar a

terme amb éxit, i oferim la riostra collaboració per culminar sense

enfrontaments tot el procés."

El cert és que a partir d'aleshores la premsa ja no destaca gairebé cap altra crítica o

problema en relació a la fusió de les dues escoles, llevat de les obres d'ampliació. Les

noticies de ranomenat model Vic, identificat en un primer moment amb el procés de

fusió, se'l va associant cada vegada mes amb la política de repartiment d'alumnes

immigrants a totes les escoles publiques i privades concertades de la ciutat i, sovint, es

parla ja de manera integrada del model Vic i Manlleu, on també es segueix la mateixa

política de redistribució de Talumnat immigrant.

La comunitat educativa de les escoles fusionades -professorat, equip directiu, alumnat,

pares i mares- deixen, efectivament, de ser un focus informatiu. Aixó fa pensar que la

fusió s'está normalitzant i que avanca favorablement i sense gaires tensions i conflictes;

o, si menys no, aquests'no's'aifcgeñ públicament.

Cal destacar la forta implicació del govern municipal i, sobretot, de Palcalde, tant peí

que fa al procés de fusió com en altres iniciatives que tracten de garantir la convivencia

entre els diversos coMectius. Aixó, pero, contrasta amb l'escassa iniciativa i compromís

efectiu per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, tot i.que aquest, així

com el propi president Jordi Pujol, preñen el model de Vic -i mes recentment també el

de Manlleu- com un model pioner a seguir en la mesura que representa un pas endavant

molt positiu, creatiu i equitatiu respecte la resta de Catalunya en materia d'integració de

I'alumnat immigrant.

També aquest nou model de distribució de Talumnat és elogiat peí cap de l'oposició

Pasqual Maragall que el pren com un banc d'experimentació; per diversos estudis sobre

immigració i interculturalitat; i pels grans rotatius de Catalunya que el destaquen en

titulars com un deis referents mes progressistes i emblemátics.

La única veu oficial discordant és la de Tactual consellera d'Ensenyament de la

Generalitat, Carme Laura Gil, el juny de 2001, que en una conferencia va explicar que

no veia ciar que s'haguessin de distribuir els immigrants per integrar-los:
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"A vegades és diu: anem a distribuir I 'alumnat com s 'ha fet a Vic, per

exemple; pero jo no estic segura que se 'ls hagi de distribuir, perqué per

mi qualsevol persona que arriba al nostre país i que s 'hi queda té els

mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol ciutadá i, per tant,

han de teñir el mateix tractament que Vautócton".

La consellera assenyala, a mes, que el problema no son els guetos escolars sino els

guetos socials, ja que els immigrants quan arriben solen instal-lar-se a les zones mes

degradades com a Ciutat Vella de Barcelona on hi ha escoles "sense nanos autóctons,

sino geni multicolor, amb moltes llengües diferents a dins de Vaula, pero que son

felicos; aprenen la nostra llengua, aprenen la llengua castellana, aprenen anglés..."

Per la consellera el problema no és el color de la pell sino la pobresa. D'altra banda,

afirma que a les comissions d'escolarització s'ha posat de relleu que "les famílies

immigrants no volen que el seuflll vagi lluny, el volen al costat de casa..... Com jo, que

soc autóctona". També es mostra contraria al multiculturalisme:

"Jo no defensaré el multiculturalisme, perqué quan arriba algú al nostre

país, siguí d'on siguí, s'ha de trobar amb una cultura que l'acull i que

sápiga respectar tota la semántica del record cultural que porta amb

eir

Es tracta d'una opinió personal de la consellera o d'un canvi de posició del

Departament i del govern? No hem pogut trobat al 9 Nou ni en altres rotatius consultáis

una resposta a aquest Ínterrogant. La única resposta per part del consistori municipal la

dona la regidora d'Ensenyament de Vic, Dolors Rovira, que es mostra sorpresa i

perplexa per les declaracions de la consellera. Rovira referma que "estem convencuts de

Vaposta de fusionar les escoles per equilibrar I'alumnat" "i mai hem volgut renunciar-

hi". Segons ella, "pensem que está benfef i, en qualsevol cas, "el temps ens dirá si ho

hem fet bé." I admet que quan va escoltar la consellera, va quedar parada.

Evolució de la preinscripció

Amb la redistribució de Palumnat immigrant es va configurant un nou mapa escolar. La

preinscripció centra cada mes de marc l'atenció informativa. Peí curs 98-99, la gran
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novetat és que l'Ajuntament de Vic baixa de cinc a tres les places reservades per a

alumnes en necessitats educatives especiáis -que s'associa ais immigrants- a les aules de

3 anys. L'argument de la reducció és que el curs passat no es van cobrir totes i que, al

llarg del curs, hi va haver un degoteig de nous alumnes. Es calcula que s'inscriuran 311

infants, mentre l'oferta global és de 400 infants.

Segons dades oficiáis, peí curs 99-2000, la sol-licitud de places a les escoles publiques i

concertades ha quedat equilibrada i a P-3 fins i tot hi ha hagut mes oferta que demanda -

en concret han quedat 67 places vacants-. Així, la previsió de tres places per grup

destinades a infants immigrants ha estat suficient. Es fan publiques les dades respecte a

alumnes d'incorporació tardana: 72 el curs 98-99. D'aquests, 23 eren d'Educació

Infantil; 34 de Primaria; i 25 d'ESO. Les escoles que en van absorbir mes van ser

l'Escorial -concertada-, 13; el Balmes-Andersen -pública-, 12; i el Sagrat Cor -

concertada-, 10.

El curs 2000-01 hi ha la previsió d'escolaritzar 339 alumnes de 3 anys, deis quals 59 -el

17.5%- son immigrants, tot i que fins el setembre encara es pót incorporar algún nou

alumne. Segons la regidoria d'Ensenyament només 10 farnílies de Vic no podran

matricular els seus filis de tres anys a l'escola triada en primera opció. Les escoles

publiques Guillem-Sant Miquel i Salarich i la concertada -Sagrat Cor- han tingut un

lleuger excés de demanda; al Pare Coll -concertada-, la demanda ha estat molt per sota

de 1'oferta. Així, algunes aules de tres anys s'han quedat amb tres places i altres en dos,

tot i que es recorda que tant a les escoles publiques i concertades de Vic i Manlleu es

reserven quatre places.

La proporció d'alumnes immigrants a P-3 s'ha anat incrementant els darrers anys.

Recordem que peí curs 2000-01 s'estima una proporció del 17.5% i el curs anterior era

del 13%. En el conjunt de cursos d'Educació Infantil i Primaria de la ciutat, el

percentatge se sitúa al voltant del 10%. En els últims cinc anys s'ha doblat. Així, per

exemple, el curs 1995-96, era del 3.5%; el curs 1996-97, del 5.7%: el curs 1997-8, d'un

8%; i el curs 1998-99, d'un 8.3%.

La preinscripció peí curs 2001-02 desperta poca atenció informativa i no s'ofereixen

dades tan concretes com en els cursos anteriors. A principis d'abril s'assenyala que la

reserva de cinc places per a immigrants a les aules de tres anys encara no s'ha cobert
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pero sembla que aquesta es fa afectiva el mes de juny, dones si bé només dos centres

sobrepassen les places que ofereixen de tres anys: l'Escorial, amb 59 preinscrits i el

"Guillem-Sant Miquel", amb 48, la regidoría municipal d'Ensenyament preveu que es

cobriran totes les places en segona opció. Aixó sí, preocupa especialment la baixa

demanda al "Montseny" (amb només 6 preinscrits), un tema que está en estudi tot i que

fonts municipals destaquen la possibilitat d'un tancament. També preocupa el fet que ais

instituís públics de la ciutat faltin una quinzena de places de 12 anys i per aixó és

demana una nova línia per evitar la saturado.

Altres noticies al voltant de l'escolarització deis alumnes Ímmigrants se centren en la

preocupació deis alumnes Ímmigrants a altres poblacions -a mes de Vic i Manlleu, on el

darrer curs s'ha tancat la preinscripció per a alumnes de P-3 amb una demanda

proporcional a Toferta de cada centre- com Ripoll on es comencen a prendre mesures

preventives; la manca de recursos de personal especialitzat i de reforc ais centres per

atendré la gran diversitat d'alumnes al mateix temps que es proposa que tota la comarca

d'Osona siguí declarada zona d'atenció educativa preferent -s'entrevista a la directora de

"Santa Caterina", un deis centres d'atenció * educativa preferent de Vic-; els problemes

lingüístics i el xoc cultural, sobretot amb l'alumnat d'incorporació tardana; el pas deis

alumnes Ímmigrants a TESO; la difícultat d'estudiar mes enllá de l'educació obligatoria

-sovint per resistencia de les própies famílies-; l'accés al mercat de treball; i la polémica

sobre les UEE -Unitats Externes d'Escolarització- on acudeixen bona part d'alumnes

Ímmigrants desmotivats, en el sentit de si aquesta fórmula serveix per assegurar-a la

llarga una millor integrado escolar o bé si consolida una nova via segregadora

irreversible.

Malgrat tot, el problema mes greu de l'inici del curs 2001-02 i, peí que sembla,

s'agreujará els propers anys, és Tambada d'immigrants "fora de temps". Els ajuntaments

i el Departament d'Ensenyament donen un missatge de tranquil-lita! perqué fins ara

tothom ha pogut trobar escola pero, al mateix temps, assenyalen que si s'omplen totes

les places reservades per decret, hi pot haver dificultáis per encabir tots els alumnes.

Mes si es té en compte que el degoteig continu d'alumnes Ímmigrants -l'inici de curs i

el final del Ramada son les époques de l'any en qué n'arriben mes- és impossible de

preveure i quantificar. Les xifres canvien cada día. A Vic, des que es va tancar la

preinscripció, al mes de juny, s'han hagut d'escolaritzar una cinquantena llarga

d'alumnes Ímmigrants. Es reconeix que aquesta circumstáncia fa anar de corcoll els
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servéis municipals d'ensenyament perqué encara que, de moment, es pot oferir una

placa escolar, al darrera també hi ha els llibres, els menjadors, el transport... i tot passa

per ['Administrado local.

Obres d'ampliació

En el moment d'anunciar-se la fusió les obres d'ampliació de les escoles apareixen com

un deis problemes mes greus i immediats que cal resoldre. S'ha de doblar aules,

construir nous equipaments i expropiar terrenys. Es tem un endarreriment de les obres ja

que el principal problema és el finan9ament. En aquest sentit, es valora com un fet

decepcionant pero inevitable el que TAjuntament de Vic hagi de financ.ar el 50% de la

reforma de les escoles. Des de diversos grups polítics es considera una inhibició

irresponsable del Departament d'Ensenyament. A mes, rAjuntament avanca els diners

amb el compromís que la Generalitat assumeixi l'altre 50%. L'adjudicació de les obres

es fa per via d'urgéncia. De tota manera, al llarg de 1999, es registren diverses queixes

peí retard de les obres que no s'inicien fins a fináis d'agost d'aquell mateix any. L'alcalde

es pronuncia amb aquests termes: "S 'ha retardat una mica aquesta fase pero s'ha pogut

avangar la totalitat de les obres un any; una cosa per l'altre". L'any 2000 no es detecta

cap crítica en aquest capítol, la qual cosa fa suposar que les obres segueixen el seu curs

sense mes entrebancs remarcables. I l'any 2002, Túnica noticia la proporciona la

regidora municipal d'Ensenyament, a l'inici de curs, que afirma que les obres -que han

costaf un total de 525 milioná de pessetes- están "gairebé completades"; resten alguns

detalls com la biblioteca o la tanca en els accessos al "Guillem-Sant Miquel", pero

admet que encara sortiran mes coses.

Balanq delprocés de fusió fins el moment

Sorprén la manca de noticies en relació a aquest apartat. Aixó pot interpretar-se com

que el procés de fusió segueix el seu curs amb normalitat i acceptació sense que

apareguin conflictes que la premsa consideri remarcables; o bé en el sentit que els

hipotétics problemes i conflictes no es fan públics per part deis centres fusionáis.

Només en dues ocasions es fa balanc de la fusió. En la primera el 9 Nou dedica el tema

monográfic del 23 de juliol de 1999 al procés de fusió, just quan aquesta travessa

Pequador, on cal destacar l'entrevista a Tactual director de l'Escola "Andersen-Balmes",
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Pere Roca. Aquest es mostra especialment crític amb els orígens de la fusió pels

següents motius: *'/ 'escola funcionava, hi havia forca demanda i els pares estaven

conteras" -es refereix a "l'Andersen"- "¿Per qué havíem de canviar una cosa que ja

estaba bé?; la dificultat de treballar conjuntament dos equips docents amb punís de

vista diferents; la falta d'informació i precipitado en que es va dur a terme; elfet que

les famílies magribines no entenguessin que havien de portar els seus filis lluny de

I 'escola quan abans la tenien al costat de casa; la voluntat d'acabar amb la tendencia

de les famílies magribines a portar ais seus filis a les mateixes escoles, dones "s 'hi

troben en certa manera mes protegits"; la percepció per part d'alguns pares autóctons

de que l'escola s'ha devaluat amb la presencia deis magribins; el fet que s'hagin

convertit en una escola gran i s'hagin d'aconseguir els mateixos resultáis amb les

mateixes prestacions i molta mes gent; el desplacament; i el fet que el centre de Vic

s'hagi quedat sense escoles publiques.

Malgrat tots aquests greuges i dificultáis, Pere Roca pensa que la fusió era la millor

alternativa que es podría prendre per a tothom i el temps ha demostrat que les coses

están funcionant bé. A mes, diu que la relació entre els filis de la població autóctona i la

magribina és completament normal i que els nens magribins están mes bé, mes cómodes

i poden teñir una adaptació mes rápida, ja que el seu entorn s'ha normalitzat.

"Una classe amb 15 alumnes on 10 son magribins no pot teñir un

ambient normalitzat perqué no es correspon amb el que está passant al

correr. Tot i les reticéncies iniciáis els pares magribins també han

compres que aixó funcionava i que era millor per a tots. Haig de

reconéixer que després de donar-hi moltes voltes no he trobat cap

solució millor.... No em queda mes alternativa que aprendre i funcionar

sobre el que tenim".

Malgrat tot, el director de "l'Andersen-Balmes" creu que tot i que el resultat ha estat bo

aixó no és suficient i que cal millorar el transport públie a l'escola i, sobretot, les

condicions de vida de les famílies magribines perqué "el problema educatiu és mínim,

el problema real és social..... Per tant, no podem amagar el cap sota Vala dient que un

copja están repartitsja tenim el problema soluciónate
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L'altre balanc es fa recentment en motiu de la desaparició de l'Escola "Balmes" i el

signa Miquel Casanova, el qual destaca diverses iniciatives realitzades al "Baímes" tais

com els Tallers de Pares i Mares i altres formes de treball molt adequades per facilitar la

convivencia i la cooperació entre les famílies de diferents cultures; i lamenta la

desaparició del patrimoni educatiu del Balmes davant d'un futur que qualifica d'incert:

"Sap greu que amb els milions que es dediquen a conservar el patrimoni

de pedra siguem incapagos de conservar i desenvolupar el patrimoni

educatiu, cultural i social que representa el Balmes.... El Balmes no

deixará cap buit, sino que per dret propi i per estil deixará un gran i

serios interrogant en el bell mig de la societat vigatana. Cal confiar que

entre tots sabrem trobar la resposta"

L'any següent, el juny de 2001, li toca el comiat definitiu a l'Escola "Sant Miquel", que

ja haurá culminat el procés de fusió amb el "Guillem". En la festa de comiat es recorda

l'origen i la historia de l'escola. Els mestres deixen anar amb certa nostalgia: "De

•I'escola no se n'haparlat mai gairepero s'hafet molía feiná" i es remarca la tasca deis

darrers anys en l'ensenyament de la llengua i cultura catalanes en un alumnat

majoritáriament no catalanoparlant. La premsa, pero, no fa esment de cap comentan o

valoració crítica del procés de fusió, com en el cas del Balmes. Aquest centre historie,

que data de l'any 1934, será ocupat, si les negociacions arriben a bon port, peí Centre de

Pedagogia Terapéutica Estel, de l'Assüciació Sant Tomás. D'altra banda, l'Ajuntament

está pendent del vist-i-píau de la Generalitat per afrontar la reforma del Balmes, per

transformar-lo en un centre de dia i casal d'avis, on aquests ja ni realitzen algunes

activitats.

En l'inici del darrer curs, la regidora d'Ensenyament valora molt positivament el resultat

de la fusió: "S'estan complint tots els objectius marcáis.... Hi va haver una decisió

política valenta -no del tot compartida per la mateixa Generalitat- i la resposta ha estat

molt positiva". Rovira assenyala entre els molts factors que han contribuít a aquest éxit

el treball pedagógic de cada escola, que ha anat dissenyant el procés "al seu aire". La

prova és que "aquests centres mantenen una demanda d'alumnes molt alta; aixó vol dir

que s 'han fet les coses bé." També destaca el paper de tota la comunitat educativa,

encara que reconeix que al principi ais pares "els va sorprendre una mica tot plegaf\

pero que de seguida es van "implicar en el procés".
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Els conflictes socials a la ciutat de Vic i comarca

El centre de la ciutat apareix com la zona mes vulnerable a íes tensions i el conflicte, al

concentrar-se els nous assentaments d'immigrants extracomunitaris que han de conviure

amb capes mitges i benestants de la població autóctona. S'evidencia una lluita per a

controlar els equipaments públics i privats: el carrer, els pares infantils, les botigues, els

llocs de cuite,...

Com en altres poblacions on ha emergit amb torca la presencia de minories étniques, la

premsa es fa ressó de brots de racisme i de criminalització de la minoría étnica

magribina, amb la conseqüent cadena d'agressions i detencions que tracten sovint

d'estigmatitzar i de culpabilitzar els immigrants magribins de diferents situacions socials

adverses. El tráete vers els magribins contrasta, amb certa manera, amb el que han rebut

els immigrants subsaharians que van comencar a arribar a Osona a principis de l'any

2000. Segons fons de la comissaria deis Mossos d'Esquadra, la seva integració ha estat

exceMent: "Han arribat, han trobat feina i la gent els ha acollit". I que el nombre de

subsaharians que han passat per la comissaria és mínim, gairebé ariecdótic. A aixó Kí ha

contribu'ít l'acollida que els ha donat l'associació de subsaharians.

Les agressions a magribins, pintades racistes i altres manifestacions d'aquest tipus

apareixen de forma mes o menys continuada al llarg d'aquests darrers cinc anys si bé

darrerament van perdent intensitat quantitativa. L'única agressió que publica la premsa

l'any 2001 és la d'un agent de Manlleu que, es va embriagar estant de servei i va pegar

un magribí, fet peí qual va ser suspés de feina i sou durant quatre anys.

Hi ha fets relacionáis amb la convivencia que sembla que es vagin resolent o, si menys

no, s'atenuin al no aparéixer a la premsa a partir del 1999 com "el fet que els nens

magribins s'han fet els amos de la plaga i no deixen jugar ais nostres" o l'oposició de

I'Associació de Veíns de la Calla a l'obertura d'una mesquita que ja ha obtingut el

permís municipal perqué "temem, entre d'altres, que el carrer es converteixi en unfocus

de conflictes entre religions, tenint en compte que en poc menys de 100 metres s'hi

concentren actualment les seus de Vesglésia Evangelista, la parroquia de Sant

Francesc i un Centre Cultural Cristiá" Efectivament, en reditorial del 27 d'abril de

2001 es diu textualment: "El temps ha esvait la por cap a la mesquita"... "Va ser una de

les pioneres de Catalunya i no va estalviar-se la polémica ve'inal que sol acompanyar
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Vanund de Vobertura d'una instal-lació com aquesta. Al cap de poc, la polémica

s'havia apagat i avui, al cap de 10 anys, els ve'ins es miren la mesquita amb plena

normalitat, com un local mes del carrer" La mateixa opinió és compartida per l'imam

de la mesquita que comenta que en aquesta hi resen a diari vint musulmans sense cap

mena de problema i que fíns i tot els membres d'aquesta participen en les reunions de la

recent creada associació de ve'ins.

A partir de 1999 un deis principáis focus d'atenció informativa i de preocupado

ciutadana és la problemática de les drogues, on diversos magribins es veuen implicáis

en xarxes de traficants cada cop mes esteses, actives i poderoses a la ciutat de Vic.

L'Ajuntament pren cartes en rassumpte pero el tráfic no s'atura sino que es desplaca a

altres punts de la comarca i, de moment, no s'acaben de trobar-hi solucions. De tota

manera, cal dir que l'any 2001 només es publica una noticia sobre aquesta qüestió.

L'altre gran conflicte social de certa magnitud és el que fa referencia a Tacusació de

tráete de favor a les famílies magribines per part de TAjuntament de Vic i, sobretot, de

Manlleu -les anomenades mesures..,de discriminado*positiva-. L'allau d'acusacions,

rumors no confirmáis i desmentiments per part deis diversos actors implicats ocupa els

titulars de la premsa comarcal, sobretot abans i després de les eleccions municipals del

juny de 1999. Aquesta polémica, pero, ha deixat de ser un focus mediátic, fíns al punt

que a l'any 2001 no hi trobem cap noticia d'aquesta mena.

En els darrers dos anys -2000 i 2001- han sorgit cinc nous conflictes o focus de

preocupació, alguns que afecten a tot el coMectiu immigrant extracomunitari del país i

altres mes específics de la ciutat de Vic i comarca. Caldrá veure com evolucionen per tal

de fer-ne un diagnóstic mes precís.

1. La Llei d'Estrangeria i la regularització - "legalització " deis immigrants. Al

principi -marc 2000- el CITE de CCOO -Centre d'Informació per a Treballadors

Estrangers- dona la xifra de 500 immigrants que podrien estar en disposició de presentar

la sol-licitud. Al mes d'agost, aquesta xifra descendia sensiblement ais 151. Osona,

sempre segons fonts del 9 Nou, és la comarca on mes estrangers han demanat la seva

regularització després del Maresme, l'Alt i Baix Penedés i el Baix Llobregat.

En una noticia del 16 de febrer de 2001 s'afirma que a Osona hi ha prop d'un miler

d'immigrants que no teñen papers -un 20%-. Aqüestes persones viuen en la
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clandestinitat, teñen uns drets limitats i poden ser expulsáis en qualsevol moment.

Segons afirma el responsable del CITE "molts continuaran treballant d'amagat,

explotáis per algún empresari ambpocs escrúpols, com hanfetfins ara"

Els immigrants que durant l'any 2000 van passar per l'oficina de Vic del CITE

procedien de 26 paísos diferents. Tot i que un 70% eren del nord d'Africa, han

augmentat els procedents d'América Uatina (passant del 6% el 1999 al 17% l'any passat)

i mes sensiblement els de 1'África subsahariana (passant del 5% al 6%)

La responsable del Departament de Benestar Social de Vic, Trini Noguer, explica que

no només hi ha hagut l'increment de sud-americans sino també de russos i xinesos. En

el cas deis sud-americans, pero, majoritáriament son dones (71%). Venen aquí perqué

han trobat feina en l'atenció a la gent gran i el servei doméstic: "Potser el company

treballa a Varea metropolitana, on hi ha mes concentrado i oferta de feina per a ells".

Els sud-americans, pero sobretot els subsaharians, sovint teñen menys problemes que

els magribins per aconseguir papers.

El procés de regularització, sorgit arran de la Llei d'Estrangeria promoguda peí PP, ha

desplegat un ampli dispositiu informatiu i d'opinió. Heus aquí alguns titulare

signifícatius per fer-se una idea d'aquest estat d'opinió:

"La vida d'un sense papers"; "Esdaus del segle XXV; "Tots els quifa

temps que son aquí haurien de teñir papers"; "Llogar un estranger vol

dir tres mesos de papers amunt i avalF; "Tots som persones";

"L 'alcaldesa de Sant Bartomeu admet dificultáis per atendré el 20%

d'immigrants del municipi"; "Immigrants d'Osona que demanen papers

a última hora collapsen el CITE"; "Qui té por de Vescudella

barrejada?"; "El nacionalisme davant la immigració"; "Xenofobia";

"Per una política catalana d'immigració i integrado"; "Els afectes de la

immigració"; "Benvolgut Heribert"; "Cal posar Barrera a la

immigració?"

Arricies descriptius i d'opinió que ens parlen de la necessitat i de les dificultáis de la

regularització deis immigrants; de la seva condició social i supervivencia quotidiana;
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deis seus drets i deures; de si cal o no regular els fiuxes d'immigració; deis significáis de

la integració; de les polémiques declaracions d'Heribert Barrera; i de moltes altres coses.

2. La contractació laboral deis immigrants dins la legalitat i la denuncia de les

illegalitats corrieses pels empresaris. Els últims anys es caracteritzen per l'allau de

soMicituds de feina que reben les ETT per part deis treballadors subsaharians que

recentment s'han instal-lat a la ciutat. Els sectors cárnic, pelleter, textil i de la

construcció son els principáis destins d'un coHectiu que a Osona, segons fonts de

CCOO, és d'entre 200 i 300 persones l'any 2.000. Les fonts empresarials manifesten

que hi ha mancanca de gent i en contracten forces perqué usón gent treballadora i no

son problemátics"; altres fonts, pero, opinen que se'n col-loquen pocs o "enfeines molí

esporádiques i en moments d'una punta de feina".

En diverses informacions es posen de relleu l'aposta deis sindicáis per legalitzar els

treballadors immigrants; les acusacions a empresaris per Hogar immigrants sense

papers; la denuncia deis sous miserables, els contractes escombraries i altres situacions

laboráis anómales i d'explotació; o la doble moral que fa que, d'una banda es busquin

immigrants per a determinades feines, mentre, de l'altra, se'ls posa través per

aconseguir la legalització i es tolera la contractació illegal en l'economia submergida.

3. Les mostres de discriminado s'agreugen en el lloguer de pisos. Hi ha

immobiliáries que es neguén sistemáticament a llogar-los ais immigrants o bé ofereixen

vivendes en péssimes condicions. L'atenció informativa se centra, sobretot, en els anys

1999 i 2000 i desapareix totalment l'any següent. El problema no és ja tan greu o

succeeix simplement que aixó ja no és noticia al considerar-se ja una práctica massa

habitual?

4. La gran tempesta mediática arran de la comparado entre les condicions de

vida deis immigrants de Vic amb els del Egido per part del president d'ATIME -

Associació de treballadors i Immigrants Marroquins-, Les reaccions son contundents

per part de rAjuntament i de la Generalitat que recorden les politiques que s'han seguit

en integració escolar -el famós model Vic de distribució de l'alumnat immigrant-,

rehabilitació d'habitatge, promoció de la dona o el funcíonament del Fórum

Intercultural. L'afer es tanca definitivament el mateix any 2000? amb la visita del

president d'ATIME a Vic i la rectificació de les declaracions iniciáis.



114

5. La creado d'una plataforma vigatana de carácter racista. Aquesta es crea

l'any 2000 amb la clara intenció de presentar-se com a candidatura a les properes

eleccions municipals, per anar en contra deis suposats greuges a favor deis immigrants o

com diu el seu fundador, vinculat a la dreta mes radical, "per aconseguir la ciutat que

tots desitgem, principalment acomodant-la a un millor control de la immigraáó."

Aquesta plataforma va ser legalitzada el 15 de gener peí Ministeri de l'Interior i entre els

seus objectius figura el de "reduir el nombre d'immigrants, eliminar les ajudes

municipals i denunciar qualsevol discriminado positiva". El seu promotor, Josep

Anglada, també ha declarat: "Vull abanderar el sentiment de malestar respecte el

cohlectiu immigrant per defensar els drets de la gent del país". Quatre entitats d'Osona

van presentar a fináis de febrer del 2001 una querella contra aquesta Plataforma per

considerar que promou la "discriminado i l'odi per rao de pertinenga deis seus

membres a una nació estrangera". Anglada es defensa dient que no ha dit res mes

contundent del que va dir Marta Ferrusola, la qual "va teñir la valentía de dir el que

pensem la majoria de catalans i vigatans i el que pensen molts altres pero que no ho

diuen". Altres opinions consideren que la presentado d'aquesta querella ha estat un

error ja que no fa altra cosa que donar protagonisme a un grup amb molt poca presencia

i incidencia real.

6. La comunitat musulmana es mostra mes activa i reivindicativa. En els darrers

temps ha augmentat el tractament informatiu a l'entorn de la comunitat musulmana.,

vigatana i de l'islam. Així, aquesta demana teñir un cementiri propi a Vic per no haver

d'enterrar els musulmans que moren a Osona al seu país d'origen. D'altra banda, el

coHectiu magribí demana que s'imparteixin classes d'islam. El portaveu del Centre

Islámic de Vic, Jamei El Meziani, assegura que el Govern central es va comprometre

amb la comunitat islámica a posar un professor d'islam quan hi hagi almenys deu

alumnes d'una escola pública que ho demani; pero el mateix portaveu afirma que "a la

práctica no es compleix enlloc". I, en els centres concertats, on la majoria de nens i

nenes fan classes de religió católica, mentre que els escolars magribins fan altres

activitats o teñen l'estona Uiure, diu que "seria mes lógic que tinguessin la possibilitat

de fer altres religions, ja sigui islámica els magribins, o jueva o evangélica els que

vulguin."
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Aítres arricies, també mes recents, fan referencia al laícisme i a la Uibertat religiosa, al

pluralisme religiós, a la integració de les noies i a diversos aspectes de l'Alcorá.

Sensibilització contra el racisme. Iniciatives interculturals

El ventall de noticies i d'iniciatives al respecte és forca ampli i divers al llarg d'aquests

darrers anys, la qual cosa mostra un compromís cívic bastant elevat a la ciutat de Vic i a

la comarca d'Osona. En un llistat d'urgéncia podem citar: xerrades, cursos, seminaris i

jornades; llibres i articles; publicacions en árab; informes i estudis; materials didáctics

pels nouvinguts; exposicions; campanyes de sensibilització; manifestos; intercanvis i

agermanaments; servéis d'informació ais immigrants; convenís, projectes i plans

d'actuació; plataformes per a la interculturalitat; i altres dispositius i iniciatives socials

per afavorir la convivencia i la integració. Sense ánim d'excloure altres col-lectius

volem destacar el treball realitzat de manera sostinguda els darrers anys peí coMectiu

Jameiat Essalam de Manlleu així com la importancia de la constitució de I'Associació de

Subsaharians d'Osona (2000) i la mes recent deis magribins, Associació per la

Solidaritat i Desenvolupament deis Émigrants de Manlleu (2001).

Finalment, cal dir que l'augment d'immigrants dispara la demanda de cursos de cátala.

En concret, l'any 2001 s'han muntat cinc cursos básics de cátala a Vic -tres mes que

l'any anterior- i s'ha consolidat l'oferta per a mares magribines al Guillem i a Pescóla

Santa Caterina. La directora del Consorci per a la Normalització Lingüística d'Osona,

Dolors Sola, confirma que respecte a l'any passat han augmentat molt les soMicituds

d'inscripcions i a banda de qué els cursos ja son plens "cada classe té un llistat d'espera

amb 7 o 8persones".
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5.3. EL DÍA A DÍA DE LES ESCOLES FUSIONADES.

La informació del dia a día de les escoles fusionades l'hem articulat a Tentorn de dos

apartats que recullen les percepcions del metres sobre el procés de fusió viscut i la

práctica quotidiana deis mestres durant aquest procés. Així en un primer apartat parlem

del balanc de la fusió segons les percepcions deis mestres a Pinici i al final del procés

de fusió.

5.3.1. Balanc de la fusió: Percepcions compartides pels mestres

La recollida d'informació de les escoles fusionades la várem iniciar amb entrevistes

exploratóries ais equips directius de les antigües escoles que comencaven el procés de

fusió, per continuar amb entrevistes exploratóries ais equips directius de les noves

escoles. Aqüestes primeres entrevistes oferien informació que es va considerar s'havia

d'ampliar, complementar i contrastar amb les veus de les mestres i els mestres que

viyien directament el procés de fusió a les aules. Varen servir de base per a relaboració

d'uns qüestionaris que es van trametre a tot el professorat de les dues escoles a fí de

contrastar la informació recollida en les entrevistes exploratóries i analitzar les

percepcions i concepcions sobre la fusió de tot l'equip de mestres. S'estructura,

d'aquesta forma, l'aplicació d'una escala de valoració en dos moments -després deis dos

primers anys de fusió (curs 1999-2000), i.durant el darrer any de fusió (curs 2000-

2001)-, que vol obtenir, en la primera fase d'aplicació, la visió individual de cada

mestra/e, la seva percepció i vivencia a Tentorn de la fusió i de les perspectives que

planteja.

La segona aplicació del qüestionari vol observar, a mes, Tevolució en la percepció de la

fusió i del seu procés experimentat en la concreció práctica en el dia a dia de la realitat

escolar. Les respostes al primer qüestionari Qxmy 1999), així com les entrevistes a

diferents mestres i altres professionals, van portar a introduir noves preguntes en el

segon qüestionari (juny 2001) per tal d'aprofiindir i matisar la informació i les análisis

realitzades fins el moment.

El qüestionari incorpora dos tipus de preguntes43: una escala de valoració en la que cada

mestra/e havia de mostrar el grau d'acord o desacord amb les formulacions que es

43 Vegeu Annex 22.
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plantegen, i preguntes obertes que permeten aprofundir i ampliar les seves opinions

personáis a l'entorn de la fusió. El qüestionari es va fer arribar passa ais 56 mestres que

treballen a les dues escoles fusionades. D'aquests 56, el curs 1999-2000, van respondre

el qüestionari un total de 28 mestres (18 del centre A-B i 10 del C-D), i el cúrs 2000-

2001 un total de 19 (12 del centre A-B i 7 del C-D). L'análisi quantitativa de l'escala de

valorado ofereix les mítjanes respecte al grau d'acord i/o desacord amb les respostes.

L'análisi qualitativa d'aquestes mitjanes permet valorar el seu significat que queda

exemplificat i/o complementat amb l'análisi de les respostes a les preguntes obertes del

qüestionari. S'observa, per una part, que si bé l'acord es situaría en una mitjana de 3 o

4, únicament algunes respostes s'aproximen amb una mitjana de 2'9.M

L'análisi del qüestionaris ens ha possibilitat organitzar la informado a Tentom de 5

blocs i recollir un seguit de percepcions i concepcions que permeten articular la

vivencia del procés de fusió del professorat durant el primer període de la fusió, ja que

aquest informado es va recollir en finalitzar el segon curs del procés de fusió (Juny i

setembre de 1999) i constrastar-lo després amb l'opinió del professorat recollida amb un

segon qüestionari durant el mes de juny de 2001.

Percepcions sobre el procés de fusió

Els dos qüestionaris mostren un acord ampli entre el professorat en la necessitat de la

fusió per solucionar el problema de la concentrado d'infants immigrants" en algunes

escoles de la ciutat, pero a l'hora aquesta decisió s'ha viscut com una imposició que el

professorat ha entomat amb reticéncies, al principi, tot i que van minvant a mesura que

passa el temps. No es comparteix gens la forma com s'ha decidit. i ens el primers

moments fa que tothom estigui a l'expectativa i que les decisions preses es visquin, amb

incertesa i dubte. En l'análisi de les preguntes obertes el professorat manifesta

clarament la vivencia que la fusió va ser una decisió imposada de forma precipitada i es

detecta que el professorat valora que la fusió haurá sigut una solució al problema de la

concentrado de l'alumnat sempre i quan es mantingui la distribució de població

immigrada a totes les escoles publiques i concertades de Vic de forma estable i

continuada. Ara bé aquesta mesura que és imprescindible per garantir que els esforcos

de la fusió es rendibilitzin no solucionen el problema de la concentrado en la seva

totalitat ja que algún centre de la ciutat está vivint una alta concentrado d'immigrants i

44 Vegeu Annex23.
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la desaparició deis autóctons malgrat el repartiment d'alumnat immigrant a totes les

escoles privades concertades i publiques. Tot i així les expectatives positives dilueixen

els temors deis inicis i apareix la consciéncia que cal afrontar amb valentía la nova

situació, malgrat que el futur es visqui amb incertesa. Un deis factors que es viu com

una pérdua en el procés de fusió és el fet de passar a ser una escola granja que la relació

de tots els estaments de l'escola no és tan familiar ni directa, i el fet de perdre escoles

publiques al centre de la ciutat i per tant s'ha dificultat que l'escola siguí propera al lloc

de residencia d'algunes famílies. Una altra visió que remarquen alguns mestres és la

necessitat que la ciutat avanci en polítiques mes globals peí que fa a vivenda, Uocs de

treball, igualtat de drets i no sois en l'ámbit educatiu per afavorir la integrado de les

persones magnbines, en la ciutat.

Percepcions sobre el suport de les institucions

El professorat ha viscut com a mes positiva, des del principi, la tasca de suport i d'ajut

que ha fet l'Ajuntament que la de la Generalitat. En la primera fase de la construcció

deis ncus edificis els compromisos de l'Ajuntament es van complir amb mes

immediatesa que els que havia de complir la Generalitat. Al llarg de tot el procés de

fusió els compromisos presos per la Generalitat peí que fa a infrastructura, també, s'han

complert encara que amb mes retard, i el compromís de mantenir els recursos humans

també s'han tirat endavant pero amb mes incertesa peí que fa a la continuitat d'un curs

per l'altre i sobretot de cara a la finalització de iañisió. El professorat, també, considera

que la Generalitat hauria de donar mes suport peí que fa a la formado. Un altre aspecte

que es detecta en alguns qüestionaris és la por per part d'alguns mestres que El

Departament D'ensenyament posi en qüestió el repartiment d'infants immigrants en

totes les escoles concertades i publiques, per les pressions de íes escoles privades.

Percepcions sobre la vivencia de la fusió per part de les famílies

En ranálisi deis qüestionaris del curs 1999-2000 s'evidencia que els centres coneixien

poc qué pensaven les famílies magribines sobre la fusió, ja que aquesta qüestió és la que

queda mes vegades sense respondre en les dues escoles. Del professorat que va

respondre aquesta qüestió se'n desprén que les famílies no vivien amb satisfacció la

fusió: ni les magribines ni les autóctones.
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D'igual forma es coincideix respecte a la percepció sobre la vivencia de la fiisió per part

de les famílies, compartint l'opinió que els problemes amb les famílies magribines no

son de convivencia i relació, sino culturáis (R22). Si bé es mostra acord amb aquesta

resposta es pot dir que els centres coneixen poc qué pensen les famílies magribines

sobre la fusió ja que, com es manifesta en altres respostes, la comunicado amb aqüestes

no és tan intensa i en alguns casos no es dona. Aquest és un deis aspectes que els

docents manifesten que caldria millorar, és a dir, la relació que l'escola estableix amb

les famílies immigrants i fins i tot alguns mestres ofereixen alguna proposta possible en

les respostes a les preguntes obertes per solucionar aquest problema. És aquest un deis

punts febles ais quals s'han de trobar solucions, ja que es considera que aconseguir

aquesta relació i enfortir-la és necessari donada la importancia de la participado de tots

els membres de la comunitat educativa, de la implicació de mares i pares en la

construcció d'un únic curriculum mes plural i intercultural. En aquest punt s'han de

superar les dificultáis per teñir una relació amb les famílies on la cultura és considera

está molt arrelada i presenta un cert tancament, i s'expressa que els costums, la llengua i

els valors esdevenen impediments importants per la participado i implicació en la

realitat escolar. Fins i tot, algunes veus manifesten la sensació que la-diferencia de

valors dificulta l'adaptació, i en algún cas es diu que fins i tot el/la mestre/a mostra una

actitud de no apropament vers les famílies immigrants. Potser aqüestes dificultáis també

s'han viscut al variar les dimensions de rescola. Les opinions que s'expressen son

variades; per una part es diu que s'ha perdut una escola petita i familiar; també que s'ha

perdut una escola mes homogénia en relació a les caracteristiques concretes de les

famílies; que ja no existeix una escola on hi havia una relació entre tots els seus

components; i evidentment també s'explicita el canvi en el mapa escolar de la ciutat al

perdre unes escoles situades al centre de la ciutat i, per tant, próximes al lloc de vivenda,

aspectes que es consideren importants per a la relació família-escola-ciutat, aspectes que

el procés de fiisió ha fet desaparéixer i que caldria tornar a recuperar.

El coMectiu de mestres dispersa la seva opinió en rafirmació que la fiisió limita el dret

a la lliure elecció de centre i en la relacionada amb l'augment de la participado de les

famílies magribines i autóctones

Percepcions sobre el treball entre els mestres de les escoles fusióneteles
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En aquest bloc de preguntes es detecten postures molt clares en relació a l'acord o al

desacord amb les preguntes. L'equip de mestres ha viscut el treball en equip en els inicis

de manera complexa des del punt de vista organitzatiu. Per tant la feina s'ha viscut de

manera feixuga mentre les escoles es mantenien en edificis separats . Algunes opinions

expressen el problema que ha suposat la separado física entre els dos edificis; la

dificultat de cohesionar les metodologies de treball de dues institucions diferents; la

percepció de Inexistencia d'un grup que considera que hi ha hagut un absorció d'una

escola envers l'altre. De totes formes s'ha procurat que les decisions relacionades amb

els nous projectes d'escola estiguessin vehiculades per un únic claustre. D'altra banda,

una de les principáis preocupacions entre el coHectiu docent ve determinada per

l'estabilitat laboral. Aquesta percepció dependrá de la matriculado que podría

condicionar el manteniment de la dobla línia i la continuítat de ser Centres d'atenció

educativa preferent.

Deis qüestionaris es dedueix que els claustres deis diferents edificis no han viscut la

participado en el projecte de l'escola fusionada de la mateixa manera. Alguns mestres

manifesten clarament la percepció que es tracta mes d'una absorció i noÜ'üna fusió.

Altres mestres consideren que la fusió pot ser recomanable en altres poblacions que es

trobin en les mateixes circumstáncies, afirmado que es matisa amb altres respostes a les

preguntes obertes. Es remarca la importancia del suport de totes les institucions per

continuar amb el mateix plantejament, pero si bé, com ja hem dit, en un primer moment

es podia considerar que el model de Vic podia ser generalitzable a altres ciutats, el pas

del temps fa qüestionar aquesta generalització a altres realitats (cal teñir en compte que

el model Vic ha estat un lema present a la premsa com la solució ais efectes guetitzadors

de la forta immigració a Catalunya). Es veuen problemes en el fet de com queda garantit

el dret d'escollir centre escolar i els interessos que hi poden haver implícits en aquesta

decisió.

Percepcions de nous plantejaments educatius com a conseqüéncia de la fusió.

La percepció que els mestres teñen deis projectes educatius de les escoles anteriors és

que eren mes sólids i estables i en ractualitat el projecte educatiu de les escoles

ñisionades encara están en fase de consolidado. Hi ha un seguit de preguntes que

denoten dues postures contraposades entre el professorat i aqüestes son: si la fusió ha

millorat l'atenció deis infants magribins, si la fusió ha millorat la qualitat
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d'ensenyament. L'acord entre el professorat és gran entre les que es destaca que la fusió

afavoreix la diversitat, l'escolarització integradora deis dos col-lectius i la igualtat. En

aquest punt en els dos moments es comparteix I'opinió que la fusió afavoreix una

escolarització mes integradora deis dos col-lectius, pero en el primer qüestionari es

comparteix també la visió que la fiisió porta a reforcar i consolidar el projecte educatiu,

afavoreix un curriculum intercultural i la convivencia, i es considera que el rendiment

escolar deis infants autóctons és mes elevat que els deis infants magribins.

El dia a día de la fusió ha anat matisant els problemes i dificultats que es podien

percebre o no en els seus inicis. En general s'observa que les escoles han trobat

mecanismes per idear noves accions organitzatives i pedagógiques que están enriquint

els seus projectes d'escola, i globalment la seva realitat. Es valora positivament el fet

que la fusió ha portat la necessitat de pensar Torganització de Pescóla, d'introduir la

utilització de nous recursos i noves metodologies que donin resposta a un nou model de

societat on la diversitat i el respecte vers els altres son aspectes importants. S'opina que

els/les alumnes s'eduquen convivint en la diversitat cultural, social, económica..., i des

de l'escola s'han d'afavorir les interrelacions, l'acceptació i la integració de tots els

col-lectius.

En aquest punt es coincideix en I'opinió que la fusió afavoreix la diversitat, la integració

i la igualtat, Hi ha diferents postures en frases com per exemple si ha millorat l'atenció

ais infants immigrants després de la fusió, la fiisió ha aügmentat el iracas escolar o si la

fusió beneficia de la mateixa manera a l'escola privada i a la pública. Aquesta darrera

pregunta ha suscitat molt comentaris diferents en les respostes de les preguntes obertes,

i es manifesten les pors i reticéncies deis mestres peí que fa al compromís de la

concertada en el repartiment per tal que es pugui mantenir l'equilibri entre poblado

escolar immigrant i autóctona a totes les escoles de la ciutat. Una altra demanda que fan

els mestres és que l'equilibri de població que es fa a primaria es faci també a

secundaria.

Balang de les opinions deis mestres extretes deis dos qüestionaris passats durant els

cursos 1999-2000 i 2000-2001.

Sintetitzant la informació anterior, es pot observar que l'análisi de les respostes donades

en les preguntes tancades i obertes, en les dues fases temporals de l'aplicació de les
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escales de valoració mostra que no s'han experimentat canvis significatius en les

percepcions i vivéncies a l'entorn de la fusió. La no coincidencia respecte l'acord o

desacord, o la dispersió d'opinió respecte d'algunes respostes, en un primer i segon

moment de l'enquesta pot ser fruit que encara no s'han viscut molts aspéctes que

implica la concreció práctica de la fusió. El dia a dia de Pescóla, les dinámiques

practiques, el compliment deis compromisos, la implicació deis coHectius..., porten a

concretar les percepcions i les perspectives que cada mestre/a pot teñir respecte del

procés de fusió. Aquesta evolució en les percepcions i opinions que es va concretant

amb la vivencia, s'observa especialment en el segon qüestionari on es mostra mes acord

respecte a algunes respostes (R4: La tasca i Pajut del Departament d'ensenyament han

estat satisfactoris, R8: la complexitat deis processos organitzatius, R15: L'estabilitat del

fiitur de les plantilles , R23: la possibilitat de transferir la fUsió a altres circumstáncies,

R9: la consolidació del projecte educatiu amb la fusió , RIO: el fet que amb la fusió el

curriculum és mes intercultural que abans). Aquest acord també s'explicita en les noves

preguntes que s'introdueixen en aquest segon moment (R28: el rendiment deis infants

autóctons és mes elevat que el deis infants magribins i R30: la fusió afavoreix la

convivencia). El major desacord també queda molt ciar en relació a la resposta^.25:el

millor seria tornar a la situado anterior.

Com s'ha posat de manifest l'análisi de les preguntes obertes reafirma opinions ja

expressades i aprofundeix en les qüestions relatives a les dificultáis i els avéneos

positius respecte al treball pedagógic de 1'escoía. Globalment, la visió que ofereixen

matisa i complementa el grau d'acord o desacord en Péscala de valoració i concreta com

es viu des del moment en que s'havia de construir un nou model d'escola, una nova

identitat que contemples projectes educatius i trajectóries biográfiques diferents, així

com la veu de dos claustres petits que passaven a ser un de mes gran. Dir de nou que hi

ha coincidencia i acord al considerar que el plantejament de la fusió suposava una

sortida a la situació en la que es trobaven algunes escoles de la ciutat.
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5.3.2. La fusió en acció

Les mestres entrevistades en el procés de fusió, durant els cursos 1999-2000 i 2000-

2001, manifesten que han viscut el procés de fusió dins de Taula des de la normalitat.

Varen passar un primer moment de desconcert davant de la imposició de la mesura i de

dificultáis organitzatives peí fet de treballar en dos edifícis separats en aquells cicles que

encara no s'havien fusionat, malgrat ser una única escola. Segons les mestres, el dia a

dia de les escoles no ha canviat La proporció d'infants autóctons i magribins a les

diferents aules permet la rápida integrado deis infants magribins i la possibilitat que

aquests infants tingui ara models normalitzats de la població autóctona que abans no

tenien com a referent: "Trobo molt millor que s'integrin. Aixó fa que hi hagi mes

varietat perqué si ells son majoria poden anar mes a la seva"A$. Una de les

problemátiques que mes preocupen a les escoles fusionades és el nombre d'infants que

arriben a altres cursos de Primaria. Aquest any per exemple n'han arribat 18 nens. Per

tant hi ha una demanda molt forta, que no passa per la-inscripció a P3.

Moltes mestres manifesten que el treball educatiu continua sent el mateix per a tots els

infants, atenent mes a les habilitáis comunicatives i de llenguatge ja que alguns infants,

sobretot els d'incorporació tardana46, manifesten una problemática clara amb el

llenguatge. També consideren que els infants immigrants teñen mancances peí que fa al

coneixement d'una manera de trebaílar mes autónoma en la que Tinfant és qui pren

decisions sobre qué fer i com fer-ho: "En aquesta escola sempre han estat les portes

obertes, sense imposicions, se saben moure lliurement, tothom sap el que fa, els nens

del B. han d'aprendre aquesta manera d'estar a I'escola"47.

El treball a Paula, amb els mes petits, és una mica menys continuat amb els infants

immigrants que amb els autóctons perqué els primers teñen mes faltes d'assisténcia, a

aquest factor cal afegir que, durant el primer trimestre, van molt desorientáis. En

paraules d'una mestra d'Educació Infantil: "No saben qué venen a fer i a mes alguns no

43 Vegeu Annex 13bis.
46 El sistema educatiu cátala defineix l 'alumne/a d ' incorporado tardana com aquella persona que está en
edat de rebre ensenyament obligatori, que s'integra en un centre educatiu mes tard deis 8 anys, i que
prové d'una área geográfica externa ais límits territoríals de Catalunya. (Extret de la Conferencia nacional
d'Educació 2000-2002, http://www.eencat.es/cne/p3.html).
47 Vegeu Annex 13bis.



124

t'entenen quan els hi parles"*1. Els infants autóctons normalment ja han anat a la llar

d'infants abans d'arribar a Pescóla mentre que els infants immigrants és estrany que

comencin l'escolarització abans deis tres anys, ja que fins a aquesta edat son a carree de

la mare. Aixó repercuteix en la interiorització d'hábits escolars com portar la bata, estar

asseguts a la cadira una estona llarga o fer arribar els papers que porten a la maleta a

casa. Les mestres manifesten que a les dues classes de cada nivell es treballa molt amb

les portes obertes, i per tant hi ha moltes estones, a Educació Infantil, que juguen els

infants de les dues classes. A mesura que avanca el curs els infants mes petits troben

maneres de fer-se entendre, sobretot en situacions que per a ells son importants, tal com

explica una de les mestres de P3 en la situació següent: "Quan un nen els hafet mal,

per exemple, t'ho expliquen amb gestos, et porten al lloc on ha passat, t'assenyalen el

nen amb el que han tingut el problema"*13.

La dinámica de treball, al cicle inicial d'educació primaria de les dues escoles, es

dirigeix a partir de la coordinació deis mestres del cicle per a la planificado i realització

de les activitats educatives. Les activitats académiques amb les que s'omple el temps

escolar son de tres tipus principalment:

a) Activitats que cada grup realitza amb el grup classe i la tutora, per

exemple, algunes de les hores de llengua que es treballen a partir de la

realització de les activitats del llibre de text, o les hores dedicades al

coneíxement del medí natural i social.

b) Activitats que es realitzen en els agrupaments flexibies barrejant infants

de les dues classes, com per exemple els tallers de matemátiques en els

que els infants trien, cada setmana, de sis opcions possibles el taller que

volen realitzar, o els tallers d'expressió visual i plástica, en els que les

mestres fan els tres grups per ordre de llista de les dues classe i cada

trimestre passen per un deis tres possibles.

c) Activitats que realitzen conjuntament les dues classes d'un mateix nivell

com per exemple celebrar aniversaris, fer sortides conjuntes, preparar i

celebrar com a grup festes de 1'escola, etc.

La participació deis infants magribins dins de la dinámica global de la classe es nota

poc. En primer lloc representen entre un 20 i un 25% del total deis infants de la classe i

48 Vegeu Annex 4 .
49 Vegeu Annex 5.
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en segon lloc la participado deis infants immigrants en la conversa oral de les classes és

menys intensa que la deis infants autóctons. El professorat considera que els costa mes

expressar-se, peí domini que teñen de la llengua catalana, perqué son menys espontanis

i perqué teñen menys autonomía i els costa mes opinar i participar. Una mestra

d'educació infantil ho resumeix de la manera següent:

"Els nens marroquins teñen una dinámica familiar, els nens gitanos en

teñen una altra i els catalans una altra, i aixó implica unes connotacions

que les podem treballar totes i que les podem teñir en compte. Ara,

evidentment un nen magribí t'explicará menys coses d'entrada i per tant

els altres I 'absorbiran mes"50

Les mestres de cicle mitjá també remarquen el fet que l'expressió i la comunicació

oráis els costa mes. Per tant consideren que és feina de la mestra estimular-los i fer-los

sentir importants dins de l'aula: "Els magribins normalment son nens que no parlen si

no els estimules, l'atenció els costa; ara bé aquest factor pot anar acompanyat del fet

que no els parlem, que no els fem participar o per qué no s 'identifiquen amb alió del

que parlemnSl.A cicle superior les diferencies entre els infants autóctons i els

immigrants s'associen a les realitats familiars que possibiliten estímuls diferents.

Tots els infants comparteixen una mateixa cultura televisiva: "els teletubbies", "les tres

bessones", "pokémon"..., son referents per a tots els infants segons l'edat i la moda del

moment. El que sí consideren, els mestres, que és diferent son les vivéncies i l'ocupació

del temps lliure que se centra enjugar mes al carrer i en un consum televisiu mes elevat

deis infants magribins en relació ais infants autóctons. Les tutores de cicle inicial així ho

expressen: "Quan expliquen vivéncies els d'aquí, expliquen mes coses. Els d'allá s 'han

quedat mes a casa, han mirat mes la tele, han estat mes a fora el carrer"52. Les

entrevistes realitzades ais infants ens permeten corroborar que, ara per ara, la utilització

del temps lliure deis infants autóctons es cobreix amb moltes activitats extraescolars

mentre que el deis infants magribins no; les nenes ajuden mes a les feines de la casa, i

els nens passen mes estones al carrer.

50 Vegeu Annex 5.
51 Vegeu Annex 13.
52 Vegeu Annex 5.
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Relacions deis mestres amb els infants

Els mestres deixen molt ciar que els tracten a tots de la mateixa manera. No fan

diferencies. Quan cal comencar a fer una activitat la mestra explica de forma oral el

procediment de realització que cal seguir, a tot el grup a l'hora. Quan el grup ja s'ha

posat a fer la feina, la mestra comprova de manera individual si tothom va fent

l'activitat explicada i s'atura en aquells infants que no han entes qué havien de fer quan

ho ha explicat per a tot el grup. Aquesta atenció individualitzada consisteix en

Pexplicació deis passos que ha de seguir l'infant per poder fer l'exercici del llibre o la

fitxa que ha indicat la mestra. El seguiment individualitzat que la mestra dedica a la

correcció deis exercicis dins de la mateixa hora de classe serveix per atendré

principalment ais infants que son mes rápids i acaben primer la feina. Aquells que han

mostrat mes dificultat a l'hora de comprendre la realització de les tasques de classe,

normalment també coincideix en qué necessiten mes dedicació per part de la mestra peí

que fa a la correcció i aixó fa que moltes vegades la mestra prefereixi endur-se la feina

d'aquell infant que no corregir-la en el mateix moment33. Per tant el temps dedicat al

seguiment de la feina feta d'aquells infants que se'n surten menys é-s menor que amb els

infants que acaben primer les activitats proposades.

El treball académic és diferent segons les activitats i els agrupaments d'alumnes que es

realitzen dins del nivell. En el treball de tallers de matemátiques i de llengua en el qual

els grups son mes reduíts, perqué els dos grups es reparteixen entre les dues tutores, la

mestra de suport del cicle i alguna mestra especialista de r escola que pot dedicar hores

del seu horari ais tallers, trobem dos tipus d'activitats: les que es resolen en grup, i les

extretes d'exercicis de diferents llibres de text o preparades per les mestres que cada

infant resol de manera individual34. En els tallers que predomina el treball en grup, la

mestra és Tencarregada de teñir cura que tots els infants participin i no es vegin

arrossegats pels que se'n surten millor. En el treball individual cada infant realitza els

exercicis al seu ritme, i les mestres poden fer un seguiment molt individualitzat perqué

es treballa amb grups mes redui'ts que el grup classe. Quan es fa treball individual amb

tot el grup classe, les tutores teñen menys possibilitats de dedicar molt de temps a cada

53 Vegeu Annex 6.
34 En alguns tallers, les activitats es realitzen en grup, pero molts d'ells treballen individualment
comentant els resultats amb els companys de la taula, que han escollit el mateix taller que ells durant la
sessió de treball.
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un deis infants i les mestres potencien que els infants que acaben la feina mes

rápidament ajudin a aquells que van mes lents.

Les mestres son conscients que els nens amb els que ara treballen son mes diferents

entre ells que els que tenien abans de la fusió. Aixó vol dir que les estratégies de

comunicado que han de desenvolupar per arribar a tots han de ser di verses, ja que si no

es té en compte que els infants poden entendre les coses de manera diferent es poden

plantejar situacions com la que explica aquesta mestra de cicle inicial de primaria:

"L'altra dia a lafesta de la castanyada vam dir: 'A la tarda nofarem classe perqué

farem lafesta' i una nena va venir tota mudada, benpentinada. Lafesta consistía en

embrutar-se, rebolcar-se. Coses així es donen per mal entesos d''incomunicado"5*. Les

mestres saben que han d'aconseguir noves formes de relació per arribar a tots els infants

pero encara no saben molt bé com, tal com expressa una mestra: "El que intentes és fer-

ie 'ls teus que és el quejo sempre intento, pero abans m 'era mes fácil i ara no m 'és tan

Jacil"56. Algunes mestres han trobat que el primer que ha calgut fer a classe per arribar a

tots és repetir mes les normes perqué tots els infants les entenguin i fer servir mes la

comunicado gestual: "Has de repetir.més les normes, tu no sáps si t'han entes, has de

parlar mes a poc a poc, has de gesticular mes. Amb aixó si que es nota que els del B.

teñen mes experiencia"51.

Relacions entre infants

La relació entre els infants de diferents col-lectius és present sense problemes dins de les

dues escoles fusionades. Tot i que moltes vegades no parlin la mateixa llengua, es

comuniquen. La interacció entre els infants de totes les cultures dins de les activitats de

la classe no es qüestiona. Els criteris que fan servir per agrupar els infants a les taules

son els mateixos per a tots: "moguts amb tranquils, nerviosos amb calmáis, els que tiren

amb els que cal donar un reforg"5* i amb els mes petits que encara no dominen la

llengua es té molta cura de no agrupar-los perqué no parlin la llengua propia ja que els

és mes fácil. Tots els infants accepten treballar amb qualsevol nen o nena a les activitats

académiques. En les estones de temps lliure els infants mantenen la tendencia a

relacionar-se mes amb els infants de la propia escola (en els cursos que s'havien

" Vegeu Annex 5.
í 6 Vegeu Annex 5.
57 Vegeu Annex 5.
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fusionat durant el treball de camp) i amb els de la propia cultura en els grups que ja han

comencat tots junts. Tal com especifica una mestra: "L'espai de ¡'escola permet que

cadascú tingui el seu territori i no cree que haguem de forcar els nens a jugar. A

treballar junts sí, pero a jugar junts... Que cadascú jugui amb qui vulgui"59.

Les mestres han notat que els infants magribins teñen mes tendencia a l'apropament

físic que els autóctons. Aquest fet pot generar conflictes ja que no tots els infants

entenen aquest apropament de la mateixa manera. Segons les mestres, alguns infants

autóctons 1'interpreten com un comportament agressiu quan en realitat pot ser una

conducta d'apropament, tal com expressa una mestra del cicle inicial de primaria: "Com

que la qüestió verbal no está resolta, de vegades voíen entrar a un grup i els hi costa

perqué ¡a seva manera de relacionarse és diferent. De vegades quan s 'apropen, els

autóctons s 'ho preñen com que ve a molestar i I 'altre vol jugar pero a (a seva

manera"60.

Les mestres d'educació infantil coincideixen en qué els infants immigrants teñen mes

assumit el castig físic, i no tant les explicacions, per la vivencia familiar d'aquest fet.

Les mestres d'educació infantil han evidenciat que a l'hora del pati els infants magribins

es peguen mes entre ells per jugar mentre que els infants autóctons teñen mes tendencia

a agressions de tipus verbal, quan s'enfaden o es barallen61. D'altra banda les

observacions realitzades a les activitats de Paula mostren que el coMectiu rnagribí no

destaca per conductes que distorsionin la dinámica de la classe. Quan treballen de forma

individualitzada son infants que perden Tatenció mes rápidament que aquells infants

autóctons que millor segueixen el ritme pero no sobresurten en els conflictes que poden

haver en la dinámica de la classe, quan es treballa amb tot el grup classe62.

Al pati, els nens magribins que juguen de forma lliure, en petit grup, son mes moguts,

corren i es desplacen mes per diferents zones del pati que els infants autóctons, juguen

molt entre ells i sí que hi ha mes apropament físic. Les nenes magribines presenten una

tendencia mes homogénia a format petits grups i conversar entre elles mentre que les

nenes autóctones presenten mes diversitat a l'hora d'establir relacions entre elles: així

per exemple troben nenes autóctones que formen petits grups i parlen entre elles,

59 Vegeu Annex 13 bis.
60 Vegeu Annex 5.
61 Vegeu Annex 5.
62 Vegeu Annex 7.
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d'altres que juguen a fútbol amb el grup de nens, o a la xarranca amb grups que son

menys estables. Al pati les relacions entre els infants son lliures. Alguns infants

magribins teñen tendencia a jugar amb grups reduíts entre ells, pero no tots ni sempre, ja

que el fútbol, la xarranca i els cromos son els jocs mes compartits per a nens deis

diferents grups culturáis. Una mestra així ho explica: "5/ tu mires al pati, menys els del

fútbol que a aquests tant els hifa perqué quan es tracta de jugar a fútbol tant és, a la

resta de jocs es manté pñncipalment els grups de cada escola"6*. Les nenes magribines

tendeixen a jugar mes entre elles, en grups reduíts. Els infants autóctons formen grup de

manera mes aleatoria entre la majoria autóctona, juguen en grups mes grans, i la

separado per sexes en el joc no és tan estable. Alguns nens de procedencia immigrada

s'integren en els jocs que teñen mes acceptació dins d'un grup ampli d'infants com per

exemple: saltar a corda, la xarranca, o jugar a pilota, pero son menys estables a l'hora de

seguir tota la partida64. Les nenes marroquines segueixen els jocs de la majoria mirant,

moltes vegades, pero sense participar de forma activa. Els mestres consideren que s'ha

de buscar quins son els jocs que de manera natural poden integrar els interessos d'una

majoria mes amplia d'infants i també quins son els jocs que els agrada mes a cada un

deis coHectius: "Per exemple ais nens magribins els agrada molí jugar amb les rodes

deis neumátics mes que els d'aquí, per tant s'han de trobar quins son els jocs que els

agrada ais infants magribins"6*.

Els infants que generen mes problemática en el clima de la classe son els que presenten

conductes agressives envere ais al tres i comportaments que distorsionin el ritme de

treball de l'aula. Aquesta variable no es relaciona directament amb l'étnia, ni amb

Pescóla de la qual provenen pero sí amb l'ambient familiar en el qual viuen. Dins de la

classe els mestres, coincideixen en qué tots els infants es relacionen amb els altres sense

problemes. A partir de les observacions realitzades a 2n de Primaria, durant el curs

1999-2000, es constata que els conflictes de relació detectáis amb algún infant

compleixen els factors següents: porta menys temps que els altres dins del grup, mostra

poques estratégies de defensa davant deis atacs del coHectiu, té problemes

d'aprenentatge que destaquen dins del grup classe. No apareix com a variable la

procedencia geográfica. Si es donen aqüestes factors anteriors en un infant magribí i la

63 Vegeu Annex 13 bis.
64 Vegeu Annex 8.
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classe el considera conflictiu, es pot aprontar com a insult, menysprear-lo per la seva

condició cultural, pero no a I'inrevés66.

Les mestres coincideixen en qué les relacions entre cultures diferents a l'escola son

positives i necessáries ja que recullen la diversitat que hi ha a la societat. L'escola

esdevé la difusora deis costums del collectiu majoritari peí coMectiu minoritari que sois

té possibilitat de conéixer aquests referents culturáis dins de la institució escolar: "Pels

nens marroquins també és molt bo que vagin amb nens catalans perqué en una classe

on la majoria son marroquins mes o menys tots teñen els mateixos costums".*7 Així per

exemple les festes a l'escola son les de la societat receptora. Tal com manifesten

diferents mestres: "No han canviat. Els nens que s 'incorporen d 'un altre país, a casa ho

viuen des de la seva cultura. Si a l'escola ho viuen d'una altra manera és mes

enriquidor"6*. No es planteja, de moment des de 1'escola, la relació entre els infants de

diferents coHectius des del coneixement i aprofundiment de les identitats culturáis de

cada grup cultural. És a dir a hores d'ara, no hi ha canvis en el curriculum en aquesta

direcció.

A les escoles fusionades la convivencia entre els infants de diferents col-lectius culturáis

és tranquilla i normalitzada. De tota manera la vida deis infants del coMectiu autócton i

de rimmigrant és diferent, no es troben fora de la institució escolar etc, per la qual cosa

aquests fets dificulten que la relació deis infants de cultures diferents vagi mes enllá del

respecte mutu o de jugar junts. A mesura que es fan grans hi ha mes diferencies socio-

culturals que distancien mes la realitat quotidiana d'aquests dos col-lectius, així

l'ocupació del temps fora de Pescóla, els interessos, els espais que freqüenten no son

comuns. La diversitat que es troben dins de l'escola és un reflex de la que es trobaran a

la societat, per tant algunes mestres consideren que la fusió contribueix a que els infants

prenguin consciéncia i aprenguin a conviure en aquesta societat. Malgrat tot, algunes

mestres consideren que la convivencia que hi ha dins de l'escola no es viu de la mateixa

manera a la ciutat: "La convivencia a la ciutat és diferent de la convivencia a I 'escola.

Com que teñen una altra manera de viure, costa d'entendre'ls quan ets a prop"69.

D'altra banda les mestres consideren que els prejudicis cap els infants magribins no son

fhüt del dia a dia escolar sino de les percepcions que el collectiu autócton construeix

66 Vegeu Annex 6.
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del magribí a la ciutat, tal com especifica una mestre de cicle inicial de primaria: "Els

prejudicis d'alguns nens venen defora, mes de lapercepció de la ciutat o del que duen

a casa que ñopas del dia a dia que es viu a I'escola"™. Quan es parla de les percepcions

deis diferents coHectius culturáis es parla principalment de la consciéncia que els

autóctons teñen deis prejudicis i estereotips deis immigrants des del desconeixement

d'aquesta cultura, pero no es té informado de com els immigrants veuen els autóctons

de la ciutat de Vic i quins son els prejudicis i estereotips que els serveix per construir la

percepció d'aquest col-lectiu cultural.

Relacions de les escoles amb lesfamílies

Tots els mestres coincideixen en qué les relacions amb les famílies immigrades son

difícils d'establir ja que no responen de la mateixa manera ais cañáis que funcionen per

una amplia majoria de les famílies autóctones. El canal escrit, el mes utilitzat per fer

arribar la informado a les cases, és un canal incert per dos motius: per si arriba a la

familia, i per si poden comprendre el significat de la carta per problemes de llengua. El

canal oral mes informe! que la mestra estableix en el contacte diari a les entrades i

sortides de classe, no és possible a l'escola fusionada que és mes lluny de la ciutat en la

que els infants arriben amb autocar. El problema de la llengua és un obstacle en la

relació, quan les mares desconeixen la llengua no venen a rescola, si la dominen una

mica el llenguatge que utilitzen és pobre i fa que la comunicado siguí poc ágil,i poc

fluida. D'altra banda com que els pares fan una jornada laboral molt extensa tot i que no

teñen problemes amb la llengua teñen dificultáis amb els horaris escolars.

Les mestres teñen problemes a l'hora d'establir els primers contactes amb les famílies

per poder parlar de l'educadó deis infants. És difícil acordar una entrevista amb

planificado previa, tal com una mestra d'educació infantil manifesta: "No teñen els

horaris com nosaltres, no se 'ls acut que per poder parlar amb la mestra han de quedar

amb ella, per teléfon, amb un paperet...Un dia venen i llavors volen parlar amb la

mestra...Pensó que en aquest sentit la diferencia cultural es nota"11. Un cop els mestres

han aconseguit aquest primer contacte, i els pares assumeixen aquesta comunicado,

s'obren vies de relació mes estables i ágils. En els casos que s'aconsegueix fer la

primera entrevista, les mestres comenten que és difícil que les famílies immigrades

70 Vegeu Annex 5.
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entenguin els aspectes que els explica la mestra sobre Taprenentatge del fill o filia. En

paraules d'una mestra del cicle inicial de primaria: "/-a mares no és que tinguin moltes

ganes de preguntar coses, m 'imagino que per a ells el mestreja hofa bé o ja hi teñen

confianca. Ja es refien d'ell i per tani no venen a fer massa consultes".12 i una altra

comenta: "Quan parles amb una mare magribina hi ha problemes perqué t'entenguin

bé, per exemple amb els informes et pots estalviar la meitat de I 'explicado perqué

básicament son quatre paraules: el nen va bé. Especificar alguna altra cosa és dificirm

Les mestres encara han de trabar noves maneres que possibiliti a les famílies magribines

entendre la valorado que fa rescola del rendiment deis seus filis.

Algunes mestres consideren que aquesta incomunicado amb les famílies magribines i

gitanes és fruit d'un interés baix d'aquests col-lectius per l'escola. Algunes mestres no

veuen que s'esforcin en assabentar-se de les coses, en contraposició a la iniciativa que

mostren un alt nombre de famílies autóctones per participar en la vida escolar. Algunes

mestres pensen que les famílies immigrants haurien de teñir mes voluntat d'integrar-se

que la que manifesten i que haurien de ser elles les que volen anar a r escola per parlar

deis seus filis. D'altres mestres consideren que la possibilitat d'establir cañáis de relación

entre Pescóla i les famílies és una responsabilitat compartida de mestres i famílies, no

només s'ha de veure com una obligació per part de les famílies.

En aquest moment, algunes mestres de les escoles interpreten de forma diferent la

dificultat d'aconseguir major implicado per part de les famílies magribines. A hores

d'ara, algunes mestres consideren que no és un problema de voluntat sinó que hi ha una

dificultat per part d'aquestes famílies d'interpretar tota la informado que prové de

l'escola. Per tant, aquesta problemática ha comencat a desenvolupar respostes diferents

a les dues escoles implicades. En una de les escoles s'ha optat per sol-licitar, dins de la

convocatoria del Departament d'Ensenyament de Plans Estratégics peí període 2001-

20057\ a una persona a temps parcial que pugui fer la feina de contacte i seguiment amb

les famílies magribines i oferir claus d'interpretado de tota l'activitat escolar del centre.

A l'altre centre s'han iniciat Tallers de Llengua per a mares magribines, per potenciar
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les estratégies comunicatives de les mares.Aquests taller han tingut una acceptació i un

seguiment molt alt per part de les mares magribines.

Relacions entre famílies

El coHectiu autócton estava contení amb l'escola deis seus filis, abans de la fiisió. No

trobava que fos un problema la concentració d'infants autóctons i, que per tant, no

reflectís la diversitat cultural en percentatges similars ais de la ciutat. El col-lectiu

magribí també estava content amb l'escola deis seus filis. Segons les mestres, les

famílies magribines valoren molt la proximitat entre l'escola i el lloc de residencia i

tampoc veia cap problema que comptés amb majoria magribina. Una mare marroquina

quan van comencar a parlar de la fiisió li comentava a una mestra: "Para qué vamos a ir

allá arriba, para qué? Pero si no nos quieren, no ves que no nos quieren y nosotros no

nos queremos ir. Para qué vamos a ir? Si estamos la mar de bien

Les famílies autóctones, que havien triat aquelles escoles publiques que gaudien d'un alt

prestigi educatiu dins de la ciutat, eren reticents a augmentar la diversitat cultural a les

aules. Manifestaven pors sobre la possibilitat de baixar el nivell en entrar en contacte

amb població d'altres cultures i de perdre la identitat de l'escola. Cal recordar que els

nivells socio-económics de les poblacions que es fusionaven eren diferents. Per part de

les famílies magribines, les reticéncies es relacionaven amb el problema d'haver d'anar

a una escola lluny de casa i d'altres manifestaven que aquelles escoles eren les deis ríes

i que ells no les havien triat76. Aqüestes reticéncies han minvat a partir del treball deis

mestres de les escoles fusionades amb les famílies i de la convivencia diaria a les aules.

Fins a l'actualitat les AMPES de les dues escoles fusionades están representades per

famílies autóctones. En un primer moment les AMPES de cada edifici van funcionar en

paraHel, fins el curs 1999-2000 que cada escola ja té només una AMPA. La tradició de

les AMPEs a les quatre escoles abans de fusionar-se era molt diferent. Les dues

Associacions de Mares i Pares de les Escoles amb majoria autóctona tenien moltá mes

representativitat i mes participació en les actuacions de l'escola, que les de les escoles

amb majoria immigrada. I particularment en una d'elles, la presencia de les famílies era

molt important peí fet que el naixement d'aquella escola va ser fruit d'un projecte
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compartit entre mestres i pares, per la qual cosa els orígens d'aquesta escola van lligats

al compromís de la comunitat educativa al desenvolupament del centre. De tota manera,

abans de la fusió, a les quatre escoles funcionaven les AMPES, amb diferent grau

d'implicació per part de les famílies de tots els centres, tal com explica una mare

implicada a PAMPA d'una de les escoles: "Les famílies de I'escola d'aquí no és que

participin gaire ni les autóctones ni les immigrades, en canvi a I 'altre edifici el grau

d'implicació de les famílies és molt mes álf T!.

La relació entre les famílies autóctones i les immigrades no s'ha aconseguit encara com

la relació entre infants78. A Pescóla mes allunyada del centre de la ciutat, les mares

marroquines no van a buscar els seus filis, ja que molt infants marroquins utilitzen el

transport escolar. En els casos que les mares magribines van a Pescóla a buscar els seus

filis, no es barregen amb les autóctones. De vegades potser per vergonya, perqué pensen

que no teñen coses importants a dir, perqué no coneixen la Ilengua i també perqué els

problemes que teñen de treball, d'habitatge, de permisos son compartits amb les dones

immigrades i no amb les autóctones79.

Treball a I'aula

Les escoles fusionades han fet un esforc organitzatiu gran per flexibilitzar els grups de

cada nivell. Es promou la consciéncia del nivell i cicle, i no la del curs. Els criteris

d'agrupament deis infants en propostes organitzatives flexibles son difcrents a Pescóla.

A-B i a Pescóla C-D. A Pescóla A-B, a educació infantil, realitzen tallers d'expressió

visual i plástica barrejant infants de P4 i P5, mentre que els aspectes relacionats amb les

árees de descoberta d'un mateix, descoberta de Pentorn i intercomunicado i llenguatge

els treballen amb tres grups heterogenis, dos dies a la setmana, amb les dues classes de

nivell que porten tres mestres, i que tal com expressa una de les tutores d'educació

Infantil permet un millor seguiment peí fet de trebaílar amb grups reduíts: "Amb aquests

agrupaments et queden tres grups de 12 o 13 infants i aquests nombres son molt

manejables"™. Ais cursos de cicle inicial i mitjá de primaria, els infants de les dues

classes d'un nivell treballen barrejats a Phora de fer tallers de matemátiques i de

Ilengua. Els criteris d'agrupament en els tallers de matemátiques están basats en

77 Vegeuannex 10.
78 Vegeu Annex 9.
79 Vegeu Annex 9.
80 Vegeu Annex 5.
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I'elecció per part del l'infant del taller que vol fer en cada sessió. L'única condició que

cal complir és que cada setmana e!s infants no repeteixin el taller realitzat. El criteri

d'aleatorietat fa que els infants de les dues classes i de totes les procedéncies

geográfiques es barregin. Peí que fa ais tallers de Llengua, els infants immigrats que

teñen dificultáis amb el nivell de lectura i comprensió lectora, el realitzen a part amb la

mestra de suport del cicle corresponent. L'escola considera que, les dificultáis que

mostren en la lectura i comprensió del cátala, és millor tractar-les en un grup a part. Els

altres infants trien els tallers de llengua seguint el mateix criteri que ais tallers de

matemátiques. Els tres grups d'alumnes que es fan pels tallers d'educació visual i

plástica es fan per ordre de llista barrejant els infants de les dues classes. El cicle

d'educació infantil compta amb el recolzament de 8 mestres destinades al treball en

grups mes reduíts, el cicles d'educació primaria amb 5 persones estables en cada un

d'ells, les tutores de cada curs i una mestra de suport, a part de mestres especialistes

que teñen assignades algunes de les hores en qué es realitzen les activitats en grups

reduíts. A cicle superior, durant el curs de fiisió, es va decidir que el grup n'era un de

sol amb tres tutors, d'aquesta manera es trencava la possible assignació deis infants de

cada un deis ediffcisÜ üñ espai i un tutor de referencia. L'espai de referencia de cada un

deis grups és l'espai d'acollida on cada infant té el seu calaixet amb tots els seus estris.

Les classes de cicle superior no son les del grup A o B com en els cicles inferiors sino

que les classes están vinculades a les assignatures que s'imparteixen: per exemple

ciéncies socials, matemátiques, llengua o Tarea curricular que durant aquella hora

s'imparteix en aquell espai. S'adopta el criteri de máxima flexibilitat a l'hora de fer

grups, que es concreta amb les organitzacions següents:

a) A les assignatures instrumentáis el criteri que es prioritza és del

nivell d'aprenentatge. Així a Matemátiques i a Cátala es fan 5

grups barrejant l'alumnat de 5é i 6é agrupats per nivell académic

(2 corresponen al nivell de 5é i 2 al de 6é). D'aquests 5 grups, un

está format pels nens d'incorporado tardana, que segons les

mestres veien que tenien moltes dificultáis d'aprenentatge, que se

sitúen a un nivell de 2n o 3r de Primaria. Els dos grups de cada

curs no son igual de nombrosos, ja que els que van mes en

correspondencia al curs que els pertoca s'agrupen en un grup mes

ampli i els que teñen mes dificultáis per assolir el nivell en un

grup mes reduít
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b) A les assignatures de socials, naturals, anglés i castellá els tutors

de cada curs reparteixen els infants en grups aleatoris que podrien

correspondre al grup A o B de cada curs deis cicles anteriors,

pero per cada una d'aquestes matéries l'infant no va sempre amb

els mateixos de la classe

c) S'aprofita que hi ha un grup d'alumnes que fan les classes de

música fora de Pescóla, els infants del cicle superior que es

queden a l'escola perqué no fan aquesta activitat els reparteixen

en tres grups i cada setmana un d'aquests tres grups fa flauta,

Paltre informática i el tercer plástica

d) A l'hora d'ortografía es treballa de manera conjunta amb tots els

infants del curs (5é o 6é) i tres tutors, deis quals, dos es queden a

la classe fent treball individualitzat i el tercer treballa P ortografía

a l'aula d'ordinadors

e) Tres hores a la setmana es troba tot el grup classe fent una

activitat de forma conjunta: Peducació física dues hores seguides

els divendres a la tarda amb dues mestres i.Priora de tútoña~~ámb

els tres mestres tutors dins de Paula.

Els mestres de cicle superior han apostat per complementar aquesta flexibilitat grupal

deis infants en les diferents activitats amb la figura del tutor per a cada infant, (cada

tutor fa el seguiinent d'uns 13 infants) ja que tal com expliquen els mestres: "Aquesta

organitzacio fa que el nen es per di una mica. No té un espai concret, no té una mestra

concreta. Llavors creiem que es básic fer la tutoría individualitzada en qué el mestre

dedica un temps a cada alumne i la tutoría passa per sobre de to/"sl. La tutoría no es

considera necessária només pels infants sino també pels mestres, ja que és Púnica

possibüitat que teñen de fer-se una idea global del la manera de fer i d'estar els infants

a Pescóla, perqué tal com expressa una mestra: "Cada vegada li donem mes

importancia a aquest tutor individual perqué és la possibilitat que tens de veure ben bé

com van, perqué en teñir tanta diversitat en I 'horari, tampoc veus tant al nen com quan

tu eres tutor d'una aula" n.

81 Vegeu Annex 13bis.
82VegeuAnnex 13bis.
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Cal destacar que les propostes organitzatives innovadores que ha endegat el centre son

possibles perqué hi ha un projecte educatiu al darrera i uns recursos humans disponibles,

que permeten flexibilitzar els grups, és a dír no fer-los treballar de forma estable en el

grup classe totes les hores, tenint en compte criteris educatius tais com: l'atenció mes

individualizada en treballar amb menys nombre d'alumnes a cada grup; i la flexibilitat

a l'hora de realitzar els grups ja que els criteris d'agrupament son diferents en íes

activitats educatives de la jornada escolar. La fragmentado i flexibilitat del grup a

l'hora d'agrupar-se cal combinar-Io amb un paper important de tutoría de cada infant

per poder compensar la pérdua que pot ocasionar aquesta manera de treballar mes

similar a un instituí que a una escola de primaria.

A Pescóla C-D, tots els cicles treballen per tallers que es desdoblen el nivell en tres

grups aleatoris per realitzar el taller de gimnástica, experiéncies i informática. A

educació infantil, durant el matí es dediquen un cop per setmana al desdoblament de

cada grup classe per fer treball a I'aula i ordinador A l'educació primaria, a part del

grups heterogenis que fan amb el grup de nivell, es fan agrupaments flexibles per a la

lectura i la numerado que s'agrupen segons el nivell d'aprenentatge. La resta del temps

escolar el passen amb el seu grup classe, tret d'aquells infants que teñen un nivell de

matemátiques i de llengua molt just i realitzen un treball mes individualitzat amb la

mestra de reforc. u

Els mestres de les dues escoles fusionades coincideixen en qué el treball educatíu amb

els infants no ha variat respecte al treball que es feia abans de la fiisió. Segons les

tutores de P5: "El que ha variat son els passos. Es fa mes seqüenciat, pero la

programado no ha canviat gens"*4 A l'escola A-B, els mestres provinents de l'edifici

A consideren molt important treballar els mateixos continguts que es treballaven abans

de la fusió ja que ho valoren com un criteri per demostrar la qualitat educativa de

l'escola fusionada. Els mestres provinents del B consideren que treballen els mateixos

continguts que abans i que per tant mantenen la qualitat de Pensenyament que ja tenien.

Una mestra fa una reflexió educativa sobre la manera com s'enfoca el taller serán mes o

menys útils per a tots els alumnes. A tercer es considera que han estat útils perqué s'ha

83 Vegeu Annex 5.
78 Vegeu Annex 5.
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intenta que servissin per fer trebalí cooperatiu: "Han servit per trencar la competitivitaí

que hi havia dins del grup i ha fet participar a tothom"%i

Tots els mestres están d'acord que el que sí que ha canviat és la diversitat de Paula i

aixó vol dir utilitzar mes estratégies per arribar a tots, ja que hi ha infants que necessiten

atenció mes individualitzada i infants que ja segueixen bé en el gran grup,

independentment de la procedencia geográfica de Palumne. En els cursos mes elevats

troben molt important la mestra de reforc que fa una atenció mes individualitzada cap a

aquells infants que els costa mes, o a través deis desdoblaments que fa que les tutores

treballin amb grups mes reduíts. Per tant hi ha un acord generalitzat entre els mestres de

tots els cicles que la flexibilitat en els agrupaments son possible peí fet de teñir mes

recursos humans que els que es teñen en una escola ordinaria.86

Les adaptacions que les mestres consideren que han sigut necessáries per aconseguir el

seguiment per part de tots els infants de la classe han estat les següents: utilització

d'estratégies com ara la gesticulado, vocalització amb els mes petits per garantir la

comprensió i comunicado, éstones de reforc d'atenció individualitzada87 amb la mestra

de suport del cicle fora de Paula per treballar estratégies de lectura, i material adaptat

com fitxes ens els cursos superiors perqué els que van mes rápid no s'avorreixin i els

que van mes lents puguin assolir uns mínims. El treball en grups heterogenis, segons

Pexperiéncia de les mestres de P5 de PAB possibilita el progrés mes gran deis infants

que els grups homogenis88. La combinado de petits grups per nivells d'aprenentatge en

les matéries instrumentáis es consideren mes necessaris i útils en els cursos superiors de

Peducació primaria.

La idea que algunes famílies i mestres compartien en relació a qué els infants immigrats

tindrien mes dificultat per seguir l'aprenentatge deis continguts de la classe sembla que

és menys compartida entre els mestres del que es pensava en iniciar la fusió89, sobretot

en els cicles infantil i inicial. Una mestra comenta: "Com que son pocs van seguint el

85 Vegeu Annex 13 bis.
86 Vegeu Annex 13.
87 Per exemple: La mestra que fa suport al cicle inicial, fa tallers de Uengua a m b les dues tutores de 2n i
ella aten el grups de nens que teñen dificultat amb la lectura.
88 Durant el curs 1998-99, el primer any de fusió de P5 es va optar per fer grups flexibles homogenis
segons el nivell d'aprenentatge i van veure que era millor fer-los heterogenis.
89La pregunta del qüestionari que várem passar a tots els mestres de les dues escoles durant el curs 98-99
que demanava: "si la fusió afavoreix una millor qualitat d'ensenyament" les opinions estaven dividides al
50% deis que varen contestar, entre els que estaven d'acord i els que no.
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que fan la majoria, si están repartits i tu els vas seguint i estás al cas que no es

desconnectin, segueixeri"90. Les mestres del cicle mitjá i superior coincideixen en qué el

seguiment deis infants en el ritme de la classe és molt similar entre tots els infants, pero

es detecten diferencies peí que fa a l'assoliment de Paprenentatge de la llengua, sobretot

en la comprensió i expressió oráis, i en la comprensió deis problemes de matemátiques

que implica conéixer la llengua. S'evidencia també una visió mes limitada de

coneixement del medi en aquells infants que teñen un ambient menys ric des del punt de

vista cultural. Una mestra ho comenta amb les paraules següents: "L 'infant que es passa

el cap de setmana mirant la tele, o a casa o a l'hort del seu pare, principalment, té

menys experiéncies de I 'entorn que aquell que els seus pares teñen un apartament a

l'Estartit i quanparles de comunicacions que si laplatja, que si els quildmetres, que si

els animáis, que si la vegetado, que si la cabana que fan."91 Les mestres insisteixen en

qué hi ha una relació directa entre Taprenentatge de l'infant i els seu entorn familiar:

"És molt diferent que a casa tinguinpiles de novelles i a casa la mare els hi llegeixi

cada dia, Aixó és un handicap pels altres. Els nivells de lectura ja no son els mateixos

tot i que segurament son nensperfectament espavilats i capagos."92

Peí que fa al control de resultáis d'aprenentatge a Cicle Mitjá concretament a llengua

han passat a les escoles A-B les proves Galí a principis i a final de curs i tothom havia

doblat les estratégies relacionades amb la capacitat lectora: "Les proves, que passem

cada any, de comprensió lectora, velocitat, ortografía i dictat ens han donat la visió que

gairebé tothom ha doblat, cadascú al seu nivell pero tothom ha doblat." 93

Festes i sortides

En relació a les festes que se celebren a 1'escola de moment es continúen realitzant les

que es vinculen a la cultura majoritária. Segons les mestres de l'escola, es té en compte

que les escoles fiisionades son laiques i per tant es deixa de banda el tema religiós.

D'altra banda hi ha una intenció que s'adaptin a la cultura de la població de destí sense

perdre la referencia de la cultura del seu país d'origen, pero optant perqué coneguin els

aspectes que caracteritzen la cultura majoritária. La participació de les famílies

magnbines és inexistent, ara bé segons una mestra caldria que el coMectiu de mestres

90 Vegeu Annex5.
91 Vegeu Annex 13.
92 Vegeu Annex 13bis.
93 Vegeu Annex 13 bis.
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s'impliqués en la preparació d'una festa a I'any en la que pogués plantejar les formes de

participado mes adequades per a cada classe. Per exemple a la Festa Major d'enguany

hi havia 450 pares sopant i no n'hi havia cap de magribí. Una mestra comenta: "Fan

una Festa Major que preparen els pares i en la que els mestres hi venim de mes a mes.

Es fan jocs de cucanya, un dissabte a la tarda, després unes danses en les que sois

participen els infants que es queden a diñar i al vespre un sopar que no és precisament

barat. Ciar qui ve? Deis pares de I'ex B. pocs, sois uns 3 o 4?»94

En relació a les sortides, hi ha una predisposició diferent per part de les famílies

autóctones i les immigrades, ja que hi ha una manera diferent d'entendre quines son les

funcions de Tescola. Les famílies magribines no consideren que la instrucció hagi de

passar per la realització de sortides, mentre que hi ha una majoria de famílies autóctones

que comparteixen la funció educativa de les excursions amb Pescóla. De tota manera la

resistencia mes gran per part de les famílies magribines es relaciona amb la por de

passar una o mes nits fora de casa i sobretot amb les nenes. En aquests casos, segons

l'escola, el fet de no anar d'excursió no és per raons económiques, dones Tescola

gestiona ajuts a través de l'AMPA, pero les famílies mágríbínes no les sol-liciten.

Aquesta baixa participado pot teñir a veure amb la por al perill de teñir els filis lluny de

casa i amb el sentiment que teñen sobretot les mares de no dominar els codis culturáis

del país de destí i per tant de no teñir control sobre Teducació deis filis en un lloc on els

valors i els referente culturáis d'aquí son tan diferents ais seus. Una mestra d'educació

infantil ho comenta amb les paraules següents: "Amb l'únic que hi pateixen una mica

mes és amb les excursions. I aquest no és un problema económic perqué des de I 'escola

se 'ls ha intentat donar ojuda i no, és un problema cultural.*™ Una altra mestra de cicle

mitjá argumenta alguna de les raons que pot justificar que els infants magribins no

assisteixin a les excursions: "Jo pensó que no hi veuen la necessitat, em sembla que ells

creuen que esperare el temps anar d'excursió. Diría que nopensen que s'aprengui." M

La tasca de les tutores amb les famílies és fonamental per qué aqüestes permetin que els

seus filis vagin d'excursió, tal com expressa una de les tutores de Cicle Mitjá: "(Al curs

2000-01), de tercer han anat tots els nens menys un. Del cicle sencer, de 41, se 'n van

quedar 4". En referencia a l'any passat d'aquest cicle han anat molt mes nens de

colónies. I sembla que el temps també ajuda a que les famílies acceptin les sortides com

94 Vegeu Annex 13 bis.
9i Vegeu Annex 5.
96 Vegeu Annex 13.
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una opció educativa positiva pels seus filis, en paraules de la tutora de cicle mitjá: "A

nivell d'escola I 'anypassat es van quedar 18 i aquest any &"97

La situació actual fa que, a íes escoles fusionades, la majoria d'infants visquin les

sortides com a opcions educatives normalitzades i per tant el grup que té mes dificultat a

l'hora d'anar-hi, és una minoría. Son els mateixos infants els que fan una tasca

normalitzadora que abans sois podia fer el mestre en les escoles en qué no hi havia

acceptació per part de les famílies cap a aquesta activitat: "A vegades val mes veure que

un nen va d'excursió que no pas explicar-li durant quinze dies que anirem d'excursió

perqué els nens s'ho parlen entre ells, i entre ells, la mateixa relació, la mateixa

dinámica arriba"9*

Un reflexió a fer és que l'escola no pot perdre de vista que algunes famílies veuen

negatiu que el nombre de sortides sigui tant elevat. Segons una mestra de cicle superior

les famílies autóctones i les magribines viuen de forma oposada el tema de les sortides:

"Els pares d'aquí, quantes mes enfem millor, els pares d'allá, quantes menys enfem

millor. Coldnies, els d'aquí si poden ser 5 dies millor que no en siguin 3; els d'allá,

aixó de dormirfora de casa...99". Davant d'aquesta diversitat de visions, cal veure, en un

futur, de quina manera les escoles teñen en compte les diferents perspectives a l'hora de

plantejar el tema de les excursions i sortides, per resoldre el conflicte.

Activitats extraescolars i menjador

Els infants immigrats que utilitzen el servei de menjador a ¡'escola representen un 5%

del total d'infants que es queden a diñar a l'escola.

El fet d'anar a diñar a casa repercuteix en la impossibilitat que aquests infants participin

en les activitats extraescolars que es realitzen en aquesta franja horaria. Per tant es perd

la possibilitat d'establir relacions mes lliures i informáis entre els infants de ¡'escola i de

realitzar activitats que treballin aspectes mes relacionáis amb Texpressió corporal,

habilitats manuals, expressió musical. Tot i que aqüestes activitats ja teñen un espai dins

de I'horari escolar, s'han de combinar amb altres activitats d'aprenentatge mes

académiques.

97 Vegeu Annex 13 bis.
98 Vegeu Annex 5.



142

Treball entre els mestres

El treball en equip deis mestres ha canviat a les escoles fusionades. Aixó ha demanat

ais mestres procedents deis diferents edificis que ajustessin les metodologies i maneres

de fer. Una mestra d'educació infantil ho explica de la manera següent: "Veig que el

professorat tenim dues maneres de treballar diferents. Allá estavem acostwnats a

treballar de manera molt individualitzada perqué hi havia molts marroquins pero el

nombre total d'infants de la classe era petit. Aquí estem acostumats a treballar d'una

altra manera"100. En el nou context, a tots els ha afectat l'augment d'infants i de mestres

que ha suposat la fusió, així com la barreja cultural de la població amb la qual treballen.

Una mestra ho concreta de la manera següent: "El que ha sigut mes difícil de concretar

han estat les dinámiques de treball amb els infants: pautar/donar llibertat en el treball,

segons les característiques deis infants"m. El treball de coordinado entre mestres ha

sigut molt mes fácil a partir del moment en qué els grups han estat junts en el mateix

edifici. L'arribada a l'escola fusionada deis mestres que venien de l'altra escola es va

viure amb incertesa, una mestra ho expressa de la manera següent:-"/í? gent que veníem

del B., veníem sabent que aquí series observat, per part deis pares i de tothom. I en

principi aixd t'incomoda, et quedaves com a la reraguarda"*02. Aixó va fer que durant

el primer any els mestres que es traslladaven a Pescóla fusionada que procedien de

l'altre edifici dediquessin els seus esforcos a I'adaptació del funcionament de Pescóla de

destí. Durarit ei primer any d'arribada a l'escola la feina mes important es feia amb el

curs paral-lel i aquí sí que es podia discutir, i consolidar el treball d'aula. Partint d'un

primer plantejament assimilacionista per part de Tescola d'acollida, un cop finalitzat el

procés de fusió comenca la nova etapa de consolidado del treball en equip des d'un

plantejament mes consensuat i democrátic.

L'ampliació de l'escola ha repercutit principalment en el treball entre els mestres i en la

circulado de la informado. Els cañáis de comunicado mes informáis i espontanis s'han

substituít per cañáis mes establerts i jerarquitzats per garantir que la informado arribi a

tot el coMectiu i que tothom participi en la presa de decisions. El temps destinat a la

coordinació del cicle és mes elevat: "Ara necessitem mes organització. Les reunions de

99 Vegeu Annex 13bis.
100 Vegeu Annex 5.
101 Vegeu Annex 13.
102 Vegeu Annex 13.
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cicle son mes formalsnm. El treball de coordinado actual demana relació entre

paral-lels, i treball intracicle per tal de garantir la coordinació del treball de l'aula. La

coordinació intercicle es fa mitjancant les reunions de coordinadors de cicle i les

reunions de claustre esdevenen reunions mes informatives i no tant de presa de

decisions. El temps dedicat a la coordinació entre els mestres del mateix nivell i del

mateix cicle ha estat molt necessari per poder organitzar el treball d'aula en diferents

agrupaments segons l'activitat i les necessitats d'aprenentatge deis infants: Les mestres

comenten la importancia de posar en comú el treball que feia cadascú i el fet de

preguntar-se aspectes que potser ja feien per rutina.

La qualitat d'ensenyament en les noves escoles

La qualitat que les escoles fusionades están oferint en Tactualitat passa per l'objectiu

comú de tots els mestres que consisteix en educar a la persona de forma integral. Alguns

deis indicadors que els mestres consideren que ajuden a mesurar la qualitat

d'ensenyament de les escoles fusionades son: la felicitat amb la que els infants venen a

Tescola i els resultáis d'aprenentatge assolits en acabar l'educació primaria.

Per garantir uns resultáis óptims en els aprenentatges deis infants s'ha de potenciar que

el professorat explori i experimenti dinámiques de treball en fundó de les necessitats

educatives deis infants, i per tant son necessáries condicions d'espai per poder treballar

de forma flexible, i recursos humans que permetin flexibilitat organizativa en elLreball

académic. Conjuntament amb aquests recursos, és important que els mestres visquin

amb ¡Musió i estimado les ganes de treballar per l'escola, de sentir-la com a propia i de

creure que el treball educatiu que esta fent és el millor.

La visió del infants de lafusió

Una font mes d'informació que s'ha recollit per conéixer millor les vivéncies a rentom

de la fusió deis diferents col-Iectius de les escoles fusionades ha estat la percepció deis

infants ja que esdevenen una de les peces fonamentals que intervenen en el centre

escolar.

103 Vegeu Annex 5.
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L'análisi de les entrevistes deis infants es corresponen a les realitzades durant el curs

2000-2001 a alumnes de les diferents escoles implicades en la fusió, concretament a

infants de cicle mitjá i cicle superior que eren, en aquells moments, els darrers cursos

fusionats. Els infants van ser escollits pels propis tutors tenint en compte que els

coHectius deis dos edificis estiguessin representáis.

Els infants comenten que els pares viuen el canvi d'escola de forma positiva i els infants

també comparteixen aquesta opinió. Concretament aquests últims recalquen el fet que

l'escola actual és molt mes gran que no pas l'antiga i al mateix temps també valoren el

fet que hi troben molts mes companys. Tot i així, en algún cas surt la idea que potser

abans, el fet de ser una escola mes petita permetia una relació mes estreta entre tots els

alumnes del centre, quan per exemple sortien al pati compartien el joc entre tots, relació

que potser amb la nova situació no passa. És en el pati on també els mateixos infants

destaquen que ara és molt mes gran i que aixó els agrada. No podem oblidar que aquest

és un deis espais mes important pels alumnes i per aixó és potser on hi ha donat mes

importancia a aquest canvi.

En la vida d'un infant els amics en son una peca molt important Amb la fusió els

alumnes continúen mantenint les mateixes amistats que tenien a les escoles antigües,

pero a mes, han conegut i introdu'ít nous amics grácies al contacte amb altres nens. Un

deis alumnes autóctons entrevistat apunta la idea "al principi tenia una mica de por que

vinguessin nous companys"104 pero per altra banda un cop hi ha tingut relació els han

introduít dins del seu cercle d'amistats. Els infants de famílies immigrants no

manifesten opinions sobre aquest tema.

La relació dins de l'aula entre companys deis diferents edificis la decideixen alguns

cops les tutores de la classe i altres vegades també se'ls hi dona roportunitat que siguin

els mateixos infants els que escullen els seus companys. Aixó no presenta cap tipus de

problema pels alumnes ja que es concep com una dinámica normal i acceptada per tots.

Aquesta barreja també ve forcada per la metodologia utilitzada pels mestres a l'hora de

plantejar els tallers ja que sempre teñen en compte que hi hagi infants de les dues

escoles en cada un deis grups. Tot i així, les preferéncies personáis tendeixen mes cap a

les amistats.

104 VegeuAnnex 17.



145

Les tutories, segons els propis infants, son uns espais que serveixen per parlar de

diferents temes que els interessen i per resoldre alguns conflictes que hagin pogut sorgir

entre ells. Deis conflictes mes concrets que apareixen dins de Paula son aquells mes

relacionats amb problemes entre amics o per alumnes concrets que potser "molesten"

ais seus companys, per exemple hi ha una alumna que es queixa pels insults de

"moro"105, pero en general no apareix cap tipus de comentari sobre les diferencies entre

els alumnes d'una escola i de Paltra.

On sí es visualitzen diferencies entre els alumnes que provenen d' un edifici o de Paltre

és a Phora d'utilitzar el servei de menjador escolar ja que la majoria d'alumnes que

anaven a les escoles situades al centre de la ciutat, segons els nens, continúen anant a

diñar a casa seva.

Els alumnes que si que es queden teñen la possibilitat d'escollir entre un ventall

d'activitats situades entre la franja de 12 a 1 del migdia, tais com esports, hort,

mecanografía... després diñen i finalment juguen fins Phora d'entrar una altra vegada a

Paula. És durant'aquesta franja quan tornen a destacar el fet que juguen amb.els seus

amics.

Aquesta gran activitat extraescolar també apareix un cop s'han acabat les classes a les 5

de la tarda. Existeixen diferencies entre les activitats que porten a terme els infants de

les diferents escoles. La majoria d'infants entrevistats que provenen de les escoles del

centre de la ciutat no realitzen cap activitat extraescolar, només n'hi ha un que practica

el fútbol dues vegades a la setmana i un altre que assisteix al casal de la seva antiga

escola. Els altres solen ocupar el seu temps jugant a casa o bé al pare.

En contraposició hi ha alguns del infants entrevistats que arriben a teñir fins a cinc deis

set dies ocupats de la setmana, activitats com música, gimnástica, fútbol, dibuix... sense

comptar el fet que després un cop a casa han de fer la feina que els hi ha donat a classe.

El que teñen en comú és la quantitat de programes que miren els infants la televisió.

Aquí no existeix cap diferencia, el programes mes vists son els dibuixos animats

(Pokemon, Xin Xan..) i després programes que emeten al vespre (Plats Bruts, Temps de

silenci, Passa Palabra...)

103 Vegeu Annex 17.
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Així podem concloure que en general no es detecten problemes de relació d'integració

entre els diferents alumnes de les diferents escoles. La relació establerta entre ells ha

resultat ser positiva i amb total acceptació. Potser les diferencies apareixen mes amb les

activitats que es realitzen fora de l'horari escolar, és a dir, al migdia i a la tarda després

de la jornada escolar, on tal i com hem esmentat, les activitats resulten ser molt diferents

i variades.
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6. CONCLUSIONS

En aquest darrer apartat i en forma de conclusions, propostes i consideracions fináis,

volem deixar constancia d'algunes de les qüestions que ens semblen mes destacables del

procés de fusió d'escoles i distribució d'alumnat a Vic, descrites de forma sintética en

trenta-tres punts:

1. La fiisió escolar, i la forma com s'inicia, destaca peí protagonisme de la ciutat en

posar les institucions escolars, mes enllá de la seva dependencia orgánica

(1'administrado autonómica, i entitats privades o congregacions religioses), al servei de

Tescolarització deis infants i joves del municipi. La ciutat implica a totes les escoles que

hi ha en el seu territori, publiques i concertades, en la resolució de les problemátiques

escolars del conjunt.

2. La fusió escolar planteja clarament la potencialitat i la idoneitat d'augmentar la

capacitat deis poders públics municipals en la gestió de l'educació básica. En el cas de

Vic, és el municipi el que fa la proposta de modificació del mapa escolar i de les

matriculacions. Aquest fet posa en tensió els mecanismes habituáis en aquests casos i

obliga a una presa de posició deis diferents nivells de I1 administrado educativa

(inspecció, delegado, direcció general, conselleria) general.

3. La fusió ha estat una mesura excepcional que es va prendre per tal d'acabar amb els

perills de guetització i de concentració artificial de Talumnat en dues escoles publiques

del centre de Vic. Es perseguía la possibilitat de reequilibrar la proporció d'infants de

diferents nivells socioeconómics i de diferents procedéncies en cadascuna de les escoles

del municipi. Tanmateix, la mesura s'hagués pogut evitar d'haver existit, préviament,

una política amb previsió de fiitur que utilitzés el mapa escolar com un instrument de

planificado per evitar les concentracions artificiáis i aconseguir una distribució

equitativa de tota la població escolar.

4. La necessitat d'utilització del mapa escolar com a instrument de planificado és

evident pero no gens fácil. La mobilitat social i els intensos fluxos migratoris posen en

qüestió el concepte d'un centre escolar estable a mig i Uarg termini, estableixen

limitacions al concepte d'escola-barri i qüestionen la relació entre mapa escolar i mapa

urbanístic. La mobilitat social esdevé un factor nou i de gran impacte per ais sistemes i

per ais establiments escolars. Caldrá afrontar una nova i mes intensa mobilitat de la

població- no només peí que fa a població procedent de la immigració- que implicará

processos canviants mes evidents en el mapa escolar, discontinuítats i ruptures en el

seguiment continuat deis alumnes, especialment deis alumnes en risc. Es per aixó,
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precisament, que el paper de les autoritats locáis pren mes relleu davant d'aquest conjunt

de fenómens.

5. El model de Vic és iMustratiu en aquest sentit; en la demostració que és possible,

necessari i exemplar intervenir davant de determinades transformacions socials. A

efectes práctics, avui hi ha dues escoles a Vic, Tuna pública i l'altra concertada que

teñen un percentatge superior d'alumnat immigrat al que tenien les escoles que varen

provocar la fusió. La mobilitat social, laboral i urbanística, dones, és molt forta i hom

podría pensar que el procés de fusió no ha reeixit. Tanmateix, avui és molt mes ciar per

al conjunt de la ciutadania, grácies al procés iniciat fa cinc anys, que és possible afrontar

negociadament totes aqüestes problemátiques de rescolarització de la immigració i hi ha

els mecanismes i instáncies per tractar-les. Les dades també assenyalen que els

percentatges de escolars immigrats son similars a les escoles publiques i a les escoles

concertades del municipi.

6. El procés o model de Vic té algunes característiques que l'han fet possible grácies a

les dimensions del municipi, al nombre d'escoles, etc. Es a dir, que estem parlant de

proporcions manejables. Pero no només s'explica per qüestions de tamany. A cada

ámbit o context (municipi, barrí o districte) caldrá trabar el llindar óptím per a poder

seure en una taula tots els agents implicats, per a poder negociar directament totes les

administracions i per a debatre entre tots els centres escolars afectats, tal com s'ha fet a

la ciutat de Vic.

7. La fusió, d'entrada, no va entusiasmar ni ais pares i mares immigrats ni ais autóctons.

Per a les famílies magribines, la concentració escolar artificial no era cap mena de

problema sino mes aviat un avantatge en la mesura que, teñir l'escola al costat de casa i

no haver-se de desplacar a la periferia de la ciutat, els donava mes seguretat i comoditat.

8. En el cas de les famílies autóctones hi havia una resistencia formal produída per la

forma precipitada en que es va decidir la fusió i per la falta d'informació. I també s'ha

constatat una resistencia mes general a un canvi no previst i imposat per raons generáis

del "bé comú" que afectava a una qüestió tan básica i quotidiana, que ja tenien resolta

com és rescolarització deis filis en les edats de 1'educació infantil i primaria.

9. Una altra rao de fons de moltes famílies autóctones era la por a que desaparegués,

s'alterés o es diluís un model d'escola activa, innovadora, participativa, de dimensions

reduídes i forca familiar, amb el qual se sentien molt identificats i de la que n'estaven

molt satisfets del seu funcionament.



149

10. Inicialment es van detectar algunes actituds xenófobes aillades. Aqüestes reaccions

s'entenen mes com un cert classisme i elitisme social o necessitat de distinció social,

reticent a la barreja de Palumnat de les dues escoles i partidari d'una certa selecció

escolar (explícita o encuberta) i, sobretot, com la defensa d'un model educatiu i d'escola

que sentien que es podia veure amenacat. Tot i així, el nombre de famílies que varen

treure els seus filis de les escoles, a causa de la fusió, és irrellevant. I, en conjunt, es fa

una valoració positiva del procés de fusió sobretot peí que fa a la mésela i a la

convivencia plural entre els infants immigrats i autóctons.

11. Les famílies immigrades ja no només trien per la proximitat del centre respecte al

seu lloc de residencia. Moltes d'elles valoren el tractament educatiu que reben el seus

filis a les escoles fusionades i aquesta és rao suficient per no canviar-los a un escola mes

propera. Malgrat tot, les principáis critiques continúen sent la llunyania de Pescóla, ja

que el centre de la ciutat s'ha buidat d'escoles publiques; també s'assenyala el tamany

mes gran de Pescóla com un factor que dificulta els processos de comunicado i

participado.

12. Cal assenyalar que la població immigrada en general i Pescolar en particular no son

homogénies. Factors com el nivell cultural i sócioeconómic; el temps de permanencia

en el context de destí; el domini de les dues llengües oficiáis de Catalunya tant per part

deis pares com deis infants; Pinterés i les expectatives familiars en relació a l'educació

escolar deis seus filis; el grau d'acollida o d'hostilitat de l'entorn social; i els vineles

que manté amb la societat d'origen i amb la d'acollida fan que la relació que teñen les

famílies immigrades amb Pescóla no segueixi el mateix patró en tots els casos. Els

processos d'acollida i les mesures d'atenció a la diversitat de Pescóla no poden ser per a

tots igual perqué les necessitats en la construcció identitária personal i en el procés

d'inclusió escolar i social son diferents.

13. Els equips de mestres també mostren un cert grau de disconformitat inicial amb

Panunci de la mesura de la fusió i alguns recéis per motius semblants, encara que els

consells escolars de les escoles fusionades hi donen el seu suport. Hi afegeixen, pero,

altres raons especifiques: uns i altres defensen el seu propi model d'escola i la manera

de treballar; i no és gens fácil consensuar projectes, prendre decisions i formar un sol

equip a partir de dos cultures de centre diferenciades. Al cap deis anys, la fusió es valora

de forma mes positiva, el treball en equip és mes gratificant, els problemes s'han anat

resituant i s'han endegat projectes col.lectius forca satisfactoris per atendré els nous

reptes d'atenció a la diversitat, tant peí que fa a Porganització de Pescóla com al procés

d'ensenyament i aprenentatge.
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14. En efecte, la fusió ha obligat ais equips de mestres a intensificar la reflexió,

Tenginy, la imaginació, la dedicació i el compromís en la renovació pedagógica de les

escoles que s'han hagut d'adaptar a les noves circumstáncies. Aixó els ha permés fer un

ús mes adequat deis nous espais i recursos humans que la fusió ha comporta! Aquests

eren del tot necessaris pero amb aixó no n'hi havia prou. Calia, a mes, trabar noves

formules flexibles d'agrupar l'alumnat de forma integradora, així com d'organitzar i

treure el máxim profít deis temps i els espais escolars. Peí que sembla, de moment, el

procés és positiu, malgrat algunes mancances i dificultáis ja assenyalades. La presencia

d'algun mestre mes deis que pertocarien a aquests centres peí nombre d'unitats, ha

permés endegar aqüestes propostes organitzatives i pedagógiques necessáries i

complexes. Els recursos humans, dones, son essencials per a dur a bon port processos

com l'estudiat aquí.

15. A desgrat deis esforcos que s'han fet per adaptar les propostes (el projecte educatiu i

organitzatiu) a un centre de doble línia, pensem que les escoles petites -d'una sola línia-

continuen essent els entorns mes adequats per garantir un treball en equip, la

comunícació en les relacions interpersonals, l'organització del centre i del treball

escolar, la participació de la comunitat educativa, i, en definitiva, la qualitat

d'ensenyament. L'estudi confirma que el treball col.laboratiu en equips docents mes

nombrosos és mes difícil, mes complex i requereix molta mes planifícació i treball de

coordinació. Tanmateix esdevé imprescindible ja que sense aquest treball en equip la

tasca d'atendre la diversitat de l'alumnat no és possible.

16. El procés de fusió ha posat de relleu la importancia deis aspectes organitzatius i

pedagógics així com la importancia de la cohesió de l'equip de professors i professores.

És evident que encara s'ha d'avancar molt per anar concretant un curriculum

intercultural que afecti a les diverses árees de coneixement pero massa sovint i davant

l'atenció a la diversitat cultural es focalitza excessivament en la modificado auricular i

no es teñen en compte les virtualitats d'estratégies organitzatives mes generáis,

necessáries, tal com indica l'estudi, per tirar endavant propostes educatives que tinguin

en compte les característiques de la nova població escolar.

17. La fusió d'escoles ha coüocat en un mateix centre a professorat amb molta

experiencia de tráete amb famílies immigrades i a professorat amb menys experiencia.

Creiem que és vital que el professorat experimentat pugui orientar els seus col.legues

d'una mateixa escola o d'altres -via plans estratégics, comissions de servéis, etc.- en

aquest terreny. La capacitat d'actuació directa del professorat a l'hora de convencer a

una familia per tal que el fill o filia vagi d'excursió o de colónies, a l'hora de tractar

temes económics, sanitaris, o l'especial relació que algunes mestres estableixen amb
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mares magribines son qüestions especialment rellevants i necessiten trobar, dins de

Pescóla, formules organitzatives i recursos humans que ho potenciín.

18. En aquest sentit, cal assenyalar que la comunicació de les mares i pares magribins

amb 1*escola presenta difícultats i la seva participació en les activitats de ía comunitat

educativa és baixa; en alguns casos, quasi ¡nexistent. La manca de domini de la llengua i

els codis culturáis diferents fa que tinguin difícultats en interpretar la informació que

prové de Pescóla. Per aixó és interessant, que alguna persona contractada peí

Departament d'Ensenyament, pugui dedicar-se a fer un treball de seguiment de les

famílies magribines per oferir claus d'interpretació de tota Pactivitat del centre. D'altra

banda, cal trobar nous espais i noves estratégies de comunicació i sensibilització perqué

les famílies magribines valorin la necessitat de Pescolarització obligatoria fins els 16

anys i la post-obligatória; el carácter educatiu de les sortides, les colónies i altres

activitats menys académiques; així com la importancia de la seva participació en el

centre. Es tracta, óbviament, d'aconseguir un canvi de mentalitat en relació a la fiinció

d'una escola mes innovadora i democrática. I aixó requereix temps, perseverancia, i

molt diáleg entre el professorat, les famílies autóctones i les magribines.

19. A Pescóla primaria no es detecten, en principi, problemes de convivencia ni

problemes greus d'absentisme. No es així a l'ensenyament secundan, on els casos de

rebuig i abandó comencen a ser un motiu de preocupació creixent. Tot i que Pestudi

només s'ha centrat en l'ensenyament infantil i priman, hem constatat que en el tránsit

d'un nivell a Paltre, un nombre important d'alumnes magribins es despengen del

sistema educatiu. Les raons son diverses, per exemple, en alguns casos en qué les noies

no se senten cómodes a P instituí, les famílies troben en aquesta situació raons per

pensar que Pescolarització mes enllá deis 12 anys no respon prou a les seves

expectatives peí que fa a la utilitat deis estudis, tot i que es tracta d'una qüestió

complexa davant de la qual hi ha diferents posicions i sensibilitats. I en el cas deis nois

perqué es vol accedir el mes aviat possible al món del treball. Son qüestions que caldrá

seguir i estudiar en profunditat en posteriors recerques.

20. Algunes propostes del Departament d'Ensenyament per a escolars de secundaria

amb difícultats d'aprenentatge com per exemple, les Unitats externes d'escolarització -

on hi van a parar una bona part deis alumnes immigrants desmotivats que estudien

l'ESO- queden per posteriors estudis. Cal anaíitzar amb profunditat fins a quin punt

aquesta proposta esdevé una via inevitable de segregació irreversible, i cal trobar

recursos i noves formules, integradores i imaginatives, per facilitar la transido de la

primaria a la secundaría, per combatre l'absentisme i per fer front ais creixents

problemes de convivencia.
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21. No s'han evidenciat episodis de violencia escolar rellevants. De tota manera cal estar

atents davant d'un fenomen que tendeix a magnificar-se des deis mitjans de

comunicació, pero que des de 1'Administració i d'altres sectors tendeix a relativitzar-se.

L'estudi ha evidenciat que a les escoles hi ha diferents nivells de comunicació entre els

infants immigrats i els autóctons segons els espais d'interacció siguin mes dirigits peí

professorat o mes lliures. Les situacions mes conflictives son situacions vinculades ais

prejudicis que el col.lectiu autócton construeix del col.lectiu immigrat genéric en

l'imaginari de la ciutat i que no son fruit del dia a dia escolar. Ara per ara es deconeixen

quins son els prejudicis i estereotips del col.lectiu immigrat cap a l'autócton.

22. La fUsió garanteix la pluralitat, la convivencia i la integració entre alumnes

immigrats i autóctons a Pescóla, dins de 1'aula o en les activitats académiques, tot i que

els codis i aportacions culturáis deis magribins no s'inclouen sempre dins del

curriculum. Fora de Pescóla, peró,encara hi ha poc contacte amb els infants autóctons.

D'altra banda, l'ocupació del temps lliure és diferent en un i altre cas: mentre els

magribins fan molta vida al carrer i son grans consumidors de televisió, els autóctons

realitzen activitats extraescolars i el seu oci és culturalment mes ric i diversificat.

Aqüestes diferencies peí que fa al desigual accés d'oportunitats de consum extraescolar

i de lleure s'accentua encara mes durant les vacances escolars. És per aixó que cal

insistir en el fet que la integració no pot ser només escolar i que, des de íes ciutats i els

municipis, cal articular ofertes formatives i del lleure que arribin a tota la població

infantil i juvenil. Una mesura que cal estudiar i que segueixen excepcionalment alguns

centres, és obrir fora de l'horari escolar i fins i tot els caps de setmana per tal de facilitar

l'organització d'activitats extraescolars a l'abast de tothom.

23. Les escoles fusionades han desenvolupat estratégies flexibles en la coordinado

organizativa del professorat dins del cicle i entre cicles, han apostat per la flexibilitat

organizativa de l'alumnat per respectar diferents ritmes d'aprenentatge, interessos i

necessitats própies, han potenciat la tutoría com a eina per a I'autoconeixement i per al

coneixement deis altres, amb la fínalitat de transformar les escoles en llocs que acullen

la diversitat de l'alumnat.

24. L'estudi ha evidenciat que altres aspectes mes vinculáis amb la reflexió de la

diversitat social i cultural a l'hora de pensar en l'educació intercultural, com per

exemple reflexionar mes profundament i en equip sobre la cultura viscuda per tots els

infants; relacionar el saber escolar amb metodologies d'aprenentatge mes vinculades a

la diversitat quotidiana de les situacions viscudes per part deis infants, detectar

continguts etnocéntrics i discriminatoris en els materials curriculars, implicar-se de

forma mes elevada en els moviments socials de Tentorn proper son reptes a assolír en

els propers anys. De no ser així, es podría correr el perill que el discurs sobre la
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educació intercultural es convertís en un discurs purament retóric i teóric allunyat de la

práctica escolar. En aquest sentit, cal seguir explorant en experiéncies, estratégies,

dinámiques, activitats i recursos que permetin avancar cap a la interculturalitat. I aixó

cal fer-ho des de la globalitat de Pacte educatiu i en totes les árees del curriculum,

generant espais de diáleg on les diferencies emergeixin, s'interrelacionin i s'enriqueixin.

25. L'aposta per un model d'escola inclusiva on Palumnat de Peducació obligatoria rep

un ensenyament comú -comprensivitat-, al mateix temps que cada alumne rep una

atenció individualitzada en funció de les seves situacions, possibilitats i ritmes

d'aprenentatge -diversitat-, cal mantenir-la. Ara bé, l'estudi ha evidenciat que aquest

model precisa de mes recursos humans: les plantilles deis Equips d'Assessorament

Psicopedagógic (EAPS), d'Educació Compensatoria i altres servéis educatius, interns i

externs de rescola, avui son del tot insufícients; i necessita també de millores en les

possibilitats de coordinació. La coordinació de tots aquests recursos té sentit en la

mesura que es treballa cap a l'acolliment i serveix per emmarcar les actuacions en una

planificació conjunta que té en compte les particularitats socials i geográfiques de cada

centre escolar i les especifícitats própies del nouvíngut.

26. Aqüestes actuacions coordinades, son exitoses per l'infant nouvingut en la mesura

que potencien el model integrador d'escola en qué els infants poden desenvolupar les

seves capacitáis i el seu ritme d'aprenentatge dins del col.lectiu, en prendre com a punt

de partida les possibilitats i expectatives de progrés i d'éxit de cada alumne i no pas les

seves mancances i dificultáis. Aquest model és el referent en les dues escoles

estudiados, tot i que en alguns moments de Paprenentatge, les escoles troben inevitable

la separació d'alguns infants de la resta del grup classe quan cal, sobretot, incidir en el

reforc de llengua i matemátiques. Aqüestes situacions de petit grup no son fixes ja que

tots els infants viuen formes d'agrupament diverses, organitzades per diferents criteris i

no només peí críteri del nivell d'aprenentatge, a fi que no recaigui en el mateix

col.lectiu Petiquetatge que té menys capacita! peí fet de presentar mes dificultáis en

algunes árees curriculars. La futura "Ley de Calidad" podría significar un pas enrera

evident, si intensifica i generalitza la segregació de Palumnat en diverses vies escolars

en funció de les seves capacitats, seleccionant els alumnes académicament mes brillants

i expulsant del sistema educatiu aquells que presenten dificultáis o un baix rendiment

Peí que fa a Palumnat immigrat també se li reserva un espai d'escolarització separat on

está previst un aprenentatge intensiu de la llengua, prescindint de la importancia de les

relacions interpersonals i de la integració en un aula ordinaria amb tot Palumnat.

27. Malgrat la intensitat deis fenómens que aquí s'estan tractant i tot i les valoracions

positives envers el procés de fusió en general, hem evidenciat que la manca de recursos

humans tant en els servéis municipals de Benestar Social com en els servéis educatius



154

d'educació compensatoria i d'altres és molt elevada. No han augmentat en relació a la

importancia del fet migratori. És una qüestió que caldria corregir davant els nous

escenaris de la pobresa, la marginació social i la immigració, que van adquirint cada dia

noves dimensions quantitatives i de major complexitat. En aquest sentit, es fa

imprescindible disposar d'una estructura global, coordinada i integrada d'acollida inicial

que subministri a les persones nou vingudes la informació necessária sobre habitatge,

sanitat i les diverses prestacions socials, així com la necessária orientació educativa i

laboral.

28. A Vic, les Comissions de Matriculació han fet la tasca de distribució de l'alumnat de

forma equitativa en les diferents escoles financades amb fons públics, atenent en la

mesura del possible la situació de cada infant i les del centre escolars d'acoilida. La

Comissió de matriculació distribueix i fa el seguiment tant deis que es matriculen abans

de rinici de curs com els dJincorporado tardaría, detecta els fluxos de la població

escolar per garantir l'accés a l'ensenyament de tota la població escolar. Ara bé, les

competéncies d'aquestes comissions, d'acord amb els consells educatius territorials -

organismes d'ámplia representativitat democrática on haurien d'estar presents els

ajuntaments, el professorats, les associacions de mares i pares, els sindicáis, les

associacions de ve'ins, els coMectius d'immigrants, els treballadors socials, i altres

professionals i agents educatius i socials- haurien d'anar mes enllá del repartiment i

teñir la possibilitat de reflexionar i d'intervenir en la configurado del mapa escolar de la

ciutat i de la comarca amb un major grau de representativitat participativa.

29. El mapa escolar de la ciutat caldria entendre'l com un instrument de planificado

que, a part de les funcions mencionades en el punt 28 pogués preveure que la diversitat i

heterogeneítat social de les zones escolars es reflecteixi a les diverses escoles;

aconseguir que l'oferta d'escola pública sigui sufícient a totes aqüestes zones; facilitar,

tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu, la cobertura escolar necessária i

les transicions educatives adequades en els diferents trams de l'educació formal, des de

l'educació Infantil fms a l'Ensenyament Secundan i Superior; dotar els centres deis

servéis educatius interns i externs i deis recursos necessaris; organitzar l'oferta pública

d'activitats escolars; i coordinar la política escolar amb altres polítiques socials i

culturáis del territori. Es tracta, en síntesi, de que la infancia i la joventut pugui gaudir,

en igualtat d'oportunitats, deis recursos comunitaris ja existents o d'altres que es puguin

crear en fundó de les noves necessitats i que la comissió de matriculació sigui un

organisme amb capacitat per prendre decisions que afecta al mapa escolar que canvia de

forma rápida i en poc temps.

30. És convenient que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, com a

responsable máxim de la xarxes d'escola pública i privada concertada estableixi unes
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polítiques i uns criteris comuns peí que fa al tractament de la diversitat cultural i a

Pacollida i inclusió social deis infants immigrants. Pero també és convenient que,

d'acord amb l'experiéncia de Vic, aquests no siguin rígids i homogenis per totes les

escoles, sino que s'adaptin a cada territori i municipi en runció de cada realitat: volum,

característiques i distribució de la població immigrada dins de l'espai; iniciatives

escolars i socials peí que a la infancia i la juventut; grau de marginació i exclusió social

i de cohesió i d'inclusió social.... D'aquí la necessitat d'emprendre, de manera

corresponsable i coordinada entre el Departament d'Ensenyament i els Ajuntaments

(municipis), polítiques d'integració escolar i social flexibles i adaptades a les

necessitats de cada entorn, i que permetin ais centres fer un bon ús de l'autonomia

escolar. En aquests sentit cal que les propostes i actuacions del Pía Interdepartamental

d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, així com altres plans d'ámbit municipal

siguin mes difoses entre la ciutadania i també mes operatives.

31. La valorado definitiva de la fusió, entesa en la seva doble dimensió d'integració

educativa i d'integració social, no es podrá fer fíns que tot Palumnat immigrant afectat

peí procés de füsió no hagi acabat la seva escolarització a 1'escola primaria. Caldrá fer

un triple seguiment i avaluació: en primer lloc, de Pimpacte real que han tingut les

propostes educatives, organitzatives i curriculars experimentades en cadascun deis

centres; en segon lloc, el grau d'éxit escolar de cada alumne a Pescóla primaria i ais

estudis superiors, la qual cosa suposa fer un cert seguiment deis itineraris formatius de

cada alumne immigrat, així com del seu conjunt; i, en tercer lloc, del nivell real de

diáleg i convivencia que aquests infants i joves immigrants van establint amb els seus

homónims autóctons, i de fins a quin punt gaudeixen d'una igualtat d'oportunitats peí

que fa a Paccés de bens culturáis i servéis extraescolars, sobretot en el temps de lleure.

32. La fíxació d'unes quotes a l'hora de repartir Palumnat a les escoles publiques i

privades concertades de la ciutat pensem que és una bona mesura estratégica i

provisional que pot teñir tres efectes beneficiosos a curt termini: evitar o atenuar els

guetos i concentracions escolars artificiáis; exercir un control mínim sobre Pelecció de

Palumnat per part de les escoles concentrades, convertint-los en centres mes públics; i

obrir un debat sobre la millor forma de distribuir i integrar Palumnat immigrat. Pensem,

pero, que la mesura de desconcentració mes coherent s'ha d'entendre com una opció per

a tot Palumnat, en funció de les necessitats de cada zona. En aquesta línia, la proposta

de Francesc Carbonell de creació de Zones d'Atenció Escolar Prioritaria, dintre de les

quals els alumnes poder ser adscrits a qualsevol deis centres que en formin part, siguin

públics o privats concertáis és una opció que caldria analitzar, per veure en quina

mesura aquesta proposta evitaria amb mes eficacia la formació de nous guetos, alhora

que es tracta d'una mesura menys discriminatoria, al no dirigir-la només al coMectiu

immigrant. La importancia d'aquesta proposta rau en que s'está prioritzant el dret a
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rebre una educació de qualitat per a tothom per sobre del dret a l'elecció de centre que,

per diverses raons i circumstáncies, poden exercir amb mes llibertat els sectors

socialment i culturalment mes benestants.

33. L'anomenat model Vic, que inclou tant la decisió puntual de la fusió com el

repartiment de l'alumnat immigrat a totes les escoles publiques i privades concertades

de la ciutat, s'ha de valorar en el seu context escolar i sóciocultural específic i no

pensem que siguí extrapolable automáticament a altres ciutats, encara que sí constitueix

un extraordinari laboratori d'experimentació i d'estudi per obrir la reflexió i el debat al

voltant de les respostes a la integració de l'alumnat immigrat. Per les mateixes raons,

entenem que les necessáries critiques a Fesmentat model no es poden fer a partir de

teories o models apriorístics, abstractes o extretes d'altres contextos, sino que han de

teñir molt en compte I'evolució, les circumstáncies conjunturals i la realitat actual de

1* escola i la societat vigatana, sobretot en el moment de la fusió.

Fins aquí hem plantejat els punts mes importants, recollits a través de l'estudi, de les

valoracions sobre el procés de fusió escolar. Tanmateix, els conflictes inherents a la

pluralitat cultural, el fracás escolar deis infants immigrants, els prejudicis i les

discriminacions no poden resoldre's només des de l'escola. La seva tasca quedará molt

limitada si, paral-lelament, no s'actua des d'altres instáncies. No hi ha integració

cultural sense un mínim d'integració socioeconómica; de la mateixa manera que no es

pot exercir el dret a la diferencia sense gaudir, al propi temps, d'un mínim

d'oportunitats i d'un cert grau d'igualtat.

El procés d'integració és lent i complex. Requereix polítiques globals i transversals que

integrin tots els aspectes relacionats amb l'ensenyament, la salut, eís servéis socials,

l'habitatge, la formació i la inserció laboral,..- ; i polítiques actives de prevenció i

coordinació per part deis diversos servéis municipals i les diverses administracions per

tal d'evitar la improvisació, així com les mesures repressives i de xoc davant de les

situacions conflictives. Aixó suposa també una inversió i gestió sostinguda de recursos

materials i humans per tirar endavant aqüestes polítiques. D'altra banda, la immigració

no pot ser analitzada només amb parámetres económics, segons els quals aquesta es pot

tolerar i fins i tot impulsar per compensar la falta de má d'obra, sobretot en les feines

mes dures i rebutjades per la població autóctona. Tampoc hauria de ser utilitzada com

un argument electoral per obtenir vots entre la població autóctona i per acontentar-la o

apaivagar-la; un discurs que, a mes de ser moralment inacceptable, a la llarga,

contribueix al deteriorament, a la tensió i a la fractura social. La immigració ha de ser

considerada des de la seva globalitat i, per sobre de tot, com un dret universal de totes

les persones a viure i conviure amb dignitat en qualsevol comunitat. I per aixó cal
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mesures que depassen les accions de Pescóla i del municipi com les que afecten les

condicions laboráis del immigrats o el marc legal que els ampara.

En aquest sentit, ara per ara la legislado actual europea no reconeix els drets polítics i

socials elementáis deis immigrants i en Pámbit laboral no queden garantits els drets deis

trebalíadors immigrats amb Pobjectiu de promoure la igualtat d'oportunitats de totes les

persones que viuen a Catalunya per poder exercir els drets individuáis i socials de

ciutadania reconeguts en la Declarado Universal deis Drets Humans. Per aixó les

mesures de discriminado positiva teñen sentit quan van dirigides ais coMectius socials

mes desvalguts i desatesos. Entre aquests hi ha sectors tant de la població immigrada

com de la població autóctona; i aquests tipus de programes i ajuts no han de fer cap

distinció entre els dos coMectius. Ara bé, també hi ha mesures especifiques que afecten

només ais immigrants, que son necessáries per facilitar Parribada del nouvingut a un

medí social, económic i cultural desconegut com per exemple les relacionades amb el

procés d'acollida; amb la seva regularització com a ciutadá de pie dret; les d'orientació

per facilitar la inserció laboral i social; i les de coneixement de la Uengua i formació

cultural.

S'ha d'evitar que la integració comporti un procés de desculturalització i suposi

simplement una assimilació a la cultura dominant de la societat d'acollida. També s'ha

d'evitar la inserció de les noves comunitats d'immigrats en guetos urbanístics o en

compartiments estañes. Perqué cap d'aquestes dues formules afavoreix el diáleg i la

diversitat cultural ni, encara menys, la cohesió social. Cal emprendre una política

d'habitatge que faci possible que la població immigrada es distribueixi de forma mes

equilibrada i pugui residir en les mateixes zones en que ho fa la població autóctona;

perqué la proximitat i la mésela faciliti la comunicació i la convivencia. Pensar les

ciutats d'una manera mes democrática participativa per tal d'evitar els guetos

urbanístics; és a dir, Pexcessiva concentrado de les persones immigrades en el territori.

Aixó vol dir, entre altres coses, una promoció mes amplia i decidida d'habitatges de

protecció oficial; ajuts públics per la restaurado d'edificis envellits; i una major oferta

de pisos de lloguer a preus mes assequibles. No cal oblidar que el gueto urbanístic és el

que condiciona, en bona mesura, el gueto escolar.

La cultura de la immigració, al igual que Pautóctona, és molt diversa. I dins de cada

cultura conviuen factors enriquidors i de progrés que cal respectar i estimular i d'altres

factors conservadors i fins i tot reaccionaris, en la mesura que son contraris a la dignitat

i els drets humans, que cal denunciar i combatre. Tota manifestació cultural, vingui d'on

vingui, mereix respecte, pero, alhora, ha d'estar sotmesa a la crítica. Sovint, pero, la

qüestió cultural - sobretot quan es parla de les dificultats d'integració i adaptació

cultural deis immigrats- amaga Pexclusió social derivada de la falta d'igualtat
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d'oportunitats i d'inserció laboral i social. Per aixó, per camuflar o diluir les

responsabilitats socials, s'utilitza la coartada genérica de la cultura i de la diversitat

cultural -que no compromet a res- i s'obliden les polítiques socials i de promoció deis

drets de les persones. En resum, no es pot separar la integració cultural de la inserció

social, i quan aixó succeeix augmenta el risc de la fractura i de la conflictivitat social.

La figura del mediador intercultural es va professionalitzant i estenent molt lentament.

Entre les seves fiincions, que haurien de realitzar d'acord amb els equips docents, els

treballadors deis servéis socials municipals i altres professionals de la comunitat, cal

citar les següents: detectar les necessitats deis immigrants; oferir un servei

d'interpretado lingüística i cultural; facilitar-los l'accés ais servéis municipals; prevenir

situacions de risc; i intervenir en conflictes que poden derivar en un deteriorament de la

convivencia ciutadana. L'estudi ha constatat que totes aqüestes tasques son necessáries.

Ara bé, cal qüestionar-se si és preferible la consolidació d'aquesta nova figura

professional o plantejar la seva de forma transitoria i provisional, ja que la fundó de la

mediació 1*haurien d'assumir, a mig termini, com una tasca mes integrada en la seva

actuado professional quotidiana, els diversos professionals deis servéis socials i el

professorat de les escoles. Aixó implicaria dos tipus d'actuacions: reciclatge deis

professionals en actiu i accés de persones immigrades dins d'aquests ámbits de treball.

Des d'aquesta perspectiva, els equips de mestres i deis servéis socials prendrien un

paper rellevant en la integració de la pluralitat cultural de l'entorn.

Promoure el diáleg i la coMaboració entre les diverses entitats i coMectius immigrants i

multicultural i entre aquests i les associacions i coMectius de la població autóctona. I,

per damunt de tot, impulsar la participado tant de la població immigrada com autóctona

en mares associatius i de diáleg i coMaboració comuns: associacions veínals, sindicáis,

esportives, culturáis, polítiques, de mares i pares d* alumnes, ONGs,... Aquesta

participado conjunta s'ha de veure reflectida, també, en els órgans de govern, gestió

control municipal a l'hora de promoure les necessáries poíítiques d'integració per a la

convivencia intercultural i la cohesió social. El paper d'aquests col.lectius no pot quedar

reduít a la de simples comparses de PAdministració, a una representació purament

formal i anecdótica (poc substanciosa) o a un treball de suplencia o substitució en

aquells capítols o assumptes que no hi arriba PAdministració. Cal trobar noves formes

mes partidpatives, transparents i eficients per concretar la corresponsabilitat entre les

administracions i els diversos agents socials; xarxes de participado democrática que

intervinguin en Pelaborado i aplicació deis plans estratégics o projectes educatius de

ciutat.

Aquests darrers factors socials i económics esbossats son els que han emergit amb mes

forca en centrar Pestudi en el procés de fusió de 4 escoles de la ciutat de Vic i hem
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volgut recollir-los per contextualitzar la complexitat de la mesura presa. L'abast de

l'estudi ha anat mes enllá del seguiment del procés de fusió de les 4 escoles implicades,

ja que la decisió política, tal com ha quedat palés al llarg del llibre, traspassa els murs de

la institució escolar i repercuteix en la configurado del mapa escolar de la ciutat, en la

percepció social i en la projecció externa del clima de convivencia entre diferents

col-lectius culturáis de la ciutat. El recorregut fet fins aquí ha permés visualitzar les

dimensions socials, polítiques i educatives de la decisió i plantejar reflexions,

interrogants i noves propostes sobre el paper educador de Pescóla en una societat

multicultural.
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Annex 1: Cronología i antecedents de la fusió segons la

documentació del Consell Escolar Municipal de Vic.



Annex 1.1

Annex 1; Cronología i antecedents de la fusió segons la documentado del Consell

Escolar Municipal (CEM) de Vic.

Any 1.991

Tal com s'informa en el Plenari del Consell Escolar Municipal del 19 de mar9 de 1.991,

es crea una Comissió de Treball per estudiar el tema de la integrado de la població

immigrant la qual estará formada per representants Ajuntament, representants Servéis

socials Ajuntament, un representant del CP "Balines", un representant del CP "Sant

Miquel" i dos representants de coMegis privats. En aquesta comissió apareixen

propostes com:

- "Realitzar cursos intensius de llengua durant 1'estiu".

- "Concentrar tots els nens magribins en una aula i fer un programa especial de reforc de

llengua especialment i integrar-los a I'escola a mesura que estiguin preparáis".

- "Fer xerrades informatives i formatives a nens i pares per a millorar la comprensió de

la immigració i les altres cultures."

El 19 de novembre de 1.991 i el 4 de desembre de 1.991 es reuneix la comissió

permanent del Consell Escolar Municipal ampliada amb diferents persones i

representants d1 institucions, com per exemple, representants deis Estudis Universitaris

de Vic, representants de Benestar Social de l'Ajuntament, el responsable del Programa

de Compensatoria del Departament d'Ensenyament i el técnic del Programa de

Compensatoria a Osona i la inspecció per tal de debatre el problema de la concentració

d'alumnat magribí en determinades escoles i sobre la política de dispersió/repartiment.

En aqüestes reunions s'acorda informar per carta al Delegat Territorial d'Ensenyament,

Any 1.992

En la Comissió permanent ampliada del Consell Escolar Municipal del 24 de gener de

1.992 es continua debatent la integració de 1'alumnat magribí i s'acorda enviar carta al

Delegat Territorial en relació a aquesta qüestió.

Durant el final del curs 1.991-92 i el 1.992-93 (vegeu annex n° 7) una part important de

l'activitat del Consell Escolar Municipal está relacionada amb la definició del Mapa
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Escolar que en la seva concreció a Vic, no fa referencia a necessitats especifiques o

modiñcacions substanciáis relacionades amb la immigració.

Any 1.993

En la Comissió permanent del Consell Escolar Municipal del 15 de juny de 1.993,

s'acorda tractar la delimitado de les zones de matriculado de Vic. Aquesta és una

qüestió molt relacionada amb la futura fusió donat que es comenca a veure les

preferéncies de moltes famílies vigatanes per unes determinades escoles publiques. I, si

bé, no es vincula d'entrada a la presencia de magribins a les altres escoles, postenorment

es posará en evidencia.

Es en la comissió permanent del Consell Escolar Municipal de Til de novembre de

1.993 ampliada amb la presencia de técnics de Benestar Social de l'Ajuntament, on

l'escolarització deis infants magribins passa a ser una qüestió de primer ordre, degut a

l'important augment d'infants arribats que convé matricular a les escoles de Vic. La

discussió duta a terme porta a l'elaboració d'unes propostes d'actuació que son

comunicades per carta a la Delegada Territorial perpart del President del Consell

Escolar Municipal (i regidor d'ensenyament). La mateixa delegada rep per aquells

mateixos dies (22 de novembre de 1.993) una carta de TAPA de l'escola "Balmes" un

deis centres amb mes alumnat procedent de la immigració en qué se li demanen mes

recursos per a afrontar l'activitat extraescolars amb famílies sense possibilitats

económiques i amb dificultáis d'integracíó.

Any 1.994

En la comissió permanent del Consell Escolar Municipal del 26 de gener de 1.994 es

continua debatent sobre escolarització i immigració i s'elaboren les següents propostes

que s'adrecen a la Delegada Territorial en carta del 31 de gener de 1.994 i que son

ratificades peí Plenari de 1 2 de marc de 1.994. En aqüestes mesures que es proposen s'hi

contempla l'establiment d'una quota o reserva de placa tant a les escoles publiques com

a les concertades. Pels mateixos dies i a instáncies del propi CEM s'organitza una

xerrada sobre cultura i immigració.
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En la comissió permanent del Consell Escolar Municipal del 2 de mar? de 1.994 es

revisen les reclamacions respecte de les matriculacions de p3 a les escoles publiques de

la ciutat en qué hi ha, básicament tres escoles que teñen moltes sol-licituds que no poden

cobrir. Aíxí mateix es comenca a desenvolupar tota una picaresca de canvi

d'empadronament a casa de parents, etc., per tal de poder triar una determinada escola

pública (Andersen, Guillem de Montrodon i Salarich).

La presencia d'aquests conflictes en les preinscripcions i matrícula que ja s'havien

manifestat l'any anterior encara que sense tanta intensitat provoquen que, com a resultat

d'una entrevista entre la Delegada Territorial i el Regidor d'Ensenyament, es crea una

comissió técnica per a formular solucions per a evitar el problema que suposa que

només es vulgui anar a uns determinats centres educatius. Aquesta comissió no té un

marc jurídic o estructural definit ni en la seva composicio ni en el carácter consultiu o

vinculant de les seves propostes. La comissió estava composada per la inspectora i

representant de la Delegació, peí Regidor d'Ensenyament, per un representant de les

APA de les escoles publiques, per un representant de les APA de les escoles

concertades, per un representant de les direccions de les escoles publiques, per un

representam de les direccions de les escoles concertades, per un membre de l'EAP i per

un representant deis Estudis Universitaris de Vic. Es tractava de buscar una comissió

representativa, una comissió independent, una comissió no corporativa? Es traspassava

la responsabilitat de trobar solucions a altres instáncies quan pertocaria al propi

Departament d'Ensenyament o a l'Ajuntament ?

En qualsevol cas, a banda de les discussions o análisis que es poden haver fet ja sigui a

l'Ajuntament o a la Delegació Territorial de les quals de moment no en tenim constancia

(fins que no haguem pogut entrevistar l'Alcalde de la ciutat i la Delegada Territorial,

protagonistes importants en tot aquest procés), és en aquesta Comissió i en el Document

que s'elabora, on apareix per primera vegada escrita formalment la possibilitat de

fusionar centres escolars, si bé al costat d'aítres mesures. Per la seva importancia

reproduím les conclusions de la Comissió (vegeu rannex n° 8)

Tot i que en les discussions internes de la Comissió es varen comentar possibles fusions

entre centres concrets, en el document no es proposa formalment cap nom de cap escola
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ni cap fusió específica; el que si es planteja és la possibilitat de modificar radicalment el

mapa escolar per trencar una dinámica de guetització de determinades escoles.

En la comissió permanent del Consell Escolar Municipal del 13 de desembre de 1.994

es presenta el document elaborat per la Comissió al Consell Escolar Municipal i a tots

els Directors de Centre.

Any 1.995

Les reunions tant del plenari com de la comissió permanent del Consell Escolar

Municipal deis primers mesos del 1.995 (15 de febrer de 1.995, 15 de marc de 1.995, 17

de maig de 1.995, 14 de juny de 1.995) están dedicades a analitzar com queda el mapa

escolar de la ciutat i la zonifícació en relació al procés de matriculado i a presentar

aHegacions al Mapa Escolar per part del Consell Escolar Municipal que es fan arribar a

la Delegada Territorial al juny d'aquest any 1.995.

El 23 de maig de 1.995 les APAs de les escoles publiques de la comarca d'Osona

presenten les seves aHegacions al mapa escolar (vegeu annex n° 9) entre les que hi ha

l'adequació de l'oferta a la proximitat del domicili de l'alumnat, la transparencia en els

processos de matriculado i a la clarificado deis ajuts a l'ensenyament concertat.

Any 1.996

El 7 de marc de 1996 es convoca un pie extraordinari del Consell Escolar Municipal per

tal de debatre l'organítzació de l'ESO a la ciutat i com es distribuirán els alumnes de

primaria a l'hora d'accedir ais instituís de secundaria. Des de l'Administració educativa

s'estableix una línia divisoria que pretén equilibrar els diferents sectors socials de la

ciutat. La inspeccíó assegura que s'ha "estudiat on está concentrada a població amb nens

d'étnies minoritáries" per tal de fer un repartiment equítatiu. Tanmateix el CEM s'hi

manifesta formalment en contra.

Prévíament s'havia fet arribar una carta al Conseller d'Ensenyament (aleshores Joan Ma

Pujáis) mostrant les inquietuds peí que fa a la concentrado de nens magribins en

determinades escoles.
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Al Juny de 1.996 en la reunió del Píenari del Conselí Escolar Municipal es presenta el

conveni entre el Dep. d'Ensenyament i Benestar Social de rAjuntament de Vic i de la

Generalitat, de cara a l'acollida d'alumnes magribins i que implica la contractació d'una

mediadora cultural que és presentada a la comissió permanent ampliada del Consell

Escolar Municipal 7 d'octubre de 1.996.

Any 1.997

En la Comissió pennanent ampliada del Consell Escolar Municipal del dia 12 de gener

de 1.997 es reobre el debat al voltant de la preinscripció i de les irregularitats que es

produeixen així com de la necessitat que escoles publiques i escoles concertades

comparteixin els mateixos criteris i les mateixes normes pe que fa a l'admissió

d'alumnes.

És en la sessió del 10 de marc de 1.997 de la Comissió permanent ampliada del Consell

Escolar Municipal quan la Regidora anuncia formalment el procés de fusió que partía

d'una resolució de 28 de febrer de 1.997 que, un cop notificada a rAjuntament es feia

saber a les direccíons de les escoles afectades el dia 3 de marc de 1.997. A partir d'ací es

succeeixen les reunions del CEM, ja sigui en comissió permanent o en plenari per tal de

valorar l'impacte i l'evolució d'aquest procés de fusió. Així es fa a les sessions

extraordináries del 20 de marc de 1.997, del 22 d'abril de 1.997 i de Til de juny de

1.997.

Any 1.998

En el plenari del Consell Escolar Municipal del 17 de juny de 1.998, s'informa deis

treballs de la Comissió de Seguiment per tal de controlar el procés de matriculado.

Al novembre de 1.998, l'Ajuntament elabora un document on resumeix les actuacions

destinades a equilibrar l'alumnat en els CEIPs d'Infantil i Primaria de la ciutat.
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Annex 2: Noticies sobre la fusió d'escoles i la incidencia del

multiculturalisme a la ciutat de Vic i a la comarca d'Osona I, II i

III.
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Annex 2: Noticies sobre la fusió d'escoles i la incidencia del multiculturalisme I

Ciutat: Vic. Comarca: Osona

Análisi de Premsa: "El 9 Nou".

Període: Febrer 1997- Octubre 1998.

Total noticies recollides: 137.

1. Distribucio de noticies segons els criteris d'análisi utilitzats per a l'análisi de

premsa

Els criteris que hem seguit per a la classificació de les noticies que feien referencia a la

fusió de les escoles i la incidencia del multiculturalisme a la ciutat de Vic i a la comarca

d'Osona son els següents:

• Publicació

• Títol i data

• Extensió de la noticia

• Secció/Génere

• Temática

• Actors-protagonistes

• Denominació de les miñones étniques

• Valoració de la noticia

Seguint aquests criteris la primer a ordenació i distribucio que fem de les noticies ens

permeten fer les primeres análisis molt generáis de les repercussions socials del

fenomen, objecte d'estudi.

1.1. Distribucio de les noticies per mesos

La distribucio quantitativa de noticies durant els anys 1997 i 1998 al 9 Nou son les

següents:

Any 1997

Gener

Any 1998

Gener 7
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Febrer

Mar?

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2

27

19

11

8

7

1

5

21

4

8

Febrer

Marc

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

7

14

8

11

7

9

1

13

7

La major concentració de noticies coincideix amb dos moments: marc-abril, durant el

període de preinscripció a les escoles; i setembre-octubre; inici de curs escolar. El mes

en el qual es concentra mes informació -marc del 97- coincideix amb l'anunci oficial a

Topihió pública del procés de fusió que s'iniciará durant el curs 97-98. Segons les

entrevistes realitzades ais equips directius a les escoles l'anunci de la ftisió es realitza al

mateix moment ais equips directius de les escoles implicades que a Popinió pública.

1.2, Distribució segons la secció-modalitat-format de la informació

Les noticies recollides s'han classificat segons la secció en la qual es trobava dins del ja

que el lloc on es troba la noticia ofereix dimensions de les repercussions socials que ha

tingut a la comarca d'Osona: -A cada una de les seccions hem comptabilitzat les

noticies següents:

Noticia

Titular portada

Bústia-cartes al director

Árdeles d'opinió

Editorial

Entrevista

Monografía/Especial

122

25

23

17

6

6

4
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- Reportatge 3

- Humor 1

El nombre mes alts de noticies ens fa pensar que la informado apareguda al 9 Nou ha

tingut com a objectiu principal informar deis fets que afecten al coHectiu d'immigrants

a la comarca. L'análisi del seu contingut ens permetrá veure quin tractament se'n fa

d'aquest coMectiu. El nombre d'articles d'opinió i d'editorials comparativament baix

ens fa deduir que el diari no pren opció en la visió que vol transmetre a la ciutat sobre

aquest fet.

7.3. Distribució de les noticies segons Vextensió de la noticia

El següent criteri de classificacíó de les noticies ha estat Textensió que ocupa la noticia

dins del diari. Aquest criteri ens permet copsar de manera rápida que tot i que les

noticies apareixen a la presa ocupen un espai petit respecte a altres temes tractats:

Menys d'Vi de pagina.

VA de página.

DM/i de página a Vi página
lA página

De Vi página a % página

VA de página

1 página sencera

2 pagines

3 pagines

103

24

15

22

10

1

5

7

3

De la totalitat de noticies comptabilitzades durant aquests dos anys al 9 Nou, el 50% de

les noticies ocupen menys d'1/4 de página, el 40% entre % i 2A de página i el 10%

restant 1 página o mes. Per tant, Tespai informatiu dedicat a noticies sobre la fusió i la

incidencia del multiculturalisme a la ciutat de Vic i a la comarca d'Osona, está orientat a

recollir el fets que es volen destacar mes .
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1.4. Distribució de les noticies segons la denominado del col-lectiu estudiat

Aquest criteri recull les diferents denommacions del col-lectiu objecte d'estudi. Aquests

son:

- Alumnes, persones i filis d'immigrants 57

- Magrebins 47

- Marroquins 20

- Comunitat musulmana 4

- Món árab 3

- Infants amb risc de marginado social 2

- Diversitat social 1

- Miñones étniques 1

- Estrangers no comunitaris 1

- Moros 1

- Desplacats 1

- Immigració de Nord-África 1

- Immigrants 3 er Món 1

- Berebers 1

- Població nou vinguda 1

Les denominacions mes utilitzades per anomenar el col-lectiu estudiat son aquelles que

ens serveixen per situar el coMectiu des del punt de vista de la seva procedencia

geográfica (del Marroc o del Magrib) i des de la seva condició social a la ciutat

(immigrants).

7.5. Distribució segons el actors i protagonistes que apareixen a les noticies

Sota aquest criteri hem recollit quins son els protagonistes de les noticies recollides.

Aquesta classificació l'hem diferents en; agents educatius i agents polítics.

5.1. Agents educatius
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Ajuntament

Generalitat

Escoles

Mestres

Directors

Pares

de Vic

Ajuntament (genéric)

Alcalde

Ex-alcalde

Regidoría d'Ensenyament

Regidoría de Benestar Social

de Catalunya

Departament d'Ensenyament

Delegació Territorial

Inspecció

Escoles fiisionades

Escola pública

Escola concertada

Genéric

A

C

D

Genéric

APAs

C

A

B

D

63

27

56

10

10

27

26

26

1

8

2

13

12

2

28

14

14

4

3

2

1

11

4

5

3

2

2
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Alumnes

Genéñc

Menors de 3 anys

ÍES

18

13

3

2

Consells Escolars

Comissions de matriculació

5.2. Agents polítics

Partits polítics

Institucions

polítiques

Genéric

ERC

PSC

iC/Verds

CiU

JNC (Joventut CIU)

13

6

3

3

3

2

1

1

Consell Comarcal

Parlament de

Catalunya

Consell Comarcal

2

2

2

5.3. Agents socials

Poblacio immigrant 55

Genéric 43
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Filis ímmigrants

Immigrants illegals

Població autóctona

Veíns centre

Resta població

CoHectius i associacions societat civil

Jameinat Essalam

Associació Ve'íns

Centre

Associació de

botiguers

ONGs (sense

especificar)

Fórum intercultural

d'entitats

Coordinadora

entitats contra

racisme

Caritas

ccoo
Escola d'Adults

Institucions

religioses

Comunitat

musulmana

Mesquita

Imán

5.4. Agents relacionáis amb el món de la

justicia

16

24

17

74

9

3

14

2

8

4

3

3

2

1

1

1

1

5

10

2
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Policía

Agressions,

agredits, victimes i

acusats

Jutjats

Advocats

Audiencia

Barcelona

Traficants de

drogues

Detencions

Irnmigrants il-legals

23

21

11

5

4

4

3

3

De manera global en Tanálisi realitzada deis diferents protagonistes que apareixen a les

noticies, s'observa un fort protagonisme dins deis agents educatius de rAjuntament de

Vic i de les escoles com a institucions implicades en el procés de fusió. Peí que fa ais

agents socials hi veiem un nombre alt de referéncies de la poblacio immigrant i de les

associacions vinculades a la convivencia. També hi constatem un alt nombre

d'aparicions d'agents relacionats amb el món de la justicia.

Si analitzem els diferents agents de forma separada podem extreure les reflexions

següents:

1. Cal posar de relleu, en primer lloc, el fort protagonisme informatiu de rAjuntament

de Vic i, sobretot, del seu Alcalde. Aquest protagonisme informatiu es deu al fet que

la decisió i la iniciativa va partir del consistori, amb una implicació molt personal de

l'Alcalde.
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2. El fet que la informado sobre l'Administració educativa catalana recaigui

directament en el Departament d'Ensenyament i amb la seva Delegació Territorial -

i molt secundanament en la Inspecció- mostra fins a quin punt la mesura de la fiísió

ha estat considerada per la Generalitat gairebé un "tema d'Estat" i, sens dubte, un

banc d'experimentado per tractar d'oferir una resposta alternativa i integradora a la

creixent guetització escolar arreu de Catalunya.

3. Algunes dades respecte a la major presencia informativa deis directors i els pares del

C i de 1'A en relació ais deis edificis B i D mostren que les dues primeres escoles,

com a centres receptors, senten una certa superioritat i un major protagonisme en el

poder de decisió. Aquesta relació no igualitaria o asimétrica és percebuda i fins i tot

denunciada explícitament en altres noticies i també es recull a les entrevistes

realitzades. Aquesta informado pot servir com a evidencia per ratificar els temors

que en un primer moment percebien els centres. Per una banda les escoles A i C

vivien la fusió com una invasió i les escoles C i D com una absorció, tal com

s'evidencia a les entrevistes.

4. El centre de la ciutat apareix com la zona mes vulnerable a les tensions i al conflicte,

al concentrar-se els nous assentaments d'immigrants extracomunitaris que han de

conviure amb capes mitges i benestants de la població autóctona. S'evidencia una

lluita per a controlar els equipaments públics i privats: el carrer, els pares infantils,

les botigues, els llocs de cuite...

5. Com en altres poblacions on ha emergit amb forca la presencia de minories étniques,

la premsa es fa ressó de brots de racisme i de la criminalització de la minoría étnica

magribí, amb la conseqüent cadena d'agressions i detencions que tracten sovint

d'estigmatitzar i de culpabilitzar els immigrants magribins de diferents situacions

socials adverses.

6. La premsa, si bé recull i difon diferents obstacles que afecten a la convivencia

intercultural, també dona noticia d'un ampli teixit associatiu per tal de cohesionar la

ciutadania vigatana i osonenca. En aquest sentit les informacions es refereixen tant a

iniciatives organitzades com a la creació d'un estat d'opinió que va prenent
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consciéncia de la magnitud del problema (algunes seccions com la bústia en son un

bon exemple).

2. Elsfils conductors de les noticies ofocus informatius mes significatius

Després de la classificacio de les noticies segons els criteris especificats al punt anterior

podem destacar els focus informatius mes importants que apareixen a les noticies

recollides de "El 9 Nou" i que ens possibiliten una análisi de quin era l'estat d'opinió

social sobre la fusió i la incidencia del multiculturalisme a la ciutat i a la comarca.

2.1. Relatives a la fusió d'escoles

Les noticies relatives a la fusió teñen focus informatius significatiu segons el curs

escolar en el qual apareix i la problemática que está vivint el procés de fusió.

.L'agrupament de les noticies dins de les noticies que fan referencia a la fusió de les

escoles l'hem organitzat per cursos escolars a fi de poder veure si els temes que

preocupen ais participants entrevistáis que viuen la fusió son temes que teñen

repercussió a la premsa en el mateix període del curs en qué es viuen.

Durant el curs 1996-97, les noticies relatives a la fusió de les escoles s'organitzen a

l'entorn deis temes següents:

• Anunci del procés de fusió

• Reacció de les famílies davant del procés de fusió

• Mapa escolar

• Seguiment i financament de les obres d1 ampliado de les escoles fiisionades

• Anunci deis nous equips directius de les escoles fusionades.

Durant el curs 1997-98 els temes que son mes tractats son els següents:

• Noticia sobre el repartiment d'infants magrebins a les escoles de Manlleu

• Avaluació de les obres d'ampliació de les escoles



Annex2.11

• Noticies sobre la preinscripció del curs 98-99

• Noticies sobre el fínancament de les obres d'ampliació de les escoles

Durant el curs 1998-99 els temes apareguts fins el moment que hem realitzat Tanálisi

son:

• Noticies sobre la fusió deis parvularis de les escoles implicades

• Noticies sobre l'ajut de la fusió a les escoles concertades

1. Noticies sobre I'anunci del procés de fusió. Curs 1996-97

La primera noticia a la premsa apareix el 7 de marc del 1997:

"Els coHegis públics D i B de Vic, tancaran les portes d'aquí a quatre anys. El

primer es fusionará amb C, i el segon amb l'A.. El procés s'encetará el proper

curs que ve, quan Balmes i Sant Miquel ja deixin d'acollir nens de 3 anys. La

mesura, pionera a tot Catalunya, s'ha hagut de prendre per evitar la concentració

de filis d'immigrants en aqüestes dues escoles, i la picaresca en els

empadronaments que se n'havia derivat".

La proposta de fusionar algunes de les escoles publiques, es diu a la mateixa noticia, no

és nova ja que la Generalitat ja ho va insinuar fa tres anys.

"La por al rebombori que podia aixecar la mesura, pero, va aconsellar el

consistori d'ajomar-ía. Ara fa un any, Ensenyament va tomar-la a posar sobre la

taula i l'Ajuntament, ja amb Jacint Codina d'alcalde, es va comprometre a

"estudiar-la", en paraules del mateix Codina, durant un pie del mes d'abril de

1996. "Ha faltat valentía i, a partir d'ara, l'equip de govern la tindrá."

En el mateix article s'assenyala que la primera fase comenca per P-3 i que un total de

309 infants de Vic - el 10% immigrants- s'hauran de preinscriure els propers dies. Es

comenta també que s'ha decidit ampliar de dos a cinc el nombre d'alumnes "amb risc de

marginado social o necessitats educatives especiáis" que hauran d'acceptar totes les

escoles publiques i concertades de Vic.
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Aquesta noticia singular mereix ser editorialitzada el mateix dia. El 9 Nou dona ciar

suport al procés de fusió i els seus arguments son recoUits en altres noticies del mateix

diari i compartits per moltes veus i coMectius de la ciutat, i entre ells, óbviament, les del

propi alcalde. En destaquem les idees mes rellevants:

"Es tracta d'una decisió que aixecará polseguera".... "Els govemants moltes

vegades teñen l'obligació de prendre decisions que son impopulars pero

necessáries. Evitar que els escolars ambats fora de Catalunya es vegin abocats a

guetos deis quals és molt difícil sortir-ne, és una mesura necessária i, en aquest

cas, valenta" "El 1994, el 30% deis alumnes del D eren nouvinguts del Magrib

i, per aixó, alguns pares deixaven de matricular els seus filis en aqüestes escoles

i se n'anaven a centres privats o a altres escoles publiques, fent ús de la

picaresca i de les trampes: empadronaven els filis en domicilis falsos, d'amics de

la familia o, fins i tot, en els despatxos on treballaven."...."Parlar d'integració

deis immigrants és fácil. Portar-ho a la práctica és molt mes complicat" "Cal

un gran esforc de les dues parts - immigrants i autóctons- per evitar que en

ciutats com Vic o Manlieu es cre'in desagradables guetos que no aporten cap

solució al problema. Amb la mesura adoptada aquesta setmana per

TAjuntament vigata s'ha donat un important pas endavant contra la margmació."

En l'edició del 16-3-97, en una llarga entrevista a 1'alcalde de Vic, aquest subratlla tres

idees básiques:

• L'escola concertada no hi surt guanyant en absolut amb la fusió

• Es tracta d'una decisió molt polémica que pot teñir un cost polític i hipotecar el seu

futur com alcalde

• Hi ha qui no veu bé que a les aules hi hagin immigrants. Sobre aquest darrer punt

diu el següent:

"Sabem que hi ha pares que no els agrada aquesta integrado. Que hi ha

qui no veu bé que a les aules hi hagi immigrants. És una cosa que és així.

I la prova son tots aquests canvis constants, fins i tot de domicili, per

poder matricular els filis en uns centres determináis".
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Els quatre consells escolars de les escoles fusionades donen suport a la fusió si bé

denuncien la forma precipitada en que s'ha dut a terme i reivindiquen les obres

necessáries d'ampliació en els dos centres així com els recursos humans, materials i

económics necessaris (14-3-97).

2. Noticies sobre la reacció de les famílies davant del procés de fusió. Curs 1996-97

La premsa es fa ressó del malestar que les famílies manifesten per procés de fusió i

coincideix en destacar que en un primer moment les famílies de les escoles A i C son els

que mes es mobilitzen per dur a terme la proposta amb mes lentitud:

"Els pares entenen la fusió , pero no s'expliquen que hi hagi tanta pressa" (21-3-

97).

Aquesta és una de les preguntes formulades amb mes insistencia pels pares a les

reunions informatives convocades per l'Ajuntament i la Delegació d'Ensenyament de

les quals es destaca un cert clima de crispació. Altres intervencions ressenyades fan

referencia a la por que no baixi el nivell d'ensenyament.

En dies posteriors l'Ajuntament ratifica la fusió, es replanteja centralizar 1'oficina de

preinscripció i diu que les obres serán "la niñeta deis ulls" del consisten (21-3-97).

En una carta oberta els pares del centre D es queixen de que els problemes de redifici

exposats pels pares del C son una excusa que amaguen el fet de ser acceptats en aquesta

escola (21-3-97).

Pocs dies després, en una altra carta, els pares del B expressen també el seu malestar

arran d'alguns comentaris a la reunió de l'A En el seu comunicat feliciten la valentia de

1'alcalde de la ciutat en prendre una decisió tan important; lamenten la poca informado

previa rebuda sobre el procés de fusió i la precipitació en que s'ha portat a terme; diuen

que están dolguts i entristits:
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"per alguns comentaris que en la reunió es van fer, i que entenem demostren una

actitud de menyspreu i desconfianca vers la nostra escola i tots els estaments que

la formen".

En darrer lloc, demanen un tráete igualitari en el procés de fusió:

"Si la fusió de dues escoles ha de ser un fet, demanem que siguí realment una

fusió i que per tant tot el procés es fací en condicions d'igualtat entre les dues

escoles tant a nivell de claustre de professors com d'associacions de pares, i

demanem que es vetlli perqué cap alumne es pugui sentir discriminat i es

facilitin tots els mitjans perqué la fusió es pugui portar a terme amb éxit, i oferim

la nostra coHaboració i bona culminació per culminar sense enfrontaments tot el

procés". (27-3-97).

En el segon editorial sobre la fusió (27-3-97), tot i reafirmar la validesa de la proposta,

es fa ressó de les tenses reunions de pares on, diu, es van evidenciar algunes actituds

racistes,

"Fins al punt de semblar que tant els pares del D com els del B, eren allá per

demanar caritat, quan des d'aquests centres s'está fent una tasca pedagógica

encomiable".

La crispado entre les escoles, pero, va minvant i es produeix un gest d'entesa (4-4-97).

Els dos equips directius deis centres fusionats coincideixen en afirmar, a les entrevistes

realitzades, que la premsa va crear molta confusió a Thora de donar molta importancia a

comentaris i actituds de pares davant de la fusió de les dues. Aqüestes noticies

transformaven la fusió en problemes de convivencia i d'actituds racistes manifestacions

que estaven associades a la incertesa de fer conviure coHectius provinents de diferents

cultures. Passat aquest període la visió de les famílies sobre el procés de ja no tomará a

ser noticia.
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3. Noticies sobre el mapa escolar. Curs 1996-97

Altres informacions fan referencia a la modificació de les árees d'influéncia i al nou

mapa escolar que es va configurant (27-3-97). En aquest sentit, les APAs de Vic

exigeixen poder real per la comissió de seguiment: "Haurá de ser la comissió de

seguiment la que decideixi on s'escolaritzen els infants". (18-4-97).

El PSC fa una proposta de concentrar les sis escoles publiques de Vic al Seminan Vell

per tal de resoldre el problema del transport - l'aspecte mes polémic, segons aquest

partit, del que en dependrá l'éxit o el fracás de la fusió- i per reduir les despeses de

manteniment. La proposta va sorprendre a la resta del consistori i ja no es va discutir

mes (2-5-97).

Alguna nova dada sobre la distribució de l'alumnat i el mapa escolar: "Un centenar

d'alumnes d'Osona no han trobat placa en la primera escola triada" (16-5-97). Peí que

fa a la Primaria hi ha vint alumnes que no han trobat placa a Vic.

4. Noticia sobre I'anunci deis nous equips üirectius de les escoles fusionades. Curs

1996-97

A fináis de juny es perfilen ja els nous equips directius. Els claustres trien Tactual

directora del C. i un professor de l'A. Deixen per mes endavant la tria del nom de cada

escola (27-6-97).

5. Noticia sobre les obres d'ampliació de les escoles fusionades. Curs 1996-97

Les obres d'ampliació apareixen com un deis problemes mes greus i immediats que cal

resoldre. En el cas del centre C s'ha de doblar les aules per assumir la fusió d'escoles a

Vic. En el cas de l'A s'assenyala el fet de que s'han d'expropiar terrenys i de que aixó

pot endarrerir almenys dos anys l'inici de les obres. El principal problema és el

fmancament de les obres. L'ajuntament está disposat a dedicar-hi diners per iniciar

abans les obres, pero "els costos son massa elevats per poder pagar fins i tot la meitat de

les obres" (4-7-97).
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6. Noticia absentisme escolar. Curs 1997-98

Des de principis de curs s'acorda que Ensenyament, Benestar Social i els policies

municipals actuaran coordinadament contra l'absentisme escolar. Aquests darrers

detindran els escolars que trobin per Vic fent "campana" que "l'acompanyaran al

director del centre i després es passará un informe a Benestar Social per poder-ne fer un

seguiment" (3-10-97).

A les escoles fusionades, a l'inici de curs, es comptabilitza un 13% d'escolars de tres

anys d'origen magrebí (15-9-97).

7. Noticia sobre el repartiment d'infants magrebins a les escoles de Manlleu. Curs

1997-98

En el principi de curs la premsa no genera cap mena de noticia a l'entorn de la fusió. La

única noticia relacionada amb rescolarització d'infants magrebins arriba de Manlleu:

"Les escoles de Manlleu ja están al límit previst d'alumnes magrebins. Ara mateix

només queden per cscolaritzar tres alumnes de secundaria i un de P-3". El problema de

la concentració de magrebins es trasUada de les escoles fusionades al centre urbá de Vic

on els veíns expressen el seu malestar pels problemes que provoquen els magrebins que

hi ha al barrí." (veure noticies relatives ais conflictes socials a la ciutat de Vic).

L'escola concertada de Manlleu no sempre veu amb bons ulls la distribució de

Talumnat magrebí a totes les escoles publiques i concertades de la ciutat. Així, en un

llarg article d'opinió signat peí President de l'Associació de Pares d'Alumnes del

CoHegi del Carme de Manlleu, s'expresssen, sobretot, dues queixes. La primera que:

"L'únic criteri per discriminar qui ha de pagar les quotes a les escoles privades

concertades siguí la procedencia geográfica de la familia".

Cal pensar que algunes famílies catalanes fan auténtics esforcos per poder pagar l'escola

que han escollit pels seus filis. En alguns casos es poden produir greuges comparatius.

La segona:
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"que no es pot penalitzar económicament els centres privats concertáis i els

pares que els han elegit com a llocs d'educació per ais seus filis La reducció

deis recursos per alumne que la gratuitat de fet está ocasionant pot posar en

perill la qualitat de l'ensenyament i, fins i tot, la viabilitat económica d'alguns

centres d'ensenyament concertáis" (7-11-97).

8. Noticia sobre Pavaluació de les obres d'ampliació de les escoles. Curs 1997-98

L'any es tanca amb una avaluació de les obres al C i a l'A. que costaran mes de 500

milions. El financament queda pendent de negociació entre 1'alcalde i el conseller

d'Ensenyament. També entra en funcionament el CREDA (Centre de Recursos

Educatius per a Deficients Auditius) al col-legi Balmes. D'altra banda, la comissió de

seguiment ja ha comencat a treballar fent un buidatge deis alumnes de tres anys que

s'han d'escolaritzar l'any vinent (19-12-97).

9. Noticies sobre la preinscripció del curs 98-99. Curs 1997-98

El tema de la preinscripció centra l'atenció informativa. La gran novetat és't[üe

l'Ajuntament de Vic baixa de cinc a tres les places reservades per a immigrants-alumnes

amb necessitats educatives especiáis a les aules de 3 anys. L'argument de la rebaixa és

que el curs passat no es van cobrir totes i que, al llarg del curs, hi va haver un degoteig

de nous alumnes. Es calcula que s'inscriuran 311 infants, mentre l'oferta global és de

400 vacants (2-3-98).

1. Noticies sobre el financament de les obres d'ampliació de les escoles.

Curs 1997-98

Es valora com un fet decepcionant pero inevitable el fet que l'Ajuntament de Vic hagi

de financar el 50% de la reforma de les escoles A. i C. Des de diversos grups polítics es

considera una inhibició irresponsable del departament d'Ensenyament (20-3-98).

Les obres previstes a les escoles fusionades segueixen el seu curs. Ara es dona noticia

de l'adjudicació de les obres relatives a la reforma i ampliació per via d'urgéncia.
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L'ajuntarhent avanca eís diners amo el compromís que la Generalitat assumeixi el 50%

de 1'import (4-5-98).

11. Noticies sobre la fusió deis parvularis de les escoles implicades. Curs 1998-99

La noticia mes important d'aquest inici de curs és que s'aconsegueix tot el parvulari

fusionat tant al C com a l'A.

12. Noticies sobre l'ajut de la fusió a les escoles concertades. Curs 1998-99

La noticia negativa, en canvi, és que les concertades no han cobrat la reserva de places a

infants magrebins (4-9-98). Mes endavant el Conseller d'Ensenyament Xavier

Hernández declara a la premsa que es compromet a donar l'ajut per a la fusió a les

escoles concertades (19-10-98).

2.2. Relatives ais conflictes socials a la ciutat de Vic i área ¿influencia o comarca.

Les noticies recollides dins d'aquest focus informatiu les: hem ordenat cronológicament

segons la seva aparició a la premsa. Hem considerat que en no teñir relació directa amb

els fets esdevinguts durant el curs escolar no tenia sentit utilitzar aquest criteri

d'ordenació.

Deis diferents fets esdevinguts hem ressenyat dos fets que considerem que son

significatius per analitzar com es viuen les relacions entre els diferents coMectius

culturáis de la ciutat. Aquests dos fets teñen un seguiment a la premsa, dones se n'ocupa

en diverses edicions i están relacionáis amb la convivencia entre el coHectiu majoritari -

la població autóctona- i el minoritari la població magrebina -.

1. El primer conflicte té l'origen en una reunió d'una trentena de veins de la placa deis

Mártirs - zona centre o nucli antic- on van queixar-se a l'alcalde de Vic deis problemes

que els comporten la gran concentració d'immigrants en aquesta zona, el qual va

provocar moltes i diferents reaccions a favor i en contra. Les queixes deis veíns poden

resumir-se en tres fets:

a) robatoris, drogues, vidres trencats, crits fins a altes hores de la nit,....;
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b) "els nens magrebins s'han fet els amos de la pla9a i no hi deixen jugar els nostres";

c) els policies els teñen por i no intervenen (3-11-98).

Els arguments que apareixen a les noticies i que es fan servir contra els magrebins son

principalment aquests: els immigrants que venen son el pitjor d'allá; s'assocía, fent

servir arguments racistes i estereotipáis, al magrebí amb el delinqüent i l'islamisme amb

l'integrisme i el fonamentalisme. Apareix por cap a l'altre, el desconegut genera

desconfíanca; s'evidencia que costa molt no ser racista quan les persones d'una altra

raía, religió o cultura es van estenent per una ciutat, pero no hi ha cap mirament a l'hora

d'aprofitar-se d'ells ; sentiment de sentir-se estrany en la propia térra davant

"l'ocupació" deis magrebins,...

Aquest conflicte genera una amplia cobertura informativa: 2 titulars de portada; 1

editorial; 4 noticies; 3 articles d'opinió, i 8 cartes al director.

2. El segon conflicte fa referencia a l'oposició de l'Associació de Veins de la Calla a

l'obertura d'una mesquita queja ha obtingut el permís municipal. Per aixó convoquen

una assemblea extraordinaria amb carácter urgent i iniciant una campanya de recollida

de signatures. S'hi oposen perqué, degut també a la ignorancia i la por, creuen que no

poden conviure dues comunitats de taranná tan diferent sense conflicte:

"Temen, entre d'altres, que el carrer es converteixi en un focus de conflictes

entre religions, tenint en compte que en poc mes de 100 metres s'hi concentren

acrualment les seus de l'església Evangelista, la parroquia de Sant Francesc i un

Centre Cultural Cristiá."

També s'esgrimeixen irreguíaritats urbanístiques que el consistori desmenteix

rotundament. Els vei'ns es queixen de no haver estat informats préviament de la creació

de la mesquita. Es recorda que fa vuit anys els vei'ns es van oposar sense éxit, com en

aquest cas, a l'obertura de l'altre mesquita vigatana del carrer de Sant Pere.

La cobertura informativa es concreta en: 2 titulars de portada, 1 editorial, 3

informacions, 2 articles d'opinió i 2 cartes al director.
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Altres conflictes aillats on no hi ha una implicado tan evident i actiu del col-lectiu

majoritari i tampoc un tractament informatiu sostingut son:

1. Tractament discriminatori i persecució d'immigrants (21-2-97)-.

2. Queixes deis col-lectius magrebins de l'actuació policial indiscriminada (7-3-97).

3. Denuncia Llei d'Estrangeria davant del Parlament Europeu per part de Jameiat

Essalam (14-3-97).

4. Transport d'immigrants il-legals. El camió deis immigrants havia estat hores abans a

Vic (21-3-97).

5. Demanda de retorn a Vic d'un immigrant expulsat (27-3-97).

6. Transport d'immigrants il-legals. Es detenen dos traficants (7-4-97).

7. Transport d'immigrants il-legals. Les dues ve'ínes interceptades a Coll d'Ares eren

veines de Vic. (11-4-97).

8. Contractació d'estrangers il-legals (28-5-97).

9. Agressió d'un manlleuenc a Melilla (2-5-97).

10. Agressió i judici d'un matrimoni de Maníleu a un marroquí (9-5-97).

11. Situació deis immigrants. Del tercer al quart món (9-5-97).

\2. íncomparecéncia en el judici contra per l'agressió a una marroquina (30-5-97).

13. Explicacions per la detenció d'un magrebi a Torelló (6-6-97).

14. Detenció i acusació per tráfic de drogues (16-6-97).

15. Condemnat el matrimoni acusat d'agredir un marroquí a Sant Vicenc (20-6-97).

16. El gas immigrant. Opinió (20-6-97).

17. Situació immigrants. Reportatge (27-6-97).

18. Mort un magrebi atropellat peí tren (4-7-97).

19. Condemnat per agressió (7-7-97).

20. Absolució magrebi de Vic acusat de tráfic de droga (11-7-97).

21. Indemnització per accident de tránsit (11-7-97).

22. Rialles en un judici (25-7-97).

23. Precinten un bar de Manlleu per drogues (29-8-97).

24. Condemna de presó i multa per un veí magrebi de Vic acusat de tráfic de drogues

(31-10-97).

25. La immigració una oportunitat. Opinió (28-11-97).

26. Esborren pintades racistes a Calldetenes (5-12-97).

27. Incident verbal a 1'obertura d'una oficina d'immigrants a Manlleu (31-12-97).
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28. Pintades a la mesquita de Manlleu (2-1-98).

29. A Algéria no hi ha bons i dolents; hi ha una opció de guerra . Entrevista (2-1-98).

30. Rumors infundáis a Manlleu que volen portar-hi 400 immigrants. I negativa rotunda

de l'Ajuntament" (23-1-98).

31. Detenen un veí de Campdevánol per donar feina a magrebins sense papers (6-2-98).

32. Un magrebi de Vic demana asil polític en sentir-se perseguit al Marroc (20-2-98).

33. Món árab. Aspectes comuns i diferents. Entrevista (20-2-98).

34. Una burla a la llengua árab? (13-3-98).

35. Un cas del 98. Opinió (8-5-98).

36. Vic racista? (15-5-98).

37. El dret a la diversitat. Opinió (29-5-98).

38. Revolta al Marroc (26-6-98).

39. El filósof Temcabras s'autoinculpa en el cas del marroquí de Vic que demana asil

(26-6-98).

40. Absolts marroquins de Vic acusats de robatori i tráfic de drogues (17-7-98).

41. Famílies magrebines procedents d'ambient rural (17-7-98).

42. Les muralles de l'abundáncia. Opinió sobre immigració (31-7-98).

43. Paper imprés. Opinió sobre immigració" (31-7-98).

44. Magrib, pares i filis. Reportatge immigrants (7-8-98).

45. Mosso osonenc acusat d'agredir un magrebi (4-9-98).

46. Agressíó a un magrebi. Detenció d'un mosso. (4-9-98).

47. L'Odisea d'Ahmed. Historia d'un immigrant. Reportatge (4-9-98).

48. Situado magrebins. Opinió (19-9-98).

49. Paper imprés. Opinió sobre racisme (10-9-98).

50. Dos nois magrebins acusats d'abús sexual (18-9-98).

51. Baralla violenta (18-9-98).

52. Detenció d'un noi magrebi acusat d'agredir una dona (2-10-98).

53. Religió musulmana. Entrevista (9-10-98).

54. Agressor contra un magrebí al sorrir d'un bar a Torelló (16-10-98).

55. Situació del carrer Sant Pere de Vic. Reportatge (16-10-98).

D'un total de 197 noticies recollides sobre el tema de la fusió i la incidencia del

multiculturalisme a Vic 62 noticies están relacionades amb conflictes amb la població

magrebina. Aixó representa un 32% del total de noticies recollides sobre el tema.
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2.3. Noticies relacionades amb la sensibilització contra el racisme i les iniciatives

interculturals

El ventall és molt ampli i divers. En l'apartat sobre els actors-protagonistes de les

noticies ja s'aprecia la freqüéncia en que apareixen diversos coHectius. En aquí ens

limitem a incloure les noticies seguint també el fil cronológic:

1. Denuncia de la Llei d'Estrangeria al Parlament Europeu contra la Llei d'Estrangeria

per part de Jameiat Essalam (14-3-97).

2. Les escoles publiques de Vic obren les portes (7-4-97).

3. Aules multiculturals a Vic. Opinió (18-4-97).

4. Una estudiant magrebí de Vic guanya el premi literari Antoni Pous (25-4-97.

Diverses noticies).

5. Els musulmans ja resen a la nova mesquita de Manlleu. Esperen que arribi un

imam" (9-5-97).

6. Campanya sobre l'autogovem a Catalunya per part de la JNC dirigida ais

immigrants (23-5-97).

7. Segona edició del Thaia-Solc a Sant Bartomeu del Grau (30-5-97).

8. Conveni a Manlleu per a la informació intercultural (31-10-97).

9. Projecte per millorar l'acollida d'immigrants a l'Ajuntament de Vic (28-11-97).

10. El 31% deis atesos per Caritas de Vic eren magrebins (12-12-97).

11. Servei d'informació d'immigrants a Manlleu (19-12-97).

12. Programes per a persones grans, immigrants i escolars al Llucanés (30-1-98).

13. El Programa Icaria preveu cursos per a immigrants a Osona (9-2-98).

14. Exposició "Racista, jo?" a Manlleu (16-2-98).

15. Curs de llengua árab a Vic (20-2-98).

16. Cursd'árab (2-3-98).

17. Exposició fotografía "Miralls de dones marroquines" a Manlleu (6-3-98).

18. Alumnes de l'IES de Roda de Ter tornen del Marroc (27-3-98).

19. El Marroc és meravellós. Opinió (3-4-98).

20. Cicle de xerrades a Manlleu sobre diversitat cultural (8-5-98).

21. Vic tindra una ludoteca per afavorir el joc entre infants d'étnies diferents (22-5-98).
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22. Quaranta-cinc entitats de Vic firmen a favor deis drets deis immigrants. Fórum

Intercultural de Vic (29-5-98).

23. Informe sobre el racisme a Manlleu (29-5-98).

24. El dret a la diversitat. Opinió (29-5-98).

25. Els Veins de la Calla neguen haver signat la declaració del Fórum Intercultural (1-6-

98).

26. Acaba a Manlleu la conferencia diversitat i integrado organitzada per Jameiat

Essalam (1-6-98).

27. Escánner a l'escola intercultural (17-7-98).

28. Escoles de Vic participen en el Projecte europeu Sócrates (17-7-98).

29. Vic participa en un programa d'ocupació per a la inserció d'immigrants (31-7-98).

30. Servei d'Informació per a immigrants a Manlleu (25-9-98).

31. El PI demana a Madrid una previsió deis immigrants que hi ha a Osona (25-9-98).

32. El Centre Cultural Islámic també lluita contra la droga (16-10-98).

Les 32 noticies relacionades amb la sensibilització contra el racisme i les iniciatives

interculturals representen un 16% del volum total de noticies sobre el tema.
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Noticies sobre la fusió d'escoles i la incidencia del multiculturalisme II

Ciutat: Vic i a la comarca: Osona

Premsa: "El 9 Nou".

Període: Novembre 1998-Novembre 1999.

Total noticies recollides: 103.

L Distribucio de noticies segons els criteris utilitzats per a l'análisi depremsa

Els criteris que hem seguit per a la classificació de les noticies que feien referencia a la

fusió de les escoles i a la incidencia del multiculturalisme a la ciutat de Vic i a la

comarca d'Osona son els següents:

. Títol i data

. Distribucio per mesos

. Secció-modalitat-format de la informació

. Extensió de la noticia

. Denominació del coHectiu estudiat

. Actors i protagonistes. '""c

1.1. Distribucio de les noticies per mesos

La distribucio de noticies en el 9 Nou durant aquest període és la següent:

Anyl998

Novembre 3

Desembre 7

Any 1999

Gener

Febrer

Marc

Abril

Maig

Juny

Juliol

6

3

3

6

6

11

19
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Agost 8

Setembre 10

Octubre 11

Novembre 10

La major concentració de noticies és en el període postelectoral de les municipals -

mesos de juny i juliol- i en la tardor -mesos de setembre a novembre-. En el primer cas

la premsa aireja de forma amplia i sistemática la polémica a l'entorn d'un hipotétic

tráete de favor ais immigrants magrebins amb els seus pertinents desmentiments. En el

segon, les noticies se centren en el creixent tráfec de drogues a la comarca. A diferencia

del període anterior la fiísió no adquireix gaire protagonisme informatiu; ni en el

període primaveral de preinscripció i matriculado ni en el comencament de curs.

Aquest no presenta, sempre seguint el fil de la premsa, altre dificultat que l'acabament

de les obres d'ampliacio a les escoles fusionades. Una primera lectura ens fa pensar que

el nivell de crítica, contestació i incertesa sobre el procés de fusió ha disminuit

sensiblement.

1,2. Distribució segons la secció-modalitat-format de la informado

Les noticies recollides s'han classificat segons la secció en la qual es troba dins del

diari. No cal dir que el fet de que aparegui en un o altre registre té molt a veure en la

forma de representar i de prioritzar la informado i l'opinió en el diari en qüestió. Les

noticies s'han distribu'ít d'aquesta manera:

. Noticia del diari de caire descriptiu 50

. Titular portada 15

. Bústia-Cartes al director 6

. Articlesd'opinió 7

. Editorial 3

. Entrevista 2

. Monografía/Tema 16

. Reportatge 3

. Humor



Annex 2.26

. Enquesta 1

El tractament informatiu, en relació al període anterior, registre un descens general de

noticies de l'ordre del 15%. Les seccions on s'acusa mes aquesta davallada és en les

d'opinió i cartes al director. S'ha de teñir en compte, pero, que moltes persones han

expressat les seves opinions a través de la página web de l'Ajuntament relacionada amb

la temática que ens ocupa. Podem dir, per tant, que el multiculturalisme continua

siguent un focus d'atenció informativa important en la premsa local-comarcal.

7.3. Distribució segons I 'extensió

En aquest apartat es produeix una variació important en relació al període anterior. Si bé

el gruix de les noticies ocupa un espai relativament reduít, s'ha incrementat el nombre

de noticies que mereixen un tractament quantitativament mes géneros. Així, mentre

abans les noticies de menys d'1/4 de página representaven els 2/3 de la totalitat, ara

aqüestes tot just superen la tercera part.

Menys d'1/4 de página

VA de página

D'1/4 a Vi página

Vi página

De Vi página a 3/4 de página
3/4 de página

1 página sencera

2 pagines

3 pagines

4 pagines

38

12

12

9

9

14

2

5

1

1

1.4. Distribució de les noticies segons la denominado del coNectiu estudiat

Aquest criteri recull les diferents denominacions del coMectiu objecte d'estudi. Son

aqüestes:

. Alumnes, persones, immigrants i filis d'immigrants 30

. Nom propi sense altre denominació 29
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. Magrebins o comunitat magrebina 25

. Marroquins o comunitat marroquina 6

. Musulmans o comunitat musulmana 4

. Moros 3

. Immigrants extracomunitaris 2

. Estrangers 2

. Islámics 1

. Berebers 1

. Alumnes amb necessitats educatives especiáis 1

Les denominacions mes utilitzades per anomenar el coMectiu estudiat segueixen siguent

aquelles que serveixen per situar el coMectiu segons la seva procedencia geográfica /del

Marroc o del Magrib) i des de la seva condició social d'immigrants a la ciutat.

Tot i que no s'aprecien grans canvis respecte al període anterior cal fer esment d'alguns

matisos que evidencien una major cura en el Uenguatge en un sentit menys estigmatitzat

i discrimatori. El primer és que cada cop mes s'utilitza solament el nom propi sense el

qualificatiu o afegitó de magrebí o marroquí; el segon és que cada vegada s'usa mes el

nom de coMectiu o comunitat per referir-se al conjunt d'imrnigrants-magrebins...; i el

tercer és que practicament ja no hi ha confusió al referir-se ais magrebins-marroquins

(pertanyents a un territori); ais islámics (per referir-se a una llengua i cultura) i ais

musulmans (creients d'unareligió).

7.5. Distribució segons els actors iproíagonistes de les noticies

Aquesta classificació l'hem diferenciat en agents educatius i agents polítics.

7.5.7 Agents educatius

Ajuntament de Vic 33

Ajuntament (genéric) 16

Alcalde 10

Regidoría d'Ensenyament 3

Regidoría de Benestar Social 4
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Generalitat de Catalunya

Departament d'Ensenyament

Delegació Territorial

Inspecció

Escoles

Escoles fusionades

Escoles publiques

Escoles concertades

Escoles en general

Mestres

Directors

A-B (Andersen-Balmes)

C-D (Guillem-Sant Miquel)

Pares

Alumnes

Consells Escolars

Altres agents educatius no relacionats amb la fusió

Conferenciants i experts

Grup de Mestres d'Osona

Monitors

Usuaris

Mediació escola-familia

SEREM(Centre estudis i d'empresa Univ.Vic)

0

0

1

9

2

2

2

2

0

5

1

1

1

1

1

1

1:

0

2

0

8

0

11

1.5.2 Agents polítics

Agents polítics 10

Genéric 1

ERC 2

PSC 2

IC-Verds 2

CiU 3

Institucions publiques C

Consell Comarcal 0
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Parlament de Catalunya

Altres

Altres Ajuntaments

Manlleu (sobretot ex-alcalde)

Altres poblacions

0

0

19

6

25

1.53 Agents socials

Població immigrant

Immigrants (genéric) 33

Filis immigrants 0

Immigrants il-legáis 0

Població autóctona

Genéric 3

Joves 3

Ve'íns centre 1

Ve'íns eixample Morató 2

Ve'íns municipis propers - 3

CoMectius i associacions societat civil

Jameinat Essalam 2

Fórum intercultural 1

Centre Islámic de Vic 1

Associacio Motivadora i Interacció Cultural (Amic) 1

Assemblea Independentista d'Osona 1

CCOO d'Osona 1

CITE d'Osona 1

Koordinadora d'Osona Kontra la tortura 1

Plataforma per a la Insubmissió i rAntimilitarisme

(Paperina) 1

SICO 1

UGT 1

CCOO

Institucions religioses

Comunitat musulmana 1

33

12

13
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Federació d'Ensenyants de Catalunya 1

Rector Parroquia Lourdes de Vic 1

President Comunitat Islámica Catalunya 1

1.5.4 Agents relacionats amb el món de la justicia 78

Policia 20

Agressions, agredits, victimes, acusats i abandonaments 25

Jutjats, Fiscalia, Audiencia 14

Robatoris 3

Detencions 9

Trafícants drogues 6

Departament Governació 1

Immigrants il-legáis 0

Com en el període anterior cal continuar destacant el fort protagonisme de I'Ajuntament

de Vic i també del de Manlleu després de la pérdua de l'alcaldia del socialista Ramón

Sitjá a mans de CiU degut, segons diverses versions, a la política vers els immigrants

magrebins. Baixa de manera notoria la presencia deis diversos agents educatius de les

escoles ñisionades. El mes rellevant, pero, és l'increment de les accions relacionades

amb la Justicia i, mes concretament, amb el tráfic de drogues.

Si analitzem els diferents agents de forma separada podem extreure les següents

conclusions:

1. L'aposta de rAjuntament de Vic i la implicació personal i política del seu alcalde

continúen conduint en primera línia el procés de fusió de les escoles i prenent un ampli

ventall de mesures per tal de garantir la convivencia i la integrado del coHectiu

magrebí.

2. Per la seva banda, el Departament d'Ensenyament ha perdut protagonisme informatiu

i no sembla massa compromés en el procés de fusió. O, si menys no, la iniciativa

política i el ritme el marquen sempre rAjuntament.
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3. La comunitat educativa en el seu conjunt -professorat, equip directiu, alumnat, pares i

mestres- deixen de ser un focus d'atenció informatiu. En aquest punt la diferencia amb

el període anterior és contundent. Aixó fa pensar que el procés de fusió s'está

normalitzant i que avanca mes o menys favorablement i sense gaires tensions i

conflictes; les possibles queixes i critiques, almenys, no s'expressen públicament

4. El centre de la ciutat no apareix, com el període anterior, com una zona molt

vulnerable a les tensions degut ais assentaments magrebins, a l'ocupació deis espais

públics o a la inaugurado de la mesquita. Ara, els principáis problemes se centren en els

robatoris i en el tráfíc de drogues on hi ha molts magrebins implicats. Les úniques

protestes se centren en aquests dos capítols.

5. Han disminu'ít, també, els brots exterioritzats de racisme i la criminalització de la

minoría étnica magribí així com els enfrontaments entre les diverses comunitats

vigatanes. No obstant, pero, els fets de juliol al barrí de Ca'n Anglada de Terrassa

dispara 1'alarma social a totes les poblacions on es concentra un alt percentatge de

magrebins. I, naturalment, també a Vic. Aquest fet, així com l'enquesta a la joventut

vigatana que es dona a conéixer aquests mateixos dies y que mostra un alt sentiment

racista, fa pensar que, malgrat la pau actual, en qualsevol moment algún esdeveniment o

factor incontrolable pot convertir algún barrí de la ciutat en un polvorí.

6. La premsa es fa ressó també de diverses iniciatives municipals i de la societat civil

per tal d'incrementar la sensibilització i la cohesió social entre la ciutadania vigatana i

osonenca. Es tracta d'iniciatives puntuáis i d'altres que tracten de crear dispositius

d'ajut i suport i de consolidar l'encara feble teixit associatiu.

2. Elsfils conductors de les noticies o focus informatius mes emblemátic

Després de la classificació de les noticies segons els criteris especificats en l'apartat

anterior podem destacar els focus informatius mes importants que apareixen a les

noticies recollides de "El 9 Nou" i que permeten fer un análisi de quin és l'estat

d'opinió sobre la fusió i de la incidencia del multiculturalisme a la ciutat i a la comarca.

2.1. Relatives a la fusió d'escoles

En relació al període anterior cal destacar la desaparició de noticies, llevat d'alguna

excpció, sobre la reacció i opinió de les famílies i altres agents educatius i socials
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davant del procés de fiisió durant el segon curs i l'inici del tercer curs de la seva

aplicació. El nombre de noticies recollides, sensiblement inferior en relació al primer

informe, s'agrupen en quatre capítols que presentem seguint un fil cronológic:

acoüiment de 1'alumnat immigrant a les escoles concertades; escolarització i

preinscripció del curs 1999-2000; obres d'ampliació de les escoles; i balanc del procés

de fusió a l'equador.

2.1.1 Acolliment de l'alumnat immigrant a les escoles concertades

Les dues noticies apareixen a la premsa el 4 de desembre del 1998 i parlen del conveni

aprovat recentment peí pie municipal que permet que les escoles concertades puguin

cobrar de la Generalitat les quatre places que es reserven a alumnes immigrants. El

conveni cobrirá aquest cost, 121 pessetes per alumne i curs i s'haurá de renegociar cada

any. Aixó representa una aportado de 6.3 milions peí conjunt de les 52 places que

ocupen actualment els escolars immigrants en les cinc escoles concertades de la ciutat

de Vic: Sant Miquel, Pare Coll, Escorial, Sagrat Cor i Santa Caterina. Amb aquest

conveni aqüestes escoles veien satisfeta la petició, reiteradament plantejada, de que

l'Administració els compenses económicament pels diners que deixen d'ingressar

d'alumnes autóctons que haurien pagat la matrícula.

L'alcalde Jacint Codina valora aquest pas com a molt positiu: "Hem acabat amb els

greuges comparatius....Estem obrint el camí a la resta de Catalunya en aquesta materia i

se'n beneficiaran altres ajuntaments que no han fet pas tant com nosaltres per

aconseguir-ho".

2.1.2. Escolarització i preinscripció del curs 1999-2000

Aquest capítol está molt relacionat amb l'anterior. La primera noticia salta l'l de marc

de 1999 amb aquest titular: "Vic enceta la preinscripció reservant quatre places a

alumnes immigrants". Es recorda que aquesta normativa s'aplica tant a les escoles

publiques com a les concertades per equilibrar l'oferta i la demanda; que Vic i Manlleu

son pioners en una mesura que ara s'estén arreu; i que ais altres municipis d'Osona les

places que es guarden per alumnes amb necessitats educatives especiáis és només de

dues per grup.



Annex 2.33

La segona noticia apareix el 19 de marc, just quan s'ha acabat el procés de

preinscripció. Segons dades oficiáis de la regidoría d'Ensenyament "La sol-licitud de

places a les escoles publiques i concertades ha quedat molt equilibrada i a P3( fins i tot

hi ha hagut mes oferta que demanda -han quedat 67 places vacants-".

També es fa constar que, de moment, la previsió de places per a nens amb necessitats

educatives especiáis -majoritáriament immigrants- ha estat ámpliament suficient. En el

cas de Vic se'n reservaven quatre per grup, pero amb tres n'hi ha hagut prou, la qual

cosa fa pensar, abans no es disposin de les dades definitives el 8 d'abril, que la

redistribució será mínima.

La darrera noticia fa referencia a un fet cada cop mes habitual: els alumnes magrebins

que arriben i s'incorporen a mig curs. En concret, segons dades que es van donar a

conéixer a la comissió de seguiment del procés de fusió d'escoles, el curs 98-99 en va

arribar 72. D'aquests 13 eren d'educació infantil (de 3 a 5 anys); 34 de primaria (de 6 a

12); i 25 d'ESO (de 12 a 16). Les escoles que van absorbir mes alumnes d'incorporació

tardana van ser l'Escorial (13), el Balmes-Andersen (12) i el Sagrat Cor (10).

Dolors Rovira, regidora d'Ensenyament, aporta també algunes dades actualitzades i

significatives peí que fa a l'alumnat magrebí: aquest representa ja el 10% de la població

escolar. En només tres cursos, el percentatge ha passat del 3.9% que n'hi havia el curs

1995-96, al 6% del 1996-97; el 6.7% del 1997-98, i el 9.1% de l'inici del curs 1998-99.

2.1.3 Obres d 'ampliado de les escoles

La gran preocupacio de la fusió per part de les escoles afectades és la realitzacio de les

obres d'ampliació. Aquest és sens dubte el capítol que genera mes noticies des del final

del curs 98-99 fins 1'inici del següent.

El 7 de maig del 1999 la regidora d'Ensenyament, tot i que encara no se sap amb

exactitud la data d'inici, assegura que el setembre les obres mínimes per iniciar el curs -

dues noves aules al Guillem i altres dues a l'Andersen-ja estaran acabades.

Un mes després, el 4 de juny del 1999 el diari es fa ressó del compromís que ara pren

l'alcalde sobre el fet de que les obres compliran els terminis establerts. Avanca, així
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mateix, que els propers dies técnics de l'empresa constructora Gisa -que ho están licitant

per via d'urgéncia- aniran a exposar el pía de les obres a les escoles.

El 23 de juliol del 1999 es comunica que el Consell d'Administració de GISA acaba

d'adjudicar les obres de reforma i ampliació i es dona per fet que les obres mes

immediates s'acabaran el setembre i permetran comencar el curs amb normalitat.

Aquest retrás produeix un evident malestar: "Aqüestes obres ja havien de comencar al

mes de maig. El retard ha neguitejat la comunitat educativa i la mateixa regidora

d'Ensenyament peí temor que rendarreriment pogués afectar el procés de fusió. La

demora es deu al fet que la primera licitació que es va obrir, peí maig, va quedar deserta

en no presentar-s'hi una sola empresa. El bon moment que viu el sector va fer que el

preu de sortida no resultes atractiu per a cap constructora. Aixó va obligar GISA i el

Departament a reconsiderar el preu global de I 'obra, apuj ant-lo un 10%

aproximadamente

La mateixa noticia fa referencia al fet que l'Ajuntament hagi de pagar el 50% del cost

de les obres, la qual cosa ha estat motiu de queixa per part d'alguns grups de l'oposició,

que recorden que les inversions en escoles publiques sempre han correspost a la

Generalitat.

El 30 de juliol del 1999 s'anuncia l'imminent inici de les obres i s'informa d'una

propera reunió deis responsables de l'empresa constructora GISA amb els equips

directius de les dues escoles "per poder marcar les prioritats de les obres, amb l'objectiu

de no entorpir 1'inici de curs ni el procés de fusió de les escoles Guillem-Sant Miquel i

Andersen-Balmes, iniciat fa dos cursos". Les obres preveuen un termini d'execució de 6

mesos i s'han adjudicat per un cost total de 167 milions de pessetes.

Al comencament de curs, en una noticia del 17 de setembre de 1999, el seu titular acaba

amb l'optimisme anterior al reconéixer que "Les classes conviuran mig any amb les

obres de l'Andersen i el Guillem" i, per tant, s'han de delimitar amb tanques les zones

on hi ha aíumnes amb la de la maquinaria.
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Les obres van comencar a fináis d'agost amb retard per culpa que el primer concurs per

adjudicar-Íes va quedar desert. Malgrat tot, l'alcalde Codina és optimista: "S'ha retardat

una mica aquesta fase pero s'ha pogut avancar la totalitat de les obres un any; una cosa

per l'altra."

2.1.4. Balang delprocés defusió a Vequador

"El 9 Nou" dedica el tema monográfic del 23 de juliol del 1999 al procés de fusió

d'escoles al seu equador. A banda de dedicar una amplia informació a l'ampliació de les

obres publica un extens reportatge d'un estudiant de periodisme i una entrevista a Pere

Roca, director de l'escola Andersen-Balmes.

El reportatge de Pere Pratdesaba "Abdell, tu ets moro?" és especialment substancies i

per aixó en reprodu'im alguns parágrafs textuals. Comenca fent un repás a la historia de

la fusió on recull el testimoni de l'esmentat Pere Roca que es mostra especialment crític

amb els orígens del procés de fusió. Vegem-ne sino algunes de les seves opinions:
tcNo em va fer cap iHusió. L'escola funcionava, sempre teniem mes demanda

que no pas places i els pares estaven contents. Per qué havíem de canviar una cosa que

jaens estavabé."

..."A partir d'aquell moment, érem dos grups de professors amb diferents punts

de vista que ens havíem de posar a treballar plegats. A mes, el métode amb el qual es va

portar a terme la fusió no el vaig considerar corréete ja que no ens van informar fins que

ja va estar feta."

.„.-. "Les famílies magrebines no ho entenien. Per qué ara havien de portar els

seus filis tan lluny, si abans estaven al costat de casa. Hem fet diverses xerrades per

intentar explica'ls-hi la situació, pero no hi ha manera que alguns d'ells assisteixin a una

reunió."

Després d'expíicar els avantatges del procés de fusió i de destacar que es tracta d'una

iniciativa pionera a Catalunya recull el testimoni d'un pare magrebí que treballa a la

construcció i que ha viscut les habituáis situacions d'atur, il-legalitat i marginado.

Igualment interessant és l'opinió del socióleg i estudios de la immigració a Osona quan

diu que "La por empeny les famílies magrebines ais seus filis a les mateixes escoles.



Annex 2.36

S'hi troben, en certa manera, mes protegits." A aquest fet s'hi ha d'afegir -continua- una

reacció per part deis pares deis alumnes autóctons. Aquests consideren que l'escola

"s'ha devaluat", la qualifiquen pejorativament de "escola deis moros", i opten per

canviar els seus filis d'escola.

Malgrat tot, el relat posa de manifest que el sentiment majoritari deis pares és que

"aquesta era la millor alternativa que es podia prendre per a tothom i el temps ha

demostrat que les coses estant funcionant bé. Un deis pares opina que la xifra de pares

oposats a la fusió és molt reduida "M'atreveixo a dir que aquesta minoría no arriba a

El periodista assenyala, pero, de que no tothom és del mateix paren "Alguns altres no

comparteixen el mateix optimisme. El mateix alcalde ja va advertir en el seu moment

que aquesta decisió seria antisocial. Les xerrades amb alguns d'aquests pares contraris a

la fusió i al repartiment de les escoles indiquen que també existeix un sentiment de por,

rebuig i confusió i, en alguns moments, fíns i tot de contradicció. Un sentiment amagat

que serveix per amenitzar algunes tertulies de sobretaula o alguna xerrada a les botigues

del barri, pero que en cap moment s'atreveix a donar el salt i sortir a la llum pública."

Mes endavant torna a emergir aquest sentiment racista per part d'un pare tot i l'esforc

inútil de negar-lo: "A mes, els árabs teñen una religió molt accentuada, molt negativa.

No és del meu grat que els meus filis s'hi barregin, no em satisfa.... Jo no em considero

racista pero tots som una mica egoistes i protectors, i s'ha de reconéixer que son

cultures diferents."

També es critica per part deis pares un suposat tráete de favor vers ais alumnes

magrebins que el director de l'Andersen-Balmes desmenteix categóricament: "No

accepto cap queixa perqué dediquem mes temps a un nen que a un altre. Pero no a un

magrebí, també a un sord o a un paraü'tic com els que jo tinc a la meva escola."

En l'entrevista a Pere Roca, director de l'Andersen-Balmes, aquest posa a la balanca els

aspectes negatius i positius de la fusió. Entre els primers assenyala el fet que "ens hem

convertit en una escola gran; hem d'aconseguir els mateixos resultáis amb les mateixes

prestacions i molta mes gent. En segon lloc, el centre de Vic ha quedat sense escoles
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publiques. Tant el Guillem i el Salarich, com nosaltres, estem situats ais afores i hem

d'organitzar un servei d'autobusos que paguen els mateixos pares. Entre els avantatges

destaca "que els nens magrebins están mes bé, mes cómodes i poden teñir una adaptació

mes rápida, ja que el seu entorn s'ha normalitzat. Una classe amb 15 alumnes on 10 son

magrebins no pot teñir un ambient normalitzat perqué no es correspon al que está

passant al carrer. Tot i les reticéncies iniciáis els pares magrebins també han compres

que aixó funcionava i que era el millor per a tots. Haig de reconéixer que després de

donar-hi moltes voltes no he trobat cap solució millor.... No ens queda cap mes

alternativa que aprendre i funcionar sobre el que tenim."

D'altra banda -segueix- "la relació entre els filis de la població autóctona i magrebina és

completament normal. L'altre día, els nens de parvulari van descobrir que una nena que

parla cátala com qualsevol de nosaltres, també parlava árab. Van quedar al-lucinats.

Pero el que realment em va sorprendre va ser que no s'adonessin que aquella nena

parlaven árab perqué era árab."

Al preguntar-li que és el que queda per fer Pere Roca contesta: "Tot i que el resultat ha

estat bo, aixó no és suficient. Caldria acompanyar la fusió de les escoles amb una

millora del transport públic i, sobretot, amb una millora de les condicions de vida de les

famílies magrebines. El problema educatiu és mínim, el problema real és el social.

M'estic referint al lloc on aquesta gent treballa, viu i en quines condicions. A mes el

percentatge augmentará radicalment. A Franca, per exemple, están en un 20 o 23%, i

aquí passará igual -actualment el 15% deis nens que entren per primera vegada a

1'escola teñen procedencia magrebina-. Bé, ja está passant. Tu passeges per Vic i ja veus

que les coses están canviant, que tot aquest problema no el tenim només a 1'escola. Per

tant, no podem amagar el cap sota l'ala dient que un cop ja están repartits ja tenim el

problema solucionat.

I, finalment, quan se li demana que faci un pronóstic sobre la hipotética reacció de la

societat vigatana respon sense embuts: "Hi haurá tensions. Hem de teñir en compte que

Vic és una ciutat privilegiada on es viu bé i on no hi ha mai problemes greus. El

problema de la immigració pot fer trontollar els fonaments d'aquesta tranquil-litat. Pero

aixó ha passat amb els árabs i amb qualsevol altre moviment migratori."
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2.2. Noticies relatives ais conflictes socials a la ciutat de Vic i área d'influéncia o

comarca.

Els problemes de convivencia entre les dues comunitats preñen un caire diferent en

relació al període anterior. Així, sempre seguint el fil de la premsa, no es produeixen

tensions i enfrontaments per l'ocupació deis espais públics, disminueix el nombre

d'agressions a magrebins i la polémica sobre Tobertura d'una mesquita, que tantes

queixes i protestes van convocar en el seu moment, desapareix totalment després de

funcionar prop d'un any. En aquests sentit, els titulars de les dues noticies que es

publiquen son prou explícits: "Un any després la polémica per la mesquita de la Calla

s'ha diluít"; i "La mesquita funciona i no passa res."

Aixó si, continúen els problemes relacionats amb els robatoris i, sobretot, amb les

drogues, on diversos magrebins es veuen implicáis en xarxes de traficants cada cop mes

esteses, actives i poderoses a la ciutat de Vic. Davant d'aquest problema l'Ajuntament

de Vic actúa amb contundencia: tanca un bar, s'ofereix com acusació particular contra

els traficants de drogues i amenaca d'expulsió ais traficants il-legals, fet que és

interpretat en una carta oberta a 1'alcalde com un abús d'autoritat i una conculcació deis

drets humans en no contemplar la presumpció d'innocéncia abans del judici. Mes

endavant, fem un inventan de totes aqüestes noticies de forma cronológica.

De tota manera, el gran conflicte social -fins i tot podríem dir l'unic d'una certa

magnitud- i del qual "El 9 Nou" se n'ocupa a bastament -fíns a 10 noticies, la majoria

d'elles concentrades a fináis de juny, després de les eleccions municipals- és el que fa

referencia a l'acusació de tráete de favor a les famílies magrebines per part d'aguns

ajuntaments, sobretot el de Manlleu. Alguns titulars no sintetitzen prou bé:

"L'Ajuntament de Balenyá ha de desmentir el rumor sobre un tráete de favor ais

magrebins"; "El PSC culpa de la derrota a Manlleu els rumors de favor ais magrebins".

I també els titulars de les noticies que ho desmenteixen amb xifres a la má: "Manlleu ha

ajudat mes famílies autóctones que magrebines"; o "Manlleu només dedica un 0.18%

del pressupost a la immigració".

En una d'aquestes noticies es comenta que la població magrebina de Manlleu s'ha

doblat gairebé en tres anys, al passar deis 585 habitants de l'l de maig de 1996 ais 1.062
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del 18 de juny de 1999. En un quadre facilitat per 1'Ajuntament es mostra que les ajudes

a immigrants son inferiors a les que s'otorguen ais ve'íns autóctons. "Entre uns i altres

sumen el 0,46%, una xifra que tal com admet el mateix alcalde Ramón Sitjá "m'adono

que encara és massa baixa"; fins i tot és inferior al 0,7% que es dona al Tercer Món".

A continuació s'explica que la decisió d'atorgar una ajuda es pren des de Servéis

Socials i que els criteris que es fan servir son els mateixos per tothom: básicament es

teñen en compte els ingressos familiars i les despeses extraordináries. Aquests tipus

d'ajuts es donen a través d'uns vals expedits per l'Ajuntament per un import determinat,

els quals poden intercanviar per aliments en un parell d'establiments del barrí de l'Erm

on es concentra bona part de la població magrebina. "A banda deis ajuts per aliments,

també se'n donen per llibres escolars, per menjadors escolars, per rebuts de lloguer

d'habitatge i per malalties. Curiosament, en tots els casos el percentatge d'ajuda és

superior per la gent autóctona, en contra de l'opinió generalitzada entre la població que

diu que s'afavoreix mes ais immigrants".

En altres noticies i, sobretot en una entrevista al nou alcalde de Manlleu de CiU, aquest

assegura que els vals d'aliments i d'altres tipus s'han d'eliminar. "Es pot ajudar d'altres

maneres, com donant aliments a la gent que ho necessita, pero no amb la política del

val".

També els Ajuntaments de Vic y Torelló manifesten a la premsa que no han repartit mai

vals de compra per ais immigrants i que els ajuts que han atorgat han estat indirectes.

Aquesta problemática es recull ámpliament en la web oberta per l'ajuntament després de

les eleccions. Sobre aquesta iniciativa hi ha una sola noticia que sintetitza alguns deis

missatges penjats. De tota manera el contingut i les línies básiques d'aquesta web es

comenten en una altre part de l'informe.

Com en altres indrets on hi ha una forta concentració magrebina ho hi manquen les

referéncies a la nova llei d'estrangeria que es vista amb inquietud pels immigrants. Es

tracta de dues noticies que apareixen els mesos d'agost i setembre, abans de la seva

conformitat.
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Hi ha, a mes, altres conflictes aíüats on no hi ha una implicado tan evident i activa del

coHectiu majoritari i tampoc un tractament informatiu sostingut i/o relacionat

directament o indirectament amb el procés de fusió. En aquest llistat s'inclouen les

noticies relatives ais fets relacionats sobretot amb la justicia, ja que les altres ja han estat

comentades:

- Detenen un veí de Taradell que es queda uns dies on va a robar (27/11/98)

- Mes robatoris a Taradell atribuits a l'Induráin (21/12/98)

- Indignacio a Taradell per l'augment de robatoris atribuTts a l!nduráin(21/12/98)

-Voíen demanar tractament medie per a 'Induráin' (28/12/98)

- L'Ajuntament demanará al jutjat tractament medie per a 'Induráin1 (28/12/98)

- Detenen un veí que va oferir droga a una mossos (5/3/99)

- Quinze mesos de presó a un home de Manlleu que va estovar un policía

(1/4/99)

- Mig any de presó a un lladre de les Masies de Voltregá (1/4/99)

- Condemnen uns contrabandistes de tabac detinguts a Vic al juliol de 1997

(1/4/99)

- Sis mesos de presó per a un veí de Vic per robar un encenedor i uns caramels

de dins un cotxe (1/4/99)

- El jutjat condemna un veí de Manlleu per tráfic de drogues (7/5/99)

- Tres mesos d'arrest per a un veí de Balenyá que pegava a la dona i a la filia

(21/5/99)
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- Detenen un veí de Vic amb 45 quilos de haixix al maleter (28/5/99)

- El mosso de Santa Cecilia acusat de pegar un magrebí ja torna a treballar

(2/7/99)

- Jutgen dos joves per atracar un bar amb una pistola de joguet a Manlleu

(16/7/99)

- Detenen dos joves a Vic i Manlleu per robatori amb forca (19/7/99)

- Condemnen els dos joves que van entrar a robar a un bar de Manlleu amb una

pistola de joguina (30/7/99)

- Uns pares abandonen un nadó a la porta de l'alcaldia de Manlleu (13/8/99)

- Abandonen un fíll de 5 mesos a la porta de l'alcaldia de Manlleu (13/8/99)

- La Generalitat descarta negligencia en el cas del nen abandonat a Manlleu

(20/8/99)

- El veí de Manlleu que va abandonar el seu fill ja el toma a teñir a casa

(20/8/99)

- Els mossos han detingut sis persones a Vic en una setmana per tráfic de

drogues (3/9/99)

- Intenten robar a Vic a una parella amb un ganivet de cuina (3/9/99)

- Detenen tres joves per forcar un cotxe d'un párquing de Vic (3/9/99)

- Ordenen la recerca i captura d'un acusat de traficar amb droga a Vic (10/9/99)

- Demanen onze anys de presó a Tamo del bar Concha de Manlleu (17/9/99)
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- Precinten el bar El Mesón de Vic per presumpte tráfic de drogues (29/9/99)

- Detenen tres ve'íns d'Osona com a presumptes membres d'un xarxa de

falsificació de bitllets (8/10/99)

- Demanen tres anys de presó per robar el bolso d'una dona a Vic (8/10/99)

- L'Ajuntament de Vic, disposat a eliminar el tráfic de drogues (15/10/99)

- L'Ajuntament augmentará lapressió contra el tráfic de droga (15/10/99)

- Carta oberta a l'alcalde de Vic (22/10/99)

- En dos anys han detingut 80 traficants de droga a Osona (29/10/99)

- Els Mossos han detingut a Osona 80 traficants de droga en dos anys

(29/10/99)

- Els Mossos detenen tres persones en un descampat de Ripoll per presumpte

tráfic de cocaína (29/10/99)

- Alguns indrets de Manlleu apareixen farcits de pintades racistes i xenofobes

(1/11/99)

- La croada de Vic contra el tráfic de drogues (12/11/99)

- Vic demana l'expulsió de tres immigrants (19/11/99)

- L'Ajuntament demana l'expulsió deis responsables del bar Mesón (19/11/99)

- Vic actuará contra els que lloguin pisos en mal estat i a un preus abusius

(19/11/99)
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- Jutgen un home a qui van trobar haixix sota la cadira, al bar Milagros de Vic

(26/11/99)

2.3. Noticies relacionades amb la sensibilització contra el racisme i les iniciatives

interculturals

El ventall potser és tan ampli i divers com en el període anterior: cursos i seminaris;

estudis i enquestes; articles i campanyes de sensibilització; plataformes unitáries;

manifestos; intercanvis i agermanaments; dispositius municipals i iniciatives socials per

afavorir la convivencia i la integrado,... En l'apartat sobre els actors-protagonistes de

les noticies ja s'aprecia la freqüéncia en que apareixen diversos coHectius. En aquí ens

limitem a incloure les noticies seguint també el fil cronológic:

- Dimecres comenca a Vic el postgrau de Comunicació Intercultural (2/11/98)

- Un petit paradís de jocs d'arreu (20/11/98)

- Vic tindrá a partir de mar? un centre únic d'atenció ais immigrants (4/1/98)

- Aquest dimecres fan un xerrada a Manlleu sobre 1'islam al món (25/1/98)

- Conferencia sobre el marc jurídic de la immigració, dijous (25/1/99)

- Jameiat Essalam vol agermanar els pobles d'Osona nord amb Nador (28/1/99)

- Una dona: Fatiha Houbabi (2/7/99)

- Les relacions interculturals (9/7/99)

- Si guanya el racisme hi perdem tots (9/7/99)

- Servei d'orientació per ais magrebins al CAP Vic Nord (19/7/99)

- Una persona orientará i traduirá el magrebins al CAP Vic Nord (19/7/99)

- Diverses entitats i partits d'Osona signen un manifest per a la convivencia

(30/7/99)

- Tots som iguals (30/7/99)

- Canviar la mirada (30/7/99)

- Un estudi descobreix tics racistes entre els joves de Vic (6/8/99)
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Un estudi evidencia un sentiment racistes en els joves de Vic (6/8/99)

Manlleu obre un debat sobre qué cal fer amb els pisos d'en García (10/9/99)

CCOO asseu a la mateixa taula Vic i Manlleu per parlar d'immigració (24/9/99)

Puigdoménech minimitza el problema de la immigració (4/10/99)

Concens polític a Vic, pero amb alerta per no fer discriminacions (29/10/99)

Cultura o doctrina? (27/11/99)
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Noticies sobre la fusió d'escoles i la incidencia del multiculturalisme III

Ciutat: Vic i a la comarca: Osona.

Premsa: "El 9 nou"

Període: Desembrel999- Desembre 2000.

Total noticies recollides: 166. Una mitjana de gairebé 13 noticies per mes

relacionades amb el fet migratori i multicultural.

1.1. Distribució de les noticies per mesos.

La distribució de les noticies en el 9 Nou durant aquest període és la següent:

Any 1999

Desembre

Any 2000

Gener

Febrer

Marc

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

12

7

24

18

12

10

17

10

8

13

21

6

8

La major concentració de noticies es produeix els mesos de febrer i marc, el juny i

l'octubre. En el primer cas, tot i que les noticies son forca variades, la premsa s'ocupa,

sobretot, de tres noticies: la discriminado vers els magrebins a l'hora de Hogar una
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vivenda; el tráfic de drogues a la comarca; i el rebombori que provoca la comparado de

El Ejido amb Vic per part d'un líder magrebí. En el segon cas, les noticies mes

remarcables fan referencia a la constitució d'una associació deis immigrants negres

d'Osona; i la desaparició de l'Escola Balmes, que ultima el procés de fusió amb la

incorporado deis seus darrers alumnes a l'Andersen. En el tercer cas -mes d'octubre-, el

tema estrella és la Llei d'Estrangeria. Tal com succeeix en el segon informe -novembre

98/novembre 99- la fusió ha deixat de teñir protagonisme informatiu, tant en el període

de preinscripció i matriculado com en el comencament de curs. Tot fa pensar, almenys

aparentment en l'opinió pública de la ciutat, que el nivell de crítica, contestado i

incertesa sobre el procés de fusió ha disminuit sensiblement; perqué hi ha una

acceptació; perqué és un fet que s'ha normalitzat; o potser perqué la problemática s'ha

traslladat a r interior de les escoles.

1.2. Distribució segons la secció-modalitat-format de la informado.

Les noticies s'han classificat segons la secció en la qual es troben dins del diari. No cal

dir que el fet de que aparegui en un o altre registre té molt a veure en la forma de

representar i de prioritzar la informado i Topinió en el diari en qüestió. Les noticies

s'han distribuít d'aquesta manera:

. Noticia del diari de caire descriptiu 95

Titular portada

Bústia-cartes al director

Articles d'opinió

Editorial

Entrevista

Monografia/Tema/Extra

Reportatge

Humor

Enquesta

14

3

13

5

0

22

8

1

0

El tractament informatiu, en relació al període anterior, registra un augment general de

noticies de mes del 50% (166 per 103 en un mateix període de 13 mesos). Per seccions,

no es constaten diferencies apreciables, si bé augmenta lleugerament la informado en
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detriment de I'opinió. Sorprén, pero, el baix nombre (3) de caries al director. El

multiculturalisme continua essent un focus d'atenció informativa important en la

premsa local-comarcal.

1.3. La distribucio segons Vextensió

Menys d'1/4 de página

de página

D e ' a 1 página

* página

De * página a ' página

' de página

1 página sencera

2 pagines

3 pagines

4 pagines

5 pagines

71

13

15

24

1

20

3

2

3

3

1

1.4. Distribucio segons la denominado del coHectiu estudiat

Aquest criteri recull les diferents denominacions del coMectiu objecte d'estudi. Son

aqüestes:

. Immigrants-també alumnes i població- 86

(la denominació mes comuna és immigrants)

. Nom propi sense altre denominació 31

. Magrebins o alumnes, famílies, comunitat, gent 25

. Marroquins 13

. Immigrants de raca negra o treballadors i homes negres, negres

associació 9

. Estrangers 8

. Musulmans, comunitat musulmana 2

. Originan de Ghana 1

. Nordafricans, alumnes procedents del Nord d'Africa 2

. Africans, nens, persona de 1'África, poblé áfrica 6
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. Professors de la regió de Nador (Marroc) 1

. Gambians 2

. Senegalesos 1

. Brasilers

. Immigrants subsaharians, subsaharians, població subsahariana 14

. Moros 2

.Colombians 1

. Sud-americans 1

. Irregulars 2

. Nou vinguts 2

. Andalusos 2

. Persones d'altres étnies i cultures 1

. Miñones 1

. Árabs 1

Cada cop hi ha mes precisio en la denominació del coMectiu immigrant en concret -fins

ara p.exemple no es parlava deis subsaharians- i mes cura en l'ús del llenguatge no

discriminatori i racista. Cada cop s'utilitza mes el nom propi sense cap mes identificació

i qualificatiu, encara que continua havent una diferencia respecte ais autóctons en

relació a l'ús del nom complet i no només de les iniciáis. Es nota una preocupado en

l'ús de la denominació de les persones i coMectius protagonistes o afectáis.

L'editorial "Els immigrants i el llenguatge corréete" n'és una bona mostra; entre altres

coses es diu que mai s'utilitza la paraula "il-legals" per referir-se a les persones que

vingudes de fora del país no disposen deis documents necessans que els exigeix el

Govem espanyol per viure i treballar; en canvi fan una crítica ais excessos del

"llenguatge políticament conecte" que no admet, per exemple, la paraula negre.

7.5. Distribució segons els actors i protagonistes de les noticies.

Aquesta elassiñeació Them diferenciat en agents educatius i agents polítics.
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1.5.1. Agents educatius

Ajuntament de Vic

Ajuntament (genéric)

Alcalde

Regidoría Ensenyament

Regidoría de Benestar Social

de Cultura

GeneraKtat de Catalunya

Delegado Territorial

Escoles

Escoles fusionades

Escoles Vic

Escoles Manlleu

Escoles Osona

ÍES Torelló

ÍES Manlleu "

Escola Adults Manlleu

Pares

Alumnat

Consells Escolars

31

12

15

1

2

1

1

1

7

2

2

1

1

1

1

0

3

0

Altres agents educatius no relacionats amb la fusió

Conferenciants i experts 4

Psicólegs i psiquiatres 2

CAP (Centre Atenció Primaria) 1

Professorat Nador (Marroc) 1

Educadors Manlleu 1

Eumo Editorial 1
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1.5.2. Agents politics

Genéric

PSC-Pascual Maragall

CIU

IC-Verds

Institucions publiques

Administració central. PP-Azanar

President Generalitat. Pujol

Bisbat de Vic

Secretaria Joventut Generalitat

Conseller de Governació Gen.

Síndic de Greuges

Consell Comarcal

Altres Ajuntaments

Ajuntament Manlleu

Alcalde Manlleu

Ex-alcalde Manlleu.

Ripoll

Torelló

Roda

Hostalets

1.5.3 Agents socials

Població immigrant

Immigrant (genéric)

Filis immigrants

Alumnat immigrant

12

4

4

3

1

3

2

2

1

1

1

1

17

6

5

2

2

1

1

1

73

58

6

9

Població autóctona

Genéric 3

Joves 2

Vems Carrer Sant Pere (centre Vic) 1
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Veíns barri de l'Erm (Manlleu) 3

CoMectius i associacions societat civil

Jame'ínat Essalam

Associacio Immigrants Subsaharians

Plataforma vigatana contra immigració

CITE

ACSAO

Associacions magrebines

Fórum intercultural

Fundació Bofill

SAPPIR

SIAI

Consorci

Periodista guinea

SOS África

ATIME

Associacio Cultural Ribapua

As.Veíns barri de l'Erm

GRAM d'Osona

Sindicats (genéric)

Sindicats marroquins

Conf. Democrática Treb.Marroc

ccoo
UGT

Empresaris i món del treball

Empresaris (genéric)

Sector immobiliari

Empreses de Treball Temporal

Botiguer gambiá

5

5

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

4

2

1
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Altres poblacions fora de la comarca

El Ejido 5

Can Anglada 1

Torres de Segre 1

1.5.4. Agenís relacionáis amb el món de la justicia

Policia/Mossos d'esquadra 17

Agressions, agredits, victimes i acusats 14

Jutjats, Fiscalía, Audiencia 7

Robatoris 0

Detencions 11

Traficants drogues 0

Departament Govemació 2

Algunes de les tendéncies, peí que fa al protagonisme de les noticies mantenen la

mateixa tónica que en rinforme anterior. És a dir:

1. Forta implicació del govern municipal i, sobretot, del seu alcalde tant peí que fa en

relació al procés de fusió com en altres iniciatives que tracten de garantir la

convivencia entre els diversos coHectius.

2. Escassíssima intervenció del Departament d'Ensenyament tot i que pren el "model

Vic" com un exemple a seguir.

3. El tráñc de drogues continua sent el principal focus d'atenció i preocupado, encara

que han disminuít els robatoris i el grau de conflictivitat sembla mes controlat.

4. Les escoles fusionades han deixat de ser noticia en termes de preocupado i

conflictivitat ciutadana. El seu protagonisme s'ha diluit en el conjunt d'escoles de

Vic i comarca i fíns i tot s'ha traslladat en altres indrets on es detecten noves

concentracions d'immigrants.

5. Creixen les iniciatives associatives i de sensibilització. En aquest sentit, cal destacar

el major grau de presencia pública i organitzada per part deis coHectius

d'immigrants.

6. L'anomenat model Vic s'associa cada cop mes al de Manlleu, i la singularitat

pionera d'aquest ja no es tant la fusió com la distribució d'alumnes immigrants a
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totes les escoles publiques i privades concertades de cada ciutat. Aquest model és

destacat pels (greans?) rotatius del país, peí president de la Generalitat i peí cap de

Toposició, Pascual Maragalí, que segueixen aquest model com un mirall i un banc

d'experimentació pensant en el futur de la integrado deis immigrants.

De tota manera, s'aprecien algunes tendéncies emergents forca singulars que

caracteritzen aquest any 2000:

1. Els problemes básics deis immigrants, degut a la imminent aprovació de la nova

Llei d'Estrangeria, son els de la seva regularització.

2. L'impacte de Can Anglada i, sobretot de El Ejido, teñen una forta repercussió a

Vic tal com veurem mes endavant.

3. Les mostres de discriminació s'agreugen en el Uoguer de pisos.

Algunes immobiliáries es neguen a llogar-los ais immigrants o bé ofereixen

vivendes en males condicions.

2, Elsfils conductors de les noticies ofocus informatius mes emblemátics en relació a

I 'escola i la immigració.

El mes remarcable, en relació ais dos informes anteriors, és Tabséncia total de noticies

relatives al procés de fusió. Ni una sola menció, llevat de la que es fa en motiu de la

festa a l'Escola Balmes quan aquesta tanca definitivament les seves portes. El

tractament és sempre mes global i fa referencia al model Vic - entes com el repartiment

de Talumnat a totes les escoles publiques i privades concertades de la ciutat- o bé a

alguns problemes o actuacions concretes en relació a la política escolar vers la

immigració. A continuació veurem el tipus de comentaos i noticies que fan referencia a

aquest apartat.

2.1. El model Vic-Manlleu.

En diverses noticies, de forma monográfica o puntual, es parla sempre en termes

positius del repartiment de Talumnat immigrant per evitar les escoles gueto i es diu que

el que es fa a Vic i Manlleu representa un pas endavant respecte la resta de Catalunya en
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materia d'integració de l'alumnat immigrant. Aixó es posa de relleu en un Infonne de la

Fundació Jaume Bofill on s'assenyalen els dos problemes mes urgents que ha d'afrontar

el sistema educatiu: evitar la concentrado deis immigrants en detenninades escoles i

resoldre les dificultats lingüístiques deis alumnes que acaben d1 arribar a Catalunya. En

el mateix infonne es parla de la necessitat de millorar la formació del professorat amb

plans específics; es recomana la progressiva presencia de monitors i mestres auxiliars

d'origen immigrant per actuar com a mitjancers amb les famüies immigrants per atendré

els alumnes en la seva propia llengua; i es destaca la importancia d'apropar la

immigració a l'educació en l'oci, en el sentit que fins ara els infants immigrants

participen molt menys que els autóctons en casáis, colónies i altres activitats educatives

no obligatóries, tant per falta de poder adquisitiu com per desconeixement de les ofertes.

En una altre noticia, la delegada d'Ensenyament a Barcelona-Comarques, Aurora

Danés, esmenta també Vic i Manlleu com dues ciutats modéliques i pioneres en

rescolarització d'alumnes magrebins i d'infants nouvinguts; aixó les converteix en

focus d'atenció preferent i en un referent periodístic tant en la premsa comarcal com en

la d'ámbit nacional a l'hora de parlar de l'escolarització de l'alumnat immigrant.

En una entrevista a l'alcalde de Vic, aquest manifesta que "en termes d'immigració, una

mica la gent s'está emmirallant en nosaltres. Hi ha un exemple recent molt concret. En

aquest últim congrés que va celebrar el PSC, a Barcelona, Pascual Maragall va fer una

referencia clara, concreta i contundent en relació a com portem a Vic aquest tema. En

un altre moment de l'entrevista subratlla la importancia que ha tingut el pacte de ciutat

en el tema de l'ensenyament i la immigració i proposa que aquest pacte es faci també a

nivell de Catalunya, a l'estil del "Pacte de Toledo" en el camp laboral; en aquest sentit,

pensa que cal obtenir un compromís ferm que "ningú faci servir la immigració com a

formula de guanyar vots, o de fer-ne perdre. Sempre que parlo amb gent important del

tema els plantejo aquesta idea, i sembla que te una bona acollida." Opina també que,

com a resultat de la fusió, "a partir d'ara comptarem amb unes instal-lacions escolars de

primera divisió."

2.2. La desaparició de I 'Escola Balmes

El desplegament informatiu al voltant de la desaparició d'aquesta escola, després de 65

anys d'história, com a conseqüéncia del procés de fusió i el trasllat d'estudiants a
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l'Andersen té un carácter sobretot de caire descriptiu i nostálgic. Es recorda que el

procés de fusió que havia de durar quatre anys es va fer en tres per decisió de la direcció

del Balmes "per organització interna i motius pedagógics" i es destaquen "les

milionáries reformes" a l'Andersen i al Guillem, que ja están prácticament acabades,

"només falten petits detalls, a mes de la pista polideportiva i el gimnás al Guillem",

segons manifesta la regidora d'ensenyament. L'Ajuntament hi ha hagut d'invertir 200

milions i l'altre meitat l'ha aportat la Generalitat.

L'únic article valoratiu és el de Miquel Casanova on destaca els esforcos del Balmes per

"cercar sistemes de treball que li permetessin respondre a la nova configuració de

Talumnat". Entre altres activitats destaca els Tallers de Pares i Mares: "Volien ser un

espai formatiu que possibilités la trobada, el reconeixement mutu i la cooperació.

L'ajuda d'entitats de carácter social va permetre que aquesta experiencia, en la qual hi

col-labora l'EAP, s'anés desenvolupant fins que la manca de recursos va impedir la seva

continuítat. Val a dir que les administracions publiques no varen contribuir

especialment a fer viable una proposta que estava en condicions de fer una bona

aportació a la convivencia i cooperació entre ciutadans i ciutadanes de diferents

procedencia i cultura.

Després de fer altres elogis a l'escola lamenta la desaparició del patrimoni educatiu del

Balmes davant d'un futur que qualifíca d'incert: "Sap greu que amb els milions que

dediquem a conservar el patrimoni de pedra siguem incapacos de conservar i

desenvolupar el patrimoni educatiu, cultural i social que representa el Balmes... El

Balmes no deixará cap buit, sino que per dret propi i per estil deixará un gran i serios

interrogant en el bell mig de la societat vigatana. Cal confiar que entre tots sabrem

trobarlaresposta."

2.3. La preinscripció a les escoles de Vic i Manlleu. Desequilibri entre Voferta i la

demanda.

Un deis titulars destaca que un 16% deis nous alumnes de P3 a Vic i Manlleu serán

immigrants. A Vic hi ha la previsió d'escolaritzar 339 nous alumnes de tres anys el curs

que ve, deis quals 59 (4n 17,5%) son immigrants. "D'aquí fins al setembre, pero, encara
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se n'hi podría incorporar algún alumne mes, així com a mig curs, tot i que s'ha constatat

que cada vegada son menys els alumnes d'incorporació tardana."

La proporcio d'alumnes immigrants a P3 s'ha anat incrementant els últims anys a Vic.

L'any passat la proporcio es va moure entom del 13%. En el conjunt de cursos

d'educació infantil i de primaria de la ciutat, el percentatge es sitúa al voltant del 10%.

En els últims cinc anys s'ha doblat. Així, per exemple, el curs 1995-96 era d'un 3,5%, el

curs 1996-97 del 5,7%, el curs 1997-98 d'un 8% i el curs 1998-99, d'un 8,3%.

Segons la regidora d'Ensenyament, Dolors Rovira, la "normalitat" ha presidit la

prescripció, la qual "ha anat molt igual que l'any passat". Només 10 famílies de Vic no

podran matricular els seus filis de tres anys a l'escola escollida en primera opció, segons

les primeres dades , encara no defínitives. Els coHegis de primaria que han tingut

sobredemanda han estat el Sagrat Cor, concertat; altres informacions parlen de Sagrat

Cors-Salarich (52 soMicituds per 50 places) i el Guillem-Sant Miquel, públic (54 per

50). Ais alumnes afectáis se'ls haurá de "derivar" a la segona opció que van formular.

El Pare Coll ha tingut el mateix nombre de soMicituds que places ofertades (50 per 50),

mentre la resta d'escoles teñen menys soMicituds que places disponibles: Andersen-

Balmes (39 per 50); Montseny (6 per 25); Sentfores (13 per 25); Sant Miquel (35 per

50); i Santa Caterina (12 per 25).

Peí que fa a la proporcio d'alumnes amb necessitats educatives especiáis, básicament

immigrants, algunes aules de tres anys s'han quedat en dos i d'altres amb tres. Rovira

confia que el "cupo" es quedará en les tres places tot i que "d'aquí al setembre " ja

veurem. Cal recordar que per aquest concepte, tant a les escoles de Vic com a les de

Manlleu, es reserven quatre places.

A Manlleu el nombre d'alumnes de P3 no ha variat gaire els últims anys. El 1998-99 en

van comencar 182, deis quals 20 eren magrebins i aquest curs 173, deis quals 30 son

magrebins. A aqüestes xifres caldria afegir-hi els que s'incorporen un cop comenca el

curs. També es comenta el desequilibri que hi ha entre l'oferta i la demanda. On hi ha

mes soMicituds és a les escoles del Carme, Casals-Gracia i Pompeu Fabra i a la que

menys el Puig-Agut.
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2.4. La preocupado per la concentrado d'immigrants a Vescola arriba a Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll ha creat una comissió especifica per tractar el tema. El regidor

d'IC-V, Antoni Llagostera, manifesta que "la concentració d'immigrants en

determinades escoles encara no és alarmant pero comenca a detectar-se" i que les

escoles concertades teñen una ratio mes baixa d'alumnes amb necessitats educatives

especiáis.

A l'octubre es va crear una comissió permanent integrada per la Inspecció

d'Ensenyament, les escoles de primaria publiques i concertades, 1*EAP i l'Ajuntament i

tots van estar d'acord a establir que qualsevol familia nouvinguda tant si passa pels

servéis socials com per l'escola s'envia informe a l'EAP i a Inspecció, aquests segons el

criteri de no mes de dos alumnes amb necessitats educatives especiáis per aula, faria el

repartiment. Tot aixó tenint en compte, segons la regidora d'Ensenyament de CiU,

Manoli Vega, "el respecte per la llibertat de la familia i intentar que accepti el

suggeriment."

2.5. El PSC es queixa que les escoles d'Osona no teñen recursos per atendré

immigrants

El PSC presenta al Parlament de Catalunya una proposicio no de llei per queixar-se que

les escoles d'Osona, no teñen prou recursos per atendré com caldria l'escolarització deis

alumnes immigrants. Es proposa que es consideri la comarca d'Osona com una zona

d'atenció preferent i es doti a cada centre de personal especialitzat i de reforc per

atendré un tipus d'alumnat que requereix d'ajudes especiáis per aconseguir la seva

integrado ais centres.

S'insisteix en les noves demandes com a resultat deis reagrupaments familiars i la

diversificado de Talumnat. "Abans la majoria arribaven a Primaria, pero ara també

n'arriben a Secundaria, quan els coneixements i els aprenentatges ja son molt avanc.ats.

Aixó fa que les escoles "visquin de manera problemática i angoixant aquesta

escolarització" peí desconeixement d'aquests alumnes de la llengua i deis hábits mes

elementáis.



Annex 2.58

2.6. Professors de Nador fan intercanvi d'experiéncies educatives a Osona

Quatre professors de la regió de Nador (Marroc) passen una setmana a Osona per

conéixer el sistema educatiu cátala i analitzar la situació deis alumnes immigrants a les

escoles. Entre els problemes del canvi educatiu n'assenyalen tres: la barrera de la

llengua; el poc interés deis pares perqué els filis continuín estudiant un cop han acabat

Tensenyament obligatori -"a vegades teñen la percepció que només han vingut a

treballar i quan arriben ais 16 anys volen que es posin a treballar per ajudar la familia i

1'educado deis seus filis és molt important; i la identitat cultural. Sobre aquest darrer

punt diuen que els immigrants, quan arriben, constitueixen "una societat molt especifica

que no és l'espanyola ni la marroquina". I, mes endavant: "La immigració no és antiga

com a Holanda, on ja hi ha filis de segona i tercera generació Un que neix aquí

s'integra automáticament perqué no ha vingut d'una cultura diferent, pero també viu

entre dos móns. D'una banda, el de casa seva i, de l'altra, el de l'escola i el carrer." És un

problema d'identitat cultural."

La visita d'aquests professors s'emmarca en un projecte mes ampli entre municipis

d'Osona Nord i del Nador per tal d'intercanviar experiéncies en camps molt diversos.

Un deis projectes és la creació d'un taller de formacio professional a Nador per facilitar

la inserció laboral i social deis joves i dones. "També és un projecte per frenar la

immigració, per evitar que la gent hagi de marxar-ne."

2.7. Les unitats externes d'escolarització: integrado o segregado.

La unitat d'escolarització externa -UEE- que acaba d'implantar-se a Vic amb carácter

pilot a iniciativa de rAjuntament i del Departament d'Ensenyament suscita la polémica

en un pie municipal. La UEE va adrecada a l'alumnat absentista, desmotivat i inadaptat

de 14 a 16 anys de TESO. La iniciativa va ser aprovada amb el vot contrari del regidor

d*IC-V. Les objeccions del PP i ERC-ABU son de carácter económic: no creuen que la

despesa l'hagi de fer el Departament d'Ensenyament de qui depén l'ensenyament

obligatori. El PSC adverteix que la iniciativa pot crear un precedent perillos ja que pot

anar dirigida sobretot a noies magrebines, les famílies de les quals no comparteixen la

necessitat d'escolarització fms ais 16 anys. IC-V opina que la UEE no assegura la

sociaíització ni la integrado i no s'explica que es vulgui "agafar un coHectiu d'alumnes
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i aíüar-lo del mon de rescola"; i proposa que aquesta unitat s'ubiqui dins de l'escola. A

mes, qualiñca de discriminatori el contingut curricular per entendre'l básicament

adrecat a noies.

El regidor de Benestar Social de CiU opina just el contrari: que el que es pretén és

socialitzar uns alumnes que teñen dificultats per seguir amb normalitat el curs escolar;

"no els apartem, sino que els reforcem per intentar tomar-los a integrar." En el mateix

sentit es pronuncia I1 alcalde que desmenteix que la UEE s'adreci només a noies

magrebines i diu que és una aposta sedosa per la qualitat d'ensenyament que considera

molt progressista: "És una realitat i el que volem és que aquesta gent no quedi

endarrerida Hi ha una cosa pitjor: que aquests alumnes estiguin a les aules destorbant,

un fet que está passant."

2.8. Expulsen tres alumnes de tercer d 'ESO de I 'instituí de Torelló per haver agredit un

alumne magrebí

La direcció de l'IES Cirvianum de Torelló expulsa tres alumnes del centre per haver

agredit, durant Thora d'esbarjo, a un alumne del mateix centre d'origen magrebí. La

decisió és aplicar una "expulsió preventiva" per uns incidents que es consideren

"excessius", mentre s'estudia el cas. La direcció de l'IES explica que els alumnes

expulsats "no son d'estética skin" pero si que son "alumnes problemátics" i que no és la

primera vegada que els han hagut d'expulsar."

Noticies relatives ais conflictes socials a la ciutat de Vic i área d 'influencia

Els principáis focus d'atenció informativa vanen en relació ais informes anteriors. No

apareixen noticies relacionades amb les tensions per l'ocupació deis espais públics ni

per l'obertura i existencia de les mesquites, les mes emblemátiques en el primer

informe; ni surt a la llum, tret d'alguna opinió aillada, l'afer de la suposada

discriminació positiva vers els immigrants que va provocar (forca tant aldarull

meditació??) abans i després de les darreres eleccions municipals.

Ara bé, continúen els problemes relacionáis amb el tráfic de drogues on diversos

magrebins es veuen implicáis en xarxes de trañcants forca actives i poderoses a Vic,



Annex 2.60

Manlleu i altres indrets de la comarca. La premsa també es fa ressó d'algunes agressions

a magrebins i d'algunes pintades racistes tot i que aquests actes no sembla que vagin en

augment. Mes endavant fem un inventan de totes aqüestes noticies de forma

cronológica. Un altre tema que acapara molta mes atenció informativa és la Llei

d'Estrangeria a la qual se li dediquen dos edicions de 1*extra económic, a banda d'altres

articles d'opinió. Es fa referencia ais aspectes generáis de Tesmentada Llei amb un to a

vegades d'acceptació o d'oposició moderada o forca crític per tot el que suposa de

discriminatoria en relació ais drets humans mes elementáis -acollida, treball,

ciutadania,....-. Les referéncies especifiques a Vic i Osona son les relatives al procés de

regularització -legalització deis immigrants. Al principi del procés de regularització -

mar? del 2000-, des del CITE, es xifrava en uns 500 els estrangers que podien estar en

disposició de presentar la sol-licitud; al mes d'agost, pero, aquesta xifra descendia

sensiblement ais 151 immigrants. "El fet que les xifres no siguin definitives, pero, no

treu que perceptualment Osona es mantingui al capdavant de les comarques on mes

estrangers han demanat per regularitzar la seva situació". Només la superen el Maresme,

l'Alt i el Baix Penedés i el Baix Llobregat.

Un deis nous factors de discriminació que fins ara no havia saltat a la premsa és el fet de

que la majoria d'immobiliáries de Vic no venen ni lloguen pisos a immigrants. El 9 Nou

intenta Hogar un pis per a dos magrebins sense poder-ho aconseguir després de set

trucades a diverses immobiliáries- posen de relleu que "propietaris i comunitats de veíns

no volen magrebins ni negres ais seus habitatges. Un deis titulars és prou expressiu:

"L'amo m'ho va deixar ben ciar: no m'hi posis moros". Aixó sí, alguns propietaris

lloguen habitatges en péssimes condicions ais immigrants.

Un altre fet noticiable peí que fa al món laboral és l'allau de soHicituds de feina que des

de fináis del 1999 reben les ETT -les empreses de treball temporal- per part deis

treballadors de raca negra que s'han instal-lat a la ciutat. Els sectors carni, pelleter, textil

i de la construcció son els principáis destins d'un col-lectiu que a Osona, segons fonts de

CCOO, és d'entre 200 i 300 persones. De la noticia no es desprén amb prou claredat,

pero, el nivell d'ocupació real; algunes fonts empresarials opinen que "ni ha mancanca

de gent" i que en contracten forces perqué "son gent treballadora i no son problemátics";

altres fonts opinen que se'n col-loquen pocs o "en feines molt esporádiques i en

moments d'una punta de feina".
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De tota manera, la gran tempesta mediática que genera mes reaccions i que ocupa mes

titulars -tant a la premsa comarcal com a la de tot el país- és la relacionada amb la

comparado de Vic amb El Ejido. Grups polítics, sindicáis i empresaris reaccionen

unánimement amb indignado contra les declaracions fetes a "La Vanguardia" per

Abdel Hamed Beyuqui, president de l'Associació de Treballadors i Immigrants

Marroquins (ATIME), comparant la situació en que viuen els immigrants de Vic amb

les de l'Ejido. La comunitat magrebina de Vic també s'hi manifesta en contra si bé en

declaracions posteriors demana millores. El propi Hamid ratifica, en un primer moment,

les seves declaracions si bé posteriorment les rectifica després d'una visita a Vic. Les

reaccions mes contundents venen de l'Ajuntament i de l'Alcalde de Vic que qualifiquen

les declaracions de "falses, injustes i injurioses per a la ciutat" i les consideren "un greu

atemptat a la convivencia ciutadana de Vic". A Hamid se li recorden les polítiques que

s'han seguit en integrado escolar, rehabilitació d'habitatges, promoció de la dona o el

Fórum intercultural, "totes elles obertes i dirigides a naturals i a immigrants, dotades

d'un alt grau d'integració humana i social." En termes semblants es manifesta el

president de la Generalitat, Jordi Pujol, que recorda que Vic és una ciutat que té en

manca una bona colla de programes d'integració, bo i reconeixent que com a molts

altres llocs, "ni ha gent, magrebins i no magrebins que no teñen ben resolt el tema de

Thabitatge", pero nega que hi hagi una situació com la que descriu el president d'Atime.

Una darrera noticia remarcable fa referencia a la creació d'una plataforma per anar en

contra de la immigració o, com diu el fundador de la "Plataforma Vigatana Josep

Anglada, vinculat a la dreta mes radical, "per aconseguir la ciutat que tots desitgem,

principalment acomodant-la a un millor control de la immigració. En alguns deis seus

comunicats parla de suposats greuges a favor deis immigrants i denuncia una agressió

d'infants magrebins a l'escola que fonts periodístiques, fetes les oportunes

comprovacions desmenteixen, dient que es tracta d'una simple picabaralla. Aquesta

plataforma, que vol presentar-se a les properes eleccions municipals, amenaca el

consens entorn la immigració que fins ara havia existit entre tots els partits polítics amb

representació a l'Ajuntament, tot i que no sembla que, de moment, hagi tingut massa

acollida.
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A continuació incloem una relació de les noticies que fan referencia ais conflictes

relacionáis amb la justicia i altres ámbits socials que han tingut lloc a Vic i a la comarca

durant aquest període:

- Els mossos detenen sis persones a Manlleu en una operació antidroga

(23/12/99)

- Relacionen els detinguts al bar la Lluna de Manlleu a una xarxa de venda de

haixix (27/12/99)

- Tres detinguts a Vic en una nova operació antidroga a nivell estatal (7/1/00)

- CiU de Manlleu vol explicacions per 1'actuario al bar La Lluna (7/1/00)

- Un pare va denunciar un jove per evitar que festegés amb la seva filia (14/1/00)

- Els veins veuen amb recel que el bar Milagros de Vic tomi a obrir (4/2/00)

- Aviat es posaran videocámeres al carrer Sant Pere (4/2/2000)

- Absolen un home a qui van trobar 30 trossos de haixix sota la seva cadira, al

bar Milagros (4/2/00)

- El jutge absol dos joves acusats de trancar amb tranquil-litzants a Vic (11/2/00)

- Un any de presó per un veí de Santa Eugenia a qui van trobar mes de 200

grams d'haixix a Vic (i i/2/00)

- Detenen un jove que va entrar a robar al bar La Placa de Vic (11/2/00)

- Pisos en mal estat per ais immigrants (14/2/00)

- Sospites que les pintades racistes de Manlleu son d'un grup organitzat

(18/2/00)

-Vic ja té localitzats mes pisos en péssim estat llogats a immigrants (18/2/00)

- Estic aquí perqué la gent no em vol Hogar cap pis (18/2/00)

- Dos detinguts a Sant Joan per presumpte tráfic de cocaína (10/3/00)

- La majoria d'immobiliáries de Vic no lloguen pisos a immigrants (24/3/00)

- No els vendríem un pis nou d'una nova promoció (24/3/00)

- L'amo m'ho va deixar ben ciar: no m'hi posis moros ((24/3/00)

- Una patrulla de Mossos atrapa un home venent cocaína en un camí rural de

Taradell (31/3/00)

- Un grup de joves agredeix a cops de puny un home magrebí a Ripoll (24/4/00)

- Han tomat a detenir dos deis mes importants traficants d'Osona (26/4/00)

- El sindicalista destaca la precarietat deis treballadors marroquins (12/5/00)

- Agredeixen un home amb un pal en una discussió de tránsit a Vic (19/5/00)
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- Demanen quatre anys de presó per traficar amb droga al bar Nexus de Vic

(19/5/00)

- Tráfic immigrant d'il-legals (17/6/00)

- Un subsahariá, a punt de morir xafat quan dormia en un contenidor a Vic

(30/6/00)

- Un jove de Sant Hipólit de 18 anys está en coma després d'esnifar cocaína i

heroína (30/6/00)

- Reconeix a Olost l'home que el va atracar a Vic (7/7/00)

- Atrapen dos vei'ns de Manlleu amb 165 grams de cocaína (7/7/00)

- Suspenen el judici contra tres homes acusats d'apunyalar-ne un altre a Taradell

l'estiu de 1996 (14/7/00)

- Incauten 8.000 pastilles d'éxtasi en el domicili d'un veí de Manlleu (21/7/00)

- Manlleu vol posar fre al tráfic de droga al voltant del bar La Lluna (28/7/00)

- Els vei'ns volen policía tot el dia ais pisos d'en García de Manlleu (25/9/00)

- Jutgen dos homes a qui van enxampar venent haixix a dos joves menors d'edat

de Torelló (6/10/00)

- Absolt un veí de Campdevánol que llogava immigrants "sense papers"

(6/10/00)

- Concentració d'uns 60 magrebins a Manlleu per l'agressió d'un policía

(13/10/00)

- S'apliquen les primeres mesures del pía de seguretat del barrí de PErm

(13/10/00)

- Jutgen tres joves acusats de vendré droga a la placa deis Mártirs de Vic

(1/12/00)

2.9. Noticies relacionades amb la sensibilització contra el racisme i les iniciatives

interculturals

El ventall és tan ríe i ampli com en els períodes anteriors: xerrades, cursos i jornades;

comissions i projectes; intercanvis; estudis i materials; impuls de rassociacionisme; i

altres dispositius municipals i cívics per promoure la convivencia, la integrado i la

interculturalitat. En l'apartat sobre els actors-protagonístes de les noticies s'aprecia la

freqüéncia en que apareixen diversos coHectius. En aquí ens limitem a incloure les

noticies seguint també el fil cronológic:
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- Eumo publica el primer métode de cátala per a nens nou vinguts (6/12/99)

- Manlleu creará un fórum per debatre els problemes deis immigrants (28/1/00)

- Obres de millora a la mesquita del carrer Sant Francesc a Vic (7-4-00)

- Un projecte per frenar la immigració (10-4-00)

- Manlleu enceta un cicle de xerrades sobre escola i immigració (20/4/00)

- UGT i un sindicat del Marroc s'uneixen per guanyar afiliado (12/5/00)

- L'any passat el CITE va atendré a Manlleu 56% mes d'estrangers (26/5/00)

- El Pía Estratégic proposa actuar directament en immigració (29/5/00)

- Els immigrants negres que viuen a Osona constituirán una associació (9/6/00)

- Els técnics ja estudien com fer un casal d'avis a 1'edifici del Balines (19-6-00)

- El consorci oferirá mes cursos de cátala a Osona ais immigrants (30/6/00)

- Maragall proposa fer a Manlleu i Vic un pía pilot sobre immigració (21/7/00)

- Un estudi demana repartir l'alumnat immigrant per evitar les escoles gueto

(25/8/00)

- Neix una associació que agrupará els subsahanans per promoure la integració a

Osona (4/9700)

- Una festa per fomentar el coneixement de les dues cultures (4/9/00)

- Inauguració a Vic de l'Associació de Subsahanans d'Osona (15/9/00)

- Manlleu, pioner en un projecte pedagógic per a immigrants (6/10/00)

- La Llei d'Estrangeria dissabte a Manlleu (27/10700)

- L'Ajuntament de Manlleu crea una comissió especial per tractar temes

d'immigració (6/11/00)

- Jornades de formació d'interculturalitat a Manlleu (10/11/00)

- Aquest dissabte, celebració del mes del Ramada a Manlleu (24/11/00)

- Dotze municipis d'Osona firmen un conveni per ajudar els immigrants

(11/12/00).
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Annex 3: Taules de dades de I'alumnat d'educació infantil i

primaria. Curs 1997-1998 fins al curs 2001-02 facultades per

l'Ajuntament de Vic.



Annex 3: Taules de dades de I'alumnat d'educado infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESÁLVMNES CURS 1997/1998
EDVCACIÓ INFANTIL

Annex 3.1

CEIP Guillem-Sant Miquel

CEIP Andersen-Balmes

CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial

Pare Coll

Sagrat Cor

St. Miquel

Sta. Caterina

Total

P3

Alumnes

Total

36

38

43

8

6

52

50

50

50

19

352

100

Autóc.

31

38

40

5

6

52

47

50

47

15

331

94,03

Estran

5

0

3

3

0

0

3

0

3

4

21

5,966

%

autóc

86,111

100

93,023

62,5

100

100

94

100

94

78,947

estran

13,889

0

6,9767

37,5

0

0

6

0

6

21,053

P4

Alumnes

Total

35

36

50

7

10

49

49

43

51

16

346

100

Autóc.

28

31

49

6

10

49

47

43

50

14

32?

94,51

Estran

7

5

1

1

0

0

2

0

1

2

19

5,491

%

autóc

80

86,111

98

85,714

100

100

95,918

100

98,039

87,5

estran

20

13,889

2

14,286

0

0

4,0816

0

1,9608

12,5

P5

Total

42

37

49

11

9

51

48

50

52

24

373

100

Alumnes

Autóc.

33

31

49

10

9

51

47

50

51

22

353

94,64

Estran

9

6

0

1

0

0

1

0

1

2

20

5,362

%

autóc

78,571

83,784

100

90,909

100

100

97,917

100

98,077

91,667

estran

21,429

16,216

0

9,0909

0

0

2,0833

0

1,9231

8,3333
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Annex 3: Taules de dades de Palumnat d'educado infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 1997/1998
EDUCACIÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel

CEIP Andersen-Balmes

CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial

Pare Coll

Sagraí Cor

St. Miquel

Sta. Caterina

Total

Ir

Alumnes

Total

44

37

49

9

9

51

49

45

51

11

355

106

Autóc.

35

28

46

7

8

51

49

45

49

8

326

91,83

Estran

9

9

3

2

1

0

0

0

2

3

29

8,169

%

autóc

79,545

75,676

93,878

77,778

88,889

100

100

100

96,078

72,727

estran

20,455

24,324

6,1224

22,222

11,111

0

0

0

3,9216

27,273

2n

Alumnes

Total

41

36

49

12

5

45

44

49

48

13

342

100

Autóc.

32

30

44

6

5

45

4i

49

48

7

30?
89,77

Estran

9

6

5

6

0

0

3

0

0

6

35

19,23

%

autóc

78,049

83,333

89,796

50

100

100

93,182

100

100

53,846

estran

21,951

16,667

10,204

50

0

0

6,8182

0

0

46,154

3r

Total

36

39

46

10

8

55

46

51

51

18

366

106

Alumnes

Autóc.

28

34

42

7

8

55

44

51

49

13

331
91,94

Estran

8

5

4

3

0

0

2

0

2

5

29

8,056

%

autóc

77,778

87,179

91,304

70

100

100

95,652

100

96,078

72,222

estran

22,222

12,821

8,6957

30

0

0

4,3478

0

3,9216

27,778
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Annex 3.3

CEIP Guillem-Sant Miquel

CEIP Andersen-Balmes

CEIP Dr. Salarich

CEIP Montsenv

CEIP Sentfores

Escorial

Pare Coll

Sagrat Cor

St. Miqud

Sta. Caterina

Total

4rt

Alumnes

Total

39

36

50

8

9

56

54

56

54

22

384

100

Autóc.

31

31

48

6

9

56

53

56

54

21

365

95,05

Estran

8

5
2

2

0

0

1

0

0

1

19

4,948

%

autóc

79,487

86,111

96

75

100

100

98,148

100

100

95,455

estran

20,513

13,889

4

25

0

0

1,8519

0

0

4,5455

5é

Alumnes

Total

39

36

49

7

0

53

59

53

50

19

365

100

Autóc.

34

31

44

7

0

53

57

53

50

13

342

93,7

Estran

5

5
5

0

0

0

2

0

0

6

23

6,301

%

autóc

87,179

86,111

89,796

100

0

100

96,61

100

100

68,421

estran

12,821

13,889

10,204

0

0

0

3,3898

0

0

31,579

6é

Alumnes | %

Total

36

40

46

14
7

59

63

44

50

14

373

100

Autóc.

31

35
45

12

7

59

63

44

48

11

355

95,17

Estran

5

5

1

2

0

0

0

0

2
3

18

4,826

autóc

86,111

87,5

97,826

85,714

100

100

100

100

96

78,571

estran

13,889

12,5

2,1739

14,286

0

0

0

0

4

21,429
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Annex 3.4

DADESALUMNES CURS 1997/1998
ED. INFANTIL I PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes

CEIP Dr. Salarich
CEIP Montsenv

CEIP Sentfores

Total Publiques

Sscorial

Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertades

Total alumnes infantil

Total

113
111
142
26

25

417

152

147
143
153
59

654

Autóc.

92
100
138
21

25

376

152

141
143
148
51

635

Estran

21
11
4
5

0

41

0

6
0
5
8

19

total %

Autóc.

81,416
90,09

97,183
80,769

300

90,168

100

95,918
100

96,732
86,441

97,095\

infantil

Estran

18,584
9,9099
2,8169
19,231

0

10,904

0

4,0816
0

3,268
13,559

2,9921

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes

CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny
CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertades

Total alumnes primaria

Total

235
224
289
60
38

846

319
315
298
304
97

* * „

Autóc.

191
189

269

45
37

731

319
307
298
298
73

1295

Estran

44
35

20

15
1

115

0
8
0
6
24

38

total % primaria

Autóc.

81,277
84,375

93,08

75
97,368

Estran

18,723
15,625

6,9204

25
2,6316

86,40?\ 15,732

100
97,46
100

98,026
75,258

0
2,5397

0
1,9737
24,742

97,149\ 2,9344

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

iscorial

'are Coll

Sagrat Cor

SL Miquel
sta. Caterina

Total Concertades

TOTAL |

Total alumnes

Total

348 -
335
431
86

63

1263

471

462

441

457
156

Autóc.

283
289
407
66

62

1197

471

448

441

446
124

1987 \ 1930

3250
100

3037
93,446

Estran

65
46
24
20
1

156

0

14

0

11
32

57

213
6,5538

total %

Autóc.

81,322
86,269
94,432
76,744

98,413

87,648

100

96,97

100

97,593
79,487

97,131

Estran

18,678
13,731
5,5684
23,256

1,5873

14,092

0

3,0303

0

2,407
20,513

2,9534
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Annex 3: Taules de dades de ralumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes PAjuntament de Vic

DADESALUMNES CVRS 1997/1998
ED. INFANTIL I PRIMARIA

m=m=
CEIP GutHem- C B P CEIP Dr. C B P Montesny C S P Smtfore*
Sant Mpquel Anderaan- Salaricti

Balmei

100

M

n

10

10

Infantil ConctrikdH

11111
Esccrtsl PiraCei S»onrtCor SLMquel Sta. Cátedra

Primaria PúUlquw

C B P Guillam- CEIP C B P Or. C B P Monteen/ CEIP SenttwB»
Sant Míquet Andersen- Salarich

Balma*

Primtdi Concwi idn

Erará* FnCul
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Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facUitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 1998/1999
EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

P3

Alumnes

Total

43
43
50
9

9

52
51
51
52

24

384

100

Autóc.

43
43
50
9

9

52
50
50
48

20

374
97,4

Estran

0
0
0
0

0

0
1
1
4

4

10

2,604

%

autóc

100
100
100
100

100

100
98,039
98,039
92,308

83,333

estran

0
0
0
0

0

0
1,9608
1,9608
7,6923

16,667

P4

Total

35
38
41
10
8

52
51
50
54

13

352

100

Alumnes

Autóc.

30
38
40
7
7

52
50
50
50

9

333

94,6

Estran

5
0
1
3

1

0
1
0
4

4

19

5,398

%

autóc

85,714
100

97,561
70

87,5

100
98,039

100
92,593

69,231

estran

14,286
0

2,439
30

12,5

0
1,9608

0
7,4074

30,769

P5

Total

38
40
50
9
10

51
49
41
52
16

356

100

Alumnes

Autóc.

31
33
49
8

10

51
47
41
50

13

333
93,54

Estran

7
7
1
1

0

0
2
0
2

3

23
6,461

%

autóc

81,579
82,5
98

88,889

100

100
95,918

100
96,154

81,25

estran

18,421
17,5

2
11,111

0

0
4,0816

0
3,8462

18,75



Annex 3: Taules de dades de Palumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 1998/1999
EDUCACIÓ PRIMARIA

Annex 3.7

-

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

Ir

Alumnes

Total

39
34
50
15

12

51
50
51
53
25

386

106

Autóc.

31
30
50
14

12

51
49
51
52

23

363

95,53

Estran

8
4
0
1

0

0
1
0
1
2

V

4,474

%

autóc

79,487
88,235

100
93,333

100

100
98
100

98,113

92

estran

20,513
11,765

0
6,6667

0

0
2
0

1,8868

8

2n

Total

39
40
49
8

11

51
48
47
51

11

355

100

Alumnes

Autóc.

31
30
46
6

10

51
47
45
49
8

323
90,99

Estran

8
10
3
2

1

0
1
2
2
3

32

9,014

%

autóc

79,487
75

93,878
75

90,909

100
97,917
95,745
96,078
72,727

estran

20,513
25

6,1224
25

9,0909

0
2,0833
4,2553
3,9216

27,273

3r

Total

41
34
49
10

3

45
45
48
52

14

341

106

Alumnes

Autóc.

32
29
44
4

3

45
42
48
52

8

30?

90,03

Estran

9
5
5
6

0

0
3
0
0

6

34

9,971

%

autóc

78,049
85,294
89,796

40

100

100
93,333

100
100

57,143

estran

21,951
14,706
10,204

60

0

0
6,6667

0
0

42,857



Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

Annex 3.8

DADESALÜMNES CURS 1997/1998

EDUCACIÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total

4rt

Alumnes

Total

36
39

46

9

10

56

50
51

51

19

36?

100

Autóc.

28

35

41

7

10

56

47
51

49

14

338

92,1

Estran

8
4
5
2

0

0

3
0
2
5

29
7,902

%

autóc

77,778
89,744
89,13

77,778

100

100

94
100

96,078
73,684

estran

22,222
10,256
10,87

22,222

0

0

6
0

3,9216
26,316

5é

Total

42
37

50
6

7

54

56
56

55
23

386
100

Alumnes

Autóc.

34

32

48

4

7

54

54
56

54

21

364

94,3

Estran

8

5

2

2

0

0

2
0

I

2

22

5,699

%

autóc

80,952
86,486

96
66,667

100

100

96,429
100

98,182
91,304

estran

19,048
13,514

4

33,333

0

0

3,5714
0

1,8182
8,6957

6é

Alumnes

Total

40

37

48

4

0

51

59
55

56
21

371

100

Autóc.

35

30

43

4

0

51

57
53

55

14

342

92,18

Estran

5

7

5
0

0

0

2
2

1

7

29

7,81?

%

autóc

87,5
81,081
89,583

100

0

100

96,61
96,364
98,214
66,667

estran

12,5
18,919
10,417

0

0

0

3,3898
3,6364
1,7857

33,333



Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaria des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes PAjuntament de Vic

Annex 3.9

DÁDESALUMNES CURS 1998/1999
ED. INFANTIL I PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel

CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial

Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertades

Total alumnes infantil

Total

116
121
141
28
27

433

155

151
142
158
53

659

Autóc.

104
114
139
24

26

407

155
147
141
148
42

633

Estran

12
7
2
4

1

26

0

4
1

10
11

26

total %

Autóc-

89,655
94,215
98,582
85,714

96,296

93,995

100

97,351
99,296
93,671

79,245

96,055

infantil

Estran

10,345
5,7851
1,4184
14,286

3,7037

6,3SS2

0
2,649

0,7042
6,3291
20,755

4,1074

CEIP Guillem-Sant Miqueí
CEIP Andersen-Balmes

CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny
CEIP Sentfores

Total Publiques

íscorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertades

Total alumnes primaria

Total

237
221

292
52
43

845

308
308
308
318
113

1355

Autóo.

191
186

272
39
42

730

308
296
304
311
88

1307

Estran

46
35

20

13
1

115

0
12
4
7

25

4,

total %

Autóc.

80,591
84,163

93,151

75
97,674

86,391

100
96,104
98,701
97,799
77,876

96,458

ximaria

Estran

19,409
15,837

6,8493

25
2,3256

15,753

0
3,8961
1,2987
2,2013
22,124

3,6725

CEIP Guillem-Sant Miquel
2EIP Andersen-Balmes
2EW Dr. Salarich
DEIP Montseny

: E I P Sentfores

Total Publiques

isooriol

'are Coll

Sagrat Cor

St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertades

TOTAL

Total alumnes

Total

353
342
433
80

70
1278

463

459

450

476
166

2014

3292
100

Autóc.

295
300
411
63

68
1137

463

443

445

459
130

1940

3077
93,469

Estran

58
42
22
17

2
141

0

16
5

17
36

74

215
6,531

total %

Autóc.

83,569
87,719
94,919
78,75

97,143

88,967

100

96,514

98,889

96,429
78,313

96,326

Estran

16,431
12,281
5,0808
21,25

2,8571

12,40}

0

3,4858

1,1111

3,5714
21,687

3,8144



Annex 3.10
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaría des de) curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 1998/1999
ED. INFANTIL I PRIMARIA

Infantil Publiques

CSPGuiliem- CBP
Sant Miquel Andonon-

Balme*

CaPDr.
Salarlch

CBP Montseny CBP Sentforw

Infantil Conctrtadm

•
SagratCor St Miguel Sta. Catarina

KM

260

300

160

100

w

Primaria Publiques

1
CEIP Guillanv

Sant Míquel Ai

1 & rüii
CEIP CEIP O. CBP MonHeoy CEIP Sentforst
denen- 3*larich

Jaimes

HAllUclDlM BblMpMl 1

360

n

na

no

1 H

10B

M

Primiiii Cone*rtadn

I I I I
EKSXWI Pare Coll Sagiat Cor St Miquel Sta. Caietina

|O«ui¡mn d m r « i I



Annex 3: Taules de dades de I'alumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

Annex 3.11

DADESALUMNES CURS 1999/2000
EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP Guilíem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

P3

Alumnes

Total

38
40
50
8

11

51
42
51
44

19

354

100

Autóc.

31
33
43
4

11

46
37
44
40

14

303

85,59

Estran

7
7
7
4

0

5
5
7
4

5

51

14,41

%

autóc

81,579
82,5
86
50

100

90,196
88,095
86,275
90,909

73,684

estran

18,421
17,5
14
50

0

9,8039
11,905
13,725
9,0909
26,316

P4

Alumnes

Total

43
42
51
10

9

52
52
50
50

23

382

100

Autóc.

38
38
46
7

9

47
47
45
46

19

342

89,53

Estran

5
4
5
3

0

5
5
5
4

4

40

10,47

%

autóc

88,372
90,476
90,196

70

100

90,385
90,385

90
92

82,609

estran

11,628
9,5238
9,8039

30

0

9,6154
9,6154

10
8

17,391

P5

Alumnes

Total

37
39
44
11

8

54
52
50
56

12

363

100

Autóc.

32
32
41
5

7

48
49
45
52

8

319

87,88

Estran

5
7
3
6

1

6
3
5
4

4

44

12,12

%

autóc

86,486
82,051
93,182
45,455

87,5

88,889
94,231

90
92,857
66,667

estran

13,514
17,949
6,8182
54,545

12,5

11,111
5,7692

10
7,1429

33,333

P3

=1=1=1=1=1=1=1=1=1=1
3 so

BSeritó



Annex 3.12
Annex 3: Taules de dades de Falumnat d'educado infantil i primaría des del curs 1997-98
flns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADES ALUMNES CURS 1999/2000
EDUCACÍÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

Ir

Alumnes

Total

37
39
50
7

11

54
52
45
53

18

366

100

Autóc.

28
32
49
5

11

48
48
43
51
14

329
89,89

Estran

9
7
1
2
0

6
4
2
2
4

37

10,11

%

autóc

75,676
82,051

98
71,429

100

88,889
92,308
95,556
96,226

77,778

estran

24,324
17,949

2
28,571

0

11,111
7,6923
4,4444
3,7736

22,222

2n

Alumnes

Total

38
39
48
16

14

50
50
50
53

24

382

100

Autóc.

30
33
47
11

14

48
47
49
52

23

354

92,6?

Estran

8
6
1
5

0

2
3
1
I

I

28

7,33

%

autóc

78,947
84,615
97,917
68,75

100

96
94
98

98,113

95,833

estran

21,053
15,385
2,0833
31,25

0

4
6
2

1,8868

4,1667

3r

Alumnes fl %

Total

40
39
51
7

8

51
52
50
51

11

366

106

Autóc.

31
30
46
5

8

50
50
46
49
8

323

89,72

Estran f autóc

9
9
5
2

0

1
2
4
2
3

31

10,28

11,5
76,923
90,196
71,429

100

98,039
96,154

92
96,078
72,727

estran

22,5
23,077
9,8039
28,571

0

1,9608
3,8462

8
3,9216

27,273



Armes 3.13
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADES ÁLUMNES CURS 1999/2000
EDUCACIÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

4rt

Alumnes

Total

41
36
49
9

2

48
48
50
50

13

346

100

Autóc.

31
30
45
2

2

41
45
47
50

7

300
86,71

Estran

10
6
4
7

0

7
3
3
0
6

46

13,29

%

autóc

75,61
83,333
91,837
22,222

100

85,417
93,75

94
100

53,846

estran

24,39
16,667
8,1633
77,778

0

14,583
6,25

6
0

46,154

5é

Alumnes

Total

36
37
48
11
10

56
52
51
53

23

37?

100

Autóc.

27
31
42
5

10

55
50
49
50

16

335

88,86

Estran

9
6
6
6
0

1
2
2
3

7

42

11,14

%

autóc

75
83,784
87,5

45,455

100

98,214
96,154
96,078
94,34

69,565

estran

25
16,216
12,5

54,545

0

1,7857
3,8462
3,9216
5,6604

30,435

6é

Alumnes | %

Total

43
38
49
8

7

60
56
56
54

23

394

100

Autóc.

32
29
47
4

7

59
54
56
54

21

363

92,13

n
Estran | autóc11

9
2
4

0

1
2
0
0
2

31

7,868

74,419
76,316
95,918

50

100

98,333
96,429

100
100

91,304

estran

25,581
23,684
4,0816

50

0

1,6667
3,5714

0
0

8,6957



Annex3.14
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
flns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 1999/2000
ESO

ÍES VIC
GES CALLIS
SANT MIQUEL
ESCORIAL
SAGRAT COR

PARE COLL

Total

Ir

Alumnes

Total

87
80
62
61
85

87

462

100

Autóc.

79
73
57
58
75

83

425

91,99

Estran

8
7
5
3
10

4

37

8,009

%

autóc

90,805
91,25

91,935
95,082
88,235

95,402

estran

9,1954
8,75

8,0645
4,918
11,765

4,5977

2n

Alumnes

Total

91
83
55
63
79

86

457

100

Autóc.

81
74
52
62
75

82

426

93,22

Estran

10
9
3
1
4

4

31

6,783

%

autóc

89,011
89,157
94,545
98,413
94,937

95,349

estran

10,989
10,843
5,4545
1,5873
5,0633

4,6512



Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

Annex 3.15

DADESALUMNES CURS 1999/2000
ESO

E S VIC
E S CALLÍS
SANT MIQUEL
ESCORIAL
SAGRAT COR

PARE COLL

Total

3r

Alumnes | %

Total

115
85
62
61
91

98

512

100

Autóc.

106
76
58
57
86

92

475

92,77

Estran

9
9
4
4
5

6

3?
7,22?

autóc

92,174
89,412
93,548
93,443
94,505

93,878

estran

7,8261
10,588
6,4516
6,5574
5,4945

6,1224

4rt

Alumnes | %

Total

114
99
65
60
98

82

518

100

Autóc.

107
94
64
59
96

81

501
96,72

Estran \ autóc

7
5
1
1
2

1

1?

3,282

93,86
94,949
98,462
98,333
97,959

98,78

estran

6,1404
5,0505
1,5385
1,6667
2,0408

1,2195



Annex 3: Taules de dades de Palumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

Annex 3.16

DADES ALUMNES CURS 1999/2000
ED. INFANTIL I PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial

PareColl

SagratCor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertada

Total alumnes infantil

Total

118
121
145
29

28

441

157

146

151
150
54

658

Autóc.

101
103
130
16

27

377

141

133

134
138
41

Estran

17
18
15
13

. 1

64

16

13

17
12
13

587 \ 71

total % infantil

Autóc.

85,593
85,124
89,655
55,172

96,429

85,488

89,809

91,096

88,742
92

75,926

89f21

Estran

14,407
14,876
10,345
44,828

3,5714

16,976

10,191

8,9041

11,258
' 8

24,074

12,095

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
3EIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial
Pare Coll
SagratCor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertajes

Total alumnes primaria

Total

235
228
295

58

52

868

319
310
302
314
112

1357

Autóc.

179
185
276

32

52

724

301
294
290
306
89

1280 |

Estran

56
43
19

26

0

144

18
16
12
8
23
»

total % primaria

Autóc.

76,17
81,14

93,559

55,172

100

Estran

23,83
18,86

6,4407

44,828

0

83,4l\ 19,89

94,357
94,839
96,026
97,452
79,464

5,6426
5,1613
3,9735
2,5478
20.536

94,324 6,0156

~ \

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial
5areColl

iagratCor
it. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertades

TOTAL

Total alumnes

Total

353
349
440

87

80

1309

476

456

453
464
166

2015

3324

100

Autóc.

280
288
406

48

79

Estran

73
61
34

39

1

I¡01 | 208

442

427

424
444
130

34

29

29
20
36

1867 \ 148

2968

89,29

356

10,71

total %

Autóc.

79,32
82,521
92,273

55,172

98,75

84,11

92,857

93,64

93,598
95,69

78,313

92,655

Estran

20,68
17,479
7,7273

44,828

1,25

18,892

7,1429

6,3596

6,4018
4,3103
21,687

7,9272



Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 1999/2000
ED. INFANTIL I PRIMARIA

Annex 3.17

m 1 i
i-i

11
a D--

Inlinll l Concartadn

Escorial PareColl SagratCor S I Miquel Sta. Catarina

Primarla PúMIqu**

I
CHP Guillem- CEIP CEIP Dr, COP CEIP Sentfore»
Sant Miquel Andonen- Sabrich Montseny

Barme*

GAutóctons Dlmmigrants

Prttntffa ConewudM

Eicoríal PamColl SagratCor St Miquel Sta. Catarina



Annex 3.18
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DADES ALVMNES CURS 2000/2001
EDUCACIÓ INFANTIL

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

P3

Alumnes

Total

49
43
50
11

0

46
48
51
37

17

352

106

Autóc.

43
36
43
6
0

40
41
44
32

11

296

84,09

Estran

6
7
7
5
0

6
7
7
5

6

56

15,91

%

autóc

87,755
83,721

86
54,545

0

86,957
85,417
86,275
86,486

64f706

estran

12,245
16,279

14
45,455

0

13,043
14,583
13,725
13,514

35,294

P4

Alumnes

Total

42
40
50
12

0

48
40
51
47

20

350

100

Autóc.

36
33
45
4

0

42
36
44
41

15

296

84,57

Estran

6
7
5
8

0

6
4
7
6

5

54

15,43

%

autóc

85,714
82,5
90

33,333

0

87,5
90

86,275
87,234

75

estran

14,286
17,5
10

66,667

0

12,5
10

13,725
12,766

25

P5

Alumnes | %

Total

45
43
50
11

0

51
50
52
51

25

378

106

Autóc.

40
38
45
7

0

46
46
47
48

18

335

88,62

Estran | autóc

5
5
5
4

0

5
4
5
3

7

43
11,38

88,889
88,372

90
63,636

0

90,196
92

90,385
94,118

72

estran

11,111
11,628

10
36,364

0

9,8039
8

9,6154
5,8824

28

120
100
so
60
40
20
0

P3

s s

o

i I

• Autóctona • Immigranls

120
100
60
60
40
20

P4

1=1=11=1=1=1=1=

•Autóctona Qlmmigrants

PS

60
40 4 - 1=1=1=1

3 B I
* 1 í

8 8

O Autóctona BlmmigranS



Annes 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i prímária des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes rAjuntament de Vic

DADESALUMNES CURS 2000/2001
EDUCACIÓ PRIMARIA

Annex3.19

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

Ir

Alumnes

Total

42
40
47
10

0

54
51
52
54

12

362

106

Autóc.

34
32
45
4

0

48
46
49
49

6

313

86,46

Estran

8
8
2
6

0

6
5
3
5

6

49

13,54

%

autóc

80,952
80

95,745
40

0

88,889
90,196
94,231
90,741

50

estran

19,048
20

4,2553
60

0

11,111
9,8039
5,7692
9,2593

50

2n
n

Alumnes | %
Total

36
40
49
6

0

56
50
48
53

21

359

100

Autóc.

29
33
47
3

0

52
46
46
51

14

321

89,42

Estran I autóc

7
7
2
3

0

4
4
2
2

7

38

10,58

80,556
82,5

95,918
50

0

92,857
92

95,833
96,226

66,667

estran

19,444
17,5

4,0816
50

0

7,1429
8

4,1667
3,7736

33,333

3r

Alumnes \ %

Total

43
41
47
16

0

51
52.
52
53

22

371

106

Autóc.

34
34
46
9

0

51
48
52
52

22

348

92,31

i

Estran 1 autóc
9
7
1
7

0

0
4
0
1

0

29

7,692

79,07
82,927
97,872
56,25

0

100
92,308

100
98,113

100

estran

20,93
17,073
2,1277
43,75

0

0
7,6923

0
1,8868

0

II
3 5

' I ¡ i i

iDAutóctons D Immigrartts



Annex 3.20
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facultades pes l'Ajuntament de Vic

DÁDESÁLUMNES CURS 2000/2001
EDUCACIÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

4rt

Alumnes

Total

38
40
49
8
0

55
51
49
52

13

355

106

Autóc.

30
31
45
5

0

53
49
46
50

7

316

89,01

Estran

8
9
4
3

0

2
2
3
2

6

39

10,99

%

autóc

78,947
77,5

91,837
62,5

0

96,364
96,078
93,878
96,154

53,846

estran

21,053
22,5

8,1633
37,5

0

3,6364
3,9216
6,1224
3,8462

46,154

5é

Alumnes

Total

41
38
51
10

0

51
49
51
50

17

358

100

Autóc.

30
30
46
2

0

46
44
49
50

10

30?

85,75

Estran

11
8
5
8

0

5
5
2
0

7

51

14,25

%

autóc

73,171
78,947
90,196

20

0

90,196
89,796
96,078

100

58,824

estran

26,829
21,053
9,8039

80

0

9,8039
10,204
3,9216

0

41,176

6é

Alumnes | %

Total

41
34
49
15

0

58
54
52
55

26

384

106

Autóc.

33
29
43
8

0

58
52
50
52

17

342

89,06

Estran \ autóc

8
5
6
7

0

0
2
2
3

9

42

10,94

80,488
85,294
87,755
53,333

0

100
96,296
96,154
94,545

65,385

estran

19,512
14,706
12,245
46,667

0

0
3,7037
3,8462
5,4545

34,615



Anhex 3: Taules de dad es de Fajumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns ai curs 2001-02 facilitada pes l'Ájuntament de Vic

Annex 3.21

PAPES ALUMNES CURS 2000/2001
EP. INFANTIL I PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total PúbUqfies

Escorial

Pare Coll

SagratCor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertada

Total alumnes infantil

Total

136
126
150
34

0

446

145

138

154
135
62

• « ? *

Autóc.

119
107
133
17

0

376

128

123

135
121
44

551

Estran

17
19
17
17

0

70

17

15
19
14
18

83

tqtal % infantil

Autóc.

87,5
84,921
88,667

50

0

Estran

12,5
15,079
113333

50

0

84,305¡ 18,61?

88,276

89,13

87,662
89.63

70,968

11,724

10,87

12,338
10,37

29,032

86,909\ 15,064

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Sscorial
fare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertada

Total alumnes primaria

Tptal

241
233
292

65
0

83,

325
307
304
317
111

1364

Autóc.

190
189
272

31
0

682

308
285
292
304
76

1265

Estran

51
44

20

34

0

149

17
22
12
13
35

99

total % primaria

Autóc.

78,838
81,116

. 93,151

47,692

0

Estran

21,162
18,884
6,8493

52,308

0

82,07\\ 21,848

94,769
92,834
96,053
95,899
68,468

5,2308
7,1661
3,9474
4,1009
31,532

92,742\ 7,8261

J

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
:EIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total alumnes \ total %

Total

377
359
442

99

0

Autóc.

309
296
405

48

0

Estran

68
63
37

51

0

Autóc.

81,963
82,451
91,629

48,485

0

Estran

18,037
17,549
8,371

51,515

0

Total Publiques | 1277 \ 1058 | 219 || 82,85\ 20,699

Escorial

Pare Coll

Sagrat Cor
ít. Miquel
Sta. Caterina

470

445

458
452
173

436

408

427
425
120

34

37
31
27

53

92,766

91,685

93,231
94,027
69,364

7,234

8,3146

6,7686
5,9735
30,636

TotalConcertaées || 1998 \ 1816 \ 182 ¡ 90,89l\\ 10,022

TOTAL | 3275

100

2874

87,756

401

12,244



Annex 3.22
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

PAPES ALUMNES CURS 2000/2001
EP. INFANTIL I PRIMARIA

Infantil Publique»

III I
CBP Guillern- CEJP CEIP Dr. CEIP Montteny CEIP Sefitfows
Sant Míqud Andarwrt- Salarien

Bal me*

Eicorlal Pare Col! S«flrat Cor St Mkguel Sta. Caterine

•
CBPOutlIem- CBP CBPDt. CEIPMontseny CBPSwrtlofeí

Sant Mlqufll Andenan- Satarleh

Balms»

Pt*néri« Cocicatiadn

Escoria Para Coíl S ^ n l Cor St Miqwal SO. Catari



Annex 3.23
Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facultades pes l'Ajuntament de Vic

DÁDESALVMNES CURS 2001/2002
EDVCACIÓ INFANTIL

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

P3

Alumnes | %

Total

50

45

41
6

15

50

51

46

39

20

363

100

Autóc.

45
39

35
2

15

45

43
40

33

15

312

85,95

Estran

6

6

4

0

5

8

6

6

5

57

14,05

autóc

90

86,667
85,366
33,333

100

90

84,314
86,957
84,615

75

estran

10

13,333
14,634
66,667

0

10

15,686
13,043
15,385

25

P4

Alumnes | %

Total

48

50

51

12

13

45

48
52

40

18

577

100

Autóc.

41

42

42
6

12

39

42
44

35

10

313

83,02

Estran § autóc

7
8

9
6

1

6

6
8

5

8

64

16,98

85,417
84

82,353
50

92,308

86,667
87,5

84,615
87,5

55,556

estran

14,583
16

17,647
50

7,6923

13,333
12,5

15,385
12,5

44,444

P5

Total

45
43

50

8

5

48

43

51

48

23

364

100

Alumnes

Autóc.

39
34
45
0

5

41

40
44

42

15

305

83,79

Estran

6

9

5

8

0

7

3

7

6

8

59

16,21

autóc

86,667
79,07

90

0

100

85,417
93,023
86,275
87,5

65,217

'o

estran

13,333
20,93

10

100

0

14,583
6,9767
13,725

12,5

34,783



Annex 3: Taules de dades de I'alumnat d'educado infantil i primaria des del curs 1997-98
fins al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

Annex 3.24

DADES AWMNES CURS 2001/2002
EDUCACIÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

Ir

Alumnes f %

Total

46
47
49
11

9

52
51
52
54

23

394

100

Autóc.

39
42
44
5

8

45
45
47
50

17

342

86,8

Estran

7
5
5
6

1

7
6
5
4

6

52

13,2

autóc

84,783
89,362
89,796
45,455

88,889

86,538
88,235
90,385
92,593

73,913

estran

15,217
10,638
10,204
54,545

11,111

13,462
11,765
9,6154
7,4074

26,087

2n

Total

42
45
50
13

6

56
50
53
55

16

386

100

Alumnes

Autóc.

34
36
48
6

6

50
45
47
50

8

330

85,49

Estran

8
9
2
7

0

6
5
6
5

8

56

14,51

%

autóc

80,952
80
96

46,154

100

89,286
90

88,679
90,909

50

estran

19,048
20
4

53,846

0

10,714
10

11,321
9,0909

50

3r

Total

36
46
47
6

11

55
50
50
54

19

574

100

Alumnes

Autóc.

29
38
45
3

11

51
45
47
52

11

332
88,77

Estran

7
8
2
3

0

4
5
3
2

8

42

11,23

%

autóc

80,556
82,609
95,745

50

100

92,727
90
94

96,296

57,895

estran

19,444
17,391
4,2553

50

0

7,2727

10
6

3,7037

42,105

1=1=1=1=1=1=1=1=1=1

O Autóctona Olmmigrants



Annex 3.25
Annex 3: Taules de dades de Palumnat d'educaciÓ infantil i primaria des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes l'Ajuntament de Vic

DA DES ALUMNES CURS 2001/2002

EDUCACIÓ PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel

CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarien
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel

Sta. Caterina

Total

4rt

Alumnes

Total

44

45
50
13

11

54
54
51
51

22

395

100

Autóc.

35

39
49
5

11

53
51
50
50

21

364

92,15

Estran

9
6
1
8

0

1
3
1
1

1

31
7,848

%

autóc

79,545
86,667

98
38,462

100

98,148
94,444
98,039
98,039
95^455

estran

20,455

13,333
2

61,538

0

1,8519
5,5556
1,9608
1,9608

4,5455

5é

Alumnes

Total

42
44
51
10

8

54
50
50
53

14

376

100

Autóc.

34
36
44
6
7

52
47
47
50
7

330
87,7?

Estran

8

8
7
4
1

2
3
3
3

7

46

12,23

%

autóc

80,952

81,818
86,275

60

87,5

96,296
94
94

94,34

50

estran

19,048
18,182
13,725

40
12,5

3,7037
6
6

5,6604

50

6é

Alumnes

Total

44

44
51
10

2

51
52
50
51

19

374

100

Autóc.

32
33
45
2
2

46
45
47
49

11

312

83,42

Estran

12
11
6
8

0

5
7
3
2

8

62

16,58

%

autóc

72,727

75
88,235

20
100

90,196
86,538

94
96,078

57,895

estran

27,273
25

11,765
80
0

9,8039
13,462

6
3,9216

42,105



Annex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educado infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facultades pes l'Ajuntament de Vic

Annex 3.26

DADESALUMNES CURS 2001/2002
ED. INFANTIL I PRIMARIA

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich
CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial

Pare Coll

Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertadas

Total alumnes infantil

Total

143
138
142
26

33

482

143

142

149
127
61

622

Autoc.

125
115
122
8

32

402

125

125

128
110
40

528

Estran

18
23
20
18

1

80

1S

17

21
17
21

94

total %

Autóc.

87,413
83,333
85,915
30,769

96,97

83,402

87,413

88,028

85,906
86,614
65,574

84,887

infantil

Estran

12,587
16,667
14,085
69,231

3,0303

19,9

12,587

11,972

14,094
13,386
34,426

17,803

CEIP Guillem-Sant Miquel
CEIP Andersen-Balmes
CEIP Dr. Salarich

CEIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial
Pare Coll
Sagrat Cor
St. Miquel
Sta. Caterina

Total Concertajes

Total alumnes primaria

Total

254
271
298

63
47

..?f,
322
307
306
318
113

1366

Autóc.

203
224
275

27

45

774

297
278
285
301
75

1236

Estran

51
47
23

36

2

159

25
29
21
17
38

130

total % primaria

Autoc.

79,921
82,657
92,282

42,857

95,745

Estran

20,079
17,343
7,7181

57,143

4,2553

82,958\ 20,543

92,236
90,554
93,137
94,654
66,372

90,483

7,764
9,4463
6,8627
5,3459
33,628

10,518

~ \

J

-EEP Guillem-Sant Miquel
-EIP Andersen-Balmes
:EIP Dr. Salarich

3EIP Montseny

CEIP Sentfores

Total Publiques

Escorial

'are Coll

Sagrat Cor
St. Miquel
sta. Caterina

Total Concertades

TOTAL

%

Total alumnes

Total

397
409
440

89

80

Autóc.

328
339
397

35

77

1415 1 1176

465
449

455
445
174

422

403

413
411
115

1988 1 1764

3403

100

2940

86,394

Estran

69
70
43

54

3

239

43

46

42
34
59

224

463

13,606

total %

Autóc.

82,62
82,885
90,227

39,326

96,25

83,11

90,753

89,755

90,769
92,36

66,092

88,732

Estran

17,38
17,115
9,7727

60,674

3,75

20,323

9,2473

10,245

9,2308
7,6404
33,908

12,698



Annex 3.27
Annex 3; Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facilitades pes PAjuntament de Vic

PAPES ALÜMNES CURS 2001/2002
ED. INFANTIL I PRIMARIA

Infurtll Publique*

i|
CEIP Gulltom- CEIP CEJP Dr. CE1P Montwmy CBP S*ntfww

Sanl Miqual Andarían- Salarich
Bafrrws

100

w

N

to

20

Infinlll Conc»rtiiJ«

^m w^ MM • • ^m

1 •
1

Escorial Pare Coll Sagra! Cor St Mkjuoi St>. Catarina

Primaria PúMiqíiw

COP Guillem- CE!P CBP Dr. CSP Montteny CEIP SonBore»
Sant Miqusf Andertan- Salarích

Balmea

Primeria Connit idac

|

Escorial Pare Coll SagratCor St Miquel Sta. Caterina



Annex 3.28
Aonex 3: Taules de dades de l'alumnat d'educació infantil i primaría des del curs 1997-98
fíns al curs 2001-02 facultades pes l'Ajuntament de Vic

Totals de

L\utóctons

¡Immigrants

nens autoctons i immigrants en

Total

Concertada

Pública

Total

Concertada

Pública

1997-98 (1)

3054

1947

1107

186

30

156

la Publica

100%

63,75

36,25

100%

16,13

83,87

i la Concertada
1999-00 (2)

2968

1867

1101

356

148

208

100%

62,90

37,10

100%

41,57

58,43

2000-01 (3)

2874

1816

1058

401

182

219

100%

63,19

36,81

100%

45,39

54,61

2001-02 (4)

2940

1764

1176

463

224

239

100%

60

40

100%

48,38

51,62

Autoctons

Anys

D Concertada

• Pública

Immigrants

Anys
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Annex 4: Análisi de les entrevistes a les tutores de I'escola C-D.

Curs 1999-2000.



Aniiex 4.1

Annex 4:Graella d'análisi de les entrevistes a les tutores de Pescóla C-D. Curs 1999-2000

Proporció immigrants/

autóctons

Integrado de tots els

infants a I'escola

fusionada

Relació famílies

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

P3: 15 A i 6 I

3 marroquins 1

angoleny, 2

c astellañoparlants

d'Espanya

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

P 5 : 3 I 1 6 A

3 marroquins

Els repartiments a totes

les escoles de Vic per

mantenir la situació

actual (p.4)

Les famílies no entren a

í'aula. Fins a la porta

quan venen a buscar els

nens

(P-7)

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

P 5 : 3 I 1 5 A

"Hi ha alguns pares que

si que entenen que venir

a l'entrevista és una

norma de l'escola pero

hi ha altres casos que

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

Ir: -41 15 A

2 marroquins de pares

marroquins i dos

marroquins de

matrimoni mixt.

A la reunió general van

venir tots els pares

menys un de la meva

classe, per tant tot i que

podien haver demanat

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

21:31 18 A.

18:41 14 A.

Activitat d'acollida al

nou espais Presentado

ais alumnes de l'edifíci

(P-2)



Annex 4.2

Relació famílies

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

. . - . - • — •

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Fan entrevistes

personáis a cada una de

les famílies. Una reunió

de curs al setembre amb

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

son reacis a venir a les

entrevistes i es

conformen amb una

entrevista a peu dret"

(...) Fins i tot amb les

entrevistes de mares

magrebines que has fet

amb una intérpret i ho

has fet assegudes, aviat

está tot dit, perqué elles

es veu que no acaben

d'aterrar amb la situació

(P-2)

Atenció contradicció

amb com explica la

relació amb les famílies

en el dia a dia (p.2)

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

una reunió pels pares

marroquins no la van

demanar. (...)

"Aquests pares ni els

conec, teñen un nen

petit pero no se mlian

presentat mai" (p. 1)

La comunicado amb les

famílies d'aquí és mes

fácil. El pare d'un deis

al tres alumnes que té ja

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00



Annex 4.3

Relació famílies

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

tots els pares.

"Del tres que té a classe

només es pot entendre

amb una mare. El diáleg

no és fácil, no és fluid

peí tema de la llengua.

Ho has de dir molt a poc

a poc pero tot i aixó no

sé com ho viuen" (p.8)

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

"A P5 podría haver-hi

molta relació perqué els

acompanyen fins a la

porta pero no dominen

la llengua."

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

parla forca bé el castellá

i la mare l'entenc per

tant amb l'altre nen que

tinc sí que m'hi puc

comunicar, (p. 1)

Els pares autóctons

s'interessen mes. De

totes maneres el fet de

la barrera de la llengua

que per les dones que

son les mes que venen i

están molt menys

integrades amb la

llengua que els homes,

perqué es veuen obligats

a parlar mes i fins i tot

diría j que la compra la

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00



Annex 4.4

Relació famílies

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

-

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

fanells.. (p. 2)

Continua comentat que

la llengua Pot ser una

difícultat " Les mares

Tampoc és que tinguin

moltes ganes de

preguntar coses,

m'imagino que per a ells

el mestre ja ho fa bé o ja

hi teñen confianca. Ja es

refien d'ell i per tant no

venen a fer massa

consultes . Si fas una

entrevista normal a

vegades nec essites un

intérpret amb els que no

t'entenen, pero aixó

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00



Annex 4.5

Relació famílies

Característiques

immigrants

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

dificulta molt

l'intercanvi. (p.9)

Associa el fet de teñir

menys relació amb les

famílies amb el fet de

ser de doble línia, no

només al fet que les

famílies magribines es

comuniquin menys.

"El que potser sí és que

els nens magrebins

teñen un altre tipus de

valor si llavors aixó de

la murreria, d' amagar

coses i de dir mentides

...enganyar- te amb les

coses aixó ho fan molt

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00



Annex 4.6

Característiques

immigrants

Relacions entre infants

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Falten mes que els

autóctons (p, 1 i p. 9)

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

"Fora de l'escola no hi
ha relació. Peí que sé no
els conviden, per
exemple un nen
marroquí no convidará a
un nen cátala que vagi a

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

"(P 3)

" . . . Potser no han anat

ni a escola allá. Els hi

falten hábits és ciar, una

altra cosa és que ells a

casa están acostumats

que els peguin i llavors

ells aquí a repartir. Els

nens teñen el dret a que

ningú els pegui i a ser

respectats. Aleshores és

el mes difícil de

solucionar " (p 7).

"A nivell d'actituds, sí

que pensó que en

general, hi hagut alguns

nens conflictius d'allá

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00



Annex 4.7

Reforc,

Aprenentatges

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

"Hi ha una mestra

d'educació especial...

Deis tres nens árabs de

la classe hi van dos nens

árabs i un cátala."

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

diñar a casa seva, a
berenar o a jugar. Hi ha
com una barrera en
aixó". (p.8)

Pensava que els nens

d'aquí (Guillem) havien

d'anar molt millor que

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

que han vingut cap aquí.

Jo en tinc un

concretament que es

bastant conflictiu i que

domina bastant, provoca

situacions de

trencament, es creen

situacions agressives"

(p.3)

Atenció algún aspecte

relacionat amb el reforc

(buscar)

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00



Annex 4.8

Aprenentatges

Sortides

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

no pas aquests nens que

s'integraven de cop ,

pero no hi ha va haver

cap problema de

rebaixar nivells (p. 2)

Teñen molta facilitat per

la llengua (p.6)

"Ja sabem que d'aquests

nens menys el

Mohamed que els seus

pares son venedors del

mercat i están molt

integrats, menys aquest

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

" No li han fet

autorització de les

sortides". Si es fa alguna

activitat especial que se

surt de l'escola, ja no ve

aquesta nena". I és una

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

Els alumnes que teñen

mes dificultat els

treuen de Taula per

treballar de manera

individual en un lloc

mes tranquil, (p. 5)



Annex 4.9

Treball mestres

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Valora la importancia

del treball entre els

mestres dins del cicle

(P-9)

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

els altres no vindran a

natació

Ha canviat

l'organització en tota el

cicle d'infantil. Hi ha

mes reunions de cicle.

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

nena preciosa- Es una

nena que segueix

fantásticament bé amb

tot, que ningú diría que

perqué sigui magrebina,

d'accent ni de res, i en

canvi a casa seva teñen

aquesta cultura que la

dona ha de ser diferent i

per tant la nena també

és diferent, i no pot fer

les activitats que fa a lo

millor el germá. (p.l)

"A mi no m'agradaven

les escoles de doble

línia , justament perqué

és molt mes freda a

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

S'ha prioritzat molt el

treball deis paral-lels.

Máxima coordinació.

(p. 15).



Annex4.10

Treball mestres

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

.-- —

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

"Sí que ens ha canviat

perqué ha arribat gent

nova. S'ha anat fent de

mica en mica. No s'ha

notat de cop" (p.5)

ES valora el treball en

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

nivell de comunicació i

a mes comporta que

amb l'altra persona hi ha

d'haver una connexió. Si

tan en la feina com en

els valors que dones a

les coses, per molts

aspectes: que vulguis fer

el mateix, es que hem de

fer el mateix i som dues

persones diferents... Si

ja no lligues a nivell de

fer les programacions

poc podrás demanar que

després es faci el

mateix". (p.)

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

Treball igual en les

dues classes, perqué

els pares i els nens

vegin que fan el

mateix (p. 15)



Annex4.11

Agrupaments

d'alumnes

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Hi ha un preocupado

deis pares autóctons de

partir els grups

d'alumnes ja formats del

Guillem La solució pe

part de l'escola va ser

programar di ferents

tallers " Fem grups mes

reduíts perqué en els

diferents espais es

puguin trobar els amics
tt

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

paraHel com a positiu. "

Et pots ajudar molt, i

renovació a nivell de

cicle (p.5)

Hi ha una organització

pensada per barrejar els

infants de les dues

classe (p. 3) . Els criteris

que explicita la mestra

relacionats amb com

resolen 1' acti vitat peí

que fa a 1'actitud i el

taranná no peí que fa a

la capacitat

d'aprenentatge (p.4)

Les activitats son

rotatóries perqué els

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

Especifiquen alguns

criteris a lliora de

partir els grups (p.4)

Mirar si son iguals o

diferents de l'AB.



Annex 4.12

Treball d'aula

Treball d'aula

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

"Els pares els hi

preocupava que

perdessin la refació amb

els altres amics i ens

vam plantejar fer tallers

uns quants dies a la

setmana que es

poguessin trobar nens

de les dues classes"

(p.2)

Valora la importancia

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

nens es barregin mes.

La mestra explica la

relació amb la familia a

través de l'aprenentatge

de la lectura (aixó ja ho

feien abans, cada nen

segons el seu ritme pot

escollir el llibre entre

deu possibles). Amb les

famílies magrebines els

germans ajuden a la

lectura ais petits (p.12)

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

"El que nosaltres fem

tes dies a la setmana

grups lectors i aleshores

els nens van segons el

seu nivell. Aquests

grups son homogenis.

Vull dir que segons el

nivell, llegeixen i

després fem activitats

d'agrupaments que

aquesta els fem

heterogenis i mirem que

hi hagi de tots i les

altres només els fem els

de la classe" (p.4)

" Fan el treball com

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

Quan parlen del treball

d'aula passen a parlar

sobre agrupament

d'alumnes. Parlen de

diferents ritmes deis

aprenentatges deis

infants segons

l'expressió escrita, la

producció escrita i

després passen a

l'ordinador alió que

han escrit. (p. 5)

Explica activitats i



Annex 4.13

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

de poder fer grups mes

petits que el grup classe

per poder treballar

millor. Per aixó és

important disposar de

professorat (p2)

També es fan

desdoblaments una dia a

la setmana (p.2)

-

Grups flexibles de

matemátiques segons el

nivell (Abans aixó ja ho

feia 1'escola) p.3

Entrevista 1 mestra PS

C-D 16/3/00

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

tothom i cada nen

segueix segons les seves

possibilitats. La nena un

10 ho fa tot perfecte,

deis nens deis

matrimonis mixtes cap

problema, hi ha un nen

que li costa una mica

pero li costaría de totes

maneres perqué ell de

llenguatge no té cap

problema el que passa

és que a lo millor té

problemes de Iateralitat.

Gira les lletres i els

números una mica, pero

com li pot passar a

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

materials que fan

servir a geometría, (p.

5)



Annex4.14

Festes a l'escola

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

qualsevol altre no vol

dir que perqué sigui

magrebí li costi mes.

Els nens que comencen

de petits cree que teñen

les seves coses de la

seva cultura com les

mentides o fer trampes

pero per la resta poden

seguir perfectament.

Ara si arribes un de nou

(d'incorporació tardana)

cree que li costaría

bastant engegar. (p.7)

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

Celebren festes

tradicionals de la

cultural majoritária i



Annex 4.15

APA

Reí ación s cultures

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

No hi ha peres

marroquins a TAPA ni

al Consell Escolar. N'hi

havia hagut al Sant

Miquel

"En el moment que es

va parlar de la fiisió hi

va haver un-boom en el

que es deia vindran molt

moros del Sant Miquel"

pero ara la paraula

aquesta no ha sortit mai

mes, potser també

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

apronten algunes

converses per parlar de

diversitat cultural (p.

7)



Annex 4.16

Cultura infantil

Balan? fusió

Entrevista 1 mestra P3

C-D 10/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 8/3/00

Entrevista 1 mestra P5

C-D 16/3/00

perqué slia parlat mes

deis magrebins hi ha

aquesta paraula sembla

mes neutral " (p. 8)

Tots comparteixen

l'afecció peí

Gogos.(intercanvi,

conflictes, baralles,

negociado...) (p 9).

Entrevista 1 mestra Ir

C-D 10/3/00

Fa una valoració

personal de la fusió

(prové del Guillem)

(P-10)

Entrevista conjunta 2

mestres 2n C-D

8/3/00

Fa una valoració

personal de la fusió (1

de Sant Miquel i l'altra

del Guillem) (p. 3)
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Annex 5: Graella d'análisi de les entrevistes a les tutores de Pescóla A-B. Curs 1999-2000

Annex 5.1

Proporció

immigrants/

autóctons

Integració de tots els

infants a I'escola

fusionada

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

P3 A: 3 1/17 A

3 I: 1 magrebí i 2

castellanop arlants.

P4B;4I/16A.

4 I: 3 magrebins i 1

castellanop arlant.

"L'acollida l'hem fet

igual. L'únic que amb

aquests nens els costa

mes els hábits i les

normes d'escola. Ara

al segon trimestre s'hi

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

P5 A: 4 1/16 A.

P5B:3I/17A(p.l)

Els d'incorporado

tardana amb ajuda de

compensatoria per

adquirir una

vocabulari mínim

(p.2).

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

l rA :3 I /15A

"Trobo molt millor

que s'integrin hagi

que hi hagi mes

varietat perqué si ells

son majoria poden

anar mes a la seva"

(P-ll).

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

l rB:6I /14/

6 I: 3 gitanos i 3

magrebins (p. 1)

Amb els

d'incorporació

tardana el problema

de la comprensió de

[a llengua es viu com

una problemática.

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

2nA: 3 1/15 A.

31: 3 magrebins

2nB:4I/16A.

4 I: 1 gitana i 3

magrebins.

"Aquesta fusió

costará mes que

ranterior perqué en

['anterior els nens

eren del mateix estil i

íes famílies eren com



Annex 5.2

Integració de tots els

infants a Pescóla

fusionada

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

ha posat una mica!

(P-2)

"Alguns d'ells venien

molt desorientats. No

saben qué venen a fer

i a mes alguns no

t'entenen quan els hi

jarles. Ara al segon

rimestre nens que no

jarlaven ara s'han

lancat a parlar."

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Els nens s'adapten

molt rápidament i

s'acullen molt

sobretot les nenes

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

(p.2)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

les que teníem aquí

" Els problemes mes

grans amb els infants

son de relació,

d'acollida i de voler-

se integrar" (p.l)

"En aquesta escola

sempre han estat les

portes obertes, sense

imposicions, se saben

moure lliurement,

tothom sap el que fa.,

els nens del B. Han

d'aprendre aquesta

manera d'estar a

_



Annex 5.3

Relació famílies

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

(P-2)

"La mare la veus molt

poc. Es deixa veure

mes el pare" (p.3)

"No teñen els horaris

com nosaltres, no

se'ls acut que per

poder parlar amb la

mestra han de quedar

amb ella: per teléfon,

amb un paperet. Un

dia venen i llavors

volen parlar amb la

mestra ...Pensó que

en aquest sentit la

diferencia cultural es

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Es difícil. Costa teñir

contacte amb les

famílies.

Les entrevistes costen

molt.

"Les notes no saps si

arriben, i si la tornen

firmada no saps si

entenen el qué han de

fer" (p.2)

Es diferent que al

Balmes pero no la

consideren millor

Entrevista 1 mestra

:lr A-B 22/2/00

Poc contacte amb les

famílies magrebines.:

"I llavors pot passar

alguna anécdota de

mals entesos". (p.4)

No hi ha massa esforc

per les famílies

imrnigrants

d'assabentar-se de les

coses: ni magrebines,

ni gitanes (p. 4)

Entrevista 1 mestra

I r A-B 18/2/00

"Les famílies

autóctones venen

molt, aquesta escola

és molt oberta i els

pares venen molt i

demanen molt i

s'interessen

molt...Son ells els que

venen. En canvi amb

aquesta altres ets tu el

que has de tibar que

vinguin i quan hi ha

alguna cosa cal

insistir molt" (p.2)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

l'escola" (p.9)

Les famílies están

contentes. Amb les

d'aquí hi ha molta

comunicació, amb les

d'alláno. (p.2)

"Les famílies

magrebines no les

veig. Al Balmes les

podies empaitar a la

porta, aquí queda

lluny"(p.3)



Annex 5.4

Relació famíües

Relació famílies

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

nota", (p.4)

"Costa molt de fer-los

seure. Volen

¡'entrevista al

moment que a ells els

vabé"(p.l9)

*A r escola n'hem

comencat a parlar

jeró encara no hem

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

"Es mes fácil la

relació entre la gent

que hem viscut la

mateixa cultura tant a

nivell de nens com de

pares. Ja és difícil que

et vinguin i quan et

venen és difícil

perqué t'entenguin i

després perqué ho

practiquin. És un

esforc" (p.9)

Els pares autóctons

están mes acostumats

a concertar cita

Entrevista 1 mestra

I r A-B 22/2/00

"Amb els pares del

Mohamed hi vaig

parlar ahir gairebé per

oasualitat perqué van

venir." (p, 4)

'Quan fem una

entrevista amb pares

magrebins t'escolten

Entrevista 1 mestra

I r A-B 18/2/00

Abans era una escola

molt familiar i teníem

els pares aquí en tot

moment i ara si vols

quedar amb els pares

has de planificar mes"

(P-3)

'Quan els citem a les

entrevistes acaben

venint pero costa

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Els nens no donen

problemes. Les

famílies haurien de

teñir mes voluntat

d'integració (p.5)

In principi les

'amílies de l'A. eren

molt reticents miraven



Annex 5.5

Relació famílies

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

quedat en res en

concret. Primer vam

pensar de fer una

reunió per a ella amb

la traductora de

rajuntament pero

després vam pensar

que potser aquesta

opció era molt

cómoda per a ells.

Hem pensat que a

mida que es

matriculin explicar-

os hi les normes"

(P-20)

'Abans de fer la fusió

els pares autóctons

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

mentre que els pares

magrebins volen que

els atenguis al

moment.

"Les mares no venen.

AI Balmes venien a

peu i no havien de

donar explicacions

pero ara han de donar

explicacions perqué a

[es mares no les

deixen venir" (p.10)

Entrevista 1 mestra

I r A-B 22/2/00

pero es distreuen per

qualsevol cosa, hi ha

difícultat amb ol

llenguatge".

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

molt. Ho has d'anar

demanant molt Quan

eren al Balmes allá hi

anaven mes perqué ho

tenien a prop i aquí

els costa mes." (p.13)

"Les famílies d'aquí

suposo que están

resignades. Estaven a

l'expectativa del qué

passava, pero ara que

veuen que la cosa ha

funcional están tots

mes relaxats." (p.14)

'El canal escrit els

costa molt. 'hi has de

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

qui tindria de tutors a

segon (si del A o del

B).

De les famílies

magribines no en

sabem res. No tenim

contacte amb ells, no

els veiem (p.8)

Amb les famílies

magribins pensen que

ells s'han d'adaptar i

'escola ha de trabar

cañáis (p.10)



Annex 5.6

Reía ció fa mili es

Relació famílies

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

estaven preocupáis

per si vindrien molts

nens magrebins

perqué fins a aquel]

moment no n'hi havia

cap." (p. 20)

Un cop feta la fusió

els pares s'han

animat i han vist que

era positiu. Ara el que

mes els preocupa és

que si teñen els seus

filis en algún grup

que s'ha de fusionar

s'han de partir el grup

(p-20)

'Les famílies

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

dedicar molí" (p.16)

"Algunes famílies

que han marxat (el

nombre han estat

poques) les raons que

diuen és que

s'estimen mes portar-

los a una escola que

facin tota

.'escolarització

obligatoria" (p.15)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00



Annex 5.7

Característiques

immigrants

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

magrebines

s'estimarien mes anar

totes al mateix lloc,

per ells és mes

cómode tenir-ho al

costa de casa. Aixó de

venir amb autobús no

cree que els agradi

massa"(p.21)

"Els costa els hábits.

Jo en tinc un que

encara no porta la

)ata. Els papers que

els poses a la maleta

no saps si els
-i

legeixen. A les

excursions no saps

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

"L'assisténcia no és

tan regular. Potser

teñen la mentalitat

que així tan petits no

cal anar a Tescola.

Aixó passava igual al

Balmes".(p.2)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

"Els gitanos els trobo

una mica lents, una

mica gandulets" (p.7)

¡Els magrebins) "No

jarticipen tots. El que

)assa és que a aquesta

*ent els costa mes

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Els que venen d'allá

baix es tiren per térra,

[a manera de moure's

és diferent, els d'aquí

a classe saben

treballar sois i els

altres no" (p.7)



Annex 5.8

Característiques

immigrants

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

mai si vindran o no, si

portaran el diñar o no

"(p.2)

"Abans quan només

tenies nens catalans

amb aixó no havies

d'incidirtant".

"La mare en general

no porta cotxe, els

pares treballen i fan

un horari molt ampli.

També és veritat que

una mare catalana que

no tingues cotxe

vindria amb autobús

)eró elles... (p.5)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

expressar-se, els

altres son mes

espontanis"(p.l4)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Teñen mes el costum

d'espiar"(p.7)



Annex 5.9

Caracterís tiques

immigrants

Caracterís tiques

immigrants

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"Son nens que están

molta estona al carrer.

Suposo que viuen en

pisos molts petits i

viu molta gent en un

pis."(p.5)

"Son nens que teñen

un nivell cultural

diferent al nostre pero

no mostren signes que

mal visquin. Teñen

iins hábits i unes

normes diferents pero

no son nens de

"amílies

desestructurades o

maltractats" (p.6)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

"I de cara a la

integrado plena son

nens que no es

queden a menj ador.

Deixen de fer unes

activitats que els

altres nens fan cada

día i es perden les

relacions mes lliures i

mes informals"(p.3).

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Nens que es queden a

diñar: 15 A i 1

magrebí. Deis 3 que

no: 2 magrebins 1

autócton. (p. 1)

"Els que no es queden

a diñar els hi falta

aqüestes hores al

migdia de compartir

amb els altres i sí que

es nota una mica"

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Nens que es queden a

diñar: 13 A. 1 M.

Deis que no: 3

gitanos, 2 magrebins,

1 autóctona, (p.10)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Amb els que no es

queden a diñar els hi

fa perdre coses que

fem a 1'escola. Per

exemple el dia de la

solidaritat que vam

fer danses. Les

activitats que fem a

es extraescolars els

aniria bé pero no s'hi

pot fer res" (p.6)



Annex 5.10

Característiques

¡mmigrants

Característiques

immigrants

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"Teñen un desfici per

jugar. Quan els fas

seure, ja están

asseguts una estona,

pero només pensen en

anarajugar". (p.10)

"Els has d'explicar

que les coses de

['escola no se les

Doden emportar. Si et

descuides de seguida

cap a la butxaca, de la

)utxaca a la maleta i

de la maleta cap a

casa." (p. 10)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

(P-2)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00



Annex 5.11

Característiques

immigrants

Relacions entre

infants

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"Per exemple la

plastilina els encanta.

D'altra banda veus els

nens autóctons que

els és igual la

plastilina, els

playmobils, com tot

el que hi pugui haver

a la caseta." (p.10)

"Hi ha problemes de

comunicació pero deu

n'hi do el que

s'entenen." (p. 7)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

"El problema és quan

volen comencar a

parlar i no poden!

(P-2)

Al pati entre els

mateixos els hi surt

espontániament (p.4)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

AI pati les relacions

son mes lliures, per

afinitats, per jocs

(P-7)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Els nens de la classe

es respecten. Tots

teñen els seus amics i

a vegades juguen els

d'aquí i els d'allá ,

?eró hi ha respecte.

(P-3)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00



Annex 5.12

Relacions entre

infants

Relacions entre

infants

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"Están en un procés

de descoberta. La

relació no s'establirá

ñns mes endavant,

per tant van canviant

moltM(p.l5).

"Al pati es barregen

molt"(p.l5)

'A vegades veus un

nen magrebí i una

cátala jugant. Potser

entre ells no

s'entenen pero es

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

"El que valoro en les

relacions del grup és

que quan jo dic

aquest, aquest i

aquest fareu aquest

joc o treballareu

plegats ningú no digui

'amb aquest no' i aixó

sí que no es dona.

Dones ja en tinc

prou"(p.l2)

'Com que la qüestió

verbal no está resolta,

de vegades volen

entrar a un grup i els

li costa perqué la

Entrevista 1 mestra

I r A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

I r A-B 18/2/00

Es barregen molt a la

classe per que es fan

molts agrupaments

diferents a l'hora de

treballar (p.3)

Fora de Pescóla,

encara no es barregen

s'agrupen mes per

cultures (p.ll)

"AI pati es barregen

forca. Depén del joc

quejuguen"(p.l2)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Els grups deis dos

edifícis encara no es

barregen" (p.l)

"Hi ha nens que els hi

ha anat molt bé está

en una escola amb

mes moguda amb mes

gent, perqué s'han

obert (els exemples

son del Balmes

)"(P-4).

'L'altre dia al pati

encara jugaven

3almes contra

Andersen . Quan

'escola ja no hi sigui,



Annex 5.13

Reforc

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

comuniquen. També

és cert que si hi ha

nens magrebins teñen

mes tendencia a anar

amb els magrebins."

(p.15)

'A aquesta edat la

mestra d'Educació

especial ve a Paula a

*er observacions, pero

a aquesta edat no pots

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-I

22/2/00

seva manera de

relacionar-se és

diferent (...) De

vegades quan

s'apropen, els

autóctons s'ho preñen

com que ve a

molestar i l'altre vol

¡ugar pero a la seva

manera" (p.12)

S'intenta dins de

'aula
7ora problemes de

lengua

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

'Només hi ha un que

surti de la classe, que

és el Jan que té

jroblemes de parla i

va amb la logopeda 3

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

'Dos matins a la

setmana ve la mestra

d'educació especial i

agafa els tres o quatre

nens que van mes

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

aixó canviar" (p.7)

'Si podem tendim a

"er-lo dins de la

classe"

'La Dolors es cuida
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Reforc

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

donar res per

sentenciat" (p.5)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

hores i dues amb la

mestra de suport" (p.

3)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

endarrerits, que no

son pas magrebins,

nens amb dificultat.

Durant una hora

treballen lectura i

aquells aspectes que

els falla una mica de

Ilengua."(p.3-4)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

d'un grup i treballa el

seu nivell" (p.4) (en

les observacions que

se'n cuida deis nens

magrebins que es

considera que van

mes retardáis al taller

de llengua i a la

lectura )

"Es fan 7-8 hores a la

setmana quan fem

tallers lectura .

Surten una mitja hora

ên les observacions

s'evidencia que els

nens magrebins que

es considera que van
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Aprenentatges

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Diferencies entre

magrebins i

autóctons: "la Grafía,

[a comprensió, les

vivéncies son mes

imitáis (p. 4)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

"Aquests nens ja

venien fusionats e

P5.Amb ells ja pots

anar seguint perqué

de coneixements van

)é. Pero ais

magrebins els falta

una mica de

vocabulari. Les

necessitat son

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

mes lents surten les

hores de taller de

llengua, i la mitja

hora de lectura que

segons l'horari fan

cada dia)Entre les

dues classe son 6.

"Amb el

d'incorporació

tardaría, sia mes a

mes abans no han

anat a 1'escola hi ha

)roblemes de llengua

de comprensió de

conceptes que costen

mes d'entendre."



Armes 5.16

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

diferents, els altres

nens teñen moltes

vivéncies.

molt amb

Es diferent'

"Els nens

llegeixen

agafat la

Surten

la familia.

'(p.i)

magrebins

bé, han

mecánica.

Potser els falta

vocabulari,

d'explicar

mes pero

bé."(p.4)

i els has

una mica

llegeixen

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

Aquí nens que potser

eren bon en el Balmes

en un grup 12 o 7,8

eren magrebins aquí

son normalets , ara

s'ha d'esforcar, abans

no s'havia esforcat

(P-3)

"Intentem no baixar

nivell, Tibar tant com

podem i els grups que

els hi costa mes , fer

mes reforc com ais

d'incorporació

tardana".
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Sortides

Sortides

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

A la meva classe hi

ha una nena que no

assisteix a cap

excursió. A alguna

amiga li sap greu i no

saps com justifícar-ho

davant deis nens.

(P-4)

'Jo amb l'únic que

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

" A Thora d'anar de

colónies no venen,

costa molt que

participen en les

sortides, les colónies..

Tot i que jo tinc una

nena que ve a tot."

(p.13)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Quan parles de

segons quins temes

no saps si ho han

entes. Per exemple la

Karia ara es comunica

mes pensó que m'ha

entes pero no ho sé"

(P-6)
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Treball mestres

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"S'ha mantingut la

persona que hi havia

jagada per l'APA.
3er tant som tres

jersones a P3, les

dues tutores i la de

reforc."(p.ll)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

veig que hi pateixen

una mica mes és amb

les excursions (...) I

aquest no és un

problema económic

perqué des de l'escola

seis ha intentat donar

ajuda i no, és un

problema cultural".

(p.8)

Treball paral-lel Ara

cal ser mes estríete

amb la programado

(P-5)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

"Poder compartir amb

el paral-lel ho trobo

molt gratificant"

(p-10).

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

"Aquest any hem

prioritzat el treball en

3aral-lel, perqué no

estávem acostumats."

(p.8)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Treball mesíres

Treball mestres

Treball mestres

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"A P3 el mes

important és

Tadaptació i no els

movem tant de classe

comaP4iP5" . (p.12)

"Abans et reunies

mes amb el de cicle

inicial. Ara parvulari

ha quedat com un

cicle com qui diu. No

tinc tanta relació com

tenia amb els altres

cicles. A parvulari

som 9 6 tutores i tres

)ersones de

reforc"(p.21-22)

Ara necessitem mes

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

El cicle costa fer-lo

ágil. Nou persones i

algunes a mitja

jomada, (p. 5)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Al ser mes mestres

poden compartir mes

en el cicle com veiem

els nens (p.9)

"Hi continua havent-

hi un bon ambient,

pero hem hagut de fer

un sobresforc perqué

la cosa funcioni

bé."(p.l8).

'Jo veig que (el

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

organització. Les

reunions de cicle son

mes formáis. Abatís

eren mes informáis.

"El treball amb el

paraHel és molt

enriquidor" (p.22)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

professorat ) tenim

dues maneres

diferents de

treballar... de pensar"

(P-19)

"Allá estaven

acostumats a treballar

de manera molt

individualitzada

perqué tenien molts

magrebins pero en

total tenien molts

joquets... Aquí estem

acostumats a treballar

d'una altra manera."

(P-19)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Agrupa ments

d'alumnes

Agrupa ments

d'alumnes

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"Hi ha tres grups de

taules a cada classe.

Els primers dies van

seure on van voler.

Ara els hem repartit

per taules. A les

taules seuen on

volen". (p.13)

"Criteris: un nen

magrebí per taula.

Com que en tinc 4 en

una taula hi ha dos.

Separar els amics,

)erqué sino es posen

a xerrar i no treballen.

Que hi hagi nens i

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Estratégies

organitzatives per

obrir el grup i

barrejar-los: Tallers,

celebracions

aniversari, porta de la

classe oberta per

comunicar els dos

grups (p.5)

Per taules, els criteris

que fan servir per

distribuir els

immigrants son els

mateixos que pels

d'aquí: "moguts amb

tranquils, nerviosos

amb calmats, els que

Entrevista 1 mestra

I r A-B 22/2/00

La doble línia dona

mes possibilitat de fer

agrupament diferents:

Lectura per

agrupaments

flexibles, taller de

Hengua i de

matemátiques

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Poder reduir el grup

és clau per treballar

millor (p.6)

Per taules els criteris

que fa servir son: de

vegades escull la

mestra, d'altres

escullen ells i d'altres

iofanasorts.(p.ll).

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Treball d'aula

Treball d'aula

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

nens i que els grups

siguin heterogenis.'

(p. 13-14)

"No ha canviat son

pocs per tant van

seguint el que fa la

majoria. Potser has

d'estar mes al cas.

Que no es posin tots

quatres junts, si es

sosen tots quatres a

fer l'activitat parlen

amb la seva llengua i

es desconnecten del

que fas" (p.3)

Treballem moíts

amb les portes obertes

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

tiren mes amb els que

cal donar reforc'

(p.ll)

"No ha variat" Potser

fem els passos mes

seqüenciats, i aixó ho

apronten tots (els

infants) pero la

programació no ha

canviat gens. (p. 6)

'Així mes petits

procures veure per on

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

"El fet de treballar

per agrupaments

flexibles, ja ho feiem

abans pero ara ho fem

amb 40 nens i fem

que es barregin molt

entre ells." (p.3)

Tem tallers de

lengua, es treballa

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

" Hem procurat que

no canvií res . El que

ha canviat és

Torganització de la

classe, abans es feien

taller amb la classe

ara es fan amb els dos

grups del nivell."

'Es necessita mes

material curricular
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Treball d'aula

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

molts dies a la tarda

juguen els nens de les

dues classes" (p.7)

'Peí que fa ais

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

passen, pero mirant

que tots arribin a tot,

que no es perdin pe]

camí. Fer coses

especiáis per ells

dones no. Aquests

nens son a dins de la

classe i hem de seguir

tot encara que

haguem de canviar el

ritme, (p.6)

'L'any passat que va

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

per grupets de 5 o 6

(de les dues classes

triats per ells) , els

prepares unes

activitats i entre ells

s'han d'ajudar." (p.4)

Taller de

matemátiques amb els

mateix format,

grupets de 5 o 6

barrejats, amb quatre

mestres (les dues

tutores, la de suport i

lad'EF.)

'Quan un grup classe

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

adaptat (liibres de

text). Falten adaptació

de liibres.

^a manera de
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Treball d'aula

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

continguts no hem

canviat pero algunes

estratégies sí:

gesticulen! mes,

intenten vocalitzar

molt" (p.9)

'Incideixes mes amb

els colors, amb les

brmes geométriques,

amb els nombres. Els

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

ser el Ir any del P5

fusionat quan vam fer

els grups flexibles

vam fer un grup de

nens molt fluixets i de

seguida vam veure

que millor fer els

grups heterogenis. I

aixó va anar bé per

tots a la gent que no

pot tant 1'estimula i el

que tiba també" (p.6)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

está a gimnástica

Faltre grup el

desdoblem (biblioteca

-1 tutora i

ordinadors-1 tutora)."

(P-5)

" Taller de plástica: 3

grups de 13 nens- (2

tutores i mestra de

suport) Els grups els

triem nosaltres per

ordre de llista de les

dues classes (p.5)

"El canvi mes gran en

la manera de treballar

és que hi ha tanta

diversitat que he de

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

treballar deis mestres

és diferent a l'A. i al

B., en el tráete. En el

deixar que creixin

amb llibertat i

autonomía. Els nens

del B. Es mouen mes

de la cadira. Per

aconseguir que

treballin el mestra

havia de manar mes i

fer servir mes els

cástigs"
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Festes a I'escola

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

nens catalans com

que la majoria et

venen de la ja ho

saben, pero com que

aquests no hi ha anat

no ho saben" (p.9)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

'Les festes continúen

gual. Com a escola

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

teñir mes material

adaptat perqué

tothom pugui anar

treballant. Els que

van mes rápid no puc

deixar que

s'avorreixin i preparo

fitxes perqué avancin

i els que van mes lent

miro que tinguin uns

mínims". (.6)

"Els continguts no

lan variat. S'adapten

íerfectament". (p.7)
1 Fem les mateixes.

51 que intentem és

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

Sío han canviat. Els

nfants magrebins les
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Festes a 1'escola

Entrevista conjunta

2 mes tres P3 A-B

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

laica que som deixem

de banda el fet

religiós." (p.7)

"Els nens que

s'incorporen d'un altre

país, a casa ho viuen

des de la seva cultura.

si a l'escola ho viuen

d'una altra manera és

mes enriquidor." (p.

7)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

que ells s'adaptin a la

nostra cultura. En cap

moment han de

renunciar a les seves

arrels pero cal que

coneguin la nostra"

(p.8)

"Potser mes endavant

ens plantejarem

alguns canvis pero de

moment no"

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

han anat seguint bé.

Son poc expressius.

Costa saber si els ha

agradat o no.(p. 5)
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Con flictes

Conflictes

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

"Potser noto que els

magrebins teñen mes

tendencia a pegar.

Quan tu parles amb

un pare magrebí i li

dius que el seu fill no

creu , de seguida

proposa que el

peguis."(p. 16)

' Les nenes entren

mes en una dinámica

de barallar-se per si

aquesta m'ha dit que

era maca o lletja. Els

nens son mes

esverats, s'empenten

mes, corren mes..."

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-I

22/2/00

Quan hi ha confíictes

teñen assumit el

cástig físic, les

explicacions no . " 1

et ve el pare i diu:

ciar tantes

explicacions ciar que

no us creu, pégale"

(p.13)

Entrevista 1 mestra

I r A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"Es donen les baralles

típiques de sempre.

Son un peí mes

agressius, per

exemple tirar un

escopit en aquesta

casa mai no s'havia

donat" (p.7)
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APA

Relacions cultures

Relacions cultures

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

(p-16)

"La concepció de

l'escoía que teñen les

Tamílies magribines

no és la mateixa que

)ernosaltres."(p.4)

'Pels nens catalans és

)o anar amb nens que

siguin d'altres

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-I

22/2/00

"Está treballant molt

per a tots, per

exemple amb els

temes de les sortides,

l'APA treballa molt

perqué tothom pugui

anar a tot arreu." (p.

15)

"Ciar es mereixen un

respecte pero a

vegades costen." (p.

16).

'Jo pensó que si tan

sois poguéssim

arribar a un respecte a

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Relacions cultures

Relacions cultures

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

cultures i intercanviar

cultures." (p.8)

"I pels nens

magrebins també és

molt bo que vagin

amb nens catalans

perqué en un classe

on la majoria son

magrebins mes o

menys tots teñen els

mateixos costums."

(p.8)

'Sí, pero hi ha coses

que no saps com

explicar-Íes. Quan et

)regunten els nens

catalans: 'Per qué no

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

les dues cultures." (p.

17)

"De vegades pensó

que ells volen molta

tolerancia envers lo

seu, pero el d'aquí..."

(p.18)

'Suposo que ells

també teñen la

sensació que ells

toleren molt de

nosaltres també. Ciar

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Contradiccions en la

relació dins i fora de

Fescola

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

li dones pemil dol9?

I has de contestar

perqué el seu pare no

vol i el nen segueix:

'I per qué no vol?'

Costa molt

d'explicar." (p.8)

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-I

22/2/00

que tu dius quan vas a

un altre país t'has

d'adaptar per nassos.

Pero suposo que ells

ja han fet una part

d'adaptació i n'hi ha

una altra part que ells

no la volen fer de cap

manera" (p. 18).

"La convivencia a

nivell de ciutat és una

altra cosa que la

convivencia dins de

'escola. "Teñen una

altra manera de viure,

costa d'entendre-la

quan hi ets"(p.2O).

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

"La fusió va néixer

malament. Els

?rejudicis d'alguns

nens venen de fora.

VIés de la percepció

de la ciutat o del que

diuen a casa que no

>as del dia a día que
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Relacions

mestra/alumnes

Relacions

Entrevista conjunta

2 mes tres P3 A-B

"Quan expliques una

feina i els nens es

posen a fer-la. Si tu

veus que algún

d'aquests nens no t'ha

entes, vas al seu

costat i Ii expliques

mes sobre el paper ."

(p.6)

'Els magrebins de P-

Entrevista conjunta

2 mes tres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

I r A-B 22/2/00

"L'altra día a la festa

de la castanyada vam

iir: "A la tarda no

farem classe perqué

hi haurá la festa, i una

nena va venir tota

mudada, ben

pentinada. I ciar la

festa consistía en

embrutar-se rebolcar-

se. Coses així es

donen per mal

entesos

d' incomunicado"

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

" Els tractes com a

tots, pero si que els

agrada que estiguis

per ells, que els

valoris el que fan"

(p.9).

"El que intentes és

fer-te'ls teus, que és

el que jo sempre

intento, pero abans

m'era mes fácil i ara

no m'és tan fácil."

(P-9)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

es viu a l'escola."

(P-7)

"Han de repetir mes

les normes. Tu no

saps si t'han entes,

has de parlar mes a

poc a poc, has de

gesticular mes. Amb

aixó sí que es nota

que els del Balmes

teñen mes

experiencia" (p.2)
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mestra/alumnes

Cultura infantil

Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

3 intenten molt fer-se

entendre. Quan un

nen els ha fet mal per

ex., t'ho expliquen

amb gestos, et porten

al lloc on ha passat,

t'assenyalen el nen

amb qui han tingut el

problema." (p.7)

"Com que tots teñen

antena parabólica a

casa no sé si miren

coses del seu país o

d'aquí"(p.l4)

'Parlen deis

eletubbies de les tres

Dessones." (p.14

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

A la tele tots veuen

mes o menys el

".nateix (p. 7)

'Quan demanes coses

de portar de casa si

que veus entorns

culturáis diferents."

(P-~)

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

"Quan expliquen

vivéncies, els d'aquí

teñen mes vivéncies,

expliquen mes coses.

Sis d'allá s'han

quedat mes a casa,

lan mirat mes la tele,

ían sei mes al

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00

La tele tots igual ara

és el Pokemon" (p.7)
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Entrevista conjunta

2 mestres P3 A-B

Entrevista conjunta

2 mestres P5 A-B

22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 22/2/00

Entrevista 1 mestra

Ir A-B 18/2/00

carrer... "(p.12)

Entrevista conjunta

2 mestres 2n A-B

29/2/00
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Annex 7: Análisi d'Observacions. Escola A-B. Curs 1999-2000.

Tallers de matemátiques.



Annex 7.1
Annex 7: Análisi d'Observacions escola A-B. Tallers de materna tiques

Realització de sis tallers durant sis setmanes, amb un máxim de sis infants cada un d'elis:

• Tutora 2n A i mestra E. Física: Problemes (fítxes de la mestra), Bingo (joc per aprendre les taules de multiplicar i Rellotge (fítxes del llibre de 2n).

• Tutora 2n B: Numeració (Activitats amb l'ordinador fetes amb el clic).

• Mestra E. Especial: Monedes (fítxes del llibre de 2n) i Calculadora (fítxes de la mestra).

Material: Les fitxes son totes iguals per a tots els infants pero les fitxes de Problemes i de Calculadora pot ser que no tots facin el mateix nombre

d'activitats.

Descripció: El desenvolupament de tots els tallers consisteix en la realització de fitxes de forma individual. Poden comentar el procés de realització i els

resultats pero cada un ha de fer la seva, menys en el taller de Bingo que és un joc i es fa en grup.

Tallers

matemátiques

Descripció de la

tasca

11/5/2000

Tallers observáis en aquesta

sessió: Monedes i

Calculadora

Lloc: classe 2n B

S'apunten de forma voluntaria a

un deis sis tallers de

matemátiques, en l'ordre que

volen.

18/5/2000

Tallers observáis en aquesta

sessió: Monedes i

Calculadora.

Lloc: classe 2n B

S'apunten de forma voluntaria a

un deis sis tallers de

matemátiques, en l'ordre que

volen. El control deis tallers fets

25/5/2000

Tallers observáis en la sessió:

Rellotge, Bingo i Problemes.

Lloc: Classe 2n A

S'apunten de forma voluntaria a

un deis sis tallers de

matemátiques, en l'ordre que

volen. El control deis tallers fets

i deis que els queden per fer el

1/6/2000

Tallers observáis en la sessió:

Rellotge, Bingo i Problemes

Lloc: Classe 2n A.

S'apunten de forma voluntaria a

un deis sis tallers de

matemátiques, en l'ordre que

volen. El control deis tallers fets

i deis que els queden per fer el
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Tallers

matemátiques

Actuació deis

infants davant la

feina a fer:

• Comprenen la feina

• Esperen

indicacions

• Pregunten si no

11/5/2000

,a Dolors reparteix les fitxes de

reball que cal fer en aquests

allers. Les fitxes de Monedes

es treu del llibre de text de

matemátiques de 2n.

.es fitxes de calculadora son

ítxes elaborades per les

18/5/2000

i deis que els queden per fer el

porten ells, supervisat per la

mestrad'educació física.

La Dolors reparteix les fitxes de

treball que cal fer en aquests

allers. (Igual que el dia 11 de

maig).

Taller calculadora: ltaula:

Raúl (A), Carla C. (A), Karima

B), Judit (A), Mimoun (B).

25/5/2000

porten ells, supervisat per la

mestra d'educació física.

La Inima controla els tallers

de Bingo i Problemes.

'j& Imma explica Ir el

uncionament del Bingo. Els

nens del Taller de problemes

s'esperen.

1/6/2000

porten ells, supervisat per la

mestra d'educació física.

Com que és la penúltima sessió

de taller. La Imma i la Montse

controlen que els infants

s'apuntin a aquells que els hi

falta fer. Hi ha alguns

problemes, perqué hi ha tallers

que no coincideixen segons els

que diuen els infants que han fet

i la graella de control de

['Imma. Per exemple, al taller

de problemes hi falten 13

infants per fer-lo. (p.l)

La Imma controla els tallers

de Bingo i Problemes.

Taller Bingo: Héctor (B),

Carima (B), Laura (A), Julia

(A)

.a Imma ha repartit la fitxes del

Singo i els cartrons, pero no
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Tallers

ni atenía tiques

saben com

continuar

• No comencen si la

mestra no ve

11/5/2000

mestres.

Taller monedes: 1 taula4

infants: Adriá (A), Bernat (A),

Mustafá (B) i Karima (B). El

ritme de les explicacions deis

exercicis de la mestra segueix el

ritme de treball d'Adriá (A) i

Bernat (A).

1 taula 2 infants: Héctor (B) i

Sergi (B)

18/5/2000

S'esperen a que arribi la Dolors

a repartir les fítxes. Teñen la

calculadora al costat. (p.2)

Quan arriba la Dolors explica el

tipus d'exercicis que trobaran a

cada full que han de fer. Explica

els exercicis del primer full.

La Carla (A) i el Raúl (A) se'n

surten sense cap problema. Ells

dos comenten els resultáis que

els va donant o si hi ha algún

resultat que no és corréete, (p.2)

El Mimoun (B) va fent amb

ritme rápid.

^a Judit (A) va molt a poc a poc

25/5/2000

Taller Bingo: David (A), Raúl

(A), Irene (A), Fani (B) Marc

(A),MartaF.(A)

Explica els passos que cal

seguir per jugar i posa una fítxa

al mig perqué els nens ho

provin. (p.2)

Al principi el nen mes rápid és

el Raúl (A). A la Marta (A) i a

la Irene (A) els costa una mica

arrencar. La Fani (B), El David

(A) i la Marta (A) hi ha

números que veuen molt rápid i

d'altres que no. (p.2)

Taller Problemes: Els infants

comencen llegint els problemes

de la fitxa de forma individual.

Quan no saben quina operació

ealitzar, després de llegir-lo,

1/6/2000

explica com s'ha de fer i se'n va

al taller deis problemes.

Els nens del taller de Bingo

s'esperen a comencar fíns que

no toma la Imma

Taller Problemes: Adriá (A),

Bernat (A), Josep M. (B),

Rubén (A).

El Josep M. li explica mentides

al Rubén i la Imma li diu que si

diu mentides mai no el creuran.

Dona un fulls a cada un i

comencen a fer problemes.

S'adona que els del Bingo no

ían comencat. Toma a explicar

el funcionament i fan alguns

exemples amb ells.
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Tallers

matemátiques

Seguiment de la

tasca del grup

d'infants observat:

• Autonomía-

Dependencia.

• Relació entre els

membres: ajuda,

treball individual,

conflictes.

• Grau de realització

de la tasca

• Concentrado en la

tasca

11/5/2000

El Mustafa (B) i la Karima (B)

están molt callats. Miren com

fan l'exercici 1'Adriá (A)i el

Bernat (A)

La taula de l'Hector (B) i el

Sergi (B)es despisten mes quan

la Dolors no és a prop. Si els

ajudo a fer els exercicis, van

fent sense dispersar-se (p.2)

El Bernat (A) i 1'Adriá (A) quan

acaben un exercici van rápid a

mscar a la Dolors . Si no es

mouen la criden.

â Dolors quan es dirigeix a

aquesta taula primer es dirigeix

al Bernat (A) i 1'Adriá (A)

El Mustafa (B) i la Karima (B)

m'ensenyen a mi la fitxa

acabada (p.3)

L'Hector (B)i el Sergi (B), quan

18/5/2000

Mentre esperen que arribi la

Dolors amb les fítxes a fer:

Carla C. (A) i Raúl (A) fan

operacions amb la calculadora i

comenten resultats. El Mimoun

(B) comenta al Raúl (A): Mira

quins números m'han sortit. La

fCarima (B) está molt quieta no

toca la calculadora.

L,a relació entre el Raúl, (A) La

Carla (A)i el Mimoun (B) és

alta. Comenten els resultats.

Quan algú té un problema s'ho

expliquen (p.2)

^a Karima (B) va mes lenta i no

comenta amb els altres. La Judit

A) va fent també de manera

molt mes lenta. Tampoc

omenta amb els altres.

El Raúl (A) crida a la Dolors

íerqué no els surt un problema.

25/5/2000

criden a la Imma.

Taller Bingo:

Quan están sois. La Marta (A) i

el David (A) diuen jo a l'hora.

No teñen en compte la norma

que ha dit la mestra que cal que

eís dos tapin el cartró. La Irene

fa una norma nova: si dos diuen

¡o a l'hora es deixa la fitxa i es

torna a tirar, (p.2)

El Marc (A) i el Raúl (A) diuen

el numero a l'hora. Li pregunten

a la Montse (mestra) qué han de

fer. Diu una solució diferent a la

de la Imma: "Dones tomeu a fer

)er desempatar".(p.2)

)iscussió: La Irene (A) es

queixa que ella i el David (A)

íanditjo a l'hora.

Vlarta: No, ho ha dit primer el

David. El David (A) agafa la

Itxa rápidament i segueixen el

1/6/2000

Taller Bingo:

El grup d'aquesta setmana és

mes lent que ranterior a l'hora

de posar les fítxes en el

cartronet.

La Imma está mes pendent

d'aquest taller que la setmana

anterior i de tant en tant va a dir

uns quant números ella perqué

agafin una dinámica mes rápida.

Taller Problemes:

51 Josep M. Em diu que no sap

qué ha de fer. Li dic que llegeixi

el problema. Sap discriminar

que l'operació que ha de fer és

una suma pero no sap quins son

els números que ha de fer

servir.

Uiben em diu que no sap qué
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Tallers

materna tiques

11/5/2000

realitzen un exercici en el que

cal comptar monedes fan molt

de soroll: No s'ha de fer tant de

soroll. S'ha de fer mes amb el

cap. Li ensenya amb un

exemple concret com fer

Texercici (p.2)

18/5/2000

El Mimoun (B) s'apropa a la

Dolors i s'espera que acabi amb

els de monedes per preguntar-li.

El Raúl (A) i el Mimoun (A)

acaben la primera fítxa i

comencen la segona. La Carla

(A) també.

La Karima (B) quan arriba a

['exercici en el que també s'han

encallat els altres 3 s'aixeca i va

a preguntar a la Dolors que está

al taller de monedes a preguntar

com s'ha de fer. (p.3)

La Judit (A) va molt

endarrerida. La Dolors l'ajuda.

(p.3)

El Mimoun (B) i la Karima (B)

sempre que demanen Tajuda de

a Dolors s'apropen físicament,

esperen que estiguii per ell.

Quan la Carla (A) acaba la 3a

25/5/2000

joc.

La Irene (A) mira de reüll al

David (A) i crida a rimma: Ho

hem dit els dos a l'hora.

Imma: Dones posa un cartró.

Els altres no es queixen. Ningú

no diu res i continúen el joc.

(P-2)

Confítete: Surt la multiplicado

7*3. El Raúl diu: 21. La Irene

diu: Jo. El Raúl (A)agafa la

fitxa per posar-la sobre del

numero.

inma: No Raúl, no s'ha de dir

el resultat s'ha de dir: jo, per

tant ho ha dit primer la Irene.

rene: ¡Bien!

^a Irene (A) acaba tots els

números del cartronet La Imma

i proposa que ella digui els

números i que els altres es

)Uguin concentrar en els

1/6/2000

fer.

L'Adriá també em pregunta.

La Imma diu: Adriá ja t'ho

explicat ara has de pensar tu.

La Imma li fa mes fácil el

problema al Rubén (amb

números mes petits per tal que

pugui entendre (p.2)

Taller Problemes-Relació amb

la tasca:

El Rubén mira com fa el

problema el Josep Manel. La

[mma li pregunta: Rubén qué té

a veure? Per qué parles amb el

íosep Manel? Si teniu els

)roblemes diferents?

ja. Imma em comenta no farem

res d'aquests dos.

VIontse: Us separem

mma: Com que no vens mai

legir

jnma: A veure Bernat per qué
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Tallers

matemátiques

11/5/2000 18/5/2000

fítxa comen9a a fer series i

ajuda a la Julia (A) per

iniciativa propia, (p.4)

Tots han acabat les 3 fitxes. La

Karima (B) n'ha acabat 1. Quan

comenta la 2a la Dolors r ajuda.

La Dolors ajuda a la Julia (A)

en la 3a fitxa que li costa molt.

(P-4)

25/5/2000

números (p.2)

Confítete: Diuen jo la Fani (B)

i el Marc (A). La Marta (A)

defensa la Fani (A), el Raúl (A)

defensa el Marc (A). La Fani

agafa la fitxa de sobre la taula i

el Marc li pren. La Irene em

mira a mi i pregunta: Qui l'ha

dit primer?. Els proposo que

posin fitxa tots dos, i ho fan.

Queden només el David i el

Marc.

Els altres están atents a alió que

fan el David i el Marc. Acaba

abans el Marc

laul li diu al David: Ets Púltim

rene: Tant és!

Jroblemes: Eróla (A), Xavi

A), Jordi P (A), Ingrid (A).

1/6/2000

fas una multiplicado en aquest

problema? . La Montse i la

Imma están peí Bernat

La Dolors entra i diu: Me'n vaig

amb els de primer

La Imma al Rubén: Va qué

farás sumarás o restarás? Va

Rubén has de sumar les

cárteres.

Els costa molt fer els problemes

tots pregunten molt qué han de

fer. Pregunten molt a l'adult qué

lan de fer sois no se'n surten
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Tallers

materna tiques

11/5/2000 18/5/2000 25/5/2000

Quan els infants li demanen a la

Imma que no saben com fer el

problema la mestra segueix els

passos següents:

1) Exemplifica el problema

amb objectes reals la

situado que planteja (agafa

3 estoigs i li diu que a cada

unhiha 12 llapis)

2) Representa amb un dibuix el

problema

3) Li pregunta qué fará per

resoldre el problema.

(Espera que ralumne

respongui Toperació, no el

resultat). (p.3)

?robIemes-Relació

mestra/alumna:

irola: Imma ajuda'm.

: A sumar, no us puc ajudar. Jo

us puc ajuda a fer problemes.

1/6/2000
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Tallers

matematiques

Clima de treball

Clima d'ínteracció

entre infants.

11/5/2000

lis infants deis dos gmps

jarrejats com volen segons la

preferencia del taller en el qual

s volen apuntar. Cal complir la

ondició que no l'hagin fet

18/5/2000

Els infants van fent la feina. A

mesura que passa l'estona els

infants s'aixequen mes a buscar

la Dolors, pero fan la feina i no

hi ha xivarri.

ils infants deis dos grups

jarrejats com volen ¿egons la

^referencia del taller en el qual

es volen apuntar. Cal complir la

ondició que no l'hagin fet

25/5/2000

(P-3)

Taller Bingo: No perden gens

el temps. Els agrada el joc. I fan

l'activitat seguint les

explicacions de la mestra. En

algún moment pugen el to quan

hi ha una discussio per saber qui

s'emporta la fitxa. Quan no hi

tía conílicte no reclamen l'ajut

de la mestra.

Taller Problemes: Demanen

constantment I'atenció de la

jnma per veure si fan bé el

>roblema o si han encertat

'operario correcta, (p.3)

Jingo: Tots están molt

mplicats. Van fent la partida

ense problemes, amb agilitat.

*roblenies: Quan es comenten

1/6/2000

Taller Bingo: Avui el ritme és

mes lent i ha costal mes

d'agafar-lo. Els infants están

implicats i segueixen bé. I la

mestra está pendent el joc és

mes ágil.

Taller Problemes: Sois no se'n

surten. Constantment reclaman!

[a presencia de la mestra o la

meva. Si no els ajuden no saben

qué han de fer i s'atures i es

desconcentren.
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Tallers

matemátiques

11/5/2000

encara, (p.l)

Els infants magrebins

consideráis amb mes problemes

amb la llengua catalana están

amb la professora del SEDEC

(en una aula apart)

18/5/2000

encara, (p.l)

Els infants magrebins

consideráis amb mes problemes

amb la llengua catalana están

amb la professora del SEDEC

(en una aula apart)

25/5/2000

els resultáis és per copiar

I'operació no per entendre qué

es el que han de fer.

1/6/2000
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Annex 8.1
Annex 8: Análisi d'Observacions escola A-B. Pati

• A Les es ton es de pati surten junt al mateix pati tots els alumnes de Primaria

• Hora: Del0.15-1045h.

Pati

Utilització de I'espai

15/5/2000

Tots els infants de primaria

comparteixen el mateix espai.

Els de cicle superior ocupen

principalment les pistes de básquet,

fútbol i la taula de ping-pong.

Els de 2n i 3r es barregen amb alguns

de cicle superior si volen fer partit.

Els de 2n i 3r juguen molt a la

xarranca.

Les nenes de 2n i alguns nens juguen

en petits grup per lloc mes arrecerats.

En espais de pati que están mes

sropers a Fedifici de I1 escola.

r.*p«nai cítiiat Havant HP IPQ raronipc

és mes utilitzat pels de primer.

18/5/2000

Surto al pati a les ll.OOh. perqué la

Conce m'ha estat explicant aspectes

de diferents nens de la classe.

M'ha comentat: S.(B): No té molts

problemes amb els estudis pero que té

problemes de relació amb els altres

nens perqué és una mica violent.

S'apropa ais altres nens de vegades a

cops, el desafia.

El J.M.(B): Té una historia familiar

difícil i li costa seguir els

aprenentatges. Ara bé está acceptat a

la classe.

F.l "R iAl Amh íma Tiistnria difícil— — \- -/• -1—

familiar en un comencament pero ara

1/6/2000

Surto al pati amb tots els infants de

2n. Alguns es queden a la xarranca

d'altres es dispersen en petits i alguns

van a jugar a les pistes

Están barrejats amb els deis altres

cicles de primaria.
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Pati

Relacions entre infants:

• Diferents edats

• Diferents procedéncies

• Entre nens i nenes

• Infants aíllats

15/5/2000

Els de 2n surten sois al pati perqué el

de Cicle Mitjá son d'excursió.

ül de Cicle superior encara no han

sortit.

}els de segon la classe de 2n B ha

marxat a natació per tant hi ha poc

nens de segon al pati.

18/5/2000

té una situado mes estable i aixó fa

que se'n surtí millor en

l'aprenentatge. La mare reconeix que

durant uns anys la historia familiar ha

sigut molt difícil.

L'H. (B) és molt bona persona. El

van fer gran de cop. A classe és

acceptat. Es lent en els aprenentatges

pero va fent.

1/6/2000

A la xarranca hi juguen

srincipalment nens i nens de2n de les

dues classes indistintament. En algún

moment s'hi afegeix algún de tercer

:>eró marxa rápid.
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Pati

Jocs:

• Descripció

•• Relacions entre edats, genere

procedéncies diferents

• De gran grup

• De petits grups

15/5/2000

Juguen a diferents jocs en petits

grups:

Xarranca: Un grup de nens i nenes

que de seguida es posen a jugar quan

surten de la classe. Al cap d'una

estona els nens es queden sois jugant

a xarranca, les nenes se'n van.

La Jasmina (B), la Karima (B) i la

Fani (b) están assegudes en un banc

del pati i xerren . Després, la Jasmina

i la Karima es posen a correr buscant

angelets per bufar.

Ja Fani (B) s'apropa a la xarranca a

mirar pero no demana per jugar.

51 Mustafa (B) i el Karim (B) juguen

unts , s'empaiten, ens piquen a

'esquena a Cristina i a mí.

^a Jasmina (B), la Karima (B) i la

18/5/2000

Molts de segon están a la xarranca

de V entrada.

L'AIex (A) , la Luca (A) i la Irene

(A) es fan una xarranca al pati a

lateral entre els arbres i les pistes.

La Irene (A) dibuixa els quadres i va

cridant a l'AIex que vagi fent els

números.

A la pista de básquet hi ha nens de 2n

barrejats de les dues classe. No hi ha

cap nena.

En general a l'espai de pistes hi ha

coques nenes. Algunes juguen a

utbol pero em sembla que son mes

*rans.

1/6/2000

Xarranca: Hi juguen Jordi P (A),

Marc (A), Irene (A) , Miquel (A) ,

Jan (B), Oriol (A).

• El Karim (B) i el Mimoun (B)

xerren i caminen a prop d'on jo

estic observant i de la xarranca. El

Karim (B) li diu amb un to una

mica burleta: "T'agrada la

Jasmina (B) i la Karima (B)" i el

Karim (B) va dient tots els noms

de nenes magrebines.

• La Karima (B) persegueix a la

Laura (A). La Laura (A) s'adona

que les estic observant i em diu:

Ajuda'm es persegueixen al

voltant meu.

• El David (A) va cap a la classe

• Xarranca: El Jordi (A)segueix

jugant a la xarranca. La Irene (A)

PCUPM r\F-r firnr fOln i Híir A/fp<;

rápid
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Pati 15/5/2000

Fani (B) es reagrupen i ara juguen a

la sorra agafen un cuc i volen posar-

lo sobre un rodó pero no s'aguanta

Els dic que busquin una fusta plana

La Karima entra a la pista de básquet

i troba una pedra plana. El posen a

sobre i el van ensenyar ais que juguen

a la xarranca.

Aquests miren amb atenció

També ensenyen al cuc al Karim (B)i

al Mustafá (B). Se'l miren amb

atenció .

18/5/2000 1/6/2000

• La Laura (A)i la Karima (B)

s'asseuen a prop de la xarranca i

miren com juguen

• El David (A) surt de la classe

molí serios.

• El Sergi (B)juga amb un nen

d'una altra classe. Aquest nen

axuxa molt al Sergi

• Xarranca: El Jordi (A) acaba de

jugar a la xarranca i el Jan (B) es

posa enmig. Comenca la Irene

• Arriba la Jasmina (B)i s'asseu al

costat de la Karima (B). La Fani

(B) s'asseu al costat de la Jasmina

(B). La Laura (A) está asseguda

mirant la xarranca.

• Xarranca: El Jan (B) segueix

cridant l'atenció i interrompent el

joc. El Jordi (A)s'enfada amb el

Jan (B).

• La Zakia (B) s'asseu al costat de

Í a Laura (A)

• Xarranca: Ha tirat la Irene (A) i



Annex 8.S

Pati 15/5/2000 18/5/2000 1/6/2000

1*Oriol (A) i ara li toma a toca al

Jordi (A). Arriba el David (A) i

diu: Jugo!. Oriol (A): A la

próxima partida. Jordi (A) has

fallat! OrioI(A): Ara jo! Irene:

No, em toca a mi! El Jan (B)toma

a entrar a la xarranca , sense

interrompre el joc de 1'Oriol (A)

que és qui está jugant. Al Jordi

(A) li torna a tocar, falla i

s'enfada. El Jordi (A), Jan (B) i

FAdriá (A) comencen a donar

voltes sobre la xarranca. Irene (A)

diu: Diga-li que parin

• Apareix el Pere (director) i

comentem una mica com va el

final de curs Un nen li ensenya al

Pere les cartes del Pokémon

Arriba un noi que li surt sang del

ñas, el Pere se l'emporta a curar.

• La Dolors (mestra de suport)



Pati 15/5/2000 18/5/2000
Annex 8.6

1/6/2000

passeja peí pati amb I'AIex (A)i el

Bemat (A) agafats de la má.

• Xarranca: E! Josep Manel (B)i el

Jan (B)es van posant enmig de la

xarranca i tocant la pedra que

tiren els nens que hi juguen. El

Josep Manel pega a rOriol (A)

• Arriben la Karima(B), la Saloua

(B) i la Laura (A) que havien

marxat una estona. La Laura (A)

porta la Karima (B) a cavallet i

em diu: Ara agafa-la tu. Jo: No,

ara feu al revés que et porti la

Karima (B) o la Saloua (B) a tu.

Laura (A): No. Se'n van les tres

corrents

• Xarranca: El Jordi (A) s'enfada

molt quan els altres no fallen

• El Jan (B) la Zakia(B), i

rOriol(A) miren cromos del
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Pati 15/5/2000 18/5/2000 1/6/2000

Pokémon. No sé de qui son els

cromos. Están tots escampáis per

térra.
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Pati

Conflictes:

• Tipus de relació entre edats

genere, procedéncies...

• Infants que generen conflictes

nens, nenes, els mes grans....

• Tipus de solucions: intervenció

deis mestres, entre ells...

15/5/2000 18/5/2000

La Fani (B) corre peí pati i la

persegueix un nen mes gran per tirar-

li una pinya. Altres nens s'apunten a

tirar-li pinyes a la Fani (B): c.

Mimoun (B), i el Josep Manel (B) .

La Fani (B) no manifesta que s'enfadi

va corrent molt i es protegeix de les

pinyes pero no es toma. La Fani (B)

s'apropa a la Dolors (mestra de

suport) , s'hi afegeixen mes nens.

(tots els que tiren pinyes son nens no

hi ha nenes).

La Dolors li pregunta a la Fani (B):

qué has fet Fani que tots et

segueixen? Qué la trobeu molt

laül (A): No, la trobem gorda.

3esprés d'aquest comentan la Dolors

no diu res mes i els nens sembla que

es dispersen a mesura que la Fani (B)

s'escapa. La Fani (B) no ha fet cap

comentan.

1/6/2000
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Annex 9: Aspectes mes rellevants de l'entrevista a la mediadora

cultural.
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Annex 9: Aspectes mes rellevants de I'entrevista a la mediadora cultural.

ORÍGENS I PROPOSTA DE FUSIÓ

LA FUSIÓ PER AL COLLECTIU MAGREBÍ

PROPOSTA:

• Els pares de nens marroquins saben de la proposta de fusió a través de les escoles on

teñen escolaritzats els seus filis, posteriorment la Inspecció els convoca a reunions

informatives

"Els pares marroquins van conéixer la decisió de la fusió a través de les escoles

on estoven els seus filis. Posteriorment es vanfer reunions aquí a la Inspecció amb

lesfamílies marroquines afectadas (...)" (p. 1)

• La regidora els informa de que és una decisió deis polítics que han d'acatar. Han

d'obeir. No hi ha possibilitat de influir en la decisió Es una decisió feta per els

grups que es troben a dalt de la jerarquia social.

"La regidora els hi va explicar que era una decisió deis polítics (des de dalt) i

que s 'havia de portar a terme " (p. 1)

• Se'ls hi explica que es fa amb l'objectiu d'evitar guetos i d'evitar la concentració de

nens magrebins en una mateixa escola i així afavorir la convivencia amb els nens

autóctons.

"La propia regidora els hi va dir que els objectius eren principalment evitar la

concentració, els guetos i per afavorir la convivencia (...) " (p. 1)

• Es dona diferents reaccions davant d'aquesta decisió. Hi ha qui no veu necessária la

fusió. No ho veuen com un problema la concentració deis seus nens en una

determinada escola perqué comparteixen costums i perqué Pescóla és la del barri, la

que está prop deis seus domicilis. A mes a mes que els pot dur despeses

económiques

"Alguns no la veien necessária (...) separava germans (elspetits havien d'anar

a les fusionades i els mes grans (...) s'havien de quedar (...) les altres escoles eren

"les deis rics" i que ells no les havien triat" (p. 1)

"No ho vivien com un problema perqué els hi era mes cómode, eren escoles del

barrí....per que a aqüestes escoles és on hi anava la seva gent" (p.l)
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QUAN LA FUSIO ÉS UNA REAUTAT:

• Quan la fusió és una realitat hi ha qui canvia d'opinió i prefereixen que els seus filis

vagin a una escola fusionada.

"Actualment alguns ho veuen diferent. Per exemple el curs passat dues o tres

famílies a les quals se 'Is vaproposar anar a una altra escola, que no está fusionada

i que té molts nens marroquins, van dir que no volien anar-hi" (p.l)

• Hi ha pares que creuen que les escoles fusionades teñen mes recursos front a un

problema d'aprenentatge del nen i també hi ha pares que pensen que les escoles

fusionades teñen mes prestigi dins del seu coMectiu i major qualitat en el

ensenyament.

"Actualment alguns ho viuen diferent (...) se'ls va proposar anar a una altra

escola no fusionada i que té molts nens marroquins, van dir que no volien anar-hi

(...) semblava que les escoles fusionades tenien mes recursos (...) associaven a les

escoles fusionades major qualitat i mes prestigi" (pp. 1-2)

LA FUSIÓ PER A LA MEDIADORA CULTURAL

• La mediadora cultural creu que la fusió potser millor solució que d'altres.

"Potser fent el repartiment d'una altra manera. Per exemple: intercanviant

nens. Pero és ciar, quins arguments tindria que fer servir I'administrado per

convencer ais pares autóctons? No sé, no sé, potser seria mes problemátic. "(pp.2)

• La fusió ha intentat solucionar problemes de relació i convivencia entre diferents

cultures. Pero a nívell de mares magrebines i mares autóctones no s'ha aconseguit

gaire; potser per diferents motius, desconeixement de la llengua, per no teñir unes

problemátiques comunes de les que xerrar, etcétera.

"S'ha intenta solucionar el tema de la relació, que hi hagués mes convivencia

entre uns i els altres (...) en el tema deis nens s'ha aconseguit perqué están

barrejats a I 'escola (...) en el cas de les mares no gaire " (p. 2)

• La entrevistada creu que la fusió es necessária per la integració social deis nens

magrebins, pero insuficient ja que caldria la coHaboració de tothom, perqué per a

ella una cosa és la vida escolar i 1'altra la que es viu al carrer.
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"Es necessária pero potser no és suficient, perqué una cosa és I'escola i l'altre

és el carrer (...) no només depén deis mestres i deis nens (...) una mica de

tothom... "(p. 3)

• L1 entrevistada pensa que a les escoles privades- concertades no els agrada la fusió

perqué poden perdre alumnat autócton ja que incorporen nens magrebins al igual

que les publiques i, també, perqué perden ingressos económics.

"(...) les direccions d'aquestes escoles, és ciar, no els hifa massa gracia (...) por

de perdre l'alumnat autócton (...) l'altra rao és el tema económic. Com que les

famílies marroquines no paguen quotes que I 'escola perd. Bé, no del tot, perqué

aqüestes places les acaba pagant la Generalitat, pero és ciar, hofa amb retará. Els

pares magrebins només paguen les quotes de material escolar, pero si alguns no

poden pagar per les raons que siguin I 'escola acaba perdent" (pp.4)

• El balanc que 1' entrevistada fa del procés de fusió és: positiu, costos per tothom i

gens fácil.

"Positiu, costos, no ha estat gens fácil. S'han abocat molts esforgos per part de

tothom. Hem cremat molts cartutxos tots plegáis, les famílies marroquines que

s'han esforgat en entendre el procés, I'administrado ja que ha explicat com millor

ha sabut ais pares marroquins, els propis nens que han hagut de canviar d'escola,

d'amics... i no és gens fácil" (p. 4-5)

REPERCUSSIONS DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT

• La distribució de l'alumnat té unes conseqüéncies positives per els nens magrebins.

"... adquireixen un cert prestigi entre el collectiu perqué van ha escoles que

teñen categoría, que teñen bona forma (...) oi també hi van els filis deis pares

"ríes" d'aquí" (p. 2)

• Pero potencialment pot dur unes despeses económiques, per les famílies, que els faci

augmentar el seu desnivell económic front a les famílies autóctones.

"(...) el nivell económic deis d'aquí és, en general, mes alt. Aixó fa que a

vegades els pares autóctons decideixen activitats (...) que generen despeses altes"

(P-3)
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REPERCUSSIONS EN LA INTEGRACIÓ DE COLLECTIUS CULTURALS

DIFERENTS. LA CONVIVENCIA DE CULTURES EN LA CIUTAT. CANVIS

EN LES DARRERES MIGRACIONS

• La entrevistada diu que es donen problemes d'aprenentatge en nens d'incorporació

tardana. Front a la resta de nens que no presenten unes dificultats d'aprenentatges

especifiques.

"Ho veig en les avaluacions trimestrals, veig que no hi ha diferencia amb els

d'aquí. Els d'incorporado tardana sí, perqué encara que tinguin una persona per

ells, que els hipuguifer reforq,... els costa aprendre.... "(p.3)

EL PAPER DELS RECURSOS MUNICIPALS

• Al comencament del curs els pares magrebins demanen molts ajuts económics per

poder fer front al cost del material escolar.
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Annex 10: Análisi de les entrevistes a membres de PAMPA.
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Annex 10: Análisi entrevistes APA

Entrevista APA de l'edifici Andersen Entrevista a l'APA de l'edifici Sant

Míquel

Orígens de la fusió Orígens de la fusió
11 Concentració de població en les escoles

B-D: "Potser s'havien concentrat

bastant una serie d'étnies o de gents

d'unes condicions i les escoles es feien

petites, en nombre d'alumnat (p.l)

Proposta de fusió

L'edifici arquitectónic no permetia

augmentar el nombre de nens autóctons

i així minvar la proporció entre nens

magrebins i nens autóctons: "Sí. Va ser

una mica per la problemática que hi

havia majoria de nens magrebins, en

aquest edifici, no?, i bueno, per aixó ho

van fer, com que aquí no teníem manera

d'ampliar Tescola dones va ser de

traslladar-nos allá al Sant Miquel, ai! AI

Guillem. Una mica aixó, per sobre."

(P-l)

Proposta de fusió

« "Va arribar totalment de nou, sense

coneixement previ." (p. 1)

La fusió va ser imposada i va ser rebuda

de diferent manera segons el coHectiu

escolar que rebia la noticia: "Bueno, va

ser presentació pero bueno, ja va ser

presentació pero ja estava tot fet. O

sigui va ser... hi van haver problemes

perqué 1'altre edifici no ho acceptaven

gaire bé, perqué allá no tenien quasi bé

representado de magrebins, era una

mica mes selectiva i aquí era... la

majoria eren magrebins pero bueno, al

final no els hi ha quedat mes ..."(p.l)



Annex 10.2

Entrevista APA de l'edifiri Andersen

Primeres repercussions de la fusió:

diverses opinions i scntiments.

* Les famílies de l'edifici A teñen por que

si baixa la matrícula desapareguin els

mestres de rescola A tot i que l'escola

continuaría sense problema, (p.8)

• A les famílies hi va haver de tot:

• Gent amb por

« Gent que va pensar que si era la solució

calía tirar endavant la proposta

• Gent que va pensar que l'escola no

tindria la mateixa qualitat

d'ensenyament

• Gent que pensava que si estem en una

societat diversa l'escola també ha de ser

diversa, (p.l)

• El foc enees del moments de la noticia de

dir: "Oh es que vindran tots els moros i

els de l'altra edifici m'imagino que

també deuria ser una mica bomba: ara

tan bé que estem al costat de casa i ens

envíen a l'altra punta" (p.12)

Entrevista a TAPA de l'edifíci Sant

Miquel

Primeres repercussions de la fusió:

diverses opinions i scntiments.



Annex 10.3

r¡Entrevista APA de l'edifici Andersen Entrevista a TAPA de l'edifici Sant

Miquel

Implicacions de la fus ¡ó en els dos

primers cursos

Implicacions de la fusió en els dos

primers cursos

Realització d'activitats extraescolars per

fer que dos grups de nens de coMegis

diferents es barregin i es coneguin: "Sí

ciar, els que ara están fent primer que

l'any que va faran segon i ja passaran

allá a l'altre col-legi (...)• El que passa

és que ja van fent excursions i tot aixó

dones ja els van barrejant perqué es

vagin coneixent i aixó, fan coses

conjuntes..., les sortides al teatre per

exemple aquesta setmana que van al

teatre i aixó ja ho fan junts... per una

mica integrar-los que no siguí alió de

cop, o no?" (p.2)

• Pero les activitats extraescolars es fan

principalment en un deis coMegis per la

baixa participado del coMectiu escolar

d'un d'ells. Hi ha per tant vertadera

relació entre col-lectius diferents?:

"...en aquest col-legi ja no ho fem...

com es diu.. .activitats extraescolars

perqué aquí la verítat, s'apunten 4 o 5 i

després 2 o 3 ja no venen i realment

convocar a una persona que vingui i

després no hi ha nens, ja hem decidit

que no, només farem natació que

realment sí que s'apunten nens i ja está,

i llavors totes les altres están en l'altre
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Entrevista APA de l'edifíci Andersen Entrevista a TAPA de l'edifíci Sant

Miquel

col-Iegi, si algún nen d'aquí vol anar,

pot anar allá" (p.5)

Repercussions en el projecte pedagogic

deis centres

Repercussions en el projecte pedagogic

deis centres

Des de les famílies de rescola A no hi ha

cap problema perqué si "en l'equip

directiu hi ha tres persones d'aquesta

escola i una de l'altra, ja son els de la

casa és el de sempre" Ciar des de l'altre

edifici no t'ho sé dir, hi pot haver la

reticencia de venir a aquí a aquest

edifici perqué ens absorbeixen i tots son

d'allá"(p.8)

Realització d'activitats per treballar a

nivell intercultural temes diversos:

familia, viatges, etc.: "(...) aquest any

és el viatge. Aquest any només ho fan

3er i 4rt hem sembla, d'aquest edifici...

de l'altre no. (...)Perqué l'anypassat va

ser sobre la familia i hi van fer tot el

coHegi aquest i l'altre edifici també,

pero ho han demanat aquest any una

mica mes centrat amb menys nens, o

sigui per seu una mica mes reduít" (p.5-

6)

• Jo el que valoro mes del projecte

pedagogic és la convivencia, encara que

no sigui el curriculum en sí. Cree que

aixó és molt important (p.5)

Repercussions en la integració de

coHectius culturáis diferents.

Repercussions en la integrado de

coHectius culturáis diferents.

"Pels immigrants per a ells era perfecte

anar junts, idioma... el que vulguis...

mantenien lo seu. Deu ser difícil anar a

un altre lloc i agafa els hábits d'allá

pero suposo que si anés a un altre lloc

intentaría agafar una mica el d'allá. No

Els nens viuen la convivencia segons les

famílies ho transmeten: '*(...) cap

problema d'integració, no hi ha

realment...Es que mes els problemes

ens els creem mes els pares que no els

nens que realment no els teñen ells, el
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Entrevista APA de Pedifici Audcrsen Entrevista a l'APA de l'edifíci Sant1

Miquel

ho sé, ha de ser difícil també la

integrado" (p.12)

*> Hi ha mes por en la fusió deis infants mes

grans dins de rescola. (p.9)

que passa que nosaltres a vegades,

potser el hi creem mes amb ells, que ells

se'ls creen perqué jo no he trobat

que..."(p.8)

Els nens viuen la convivencia segons les

íamílies ho transmeten

11 Repercussions en els órgans

representatius:

-De moments les dues AMPA

funcionen de

(P-3)

manera independent.

Repercussions en els

representatius:

-Consell Escolar conjunt:

organs

...ara

-L'AMPA de l'A molts mes

nombrosa que la del B. (p.3)

está tot bé, perqué fem el Consell Escolar i

és tot conjunt, hi ha una representació de

l'AMPA d'aquí que bueno, que estic jo sola

perqué és molt reduít i d'allá, tenim

representació a part pero bueno, és tot

conjunt. Ara, no hi ha cap problema" (p.2)

-Pero les AMPAs continúen

funcionant independentment

11 Repercussions en la relació familia-

escola:

-Amb el tema del transport hi ha

menys contacte informal entre les famílies

amb rescola (alguns ja no arriben a

Pescóla) (p.7)

-El contacte formal de les famílies

amb l'escola: excursions, sortides es manté

i en tots els coMectiu étnics hi ha els que

participen i els que no. "Des de que estic

• Repercussions en la relació familia-

escola:

-Les famílies magrebines accepten,

sense crear cap problema, l'escola que se'ls

assigna, pero es veuen en el conflicte de

teñir nens de diferents edats en edifícis

diferents: "...els hi ha dit que han d'anar

cap allá i ells han anat cap allá i si els hi

haguessin dit que..., el que passa és que

ciar, hi ha gent que es troba que teñen dos
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Entrevista APA de l'edifici Andersen Entrevista a l'APA de l'edifici Sant

Miquel

aquí a Pescóla hi ha una serie de pares que

ens hi trobem sempre i d'altres que no

venen mai. Per tant que siguin magrebins,

catalans, castellans o gallee és igual, aixó

passa a tot arreu (p.7)

nens allá i una aquí o dos aquí i un allá i és

ciar, és una mica..." (p.3)

Repercussions organitzatives per

millorar la qualitat de I'ensenyament

Repercussions organitzatives per

millorar la qualitat de Pensenyament

• Hi ha pares que no veien ciar el

repartiment deis nous grups a les

escoles fusionades per por, per

desconeixement.

• Els infants pertanyen a un grup pero

treballen molt barrejats. La por deis

pares s'ha dissipat quan ho han vist en

funcionament. (p.7)

"Sí bueno, ciar, ara allá quedará una

escola molt gran, molt maca, tot nou...

menjador molt maco que han fet amb

una cuina molt ben equipada..., Pequip

que hi havia aquí Phem portat cap allá,

els ordinadors els portarem després...,

la biblioteca també será conjunta..., o

sigui que quedará una escola molt

maca" (p.8)

• Les mes grans en Pampliació deis

edifícis. Preocupació de les obres és una

preocupació gran per part de les

famílies. (p.7)

• Transformar-se en una escola mes gran

de dues línies no es veu com un

problema des de les famílies (de

moment encara no están tots junts).

» La representant de PAMPA de l'edifici A

creu que és responsabilitat deis mestres

en el quals hi confia molt, son ells el

que aconsegueixen que la convivencia a

Pescóla formi part del curriculum, (p.5)L
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Entrevista APA de l'edifici Andersen Entrevista a l'APA de l'edifici Sant

Miquel

Les repercussions de la distribució de

Palumnat

Les repercussions de la distribució de

l'alumnat

• Importancia d'associar a la fusió el

repartiment deis infants en totes les

escoles de Vic (publiques i concertades)

(P-9)

» La mesura del repartiment és básica per

no repetir la historia (p.9)

» Si en alguna altra escola hi ha poca

matrícula, llavors ha d'absorbir tota la

població marginal o marginal i tomem a

ser amb la mateixa historia . (p.9)

» No augmentar línies en les concertades

(P-5)

"Sí, sí, l'últim any quedará (molt poca

gent a l'edifici)...Aixó havia set un deis

punts que la gent que els hi toca, perqué

seria l'any que aquí farien 5é i farien

allá 6é i llavors ja passarien l'altre any a

TESO i serien dos canvis. I havia set un

punt alió una mica conflicte pero bueno,

no hi ha altre remei, havia set 1'únic alió

que s'havia sentit una mica mes a dir.

Perqué ciar, els que els hi tocava eren

dos canvis amb dos anys, canviar d'aquí

a allá, fer un any allá i un any a 1'altra, a

l'institut" (p.9)

» Els filis deis immigrants no paguen i aixó

no fa molta gracia, a les famílies que

van a la concertada, (p.9)

«» Que no hi hagi escola pública al costat de

casa ho trobo bastant greu, perqué si tu

optes per teñir l'escola prop de casa,

l'opció és la concertada, (p. 10)

<» Apareix el dubte en el tema que el dret a

Telecció de centre per part de les

famílies magribines está en qüestió. Hi

ha diferencia entre el dret d'elecció de

centre de les famílies autóctones i el de

les famílies magribines.
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Annex 11: Análisi de les entrevistes a T Alcalde i a la responsable

de Benestar Social de 1'Ajuntament de Vic.
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Annex 11: Análisi de ¡'entrevista amb FAlcalde i Benestar Social

Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Julioll999.)

Orígens de la fu si ó

• Picaresca de matriculació

• Concentració en dues escoles B-D

Entrevista a I'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Orígens de la fusió

• "Ens adonávem que hi havia un

problemática a l'hora de les

matriculacions. Els pares perqué els seus

fill no haguessin d'anar a unes escoles

gueto els empadronaven en una altre Iloc

(P-I)

"Escoles gueto, va fer que prenguéssim

una decisió rápida "(p.l)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

Dades població immigrant

• "Em aquests moments la població

escolaritzada magrebina representa un

10% de la total" (p.l)

• "En els cursos deis mes petits de P3 i de

P4 és un 14% i aquí estem parlant d'una

gran població escolaritzada". (p.l)

• "La tendencia de 4 anys cap a aquí ha sigut

de creixement Per exemple nens de 13

anys magrebins representen un 7% pero en

canvi de 3 anys hi ha un 14%". (p.l)

"Em sembla que son 1900 persones

estrangeres empadronades a Vic, deis

quals 1700 i escaig son del Magrib i els

altores 150 de diferents procedéncies: pero

el majoritari és el de rÁfrica subsahariana,

el de l'África negra." (p.l)
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Temes que apareixen en I'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. Julioll999.)

Proposta de fusió

• Sense temps per discutir-la, imposada

• Molt poca informado

• Sense saber les conseqüéncies

• Pels centres va venir imposada peí

Departament d'Ensenyament

Entrevista a ¡'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Proposta de fusió

Es donaven condicions favorables per dur-

la a terme: les eleccions estaven lluny, hi

havia consens polític, les decisions quan hi

ha acord cal prendre-U s rápid. (p.2)

'Amb aquesta forca calia negociar amb el

Departament que era molt contrari. Hi havia

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

• Diferencies entre poblado estrangera

empadronada i població real: "Si estem

parlant d'aquest 6% de població

empadronada, jo pensó que estem parlant

d'un 10% real, per tant hauríem de parlar

d'un 3000 perqué es donen circunstancies

que el marit está empadrona! i els nens per

l'escola pero la resta de familiars que si

no ho necessiten no están empadronáis.

Segons el padró hi ha famílies que les veus

desmuntades pero en realitat sí que hi son"

(p.2).

Orígens i Proposta de fusió

in aquell moment passaven dues coses:

arribada massiva de nens que es

concentraven en dues escoles i que per altra

)anda hi havia dues escoles que s'havien de

reactualitzar (p.2)
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Temes que apareixen en I'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2.Julioll999.)

Primeres repercussions de la fusió

• Inseguretat laboral: Compromís

Generalitat mantenir la doble línia, encara

que sigui amb baixa matrícula

Entrevista a I'alcalde de Vic. Rcalització

22.11.99

propostes d'agrupament per étnies". (p.2)

• Un aspecte a favor era el compromís de

Tajuntament d'invertir en els edifícis. Ens

vam comprometre a ampliar unes escoles

que necessitaven aqüestes remodelacions.

(P-4)

Primeres repercussions de la fusió

Els motius de les resisténcies d'algunes

famílies cap a la fusió vinculades a

qüestions personáis: que no li afecti al seu

fill. (p.5)

Els pares estaven preocupáis per com es

juntaven els claustres. Després del Ir any

ja no els preocupava la integrado deis

nens perqué veien que funcionava bé (p.4)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

Primeres repercussions de la fusió

• "Les famílies que no porten els seus filis

de 3 i 4 anys a l'escola diría que no és un

problema de mancarla o d'interés. Potser

és una familia que no está organitzada i

potser l'autobús passa a una hora i la mare

té dos nens mes a casa i com els deixa

Alguna persona deia: Si us emporteu el

nen, a mes a mes s'havien de llevar molt

d'hora i portar-los a l'autobús i fa molt

fred. I es complicat portar els nens a

l'Andersen, Ells ho tenien molt millor

quan els portaven al Balmes i al Sant

Miquel". (p.5)
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Temes que apareixen en I'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Julio] 1999.)

• Reticéncies de les famílies davant de la

fusió

Implicacions de la fusió en els dos primers

cursos

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

• Pares A mes sensibles. L'A també tenia la

tradició que s'havia sentit una mica

privada i el fet que els alumnes s'han de

desplacar ajudava en aquesta selecció.

(P-3)

• Pares C molt mes durs, perqué fins llavors

el C havia estat un coMegi que la matrícula

l'havien seleccionada (p.3)

El professorat en general mes favorable la

fusió (p.3)

El problema que es produia al principi que

els pares s'empadronaven a un altrc lloc.

Aquest ha desaparegut. (p.14)

mplicacions de la fusió en els dos primers

cursos

No hi hagut fugides de les escoles

publiques. Si de cas algún moviment en la

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

• "Es un problema entendre-ho. Ells deixen

el nens a l'autobús i no saben on van".

(P-5)

• "Hi ha pares que els fa por que els seus

filis vagin a l'Andersen perqué no saben

on se'Is emporten i quan tornen no saben

d'on venen" (p.6)

"De seguida l'alcalde va dir per a qué

servirien aqüestes dues escoles: La Sant

Miquel que hi anirien a parar escoles

d'educació especial: així podrien gaudir de

mes servéis normalitzats i quedarien

integráis dins la xarxa de la ciutat i el

Balines un casal per avis."(p.l9)

mplicacions de la fusió en els dos primers

cursos
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Temes que apareixen en I'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Juliol 1999.)

Repercussions en el projecte pedagógic

deis centres

• A rescola A-B, I'edifici A vol mantenir el

projecte de r escola, sense que es perdí

L'escola C-D mes negociat.

Repercussions en la integració de

collectius culturáis diferents.

• No hi ha problemes de convivencia entre

infants

• infants i famílies magribines están contents

i no hi ha problemes

Entrevista a I'alcalde de Vic. Realitzacíó

22.11.99

privada concertada que amb el repartiment

alguna familia per portar els filis al SEK

Del que et donaran mes dades d'aixó son a

rEscorial(p.l4)

Repercussions en el projecte pedagógic

deis centres

"El projecte del B mes concret, toquen

mes de peus a térra, mes avancat que el de

1'A", (p.4)

Repercussions en la integració de

coMectius culturáis diferents.

Les famílies magribines no han presentat

problemes pero prefereixen continuar

juntes per mes comociitat i per teñir mes

forca. (p.6)

Convivencia entre els petits no hi ha

problemes: "Tots son iguals els ñens" (p.6)

"La convivencia em preocupa ais instituís"

(p.6)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

Repercussions en el projecte pedagógic

deis centres

Actuacions en la integració deis coMectius

culturáis diferents

Comissió de matriculado



Annex 11.6

Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Julioll999.)

• Problemes activitats extraescolars

d'assisténcia

Entrevista a Palcalde de Vic. Realització

22.11.99

• Problemes d'activitats extraescolars de

pagament. Amb aixó podem teñir

problemes (p.8)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

Comissió d'absentisme: fa el seguiment de

tots aquells infants que no van a 1'escola.

"Durant I'any passat 70 infants no anaven a

1'escola" I molts eren o molt petits, 3 anys o

12, 13, 14, o 15 , majoritáriament magrebins

En el grup de noies magribines, una vintena

de 14, 15, 16 anys que un deis motius pels

quals no anaven a colé era perqué no els

interessava el que es feia. (p.3)

UAC: "Aquesta unitat d'escolarització ha

funcionat de mar? a juny de 2000, i 18

nenes absentitstes han anat a colé. O sigui

podem parlar de reinserció educativa, han

tornat al sistema educatiu (p.3) ...Al curs

que ve algunes continuaran, altres aniran al

PTT o PGS. Algunes aniran a cuidar nens i

les mes petites haurien e tornar a l'institut.

(p.3) ... Hem donat rnolta importancia a les

coses de casa, al coneixement deis

recursos. Hem donat molta importancia a



Annex 11.7

Temes que apareixen en Panálisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. Julio! 1999.)

• uw

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Les antenes parabóliques connectades amb

la informado deis seus pa'ísos, els guies

espirituals de la seva comunitat fa mes

difícil la integració, segons l'alcalde, ja

que hi ha una pressió per mantenir les

tradicions de la seva cultura, (p.15-16).

Hem aconseguit barrejar els infants a

l'escola caldria aconseguir-ho ara en el

lleure: entitats esportives.... (p.21)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

alió que ells consideren que és important.

Si elles saben fer aixó a mes a mes

d'informática i de cátala, dones molt bé"

(P-5)

• "Hi ha una altra UAC de l'associació

Main. Pero aquesta no era adequada

perqué está especialitza en un tipus de

coHectiu adolescent noi molt violent

magrebí i no magrebins".(p.4)

Comissió de transport:

Comissió mediació familia-escola:

Programa d'arranjament d'habitatges:

Programa amb Caritas. No poden anar

mes enllá (el control de cédules

d'habitabilitat,p.l9)

Programa Banc d'Aliments: Coordinació

amb Creu Roja i Caritas: Es lliuren uns

aliments a famílies molt problemátiques

perqué encara no están assentades aquí.

També s'entreguen a entitats: a llars



Annex 11.8

Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2.Jul¡oI1999.)

La convivencia de cultures en la ciutat

Entrevista a ¡'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

.a convivencia de cultures en la ciutat

Importancia del Fórum i de la web de

l'ajuntament com a lloc per fer sentir totes

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

d'infants, a residencies de gent gran (p.

15)

• "Caritas sí que té altres ajuts peí menjar,

per exemple entrega vals. Ells mateixos ho

diuen que son ells els que entreguen vals

no som Tajuntament "(p.15)

• <rNosaltres no fem vals per anar al

supermercat. El que donem és menjar que

ve d'un excedent de la Coraunitat Europea,

mitjancant la Creu Roja que és qui té

Testocatge. El que fem son val autoritzat

per l'assistent social. Van a buscar

proporcionalment el que els hi toca" (p.16)

Pressupost que es destina a Benestar

Social del total de l'ajuntament és un 4%.

El que és destina a junts és miseria. El

pressupost fort se'n va amb personal.

â convivencia de cultures a la ciutat

A partir de la premsa: La premsa exagera

les noticies perqué la immigració és noticia



Annex 11.9

Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. Julio] 1999.)

Entrevista a 1'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

les veus i canalitzar problemátiques,

actituds relacionades amb la xenofobia.

Millor que hi hagi espais per canalitzar-ho:

"El Fprum crea opinió i aixó és tnolt

important"(p.l0il6)

Mesures realistes que pot assumir

l'Ajuntament per Tequilibri en la

convivencia de grups socials diferents (que

coincideixen en grup culturáis diferents):

Que pugui fer la inspecció de la vivendes.

Es a dir controlar que les vivendes estiguin

en condicions. La distribució de la

població és mes difícil, (p.13)

"En la mesura que ells estiguin bé,

segurament hi haurá menys problemática.

Ara quan se't fiquen en una casa la seva

cultura xoca amb la d'aquí. Moltes

vegades els d'aquí maneen i acaben sent

els propietaris de i'ediñci. (p-14)

a Vic (p.7)

"El dia a día comporta conflicte, la

convivencia comporta conflicte entre la

gent gran que queda al barrí antic i els

nous vei'ns amb els que no t'hi pots

relacionar, que no els coneixes, que hi

veus molta gent" (p.7)

"Se senten ocupats, envaíts, desemparats".

Diuen: "En aquest carrer no hi viu ningú,

només hi vivim nosaltres". Se senten

deslocalitzats, la por a la deslocalització,

no s'entenen no es comprenen, com s'ha

de fer aixó? "(p. 8)

"Aquests pisos per Hogar, desocupáis, al

barrí antic, s'hi varen anar instal-lant

moltíssimes famílies que es van arreglar a

la manera que van poder les vivendes.

Pagaven molts diners i hi vivien molts en

un mateix pis". (p.8)

Aquest model es va trencant en ía mesura



Annex 11.10

Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré;

n.2.Julio!l 999.)

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

que es van fent reagrupaments familiars

naturals. A mesura que les famílies es van

reagrupant per raons d'estabilitat, els

empadronaments i básicament la feina, la

necessitat d'uns espais propis es

produeixen uns assentaments cap a altres

llocs de la ciutat, el sector sud, al barri del

Remei. Hi ha molta població magrebina

que ha fet el salí", (p. 8)

"Pagant uns lloguers semblants, pero amb

mes recursos, haurá de formar part de la

comunitat de veihs i en aqüestes situacions

el mediador cultural natural del barri té un

pes". (Explica un exemple d'un comerciant

del placa deis mártirs" (p.9)

"Entre la població autóctona i la

magrebina els problemes es troben entre

els adolescents que d'entrada hi un rebuig i

perqué els nois magrebins teñen una visió

mascíista. Pero a mi em sembla que aüá on



Annex 11.11

Temes que apareixen en Panálisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Julio11999.)

Entrevista a I'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

hi ha situacions mes problemátiques és

amb el maltractament de les dones (p.9) "
1 Sembla que les dones interioritzen. mes

rápidament que els homes, els valors de la

cultura dominant per sobreviure. (p.9).

Davant d'actuacions delictives de]

coHectiu magrebí fins i tot el propi

coHectiu és poc tolerant. Diuen: "A veure

nosaltres no som. I es volen veure

protegits també" (p. 10)

Sembla que els joves quan está en grup té

actituds mes racistes (p.ll)

El tema del menjar és molt priman i causa

malestar per aquesta rao" Hi ha gent que

pensa que "se'ls dona massa coses, que

se'Is aten molt bé" i jo pensó: 'A veure

quan un nen se li assigna una placa escolar

costa com a mínim 200.000 ptes. Si

aquest nen no va al colé per que no hi va o

perqué el mestre l'acomiada No passa res,



Annex 11.12

Temes que apareixen en Panálisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2.JulioI1999.)

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

no? O se li recepta un medicament i no se'l

pren . No passa res? Pero aixó del menjar,

que puguin menjar i que mengin donuts,

aixó sí que fa mal", (p. 16)

Explica diferents exemples en els quals el

fet que els magrebins tinc accés a segons

quins luxes crea suspicácies i problemes en

la convivencia, (p.17).

"Aquí la gent qüestiona molt (els tractes

que reben aquesta gent). Per exemple

Carites ha notat que han minvat els ajuts

que li arriben perqué consideren que una

cosa és donar ais pobres i una altra ais

magrebins com si no poguessin ser

pobres" (p. 17)

"És complicat perqué donar es veu

malament pero si utilitzen els servéis i els

coMapsen, les urgéncies hospitaláries, els

ambulatoris, els servéis de justicia, els

servéis socials, sembla que no passa res



Annex 11.13

Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. JuIioI1999.)

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

pero que després puguin teñir dret a

comprar a les farmácies o que els paguin

els llibres llavors aixó ja no s'entén" (p.

17).

• Hi ha demandes que son molt perilloses

perqué exigeixen que es doni el mateix que

si li está oferint al veí. Si aquell té aixó,

dones jo també, (p.20).

"De tota manera el que s'está veient és que

ningú no pren res a ningú. D'habitatges

n'hi ha, a les escoles hi ha places de

sobres", (p.23)

Fórum intercultural: dona la possibilitat de

plantejar molts plantejaments ambivalents

de les diferents entitats que hi participen

(p.24).

Sector susceptibles de dificultar la

convivencia: La gent gran que teñen por al

desconegut, els adults que els pot perillar la

'eina (tot i que els immigrants agafen feines



Annex 11.14

Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2.Julioll999.)

Condicions de vida d'alguna part de la

poblado immigrant

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Condicions de vida d'alguna part de la

poblado immigrant

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

amb unes condicions que no la volen els

autóctons i la gent jove perqué teñen un

relació obligada des del punt de vista afectiu

ja que comparteixen espais de lleure, de

treball, d'esbarjo. i perqué és l'edat que

conformen la personalitat i necessiten un

grup d'iguals amb qué compartir les seves

experiéncies, les seves pors, les seves

inquietuds (p.25)

Condicions de vida d'alguna part de la

poblado immigrant

Habitatge: Hi ha una promoció d'habitatge

públic. Pels 48 pisos s'han presentat 75

soMicituds i 22 son persones magrebines.

Aixo vol dir que aqüestes persones teñen

unes rendes estables, amb uns estalvis per

poder pagar una entrada. El fet que els

magrebins també s'hi presenten normalitza

la situació. Veus nomines d'una situació

totalment correcta. Son famílies que están



Annex 11.15

Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. Julioll999.)

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

fent un assentament i que están fent un

procés d'estratificació a la bona.(p.l9).

Lleure: Per exemple els casáis d'estiu. Des

del servéis socials, es va plantejar que

alguns nen poguessin anar a casáis d'estiu

per poder continuar la tasca educativa,

alguns anys es van becar alguns nens pero

en canvi ara moltíssima genet magrebina

utiíitza el recurs de casáis d'estiu de

manera normalitzada." (p.21)

Organitzacions: Alguna organització que

ha sorgit com fa 4 o 5 anys 1'associació

AMIC (associació Motivadora

d'Integració Cultural no ha tirant endavant.

Jo diña perqué els promotors d'aquesta

iniciativa son persones que ja no

necessiten estar en cap associació especial

perqué son persones que ja teñen moltes

coses resoltes i llavors es van cansar de

tirar del carro (p.22).



Annex 11.16

Temes que apareixen en Panálisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. Juliol 1999.)

Problemátiques associades ala integració

d'immigrants a la ciutat

Entrevista a Palcalde de Vic. Realització

22.11.99

'roblemátiques associades ala integració

Pimmigrants a la ciutat

Entrevista a la responsable de Ben estar

social: 11.7.2000

• Mesquites: No tots els magrebins teñen

relació amb la mesquita De les dues, la del

C Sant Pere va fer una tasca de mes

obertura cap al barrí i no es va veure tan

malament. El president del C. Sant Pere

que va morir va fer la feina de mediador

natural. La de C. Sant Francesc té les

portes mes tancades, no están al fórum

intercultural, la gent que hi envien no

parlen cátala ni castellá" (p. 23)

Alguna vegada ens han servit per ajudar a

interpretar l'autoritat del pare envers la

familia i veure com situar alguns

maltraetaments a alguns nens (p. 23)

'roblemátiques associades ala integració

d'immigrants a la ciutat

"El problema de respeculació en el tema

deis preus deis habitatges no hi podem



Annex 11.17

Temes que apareixen en Fanálisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Juliol 1999.)

Repercussions organitzatives per millorar

la qualitat de Pensenyament

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Repercussions organitzatives per millorar

[a qualitat de l'ensenyament

"La valorado peí que fa a la qualitat la

podran fer mes els professionals que jo,

pero hi havia una incógnita que

preocupava ais pares que era que tenien

por que anéssim a fer baixar la qualitat".

(P-5)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

intervenir. Aixó és mercal. Es la llei de

l'oferta i la demanda i regular aixó és molt

complicat" (p. 19).

Repercussions organitzatives per millorar

la qualitat de l'ensenyament

Relació amb les famílies: Els pares no

apareixen per l'escola, des de rassociació

voldrien coHaboració de les persones (p.5)

\ctuacions per a la millora de les

ondicions de vida de la població

esfavorida

"S 'han ates 4040 intervencions en

persones de 5 any fíns a + de 84.

"El tema de la discriminado positiva és



Annex 11.18

Temes que apareixen en Panálisi de le

entrevistes anteríors (Informe de progrés

n.2.Julio!1999.)

Entrevista a ¡'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

complicat, criticat, complex i a la vegad

necessari si volem anar avan9ant cap a

aquesta justicia mes redistributiva, hem

d'intentar que aquell que no té accés a

determinats recursos i pugui arribar" (p.12)

Ajuts a llars d'infants: Segons els cas es

pot subvencionar fins a un 50% pero la

normativa seria un 30% (p.12) Hi ha

col-laboració amb Caritas (p. 13)

Les llar d'infants ajuden perqué permet a

la mare comencar a treballar o bé anar a

l'escola d'adults. Algunes dones

magrebines s'impliquen en alió que es

modem (Sembla que han de ser dones

joves que tinc menys filis que la mitjana

habitual de 6 o 7 filis, (p. 13)

No es planteja una llar d'infants pública.

(p.14)

"Subvencionen! 47 nens que son

magrebins que van a Íes üars d'infants i 68



Annex 11.19

Temes que apareixen en I'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progrés

n.2. Julioll999.)

Entrevista a ¡'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

a menjador escolar" (p. 14)

• Menjador i transport son competéncies del

Dept. D 'Ensenyament que redistribueix

aquests ajuts mitjancant els Consells

Comarcáis. Nosaltres no sabem els nens

que reben ajut de menjador per dues coses

o bé perqué la beca d'ensenyament no

arriba a pagar els cost del menjador perqué

fa temps que está. 0 bé perqué va a una

escola concertada i aquests ajuts no hi

entren. Pero aquesta escola no l'ha triat ell,

li ha tocat per la redistribució de places,

aquelles famoses 5 places assignades a

cada lloc. 0 bé perqué ha arribat a mig

curs i el procediment per demanar una

placa ja era fora de termini. Nosaltres

coHaborem en tapar aquests forats, aquells

que quedarien despenjats els hi donem

aquesta possibilitat". (p. 14).

Hi ha alguns programes d'inserció laboral
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Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2.Julioll999.)

Les repercussions de la distribució de

Falumnat

• Repartiment deis infants magribins en

totes les escoles de Vic

• Cal veure quines son les contrapartides

económiques que l'escola concertada ha

signat amb rajuntament

Entrevista a l'alcalde de Vic. Realització

22.11.99

Les repercussions de la distribució de

l'alumnat

Aixó s'ha aconseguit per dues raons:

Per l'acceptació de l'escola concertada

d'assumir el repartiment sempre i quan

aixó no li suposi costos económics. (p.18)

El decret de la Generalitat que permet que

hi podenhaver fins a 5 nens. (p.ll)

Tensions a Pescóla concertada:

"Els hem obligat a escolaritzar infants de

P3, P4 i P5 i ells no reben subvenció í

aquest és un tema que ha hagut de tirar

endavant i negociar-lo amb la conselleria.

Ara tenim un concert i els hi paguem la

diferéncia".(p.7)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

específics per a magrebins, que vol dir una

atenció especial i alguns altres s'utilitzen

els recursos normalitzats. com espais

d'informació per buscar feina i d'altres

recursos (p. 18).

Les repercussions de la distribució de

Falumnat
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Temes que apareixen en Panálisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2.Julioll999.)

• La desaparició de dues escoles publiques

al centre de Vic deixa desatesa d'aquest

servei el centre de la ciutat

Entrevista a ralcalde de Vic. Realització

22.11.99

• El suport deis EAPs no donen prou a la

concertada (p.5 i 7)

• Les rátios professors-alumnes en les

escoles fusionades son mes bones que en

la privada concertada. S'está negociant la

possibilitat que hi hagi mes professorat de

suport(a la concertada) (p.5 i 8)

• Entre la demanda de places a Vic i la

reserva de places pendent deis infants

magribins que puguin arribar. Han

demanat augmentar el nombre de places

n+3 (p.8)

'Els pares magrebins no están mentalitzats

amb el tema de pagar per l'ensenyament"

(p.8)

"Nosaltres estem en una ciutat, jo que sóc

regidor d'urbanisme, de la milla que en

diem, que podem anar a peu a tot arreu

potser tenim una escola una mica mal

ubicada pero aquí si que ho hem arreglat

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000
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Temes que apareixen en l'análisi de le

entrevistes anteriors (Informe de progré

n.2. Julioll999.)

Repercussions de l'exemple de Vic com

un model

Entrevista a 1'alcalde de Vic. Reaützació

22.11.99

pagant transport". (p.20)

• Des del punt de vista urbanístic B i D no

podien créixer. (p.20)

• "Hi havia molt pares de l'A que preferien

com a model d'escola aquest ja que estava

mes enmig de la natura" (p.20) .

Repercussions de l'exemple de Vic com

un model

Viabilitat del model:

Segons I*alcalde, la Generalitat no gosa

tirar endavant el model de Vic per raons

económiques (p.18)

Protagonisme municipal en educado:

"Es una aposta. Si nosaltres ens haguéssim

tancat a dir 'escolta, fer escoles és la

Generalitat qui ho ha de fer2, segurament

no haguéssim tirat endavant el projecte"

(p.19)

Entrevista a la responsable de Benestar

social: 11.7.2000

Repercussions de l'exemple de Vic com

un model
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Annex 12: Análisi de les entrevistes ais equips directius d'altres

centres educatius de la ciutat.



Annex 12.1

Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Descripció del centre

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Descripció del centre

• "A l'hora de definir l'escola sempn; diem

que tenim una escola petita, senzüla,

acollidora" (p.l)

• "Situada al case antic de la ciutat" (p.l).

• "Sora una escola que ha anat canviant molt

conforme ha anat canviant el barrí" (p.l)

"L'escola ha anat evolucionant o s'ha anat

transformant a mida que s'ha anat

transformant el barrí" (p.3).

• "Som un centre privat" (p.2)

• "Som una escola que si miréssim la zona

geográfica de recepció d'alumnat aquest es

concentra bastant en aquesta part del case

antic i després cap aquest a I'altre cantó i

cap al barrí de l'Estadi i de tot aixó". (p.3).

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Descripció del centre

• Es tracta d'una escola pública amb un

percentatge d'alumnes forca baix.
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Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'a I tres centres de la ciutat

Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Tipología social de I'alumnat

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

• "Les condicions socials deis alumnes és

mitja-baixa. Hi ha pares de tot...tens pares

que puguin ser de.la universitat fins a pares

que et trobes peí carrer. Situacions molt

diversifícades, com a nivell social mitjá-

baix"(p.l).

• "Es un barrí on s'hi ha concentrat un

component gran d'immigrants, especialment

aquí al carrer Ramada i després també tenim

altres miñones étniques. També tenim un

percentatge important d'alumnes d'étnia

gitana i després tenim alumnes amb

necessitats educatives especiáis" ...

"Predominen els autóctons pero a nivell de

proporcions, el pes específic deis gitanos i el

pes específic deis árabs és important" ..." Hi

ha molts mes árabs que gitanos pero el

percentatge de gitanos és important també.

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

• "Hi ha molta gent que no té cotxe aquí, hi ha

un nivell socio-económic baix, o potser

només té un cotxe i s e 1'emporta el

pare...no és alió que el pare té un cotxe i la

mare un altre" (p.2)

• "La composició social de les famílies és

baixa, hi ha gent de tota mena, treballadora,

treballen tots dos, molt a l'atur, sí , mes

aviat a l'atur. Moltes famílies que hi intervé

Benestar Social perqué.. .famílies

desestructurades, pares separats o que viuen

amb la mare..." (p.2)

• " Hi ha de tot pero majoritáriament podríem

dir que el nivell socio-económic és baix...

son coses molt significatives que ho veus,

que aixó en una altra escola aixó no passaria

perqué tothom.. .el pare o la mare teñen dos

cotxes oeraué tots dos treballen i el
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Annex 12.3

Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2.

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

pero aixó ve molt condicionat peí lloc on

estem"

• "Hem tingut algún alumne procedent de

sud-américa i de centre-américa i dos o tres

alumnes gambians. (p.3)

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

necessiten. Dones aquí no" (p.3)

• "Etnies en tenim del magrib, portuguesos,

mexicans, els brasileres van mancar.. .Tenim

un nen negre pero em sembla que va néixer

aquí, no es pot considerar vingut de fora

aquest nen. Majoritáriament és magrebí,

mexicá; Tenim també un anglés. Els de mes

proporció és la magrebí. En aquests

moments els magrebins no superen els

autóctons i a mes ara ja no passará perqué hi

ha la comissió" (p.4).

• "La proporció de nens i nenes no ho tenim

contat..." (p.5)



Annex 12.4

Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Línia pedagógica del centre

Com es defíneix l'escola

L'escoía consta o no com a centre d'atenció

educativa preferent.

Implicacions, conseqüéncies de ser-ho o no.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Línia pedagógica del centre

• "Nosaltres ens definim com escola

integradora perqué per principi érem una

escola oberta a tothom, ateníem qualsevol

alumne independentment de la seva

procedencia social, geográfica, en el cas fíns

i tot d'immigració" (p.l)

• "La nostra perspectiva de l'escola ve a dir:

estem aquí i som pels d'aquí, pels que

estiguin aquí. I aixó és ciar, va definir una

mica aquesta obertura"(p.2)

• "Constem com a centre d'atenció educativa

preferent"..."...quan hi va haver la fusió

encara no hi havia aixó deis centres

d'atenció educativa preferent"... "Fa un any

i poc que som centre d'atenció educativa

preferent" (p.l).

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Línia pedagógica del centre
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Annex 12.5

Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

• "Va sortir lo deis centres d'atenció preferent

sempre i quan el teu percentatge fos igual o

superior al de les escoles publiques de la

ciutat i per aixó vam poder demanar-ho i

se'ns va concedir. D'altres no arribaven a

aquesta mitjana" (p.2).

• "Ser un centre d'atenció preferent suposa

ajuda económica que es rep a parvulari"..."

Aquest any també s*ha donat el teñir un

professor mes per atendré la diversitat"....

"Donada la tipología d'alumnat que hi ha,

donades les necessitats educatives especiáis

que teñen aquests alumnes, amb un

proporció molt superior a les altres escoles,

radministració ens ha primat amb recursos

especialment hurr.ans"

• "A nivell de ratio tenim unes aules que no

arriben ais 25 alumnes pero eís 15-16 que

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000
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Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

O rigens de la fusió

• Picaresca de matriculado

• Index de matriculado d'alumnes.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 3075/00

tens, teñen unes rentables dificultáis... i de

cara a l'activitat professional implica

treballar molt amb diferents nivells a l'aula,

implica un sobresforc que es compensa per

fets com que s'ha aconseguit un professor

mes, que rebem ajuts i assessoraments per

part de l'EAP, rebem atenció

compensatoria.. .pero també pensó que s'ha

de mirar que es va haver de lluitar molts

anys en solitari" (p.2)

Orígens de la fusió

".. .el que poden fer és aixó, venir directament

a l'escola i ja matricular-los, que en un

principi es podía fer. Una mica els nostres

desgavells de números en alguns cursos

podien venir d'aquí... aixó ens ha

normalitzat. (p.6)

"Ara per exemple, aquesta de P3, tots els que

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Orígens de la fusió

"El qué passa és aixó, com que no en tenim

(d'alumnes).. .aquí está la historia de

rendibilitzar-la, perqué vinguin mes, perqué

la gent no coneix aquesta escola i bé, és la

pública que actualment queda...potser ara

amb el soterrament de la via i tot aixó, vull

dir, potser se li faciliti l'accés i bueno, queda
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Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

• Concentrado d'alumnes.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

puguin venir magrebins a P3 son de lo mes a

tocar. I és ciar, en voldrien venir mes. SI fos

per iniciativa de les famílies vindrien mes

perqué hi ha gent que amb la picaresca de

dir, fora de temps, per dir així no entro en el

rodatge de tothom i la distribució.

Evidentment feta la preinscripció hi va haver

gent que va venir: pero tu tens lloc?, els

camins son uns altres; i dir: no, aixó ho tinc

pie. Aixó el que está destinat a altres

persones...llavors alguns que vindrien no

venen perqué: no, no, és que aquella escola

és la deis moros o la deis gitanos" (p.7).

La ratio aquesta estipulada del repartiment,

pensó que de cara a la nostra escola ha esta un

beneñci en aquest sentit perqué (hem-han?)

patit una mica la massificació, tot i que hi ha

nlm\+-i ^n*-ri '/"MI** 4-£»-*-M *•*•* 1 ^ o l i l t n « o r T V P A n

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

I'esperan9a de que es tomi a animar" (p.l)
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Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

JulioI1999)

Proposta de fusió

Com es rep, si és el cas, la informado previa a

la fusió i del procés de fusió.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

árabs. És una proporció que actualment amb

la política de repartiment ja no passaria" (p.6)

• "Una altra cosa és que com que tenim grups

que no arriben a la ratio de 25, sempre hi cap

gent, que després potser sí que s*hauria

d'acabar de filar prim perqué dius, a veure

aquests curs de 15 alumnes encara que no

s'arribi a 25 és ciar, incorporar-hi 3 o 4 árabs

mes de quart a sisé estem tomant un altre cop

a una massificació que pensó que

educativament no convé" (p.7)

Proposta de fusió

"Ens vam reunir aquí amb el Consell

Municipal i ens ho van dir... va ser i ja está.

Vull dir per la situació que es donava i que

s'havia pensat en fer aquest projecte amb tot

el risc que suposés i que per aquí anava la

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Proposta de fusió
11 Les fusions en el moment que es van

plantejar, nosaltres realment no véiem que

ens afectarien, no véiem que haguéssim de

formar part de la fusió perqué la nostra

problemática no era aquella, almenys no érem

consciGiiiS u6 compartir SnO.. .no ni nsvia una
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Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

"Des del Departament o la Inspecció no ens

van fer cap consulta sobre el tema potser

perqué no érem part afectada, en un principi

no érem pas part afectada o afectats

directament"

necessitat com ells, que era evident que se'ls

hi estava fent un gueto allá i que alió sliavia

de resoldre. Érem com una mica Iluny, com

una mica escola de barrí..." (p.l).

"Era ben bé un barrí i ens venia canalla

d'aquí, de l'altra banda de la via i inclós de

mes lluny, fins i tot algún de fora de Vic en

venia. Pero no era el mateix problema que

ells. Llavors en aquell moment jo trobo que

va ser lógic que no es plantegés aquí formar

part de la fusió perqué jo em sembla que no

calía. Aixó ha canviat en aquests darrers anys.

Ja feia anys que se'n parlava, el que passa

llavors en un moment es va resoldre molt

rápid". (p.l).

"(En referencia a la informació rebuda del

procés de fusió)..suposo que sí que es devia

donar informació d'aixó, segur que si
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Annex 12.10

Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

busquéssim les actes d'anys enrera, pero

bueno, tampoc ens ha preocupat...a nivell

oficial d'aquest tipus -Inspecció, Departament

d'Ensenyament- no. Ens hauríem enterat

perqué després el que rep la informació ens

1'haurien desplacada.. .jo recordó algún

claustre alió que havien dit: a la reunió tal ens

han informat.. pero a nivell de comentará, que

no afectava massa" (p.7).

"Hem viscut la fusió amb interrogant, Túnica

cosa que ens plantejávem era dir: no estaran

fent dues macroescoles, pero mes que tot

dient per ells, de dir no s'acumulará molta

canalla en un lloc que els hi portará mes

problemes. Eren comentaris que van sortir

pero no perqué a nosaltres ens portes cap

repercussió...jo recordó haver comentat aquí

alió que déiem: óndia, no resultará que
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julio! 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

acumulen molta canalla i faran unes

macroescoles..." (p.7)

• " El tema fusió és que fíns i tot fa riure, és

que al no estar-hi a dintre, no, no, nosaltres no

l'hem viscut d'aprop, gens. Els professionals

d'aquí em sembla jo no parlaré per tots, pero

vull dir, no hi ha hagut alió, un neguit i un

parlar-ne i un... no, no... a veure, en aqueíl

moment ens quedava lluny, i després ja es va

resoldre i nosaltres ens vam quedar aquí i

hem anat fent.. .vull dir no n*hem participat i

llavors no ens ha arribat gaire res, vull dir,

coses esporádiques a nivell de comentan"

(p.l7-18)9

" El que passa és que el canvi ha vingut ara,

amb dos o tres anys, ha canviat la

composició del Balmes i dius ostres, i és ciar

molta gent diu per qué no us vau fusionar? i
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Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en l'análisi de leí

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola E

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

per qué ens havíem de fusionar en aquells

moments? El problema en aquell moment era

un altre. Si en aquests moments ens fessin

negociacions i es comencessin ara potser sí

entraríem, segurament entraríem, pero en

aquell moment no, no teníem ni la necessitat

de demanar-ho, no no vam creure necessari ni

el claustre ni ningú, ningú va dir per qué no

ens fusionem" (p.18)

ituació de les escoles abans i després de la

olítica del repartiment.

:omíssió de matriculació

ituació de les escoles abans i després de la

olítica de repartiment.

'omissió de matriculació.

Situació de les escoles abans i després de la

política de repartiment.

omissió de matriculació.

"Cada vegada arriben mes immigrants pero el

que passa ara és que slia racionalitzat...la

tendencia després del repartiment s*ha

racionalitzat" (p.7)

"..la gent tampoc ha vingut mai aquí, la gent

del centre de Vic, pero aquí hi havia gent

sufícient com per tenir-ne molts, perqué jo hi

havia arribat a teñir vint-i- no sé quants a la

classe, és ciar perqué hi havia tots els

immigrants aquí i era "la escuela de barrio" i
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Annex 12.13

Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

contentíssims..."

• "Ens els reparteixen amb la mateixa

proporció que tothom...quatre com a les

altres escoles. Aquest any a P3 en tenim

quatre i sis deis altres, bueno, deis autócton,

unes aules que están plenes i hi ha quatre

nens que son de fora, son quatre nens que

queden allá, si tens mes poquets representa, la

feina deis professors és la mateixa" (p.l)

" En aquests moments la proporció de

magrebins no supera ais autóctons i aixó no

passará perqué hi ha la comissió. Abans

d'haver-hi la comissió encara en teníem

menys de magrebins, és que a veure, hem

anat guanyant a mida que slian anat repartint"

(P-4)

"I segurament va ser al principi quan potser

no estava tant regulat n6r acuesta comissió
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Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic*

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

que n'arribaven d'aquests que en déiem

d'incorporació tardana, a mig fer, i com que

aquí, aixó, alguns ja havien comencat a

marxar per lo de TESO llavors sempre hi

havia placa i ens els van anar matriculant així

entremig de curs. Llavors potser en els cursos

mes alts n'hi ha d'aquests, pero ara aixó ja no

passará mes, ha canviat...peró devia ser en

aquell moment de pas que no estava.. .pero no

ho va sobrepassar mai. Em sembla que no va

arribar mai...primer va arribar la comissió o

van comencé a repartir, no va ser posterior a

la comissió .no, aquí no, perqué amb aquell

document que tenim de l'any 90 d'alló

d'atenció preferent és de l'any noranta-set...i

laproporció no era pas gaire..." (p.4-5)

"Ha sigut un procés entre les negociacions i

tot. ja et dic. vuit anys. quan jo vaig arribar.
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Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Primeres repercussions de la fusió

• Transvasament d'alumnat

• Canvis en el coMectiu d'alumnat.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Primeres repercussions de la fusió

"Estic segur que una de les conseqüéncies de

la fusió haurá estat el transvasament

d'alumnat, perqué jo no ho sé, no m'he parat a

analitzar-ho, pero no sé si tots els alumnes

que inicialment es matriculaven aquí al

Balmes si ara es matricularan igualment,

sobretot quan la fusió sigui complerta a

I'Andersen. Ja només per una qüestió de

proximitat geográfica" (p.3-4).

"St. Miquel i Guillem no és tant ciar perqué

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Era línia complerta fins a 8é i classes de 25

alumnes, pero les fusions no eren peí número

d'alumnes sino peí tipus d'alumnat. Per aixó

nosaltres aquí amb menys o mes magrebins,

pero la problemática no era la mateixa. aquí

no hi havia cap gueto, som els que som pero

no estávem dins el paquet" (p.18)

Primeres repercussions de la fusió

"Aquí ha canviat en aquests últims anys el

coMectiu d'alumnat que hi havia en aquells

moments quan es va comencar a parlar d'aixó,

amb els d'ara, els tres o quatre últims anys ha

sigut bueno, és quan ha fet un

tomb...Reflecteix alió que passa socialment,

vull dir, el mateix. Hi ha molt moviment i un

tipus de famílies estrangeres i qué passa?, que

els pisos mes barats son els d'aquí, la gent

d'aquí a la que d'alló, ha marxat, queden
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Annex 12: Análisi de les entrevistes deis equips directius d'altres centres de la ciutat

Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

son mes properes pero, no ho sé, sembla que

hi pot haver el riu per mig, i és ciar,

l'Andersen está molt mes a les afores" (p.4).

aquests pisos que son mes económics i venen

a viure aquí. Potser del Carrer Sant Pere que

és el centre de Vic s'han traslladat mes cap

aquí. Pero bueno, per aixó hi ha aquesta

comissiódematriculació..." (p.l)

"A nivell social hi ha hagut una immersió, o

sigui aixó era una escola de barri d'una

época determinada, l'época franquista. La

gent qué ha fet. S'han fet grans, s'han buscat

una feina, económicament han pujat un

esglaó social i el següent s'han buscat un pis

mes maco mes a prop del centre. És lógic.

Qué passa? Que ens hem quedat buits i que

els recupera la gent que també fa un grau

pero que el fa des del centre. Que están mes

bé que segurament que alguns del carrer St

Pere. I aquesta gent han pujat un grau a la

seva d'escala. I potser d'aauí. ves a saber si
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

• Reticéncies i vivéncies de les famílies davant

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

"Al principi de tot quan hi va haver aquesta

moguda, les familias alio míe no els hi venia

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

d'aquí quinze o vint anys aquesta gent també

aniran pujant i també mancaran.. .Que pugin

un grau i s'estabilitzin i quan els filis serán

mes grans potser se n'aniran a viure cap al

centre.. .és una roda social. I ara en aquests

moments no pot fer d'escola de barrí, com

que ha de passar per la comissió de

matriculació, estem en un impás. I que sort

que hi ha aquesta comissió, pero que si fes

la funció d'escola de barrí tindríem un

percentatge mes elevat perqué molta gent

viu aquí i els hi diem "no, no heu d'anar al

mercat municipal i allá us assessoraran a

veure els trámits que heu de fer i si heu de

venir ja us ho direm"" (p.9)

" El tema del repartiment no els hi agrada

perqué els que venen a viure aquí voldrien
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Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Temes que apareixen en les AMPES en

relació a la fusió i al repartiment.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

massa de gust era traslladar-se....algú va

venir a informar-se, immigrants i no

immigrants... i alguns que havien estat a

l'escola van marxar al Balmes i han tornat a

l'escola. Si que son un parell o tres de casos

d'aquests, i que hi van haver famílies que van

venir alió al principi a veure qué i després van

seguir el seu camí perqué també suposo que

deis altres ho tenien ciar i després ja van

facilitar que les coses es fessin com estaven al

projecte, perqué sino s'anava al traste la cosa"

(p.3).

'emes que apareixen en les AMPES en

elació a la fusió i al repartiment.

"...ells des de I'escola ja anaven vivint una

mica aquesta realitat i llavors si que hi ha

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

(anar a escola) aquí, veuen que teñen Tescola

al costat de casa i que se n'han d'anar com

poden" (p. 12)

• "Algún pare diu: és que els espanyols no ho

han de fer aixó (en referencia a anar a una

altra escola diferent a la del barrí); o, pues a

mi, mi vecina me ha dicho que los españoles

no, sólo los moros no podemos ir a la

escuela" (p. 12)

Temes que apareixen en les AMPES en

elació ala fusió i al repartiment.
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Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

AMPAs on algú abogava a favor d'aquesta

gent immigrants, i recollint altres moments o

dificultáis, pares que han dit bé, aquesta gent

qué..."(p.6)

• "A vegades aquesta angoixa de pensar que si

venen mes magrebins hauran de baixar el

nivell...els hi fas veure que és important

aquesta diversitat des de Pescóla perqué el

nano va coneixent el qué és la normalitat i

entra una mica dins els esquemes del nano.

Veuran que al cap i a la fí son nanos com

ells" (p.6)

"Una cosa son les AMPES implicades en el

procés de fusió, pero a nivell d'altres

escoles...hem anat descrivint una mica la

realitat de la nostra escola i pensó que

naturalment és una realitat normalitzada"..."I

en el cas de la fusió. com que era un aspecte

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Relació amb diferents servéis:

Compensatoria, Servéis d'Ensenyament del

Cátala, EAP, Centre de Recursos, Benestar

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

que no afectava directament a l'escola, dones

m'imagino que no ens devien informar com

les altres AMPAs de les altres escoles, i allá

on hi va haver moviment dones va ser tant a

favor com discrepant les seves AMPAs

afectades" (p.6)

• "...Pensó que sí, que l'AMPA ho ha viscut bé

i a vegades en activitats extraescolars també

volen afavorir amb pagaments fraccionáis

perqué poguessin participar... se'ls ha ajudat

pero a fer-ho fraccionat perqué és una escola i

té molta gent necessitada i llavors no es podia

dir aquests sí i aquests no, en aquest sentit no

hem fet diferencies o no els hem afavorit

dient-hi: va, el qué vulguin". (p.6)

lelació amb diferents servéis:

Compensatoria, Servéis d'Ensenyament del

bátala. EAP fVn+rp HP Pprnrcnc. Bfnpstar

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Relació amb diferents servéis: Compensatoria,

erveis d'Ensenyament del Cátala, EAP, Centre

e Recursos. Benestar Social, Ajuntament.
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Temes que apareixen en l'análísi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Social, Ajuntament.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Social, Ajuntament.

• Compensatoria: "Amb els de compensatoria

sempre mes o menys relació hi ha hagut. En

tant que es va oferir aquest servei a les

escoles, n'hem tingut amb mes o menys

dedicado, a vegades en funció del qué pogués

arribar durant l'any, perqué l'any passat per

exemple, la dedicació era una i la que va ser

micialment a la que va ser al final hi va haver

retallades, i l'escola havia de donar resposta.

Aquest any stia mantenint forca bé. L'ajuda

que ens han donat ha set bona" (p.4)

Amb el SEDEC: "Amb el SEDEC menys

relació potser perqué no tenim fets aquests

tallers de llengua com poden teñir altres

escoles... Alguna vegada ens han vingut i ens

han explicat el projecte pero com a direcció,

ouin a uire^Laiii^ui ac i Co^^ia no vp*-v

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

• Compensatoria: "Aquest any no tenim a

ningú de compensatoria. L'any passat sí,

teníem una mestra que venia unes hores a fer

els tallers de llengua i aixó, sobretot pels

d'incorporació tardana. Aquí representa que

peí nombre d'alumnat que tenim ja4enim un

mestre de mes i ja ens ho fem representa.

Llavors a compensatoria el que tenim és aixó,

suport de la mediadora, visites a domicilis per

alguna rao dones també hi són...directament

amb les famílies fan d'intermediaris i llavors

la documentació, aquesta gent, els que han

assessorat quan venen a l'escola ja et venen

amb tota la documentació.. .si son grans ja els

hi ha fet unes proves de llengua i

matemátiques per veure aquells nens on

están, per situar-Ios una mica" (p.10)
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Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola E

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Amb l'EAP: "Amb l'EAP ja portem alguns

anys mes. Tot i que aquí, amb l'EAP és com a

centre educatiu d'atenció preferent. Ens ha

assessorat i fa un parell d'anys o tres que hi ha

hagut una coHaboració mes o menys intensa.

Pero ha sigut amb aquells altres alumnes amb

. necessitats especiáis, sigui sords, amb

dificultats de conductes, d'aprenentatge, o algú

molt carregat de diversitat" (p.5)

Amb Benestar Social: "Aquests es fan carree

d'algunes ajudes i llavors el seguiment que

poden fer, si les famílies compleixen o no,

com venen la canalla..." (p.5)

Amb l'Ajuntament: "Amb l'Ajuntament mes

directament, quan nosaltres demanávem ser

centre educatiu preferent.. .en un altre

moment quan l'escola va dir que es quedava

només amb primaria.,, o per analitzar una

Amb l'EAP: " Amb l'EAP bé,

quinzenalment i com totes les escoles fa

valoracions de nens, exploracions, dona

suport de tot el que necessitem" (p.10)

Amb el SEDEC: "Ells t'ofereixen uns

seminaris, aquest any en vam sol-licitar un i

el van fer durant el primer trimestre, de

cultura magrebina...de facilitats te'n donen,

ens suport per totes bandes.. .quan demanes

qualsevol ajuda te'n ofereix tothom" (p.10)

Amb l'Ajuntament: "La relació és molt

bona, vam convidar a l'alcalde per Nadal

perqué vingués a veure el festival de Nadal

que vam fer i ell no va poder venir, va venir

en Castellnou...la Dolors Rovira. Molt

bé...tot el qué hem demanat.. .és un edifíci

molt antic, molt vell i llavors costa tenir-ho

tot al dia. pero la veritat és que tot el que
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola E

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

mica la situació amb ells a veure, que aixó h

sigut aquesta coHaboració de benentesa"

(P-5).

hem anat demanant, de mica en mica, com

que teñen un pressupost en má d'obra, ens

pinten la facana que és molt important i

I'estiu passat ens van pintar tot l'interior, ens

van canviar les persianes... tenim una Ilista

Uarga pero de mica en mica... d'aixó

n'estem molt contents" (p.11-12).

Amb Benestar Social: "Tenim relació i ells

venen un cop per trimestre, porten la Ilista

deis nens amb les que ells fan la intervenció

i bé, a vegades quan alió de que no hi ha

prou resposta amb la familia, truques i entre

uns i altres, si la familia no ve aquí pero va

allá dones dius: escolta, quan vingui la

familia tal comentar-Ios tal cosa, o ens ha

sortit un problema, aquell nen que vosaltres

també porteu, a veure si també hi

interveniu... Jo pensó que tenim una xarxa
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Temes que apareixen en 1'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Implicacions i vivéncies per parí del

professorat

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00 ;

Implicacions i vivéncies per part del

professorat.

• "Pensó que hi ha una implicació total per part

del professorat. Una altra cosa son les

dificultáis que es poden teñir dia rera

dia...pensó que ja estem fets per treballar

amb diversos nivells a la classe, amb treballar

amb diversos materials, i en aquest sentit a

nivell metodológic i pedagógic cap problema.

Potser el mes complicat és a lliora de

connectar amb les famílies d'aquests nens.

Pensó que el gran obstacle encara actualment

i que és potser per on s*ha d'anar treballant

mes és en el fet que a veure, la relació amb

les famílies no té la mateixa fluidesa que pot

teñir.. .mes que tot perqué ja d'entrada,

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

muntada que tenim accés, tenim moltes vies

per accedir a les famílies" (p.12).

Implicacions i vivéncies per part del

professorat

• " Si aqüestes famílies responen bé és perqué

tots els mestres han batallat, fer venir íes

mares, convéncer-les, explicar-los...tampoc

han anat venint per qué sí" (p. 10)

"El que s'ha d'entendre és que a nivell

professional, la gent que hi ha aquí, és

professional de fa molts anys i la gent ha

hagut d'aprendre de treballar d'una altra

manera. A veure si estaves acostumada a teñir

un tipus, un coHectiu, unes famílies al

darrera..., fins i tot amb els deures, a veure,

coses tant tontes com els deures, deures entre

cometes, de fer una divisió o de llegir-te un

trosset, sabies que abans hi havia les famílies
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

culturalment el concepte d'escola ja és

diferent" (p.8)

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

al dañera i que miraves l'agenda, o et

comunicaves a través de l'agenda i deies: el

seu fill no ha fet els deures; i el pare et

signava i et responia. I ara has de fer un canvi

de xip total perqué tens gent que no sap llegir,

que no entén la nostra llengua...Ara no pots

prendre cap mesura amb els nens perqué

anant bé la mare no ha entes" (p-10).

"En situacions així d'entrada dius socorro!

perqué és ciar, et ve de nou, en el moment

dius mare de Déu, qué fem pero llavors és

com tot, sobre la marxa resols" (p-10)

"Jo pensó que aquest seminarí que hem fet

aquest any ens ha anat molt bé, hem aprés

moltes coses" (p.l 1)

"Esgota molt mes que treballa amb nens

d'aquí"(p.ll)

"...i quan aconsegueixes que bríllí una mica i
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Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

diuen: es que ara hem demanat piafa en un

altre lloc perqué TESO no volem que vagi a

l'institut" i és ciar, no arriben a 6é perqué els

criden abans: ara tenim una placa. I a lo

millor és a 4art i et sap un greu de por" (p.l 1)

• (En referencia a que alumnes del barrí han

d'anar a altres escoles) "I que no siguí dit, a

nosaltres tant ens faria que vinguessin. A

nivell professional...vull dir...la gent ja está,

ja hem fet el tomb, ja veiem com s*ha de fer i

bé, si son nens petitons, a P3 ja no hi ha cap

mena de problema" (p.l2)
11 No ens hem sentit abandonáis, el que et

sents és que mes que tot perdut, que la

patacada forta va ser l'any passat i l'altre. Pero

ni per falta d'ajuda sino per el canvi de

situació i qualsevol canvi et fa sentir perdut

pero en moment que slia deixat ajuda, la
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Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Activitats extraescolars/scrtidcs

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Activitats cxtraescolars/sortidcs

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

reacció sempre ha set positiva, sempre

positiva" (p. 18)

• " Tot lo nou et fa por... i et trabes perdut i a

la que veus que en parles i tal i veus que hi ha

maneres per toraar-ho a reconvertir, per

torna-ho a tirar endavant, per continuar

treballant pero de manera diferent.. .vas

veient on has d'anar a buscar l'ajuda per cada

cosa..., ara ja ho hem pa'it, ja estem de

pujada... potser el tomb l'ha fet l'any passat i

l'altre, el curs passat i l'altre van ser els dos

cursos mes durs i bé... mai hem tingut por de

veure la possibilitat de tancar l'escola perqué

mai ningú del Departament d'Ensenyament ha

dit que aquesta escola es pot tancar" (p. 19)

Activitats extraescolars/sortides
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Temes que apareixen en l'analisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Menjadors

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Menjadors

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Menjadors

• " No podem fer fútbol sala com extraescolar

perqué molta gent no té cotxe per poder

portar els nens el dissabte a jugar a

Manlleu..."(p.2)

• "Fem teatre, anglés, patinatge, escacs,

mecanografía...la gent s'apunta...hi ha gent

que surten a fora, n'hi ha que fan fútbol a

altres llocs, hi ha molts que juguen amb

l'OAR, o amb el Centelles..." (p.3).

• "..que els pares diguin que no val la pena (fer

activitats extraescolars).. j a n'oferim

d'altres" (p.3)

• "Hi ha casos de nens que no poden jugar a

fútbol i teñen ganes d'anar-hi, que no hi

poden anar perqué no teñen mitjans...una

mare em va dir a mi: és que tot el dia em

lütsi uixlllci tjuv*- iiU ii pulí.! pUIU Co witli • • , Ü I ,
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Temes que apareixen en Panalisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

perqué els que volen i per exemple aquí no

hi ha equip dones n'hi ha a TOAR, n'hi ha a

Centelles.. .vull dir que hi ha altres

alternatives, teñen altres alternatives" (p.3).

• "Peí que fa a les sortides, excursions... hi

participen. Nosaltres aquí peí nombre de

nens que tenim tant a nivell d'escola com

per cicles, no surt a compte per exemple

marxar un cicle sol d'excursió perqué

l'autobús és molt gros i de 3 er i de 4art son

17 o 18 entre tots. Hem fet tres sortides tota

l'escola i el que no ve es queda classe, ja

tenim el permís d'inspecció...abans feiem

colónies i ara portem un parell d'anys que no

en fem pero tota la vida se n'havien fet de

colónies pero per la qüestió económica

perqué qualsevol colonia que agafis, encara

que sigui una nit et puja vuit o nou mil
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Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteríors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

pessetes, i si agafes un taller o alguna cosa,

és ciar, per la qüestió de diners...aixó ho

veiem una mica problemátic perqué no

paguen, el nivell socio-económic és

baix...és que el nivell socio-económic de la

resta de pares (els que no son magrebins)

tampoc és gaire bo i llavors...no son els

magrebins perqué precisament Benestar

Social intervé mes, gent que son d'aquí Vic

que no pas magrebins...económicament (els

magrebins) potser treballen. Tots teñen

feina. Els marroquins que venen aquí tots

teñen feina en canvi els que tenim a Vic no

tots teñen feina... i a mes a mes que

tindríem ajuts per colónies i així,

segurament... per aixó... vull dir, no, no, no

es va deixar de fer perqué hi hagués nens

magrebins sino perqué a nivel! general
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

reconomia era molt baixa... es va deixar de

fer per la qüestió económica, perqué l'últim

any ja vam veure que n'hi havia molts que

no podien venir" (p.14)

• "En referencia a la qüestió de natació hi van

tots, está subvencionada per APA i la fem

en horaris escolars, hi van ler, 2on, 3er i

4art; 5é i 6é no hi van perqué els hi feiem

una altra cosa pero només han de pagar

1500 ptes i ho financia TAPA. Vull du-

que... com tothom paga la quota. En les

activitats extraescolars n'hi ha molts de

magrebins apuntats i també son molt

barates. Em sembla que paguen 1500 ptes

cada trimestre. Son activitats setmanals i

paguen 1500 cada trimestre...i fan les que

volen, n'hi ha al migdia i a la tarda" (p.14-
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entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Participado deis pares a l'escola

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

i*articipació deis pares a l'escola
B "La participado deis pares és basíant

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

• "Tant ais extraescolars com a menjadors no

hem notat que hi hagin diferencies en si els

magrebins es queden o no, al menjador

potser no se'n queden gaires de

magrebins...pero no és per ser magrebins o

no ser-ho, sino perqué les mares no

treballen. a veure si no es queden és perqué

moltes mares magrebines no treballen i

llavors no té sentit deixar el nen al menjador

si la mare está a casa. N'hi ha que es queden

perqué hi ha algunes mares que fan

d'assistents a la llar, sí, son noies joves, les

mares deis mes petitons queja han arribat i

es posen a treballar aqüestes. Llavors

aquests els deixen al menjador

tranquil-lament" (p.15)

'articipació deis pares a l'escola
H "Ainb els pares vam fer un dia una reunió, va
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Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directíu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

nul-la..., moltes vegades al final

aconsegueixes que vinguin, ve la mare que

no parla ni un borrall de cátala ni castellá,

que el mateix fill que és el que en aquest cas

els has cridat perqué hi ha hagut algún

problema, i és el fill qui fa de traductor:

diga-li a la mare que aixó que has fet no está

bé. I és ciar les mares diuen perdone,

perdone., i ja li diem que no t'has de

disculpar perqué no és culpa seva i que el

que hem de fer es treballar junts. Pero en

aquest sentit hi ha molta dificultat. També hi

ha alumnes que se'n valen una mica d'aixó"

(p.8)

"A ells no se'ls hi acudeix que tinguin que

participar amb l'escola. A veure, que el

mestre és el que sap. I també teñen molt ciar

que a nivel! cultural que si sc'ls crida es que

ser genial, un dia a les 5 de la tarda i van

venir tots. A veure.. .hi havia de tot, hi havia

mexicans, hi havia andalusos, hi havia

marroquins, hi havia catalans,

l'anglés...teníem una diversitat total. Hi va

haver molta comunicació, una senyora

magrebina ens va portar té...vull dir molt

bé. Tothom menjant del té" (p.5)

"La participació quotidiana en general bé

perqué a través d ela mediadora n'han anat

aprenent també. Nosaltres aquest any hem

estat fent un seminan de cultura magrebí peí

SEDEC, per entendre coses que no

arribávem a entendre. I bueno, hem

descobert que no és estrany que no

participin aquí, quan a vegades els hi

enviem una nota d'una reunió i tal... perqué

en el seu país no hi ha aquesta costum,
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Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

n'hi ha hagut una de molt grossa" (p.8)
1 "És evident que canviar maneres de fer i

canviar mentalitats es molt difícil, pero

potser al que hauríem de tendir és trobar un

terme mig i llavors a veure, pensó que

podem dir que anem aconseguint que

algunes famílies vinguin, i és un pas

important o que fins i tot moltes mares ja es

presentin a l'escola. També intentem

aprontar és de tots els contactes que tenim,

Carites amb la formació de dones, que a

canvi de que vagin a un curset se'ls hi paga

un sou. També estem en contacte a través

de la Na'íma, de compensatoria... Es a dir

intentem explotar totes les vies" (p.8-9)

"Els carrers i els balcons funcionen molt"

(P-9)

l'educació és al carree deis mestres i ells no

intervenen absolutament per res...I ells (els

pares magrebins) s'ocupen de l'educació

religiosa de les famílies i de la qüestió

pedagógica res, només l'escola i ells no hi

intervenen per res. Es ciar, llavors et

trobaves aquí en una reunió a principi de

curs, no hi veies ningú i ara no, ara ja ho

van entenent, ara van veient com funciona. I

a través de la mediadora cultural dones bé,

quan stian de donar notes o slian de fer

entrevistes...ella ve.. .perqué normalment

venen les mares, algún pare pero suposo que

pels horaris també, o bé fan de paletes i no

poden venir o bé treballen de nit i dormen

de día i no sap ben bé per qué, pero les que

solen venir mes son les mares i son les que

parlen ni cátala ni espanyol..." (p.6).
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Julio! 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

acompanyar, de venir-los a buscar quan

l'escola está lluny del barrí i amb aquesta

població que costa tant que incorpori

aquesta dinámica de participació cal saber

trabar un terme mig... és en el dia a dia que

pugui ser dur en diferents aspectes com per

l'autoritat que puguis teñir, en el sentit que

ells viuen la historia de que tu no veurás el

pare...,i si veus a la mare també ho amaga

al pare perqué no vegi el llautó" (p.9)

"Jo pensó que dins rámbit d'ensenyament el

qué costa mes és el primer contacte, un cop

s'estableix el primer contacte., per exemple

un pare amb el que hern tingut contacte, ens

veiem peí carrer i está encantat de veure'ns,

també ho necessiten.. que aquest pare

arribes a venir aquí, en vam estar molt

contents.. orí cop tasten el primer contacte i

"Per les entrevistes també aconseguim que

vinguin les famílies...a hores d'ara tenim

una familia que costa molt i que el pare no

ve per res, pero un, eís altres molt bé. Cada

vegada s'hi acostumen mes i les mares ja ho

saben, ens porten la germana gran que és la

que ja s'ha adaptat, és la que tradueix...A

l'associació de pares tenim tres pares

magrebins també, dues mares i un pare. En

total a la junta son vuit o deu. I venen i molt

bé i participen" (p.6).

"L'Amazian (un magrebí?) ens ha dit moltes

vegades: si necessiteu algo vosaltres jo aniré

a veure a les famílies, en parlarem..." (p.7)

"La implicació cap problema i la cárrega

económica si que els importa pero

estratégies, pactes, de mica en mica...no

diuen res, bé, bé" (p.7).
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entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Repercussions en la pedagogía del centre

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

un cop veuen les intencions és fácil que

repeteixin" (p.9-10)

Repercussions en la pedagogía del centre

• "S'han fet adaptacions a nivell de

mentalització, d'organització, de dedicació de

persones, d'establir mes coordinacions, de

buscar mes materials, d'ajudar-te molt mes, de

compartir dificultáis, de donar a conéixer

aquests nanos..., nosaltres hem entrat també

en aquest rodatge tant a nivell formatiu, de fer

venir algú de fora, i els d'aquí i els de fora,

que vinguessin i ens informessin mes perqué

també tenies ganes de respondre davant d'una

realitat. Uns anys ens vam dedicar a la

formació nostra" (p.7-8).

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

Repercussions en la pedagogía del centre

• "Treballar molt la convivencia, la

interculturalitat i intentar.. .no sé si has vist

aquell escrit que tenim allá a 'entrada...tant

per conscienciar famílies com per bueno,

perqué hi hagi un rotllo aquí dintre. Llavors

hi ha aquelles fotos que tenim allá penjades,

de la setmana...dones vam fer una setmana

de diferents menjars, diferents costums

culináries i van venir pares de diferents nens i

van participar" (p.5)

"Llavors vam fer una mica un pía d'acollida

on s'explica les estratégies que es fan quan

arriben" (p.ll)

"Tenim la mestra d'educacio especial que a
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

les hores que son de necessitats educatives

especiáis per exemple... (aten ais alumnes

d'incorporació tardana)" (p.ll).

• "(Hem hagut de canviar aspectes pedagógics)

en Tarea de llengua. Els altres aspectes que

stian anat canviant és mes que tot, no per

aquest tipus de població, sino perqué és una

escola no complerta, que s'han de fer árees

amb els grups junts. Pero específicament per

ells potser els materials de llengua. Alió que

veies que segons quina editorial tenies dones

un llibre de text de llengua era accesiu perqué

tant el vocabulario ja et dic ara ja no ens

passará mes aixó, si tots els nens que venen ja

pugen de petitons... pero mes que tot és

perqué ara tenim en els cursos mes alts nens

que van venir ja de mes grans o nenes que

van arribar fa uns anys, per exemple a 2on i
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

JuIioI1999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

n*hi ha que no havien anat mai a l'escola. I

encara aquests, ñns que aquests no ens

deixin, arrosseguem una mica aixó. Llavors

s'ha canviat els materials de llengua, mes

diversificat, mes tipus de quademets, mes

tipus de comprensió...no alió de cenyir-los al

llibre de text que portava moltes

dificultats.. .quademets d'ortografia,

quademets de gramática mes elaborada per

nosaltres, coses mes simples, Tarea de llengua

basicament" (p-13)

"Sempre hem treballat el que és la

convivencia, el respecte, la diferencia i

també ens va anar molt bé quan vam teñir

durant alguns cursos els nens a l'aula de

parálisi cerebral, els teníem aquí i cap escola

ha viscut créixer amb la diferencia. Aixó ens

ha enriquít molt a tots. aixó de que som
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Repercussions de la distribució de l'alumnat

• Repercussions a la ciutat

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

lepercussions de la distribució de l'alumnat

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

diferents, ho teñen bastant ciar. Llavors aquí

es tracta només de que son mes morenos o

mes blanquets i que tenim una cultura

diferent i bé, aquesta setmana intercultural

també ho han vist bé" (p.15)

• " Hem hagut de canviar moltes estratégies i

moltes coses, pero bé, suposo que també

n'anem aprenent i ara cada vegada se'ns fa

menys..."(p. 19)

lepercussions de la distribució de l'alumnat

"Jo sempre he pensat aixó, que al desubicar-

les d'aquí s*ha afavorit molt a la concertada.

No sé si ha estat encertat...segurament no es

podia fer de cap mes manera...i aixó el que

implica, que s'han de transportar els nens cap

allá dalt.. .socialment s'havia de fer

segurament, pero...aquesta és la repercussió a

la ciulai pero sobretot en un Vic. EN altres
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Juliol 1999)

La integració de coMectius culturáis diferents

(repercussions, vivéncies deis centres...)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

¿a. integració de coMectius culturáis diftrents

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

ciutats potser no pero a Vic hi ha tanta

consciéncia de ciutat...i que eren les mes

céntriques les que se n*han anat, les dues mes

céntriques.. .és que les concertades ja ho están

de céntriques...les dues publiques que s'han

fusionat i que eren les mes céntriques no

s'omplien perqué hi anava un tipus d'alumnat

que la gent de Vic és molt dassista, la gent de

Vic els ha dut sempre a l'Escorial...Quan no

hi havia magrebins, tampoc els duien a les

dues escoles que s'han fusionat, vull dir, ja

eren dues escoles minoritáries abans deis

problema de la immigració" (p.8)

,a integració de coMectius culturáis diferents

"Hi ha un problema també, les dones, les que

fa temps que son aquí les mares ja surten,

pero al principi quan arriben no volen sortir,
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Temes que apareixen en I'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

no sé perqué pero no volen sortir...no les

deixen em sembla... No, no volen. pero n'hi

ha que no volen elles sortir, fins que no fan la

seva colla i la seva d'alló, algunes no les

deixen i algunes no volen...sí pero trobo que

cada vegada menys perqué jo que tinc els

petits ni ha mares que no les havia vist, per

exempíe nens que fan P5 i que a P4 o P3 ja

els teníem, no havia vist la mare fins aquest

any...Perqué ja fa un temps, a la que porten

un temps aquí, llavors ja surten" (p.13)

"Ens pugen de molt petits i aixó ajuda molt.

Perqué de petits no teñen aquesta

imatge...potser ho han escoltat d'algun gran

aixó de moro, pero entre ells no es fan

comentaris... saben molt bé que per exemple

en R és diferent, és un cas especial i saben

que es diferent. íenim en M que és sord i
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Temes que apareixen en l'análisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll 999)

Futur de l'escola. Perspectives de futur.

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

rutur de l'escola. Perspectives de futur.

• "Tal i com se'ns va dibuixant el dia a dia,

suposem que seguirem. Que seguirem

donant resposta ai que se'ns vagi presentant

i des de tot el bagatge que pots teñir, pensó

que és el que porta a mirar el futur

esperancat. Vindrá una cosa tant nova, que

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

també és diferent, en B que és negre i ningú li

ha dit negre en pía despectiu, alguna mare ha

dit aquell nen que és negret... sí, pero sembla

que els hi fa com cosa, no poden dir-ho " (p.

15-16).

• "Els nens reflecteixen molt el que senten a

casa i si hi ha una familia que parlen amb

despreci i aixó ho veus perfectament, que si

és un Mohamed o un... de seguida et diuen:

aquest ha fet aixó... ja veus quin nen diu..."

(p.16)

futur de l'escola. Perspectives de futur.

• "Nosaltres pensem que amb el soterrament de

la via i si obren una llar d'infants aixó es

tomará... a mes a mes aquesta escola té una

perspectives de créixer per aquesta zona;

una escola pública aquí fa falta, tenim

I'esperan9a de maníenir-ho, les ganes ja hi
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Temes que apareixen en l'análisi de le:

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

Entrevista Equip Dircctiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000

no sapiguem que fer, dones pensó que no.

Tota l'experiéncia que hem viscut i la que he

tingut abans, que en molts moments ens

hem hagut d'anar obrint camí i ara hi ha

molts camins que podíem teñir trilláis, en el

sentit que com sempre hi poden haver coses

noves i els nanos canvien, dones bé, anar

caminant. L'objectiu és aquest, arribar com

mes millor a cadascun deis alumnes,

l'atenció a la diversitat,...arribar al máxim a

aquells alumnes i després aixó és un repte

que dia a dia es va renovant. Igual avui no

hi arribes per aquí i demá intentes arribar-hi

per 1'altre cantó, o igual amb aquell no hi

has acabat d'arribar i a veure, és anar fent

balanca sempre i després aixó ens porta com

escola i com a professionals anar-nos

forman! en les diferents estrategias que hi

son pero ja es veurá. de moment tenim aquí

projectes per anar fent" (p. 16-17)

" Des del Departament i l'Ajuntament s'estan

prenent mesures per revitalitzar, per anar

cap aquesta línia. Si s'organitza és que es té

ganes de tirar endavant l'escola que no pas

tancar-la, és una pérdua important tancar

una escola, i mes una escola pública" (p.17)
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Temes que apareixen en Panálisi de les

entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

ha, en les diferents metodologies, sempre

amb un objectiu final: arribar a atendré

aquesta diversitat, a la diversitat de la

diversitat"(p.lO)

• "Ara cada vegada la cosa es va estenent, hi

ha el reconeixement de l'Administració.

Tota aquesta qüestió de la diversitat és té

molt en compte dones res, donar resposta

aquesta diversitat, assegurar aqüestes

competéncies basiques a tots... no sé la gent

ha vist que en un moment que la seva religió

i la nostra era diferent, que primer deien que

no perqué deien que era una cosa mes,

després hem vist que era una cosa mes

normalitzadora, mes acollidora, i bé, no

volem mes i perqué tenim una opció i ho

fem així, i han vist que les seves cri atures

eslaven ben íractades i ben ateses i que se

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000
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entrevistes anteriors (Informe de progrés n.2.

Julioll999)

Entrevista Direcció Santa Caterina de Vic.

Realització: 30/5/00

sentien estimades a l'escola i aquí la gent ho

viu d'una altra manera, (fa referencia ais

pares magrebins) (p.ll).

Entrevista Equip Directiu Escola El

Montseny de Vic. Realització: maig 2000
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Annex 13: Análisi de noves entrevistes a mestres de 1'escola C-D

i a Tequip directiu. Curs 2000-2001.
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Annex 13: Noves entrevistes a mestres C-D i equips directius. Curs 2000-2001

Integrado de tots

els infants a

Pescóla fusionada

Repercussions

organitzatives de

la fusió

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• "Els costa molt

l'organització de 1'escola

Ja és molt que es comprin

els llibres, que procurin

teñir llibretes perqué al

comencament costava

molt, i que vinguin a

Pescóla perqué també hi

ha molta abséncia". (p.

14)

• "Ais nens magrebins els

agrada molt venir a

Pescóla" (p. 15)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Teñir mes recursos

CAEP, ha sigut el mes

important

• Les ampliacions

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• "Per alguns infants

magrebins diuen que son

d'aqui perqué fan el que

fans els altres infants.

• Deis 28 mestres son 6 que

han vingut del Balmes

• L'estructura de Pescóla

és molt dispersa. El
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Annex 13: Noves entrevistes a mestres C-D i equips directius. Curs 2000-2001

Repercussions

organitzatives de

Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

d'edificis i d'espai d'ús

educatiu" (p. 24)

Entrevista Equíp Directiu

AB

Data: 3/7/01

mestre arriba al matí i va

corrent al seu cicle i allá

té de tot: els companys, el

cicle, la sal de reunions,

ciar llavors no té perqué

venir a la sala de

professors.

• Per tant vol dir que hi ha

menys contacte excepte

els que ens quedem a

diñar, que amb aquests

ens veiem sempre cada

dia, pero els que no es

queden a diñar hi ha dies

que no els veus" (p.4)

• "Han posat teléfons a

diferents llocs d ela casa
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Annex 13: Noves entrevistes a mestres C-D ¡ equips directius. Curs 2000-2001

la fusió

Relació famílies

magribines

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Difícil . Alguns hi venen

pero no sembla que

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Per les mares venir a

l'altra escola era com mes

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• "Normalment la

comunicado amb les

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

perqué sino buscar a algú

és impossible.

• Fem servir un sistema de

calaixos per comunicar-

nos

• Reforcar el paper deis

coordinadors deis cicles

Ars un cicle amb una escola

de doble línia té una entitat

propia

Hi ha gent que aquesta nova

manera de comunicar-se li ha

costat perqué abans tot es

jodia discutir entre tots".

(P-4)

• En el Pía Estratégic que

han presentat al Dept
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Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

preguntin massa sobre

l'infant "ens vam

entendre pero hi va haver

poca participado, va

venir per saber com

anava la nena pero no va

donar massa peu a res,

son gent mes aviat

tancada com per

preguntar coses, que no

es pensin que pugui

interferir a la vida" (p.5)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

informal. "Entraven mes

facilment a I'escola" (p.

13)

• Les mares, aquí, (a

Tescola nova) s'han

d'haver mes malament

perqué fms a allá (a

l'altre escola) les

deixaven venir i era el

seu punt de trobada, de

tertulia. (...) Tenien

Texcusa d'anar a dur el

nen petit i es trobaven

totes allá Aquí no ho sé

tant perqué en ser I'escola

mes gran no sé qué passa

amb els petits. No ho

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

famílies es fa a través de

papers que poses a la

maleta del nen i Ilavors

ells no en sabien res. Per

a ells era n paperot i res

mes" . A les reunions els

hi déiem que havien de

mirar la maleta i si no

enteneu el paper veniu"

(p.21)

• "Les mares magrebines

es preocupen mes del

comportament. Hi ha

altres aspectes de

I' avaluació de I'infant

que no pregunten pero

preocupació sí que n'hi

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

d'Ensenyament han

posat que necessitarien un

persona de dedicació

parcial per fer la feina de

convencer, d'agafar les

mares magrebines, portar-

les a l'escola, ensenyar-

los-hi el menjador,

portar-Íes a la piscina...

DE tal manera que

coneixent-ho, segurament

puguin facilitar que els

seus filis vinguin mes
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Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• De vegades quan no

volen, no entenen el que

dius i llavors no s'acosten

mes a l'escola (explica el

cas d'un pare amb la beca

de menjador (p.5)

• Sembla com si no

volguessin explicar res de

les famílies no volen que

sápigues res de les

famílies (p.5)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

veus tot tant (p. 14)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

ha" (p.23)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Al principi várem perdre

la relació mes informal de

portar el nen fins a

l'escola . A mesura que

han entes el tema del

transport, de les

informació a través de

papers, entenen les

sortides, la relació ja és

diferents.

• Amb alguns pares que

s'ha contactat per teléfon

l'entrevista ha funcional

bé Per aixó déiem que és

molt important que una

persona es pugui dedicar
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Relació famílies

Entrevista mestra CD M

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Ni idea de qué en

pensen de I*escola, no

puc saber qué volen

aqüestes famílies" (p.5)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt) ,

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• " Relació entre famílies

autóctones i magrebines

no n'hi ha Hi son en el

mateix espai pero cada

una en el seu grupet"

(p.23)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

a aquests contactes. Es

fonamental ja que moltes

vegades hi ha problemes

per interpretar la

informado de 1'escola (p.

• Hem d'aconseguir

superar el mecanisme que

quan un paper de rescola

no es llegeix i no passa

res. Per aixó necessitem

algú que busqui formules,

que hi posi hores de

dedicació, perqué sino a

nosaltres només ens

queda el recurs del

teléfon i es un recurs
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Annex 13: Noves entrevistes a mestres C-D i equips directius. Curs 2000-2001

Relacions entre

fa mí lies

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

precari. Aquest és el

nostre repte ara (p. 18)

• No hi ha punt de

comunicado entre

famílies. La manera com

es comuniquen les

famílies és a través de les

reunions, o perqué es

troben a les 5 de la tarda

com que a les reunions no

venen, no els venen a

buscar perqué van en

autobús... per tant no hi

ha relació (p. 23)

• Jo cree que les famílies

magrebines han de fer un

esforc per guanyar-se un
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Annex 13: Noves entrevistes a mestres C-D i equips directius. Curs 2000-2001

Caracterfstiques

autoctons

Característiques

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Pensó que el tipus de

nens... aquí dones per

exemple son nens molt

mes lliures, molt mes

oberts, molt mes

espontanis, amb un excés

d'informació terrible que

porten i que els has

d'ajudar a centrar i que tu

fas una mica i ells ja et

disparen i et porten"(p.l).

• "Els altres no teñen res

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• "Els problemes que es

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

lloc entre els pares

autoctons (Análisi: teñen

1'espai adequat per fer

aquest esforc?

•

• De vegades quan un nen
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immigrants

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

d'informació, arriben

amb la motxilla buida

com aquell qui diu,

suposant que et portin

llapis, suposant..., n'hi ha

de tots. Llavors pensó

que aquests nens estaven

acostumats a teñir uns

coneixements molt mes

mecánics, molt mes...

pautada, pero vuíl dir

cada dia molt semblant

amb el mateix, un ritme

de molt control, pensa

que de deures no en fan,

que l'ajuda a casa no hi

és i llavors han de fer si

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

poden teñir amb infants

es generalitza a tots els

infants magrebins"

(p.10)

• " Els nens volen que el

seus pares vinguin a les

activitats: els preguntes si

vindran els pares i diuen

que sí pero després

t'adones que t'estan dient

una mentida perqué ells si

que volen que els pares

vinguin" (p.23)

• "Quan tu li dius a un nen

que avisarás al seu pare

perqué ha fet alguna

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

magrebí és gamberrot els

altres de la classe ho

atribueixen a la

procedencia cultural (p.

10)
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Caracterís tiques

immigrants

Entrevista mestra CD Mj

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

els hi posen uns deures

un füll que sigui unes

restes, unes divisions, un

no séqué"(p.l). .

• "Son nens que están molt

mes acostumats a una

disciplina, sobretot els

magrebins, que a casa

seva suposo que és de

respecte, de callar, de

garrotada..., "(p.2)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• "No teñen l'hábit de

llegir deis nens d'aquí".

A veure a I'altra escola ja

feiem tot el que podríem i

mes pero no ens ajudava

res Tambient familiar.

Son gent que les seves

prioritats están en la

subsistencia primer,

després el nen ja va a

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

malifeta de vegades pot

ser que el pare pegui

l'infant peí que ha fet. Per

tant no és que siguin

exactament iguals els

infants immigrants deis

autóctons" (p.23)

• De vegades les famílies

deis immigrants son

d'extrems: molt radicáis

que els castigaran i no el

deixaran sortir mai mes

pero a la setmana següent

poden trobar aquell

mateix infant al carrer.

Com que no son

sistemátics, els hábits no

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Les famílies magrebines

teñen la sensació de que

aquí perden el control del

qué és reducació deis

seus filis, j cree que la

teñen (p. 17)
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Annex 13: Noves entrevistes a mestres C-D i equips directius. Curs 2000-2001

Característiques

immigrants

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Tescola, fer-los llegir ja

queda com molt mes

lluny (p. 9).

• Les primeres famílies que

van venir eren diferents a

les d'ara perqué tenien

mes poder adquisitiu,

tenien un nivell económic

mes alt "ens ensenyaven

com tenien la casa a allá

ens ensenyaven fotos,

fins i tot una mare va

portar tot de vestits i ara

teñen un altre nivell" p.

15)

• "Com que V escola els

agrada i sovint • hi

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

s'introdueixen"(p 24)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Característiques

immigrants

Relacions entre

infants

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• Barreja molt elevada

entre els infants tret del

problema puntual amb

una nena concreta que

pren coses.(p.3)

• El fan mes extensiu a tots

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

trobaven potser mes caliu

que a casa seva dons no

tenies problemes" (p. 15).

• Si no ni ha problemes els

nens t'expliquen qué han

fet durant el cap de

setmana (...) Ara, si hi ha

algún problema jo cree

que els marquen mes el

qué poden dir i el qué no.

(p. 16)

• Un nen problemátic ha fet

que hi hagi rebuig, potser

mes en generáis a tots els

infants magrebins. Els

posen l'etiqueti (p.8).

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• La convivencia entre

infants és diferent dins de

1'escola que fora. A fora

les famílies s'ajunten per

la seva feina i les

activitats que fan i és

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• "S 'han prioritzat les

relacions entre els

paral-lels que entre el

cicles perqué els cicles

amb doble línia son molt

nombrosos"
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Relacions entre

infants

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

els nens magrebins (p. 8)

• El treball que es fa amb

tots els infants dins de les

árees no hi ha cap

problema en els espais de

relació espontánia que és

l'hora de diñar els nens

magrebins no hi son (p.4)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

diferent (p. 14)

• En les relacions potser

son mes facils entre nens

de diferents cultures que

entre nenes. El nens

juguen a fútbol i es

barallen tots si convé,

pero les nenes son mes

intimes, de coses mes

petites i sempre van fent

mésgrupets(p.l4)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Els infant perden la

relació entre nens de

diferents edats, per

mantenir les relacions

d'infants de la mateixa

edat (p5)

• No hi hagut conflictes

entre infants. Hi hagut

raíllament que

determináis nens encara

teñen. Algunes nenes

magrebines fan pinya

entre elles.

• Amb els infants del cicle

superior l'agrupament per

procedencia d'escola s'ha

mantingut molt (p.10)
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Relacions entre

infants

Relacions entre

infants

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• "Jo veig que el dia que

els deixava posar com

volien em quedava a

classe un cantó les nens i

un altre cantó els nens"

(p. 12)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• "De vegades hi coses de

relació que es couen per

sota els pupitres (p-10)

De vegades aquest

agrupament per

procedencia és perqué

I'altre li ha dit <(Ni t'hi

acostis"(p.lO)

• "El contacte entre infants

de cultures diferents es

valora de forma molt

positiva, el que encara no

s'ha aconseguit amb

infants mes grans és que

siguin amics entre ells"

(p. 18)

•
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Relacions entre

infants

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• "A l'hora del pati encara

costa molt que s'associm

amb els al tres, es

busquen" (p.11)

• S'han d'aprofítar els jocs

que surten de manera

natural, pes exemple el

fútbol. El fútbol fará que

els nens juguin sois (cal

trobar quins son els jocs

que poden fer aglutinar

els interessos de tots

(p.H)

• Per exemple els nens

magrebins els agrada

molt juga amb les rodes

de neumátics, mes que els
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Relacions entre

infants

Reforc,

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Ens ha anat molt bé teñir

una persona de refor9 Si

se t'emporten els nens

que no tiren tant i poden

rebre una atenció mes

individualitzada, també

els altres poden tirar

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

d'aquí (s'han de trobar

quins son els jocs que els

agrada), (p. 11)

• A les hores de relació

mes lliure: activitats

extraescolars, piscina,

excursions, colónies els

nens magrebins com que

no hi son no tant contacte

(P- i i )
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Aprenentatges

Aprenentatges

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "En canvi els altres tot é.

que és mecánic dones

molt mes bé. Ara

continguts, experiéncies,

vocabulari, expressió,

comprensió, biblioteca...,

estem en un abisme. És

diferent" (p.2)

• "tot el que parles de

coneixement del medi, i

ells teñen una visió molt

redu'ída, hi ha algún nen

que no és magrebí pero

que ha vingut de l'altra

escola pero que l'ambient

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

mes", (p. 10)

• Els costa la creativitat.

"L'ambient de casa és

molt pobre, no parlen

gaire amb ells, ni contes

ni gaires coses i és ciar hi

ha molta diferencia" (p.9)

• "Hem tingut molta ajuda

ja sigui de personal o

d'hores amb el reforc,

amb els desdoblaments"

(P-16)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Les diferencies

d'aprenentatge deis infant

están mes relacionades

amb el nivell económic

de les famílies que amb el

nivell cultural, perqué el

pare ha de treballar molt

hores i no és a casa, (p.6)

• L'aprenentatge de la

llengua potser és el que

mes costa, amb alguns

mes que amb uns altres

no tots es comporten

igual)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• " Repte aconseguir els

mínims d' aprenentatge

per a tothom sense deixar

els máxim per a qui

pugui. Aquest és el gran

repte (p5)

• "La por que la diversitat

baixi el rendiment

académic deis infants es

planteja d'una altra

manera des deis mestres

que la diversitat ha

augmentat el desnivell
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Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

també és molt pobre,

ambient, ja no económic,

l'ambient cultural és

pobre, dones el nen

prácticament el cap de

setmana se'l passa a casa

o a l'hort que té el pare

allá o mirant la tele o

poca cosa mes..., i per

tant Paltre té rapartament

a rEstartit i cada setmana

t'explica quan parles de

comunicacions que si la

platja, que si els

quilómetres, que si els

animáis, que si la

vegetació, que si la

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• "De vegades es detecta

poca motivació i poc

interés amb el que ofereix

l'escola per aprendre" (p.

6)

• "Aixó també té a veure

amb el bagatge que els

nens porten deis

coneixements que els

nens aprenen a casa En

un coHectiu i Taltre aixó

és molt diferents i es

nota"(p.7)

• Hi diferencies de

rendiment académic en

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

entre els infants. Aixó

demana mes imaginació

organitzativa, mes

recursos materials i

personáis" (p7)

• L'escola en

Taprenentatge de l'infant

és un percentatge petit. Hi

ha moltes altres coses que

fan que un nen avanci.

Altres aspectes: familia,

vivéncies deis infants,

comportaments, persones

amb qui es relaciona"

(P-7)
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Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

cabana que fan... 0 uns

altres son excursionistes i

parles de muntanyes i

t'expliquen que han anat

aquí i cap allá, dones per

tant les vivéncies son

molt diferents. A nivell

de plantes que hem

estudiat, a nivell

d'animals, dones.." (p. 3)

• "A nivell de

matemátiques molt bé,

ara a nivell de llengües

dones té un vocabulari

molt mes limitat perqué a

casa seva no parlen,

deuen parlar no sé si

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Ilengua i matemátiques

sobretot en la comprensió

deis problemes que

implica dominar la

Ilengua" (p. 10)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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• Aprenentatges

Aprenentatges

Aprenentatges

Entrevista mestra CD M!

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

1'árab o el berber o no se

quin parlen i parla e

cátala a l'escola". (p.3)

• "Pero vull dir que a nivel]

de llengua, a l'hora de

redactar, d'expressar-se

no és tant Iliure".(p,3)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

•

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• "El fet de teñir infants

diferents ens fa pensar

mes en 1' aprenentatge,

perqué havíem de fer

l'esforc de pensar en uns

altres nens i en unes

altres famílies" (p. 3)

• "La diversitat no ha fet

baixar el nivell de

rendiment académic"

(P-9)

• Ais d'allá els aporta que

els grups eren molt

redu'íts i nosaltres ho

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Dificultáis de comprensió

i expressió oral en els

infants magrebins, pero

aixó cada vegada será

mes en funció del temps

que fa que els infants son

a Catalunya (p.8)
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Sortides

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Xoc a distancies

culturáis: anar de

colónies, anar a les

sortides.

• No saben els motius pels

que no venen. No donen

explicacions: No ho

argumenten, no paguen i

no venen i no s'acosten i

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Jo pensó que no hi

veuen la necessitat, per a

ells creuen que és perdre

el temps anar d'excursió.

A mi em sembla que no

valoren que s * aprengui

(p. 13)

• Nosaltres hem vetllat a

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

havíem de fer tot perqué

els nens tinguessin

models de la nostra

cultura Ara un nen que

tira i que té hábits está

mostrant el que nosaltres

no podíem, perqué no hi

havia models. (p.29)

• Colónies i natació els

costa mes ais infants

magrebins(p.l4)

• A colónies hi ha anat de

4rt (el curs de la fusió) un

10% del Sant Miquel i

només un magrebí

• "Hi ha la por de viatjar,

per exemple les sortides

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Sortides

Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

no et diuen res. (p.5)

• "A colónies no ha vingut

ni un de magrebí, nens

de l'altra escola si que

van venir pero magrebí

no" (p. 13)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

cada sortida

venien no fos

económica (p.

que

per

13)

• "A l'altra escola si

a les sortides

ho treballávem

de colónies no

(p. 13)

era

si no

la part

venien

perqué

molt pero

en feiem"

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

que es fan a Barcelona

participen menys que les

que es fan aquí".

• "La importancia de la

sortida, les famílies

magrebines no la veuen"

(P.15)

• No es considera que sigui

un problema económic.

Sembla que es viu com

aquí es vivía fa 40 anys"

(17)

• D'altra banda quan

s'ofereixen mes sortides,

s'ha de teñir en compte

que puja mes

económicament. (p. 19)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Treball mestres

Treball mestres

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• "El fet de treballar en

paraHels, siguí amb fiisió

o no, vol dir que ja cora a

mínim et comporta una

reorganitzatció, un posar-

te a prendre acords, a

acostar tarannás, perqué

vulguis que no cada

mestre tens el teu

taranná..."(p.l)

• El treball era molt

diferent en un centre i en

un altre per les

característiques deis

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Aquest ha estat el primer

any de paraHels per a les

dues mestres

• "Ciar procedim de dues

escoles molt diferents"

(p-10)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Els desplacaments

d'edificis per coordinar-

se, semblen una tontería

pero ens han afectat. Ara

hem preferit no canviar

d'escola de cop perqué la

transició fos mes

assumida per tots els

mestres (p.2)

• Cal traspassar una mica el

per de l'equip directiu a

les reunions de

coordinador (p. 2)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• "En un principi va

comencar veient quines

coses podíem consensuar

que ens semblaven

importants del curriculum

per tant vam intentar que

hi haguessin moltes hores

de contacte entre els

mestres del cicle, per

poder parlar deis temes

del cicle. Aixó és el

primer que vam intentar.

" (P- 2)

• " Les imatges prévies que

tens d'una persona o d'un

lloc, d'unes persones

d'una situació, sempre
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Treball mestres

Entrevista mestra CD IM]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

infants (p.l)

• Comenta que han

compartit l'experiéncia i

s'han hagut de plantejar

coses que feien per rutina

(p.10)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• "Els mes diferents és que

eren dos claustres, dos

tipus de mestres que tots

feia bastant anys que

treballávem cadascú en

els dos edifícis i ens

havíem acostumat a

treballar amb una

alumnat concret" (p.2)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

son diferents de la

realitat. I les imatges que

s'havia fet la genet del

Balmes de l'Andersen

podien no ser realitat

igual que la gent de

l'Andersen del Balmes.

(p3)

• "S'ha reforcat molt el

treball de paraHels" (p.

4)
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Treball mestres

Treball mestres

Agrupaments

d'alumnes

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Ha set básic que

tinguéssim moltes estones

per posar-nos d'acord. '

(p.10)

• L'agrupament diferent

d'alumnat possibilita un

rendiment + elevat.

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Quant a personal i a

temps l'escola sempre

ens ho ha facilitat molt'

(p.n)

• No se senten dues classe

separades. Moltes coses

les fan junts: aniversaris,

colónies

excursions...(p.ll)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• El fet que tots els nens

havien d'aprendre és e¡

que ha unit el treball deis

mestres (p.3).

El fet dé treballar a cada cicle

amb una mestra del Sant

Miquel i una del Guillem ha

afavorit requilibri i la

cohesió (p.4)

• Els agrupaments flexibles

grácies a teñir mes

recursos humans fan que

es pugui adaptar el treball

a les necessitat educatives

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Pensávem que amb els

grups de 5é i 6é tindríem

mes problemes de relació

pero no ha estat així.

Com que pensávem que

es podia donar ens hem

plantejat per exemple: si

es tracta d'atendre per
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Agrupameuts

d'alumnes

Agrupaments

d'alumnes

Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• De les dues classes en

feiem tres grups, feiem

uns tallers i várem mirar

molt que a cada grup hi

haguessin els amics

• ' 'Quan várem fer els

grups de matí, es va teñir

també una mica en

compte el nucli

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• Els amics íntims es

trobaven ens els grups de

la tarda (tres tardes a la

setmana) peí matí feiem

(de les dues classe) tres

grups per nivell. (p. 10)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

nivell fem-ho pero

busquem la manera que

sempre no es quedin en

aquests grups. Hi hagut

molta flexibilitat a l'hora

de pensar els

agrupaments (p. 21)
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Treball d'aula

Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

d'amigues o amics. Es

van fer sóciogrames pero

encara no ho sé si ho

várem fer bé perqué hi ha

persones que canvien

molt d'amistats". (p. 12)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Hi ha diferencies entre les

escoles, per exemple al

Sant Miquel els aspectes

d'ordre i de disciplina i

de seguiment de les

famílies es treballava

mes. (p.4)

• Es pot fer bé amb les

condicions que teñen de

ser una CAEP (28

mestres 2+ que en un

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Festes a l'escola

APA

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

centre ordinari ( p.7)

• Aquest any l'AMPA ha

canviat la gestió deis

llibres. L'AMPA ho ha

explicat fen paper i mes

papers . En una

assemblea va venir un

pare magrebí pero com

que no comprenia els

missatges i el que

significava. Per tant els

pares es van adonar que

la informació que

donaven ais pares

l'havien de donar mes per

a ells. Creiem que aixó va

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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APA

Participació de les

famílies

magrebines

Relacions cultures

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Es nuMa", per

I1 experiencia de 4rt. (p.6)

• "Ara hem vist que hi ha

nens magrebins macos i

nens magrebins no tant

macos, potser quan no els

teníem al costat ens

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• (tNo participen gaire en

l'elecció deis seus

representants. Sois hi ha

la mare delegada d'una

classe que está casada

amb un magrebí pero ell

és catalana" (p. 20)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

ser molt important (p.21)

• "Mentre hi van haver

dues AMPA hi va haver

un pare del Sant Miquel

pero hi assistia molt

• poc per problemes

d'horaris. (p.23)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• De vegades funcionem

per estereotips culturáis.

De vegades jo tinc mes

distancia per raons

polítiques, culturáis,
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Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

pensávem que tots eren

lletjos, i ara han vist que

son persones si que n'hi

ha igual que els d'aquí,

que n'hi ha de macos i

que n'hi ha de lletjos, jo

pensó que és aixó.

• A nivell cultural a

vegades parlem d'algun

tema i jo he intentat ser

molt prudent de no

barrejar i de respectar

molt i de valorar la seva

cultura, a la vegada que

també recalco dones que

s'ha de valorar el que hi

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

religioses amb un que és

d'aquí que no amb un nou

vingut, i en canvi

funcionávem per

estereotips (p.9)
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Relacions cultures

Cultura infantil

Balan*; fu si ó des

de la ciutat

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

ha aquí" (p.7)

• "Cal conéixer les

di ferents cultures i no

rebutjar res Ser sensibles

a les di ferents cultures

per conéixer-Ies". (p.7=)

• Ara no en parlen perqué

no está de moda .

"Només es preocupen

quan els afecta" (p.6)

• Queda lluny "Al principi

hi havia opinions per tot,

pero ara si no els toca a la

vora" ( no ho veuen

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Hi ha un percepció molt

diferent per part de les

famílies que han viscut el

procés de fusió de les

famílies que ja s'han

matriculat a l'escola

pública de doble línia.

Per a aquests darrers no

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Costará mes al carrer

perqué no hi ha contacte

entre la manera de viure

d'un col-lectiu i l'altre (p.

20)

• Es comparteixen els jocs

de mercat "tazos", joc de

les boles (p. 20)
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Balanc fusió per

part de les

famílies

magrebines

Balan9 fusió per

part de les

famílies

autóctones

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

problemátic) p.8)

• Els pares amb els que jo

he parlat están contents.

Han vist que ais nens no

els hi ha passat res i que

Entrevista raestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• Al principi no els

agradava venir per la

distancia, és Túnica cosa"

(p.8)

• En un principi hi havia

moltes reticéacies per

part de molts pares i

sobretot ho concretaven

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

hi ha problemes és una

escola de doble línia

plural, pública i ja n'hi

ha.

• Aquells que no teñen

nens a l'escola no els ha

preocupat gens el tema de

la fusió (p.25)

• Els preocupa la distancia

(P-18)

• La majoria están

contentes en general

(p.19)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• "Están contents" (p. 21)

• "No només están contents

sino que están sorpresos

que no hagi passat res"

(P21)
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Balan*; fusió

Entrevista mestra CD MJ

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

els nens que han vingut

no eren problemátics (...]

"Han vist que els seus

nens continuaven

mantenint les seves

amistat a través de la

flexibilitat de grup i aixó

era important per a ells"

(p.ll)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

amb barrejar óls dos 4rt

"Demanaven . que es

mantinguessin les

tutoríes com es fará

aquest any a 6é (...) Els

pares han vist que hem

barrejat els nivells i que

hem treballat bé

• "Jo cree que tampoc té

sentit que els d'aquí

estiguessin en una

bombolla " ai no,

nosaltres, els nostres son

els macos". No els d'allá

també son macos son

d'ambients diferents i

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Els nens han guanyat un

tráete mes normalitzat de

societat que els que se'ís

podía donar a nivell

individual

• "Aquests dos anys a P3

han sobral soHicituds, o

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Els pares deis mes grans

han quedat molt contents

de com hem muntat la

fusió deis de 5é i 6é

• "No es pot fer una cosa

que requereix temps en

poc temps, aixó és

impossible perqué moltes

coses que ara diríem i

posaríem sobre la taula i

no representaría un

problema per a ningú en
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Balanc fusió

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

socialment i

económicament també,

segur que mes baix, pero

no per aixó mes dolent"

(p.18)

Entrevista Equip directiu

CD \

Data: 2/7/01

siguí, per exemple, a

l'inici d'aquest curs 8

famílies han hagut d'anar

a 2a o 3a opció. Pensó

que la propaganda la fan

mes els pares que

nosaltres perqué quan es

troben a les llars d'infants

ho comenten" (p.20)

• "Es important que el camí

que s'está fent a l'escola

es traslladi a la societat

"(p.17)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

aquell moment encara no

es podien dir" (p.2)

• La fusió en un principi va

ser dura perqué la gent

que venia del Balmes

eren gent que no només

havien passat molts anys

al Balmes sino que hi

havia treballat, s'hi ha

esforcat per fer funcionar
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Balan? fusió

Balan? fusió

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Per a mi és un tema

social, mes que d'escola

en sí" (p.27)

• Hem donat possibilitat ais

nens del Sant Miquel de

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

el centre, Passat un temps

la gent pot trobar que en

el nou centre es pot

treballar amb

tranquillitat, de la

mateixa manera que la

gent d' aquí que hi ha

posat ganes veu que amb

la gent d'allá s'hi entén.

• Els reptes organitzatius

de la fusió ja s'han

superat, ara cal apostar

per a la qualitat de

l'aprenentatge per a

tothom (p.5)

• L'escola ha fet un esforc

per adaptar la nova
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Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01 '

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

veure conductes, maneres

de ser diferents i els

altres també: que no

tothom té la mateixa

manera de pensar ni

d'actuar

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

metodología a les

circumstáncies. I encara

ho haurem de fer mes. Els

alumnes son els que son i

el bon mestre és el que

arriba a ells i partint del

que té fa que tots

aprenguin Com? Amb

una mica d'imaginació,

amb sistemes

organitzatius diferents,

amb mes recursos

humans i material i aixó

ho hem tingut una mica

solucionat per ser CAEP i

ara hem redactat un pía

estratégic pels propers
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Balan? fusió

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Cal que des de la

comissió de matriculado

es continuí controlan!

l'arríbada massiva i es

reparteixi entre tots els

centres de Vic (p.29)

• "Quan vas creixent vas

tenint unes aficions i per

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

quatre anys (p.7)

(análisis: la bona escola

és fruit de la implicació

deis mestres davant de la

realitat, i de la implicació

de l'administració per

assegurar un marc de

treball amb condicions

pels mestres. (p.7)
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Nous temes

Projecte Educatiu

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Parlen que el Projecte ha

de canviar si és una fusió

i no una absorció (p.l)

• "A nivell d'escola pensó

que tothom ha fiincionat

una miqueta com ha

pogut, no hi ha ara una

línia, pots fer un treball

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

molt que hagis compartit

escola no t'ajuntarás amb

persones que fan una

feina molt diferent n amb

aquelles que están amb

una situació sociocultural

i económica molt

diferent" (p.30).

• "A l'hora de posar en

práctica el objectius de

r escola com que

Talumnat era diferent, es

treballava amb unes

dinámiques una mica

diferents" (p.3)

• L'hem fet de nou amb les

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Es un document teóric

que emmarca la ideología

del centre i que serán

molt propers els uns ais

altres. El que cal veure és

com es duu a la práctic,

segons els nens que tens

al davant i en ser tots junt
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Menjador

Entrevista mestra CD Mi

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

mes o menys comú pero

hi ha moltes coses que

s'han anat en orris". (p.l)

• L'espai del pati del

menjador com a espai per

a la relació entre infants

(P-4)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

base del Guillem i áe

Sant Miquel. Son molt

similars : partint del nen

coma individu , com a

persona diferents

cadascuna" (p.5)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

ha canviat una mica la

manera de fer sobretot de

la gent del Balmes" (p.

6).

• En aquest moment el

percentatge de magrebins

en 1*autobús que manca a

les 12 és molt alt, perqué

la majoria van a diñar a

casa. No teñen perqué

entendre que la millor

opció és quedar-se a diñar

a 1'escola. Per nosaltres

ara ho considerem com la

millor perqué hem
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Menjador

Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Considera que no es

queden a menjar peí tema

de la dieta (p. 14)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

• Pels nens que no están

del tot integráis, l'espai

de pati del menjador

podría ser un bon espai

per acabar-se d'integrar

perqué les relacions son

mes lliures. El fet de

mancar no els ajuda (p.9)

• "També els costava

perqué podien teñir una

beca peí menjar pero si

havien de pagar el tema

de la vigilancia preferien

no quedar-se a diñar" (p.

Entrevista Equip dírectiu

CD

Data: 2/7/01

-

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

canviat la nostra manera

de viure, perqué sino...

(P- 12)
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Concepció de

Pescóla per les

famílies

magrebines

Dret a triar centre

per part de les

famílies

Entrevista mestra CD M!

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "No sé si n'esperen res

de l'escola perqué va dir

"s'ha acabat el..., la nena

s'ha acabat el problema

no us vindrá mai mes, la

deixaré al Marroc amb la

abuela", (p.5)

• "A veure que jo pensó

que els magrebins teñen

drets, oi tant!, i deures,

que aquests ja no els hi

teñen tant que teñen

deures, pero és que els

d'aquí també teñen drets i

de la gent d'aquí ningú en

parla a veure si teñen

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

14)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Transido a PESO

Entrevista mestra CD Mi

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

drets a venir o no teñen

drets a venir, drets a triar

escola o no, perqué..., que

és mes iMícit que una

gent que vulguin viure a

rescola del barri per teñir

el nen ja amb el grup,

teñir amics aquí al barri i

que li toqui anar.. (p.6)

• Es viu lluny (p.8)

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "A I1 escola les mestres

son marasses i a 1'instituí

és campi qui pugui" (p.

17)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• Caldria mes coordinado

pero no és una

conseqüéncia de la fusió.

Hi havia el treball de les

tutores de 6é amb TEES

peí traspás d'informació.

I després ve algú de l'IES

(no de la privada) a

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Repercussions de

la fusió: igualtat

d'oportunitats

Entrevista mestra CD M]

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

• "Les noies marroquines a

I* instituí teñen

problemes, ara en canvi a

la Unitat d'escolarització

hi van. Aixó vol dir que

els interessa (p. 17)

• "Sí que teñen mes

oportunitats els nens

magrebins pero aixó

depén de les famílies."

Per exemple aquest any

hi havia Tactivitat

d'escacs per la qual no

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

traspassar una mica

d'informació

• S'estan concentran! mes a

l'IES Vic per la zona on

viuen i no tant al Callís.

Per tant la Comissió

específica ja ha fet una

mica de treball especíñc

per repartir-los pero no

tant com a P3

• "Es un procés. Ho

compartim tot i en un

futur potser sí que

afavorirá la igualtat Mes

que res s'obren camins

diferents que poden

afavorir la igualtat"

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Activitats

extraescolars

Entrevista mestra CD MJ

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

havien de pagar res

Dones al comencament a

algunes nens magrebines

no les deixaven quedar a

escacs. Vull dir teñen

igualtat d'oportunitats

pero ells no les apronten

"(p.19)

• Cada any I'AMPA

subvenciona una de les

activitats extraescolars i

aquest any eren els escacs

i llavors aquesta no els

costa res, pero a les nenes

no les deixaven quedar.

No sé qué s'imaginen els

pares en els escacs de les

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

(p.17)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Curriculum

intercultural

Entrevista mestra CD MI

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá (4rt)

Data 28/6/01

nenes" (p. 19). (Análisi

propi: com viuen les

famílies magrebines les

condicions de les

activitats extraescolars no

son valorades per rescola

(p.20)

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

• "L'educació intercultural

no son tant els continguts

específícs com el

compartir i estar amb uns

nens diferents en el dia a

dia. I aixó la fusió ho

facilita" (p. 8)

• Importancia d1 aprontar

cada moment de la classe.

S'han adonat que hi ha

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01
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Indicadors de

qualitat a la nova

escola

Indicadors de

qualitat a la nova

escola

Entrevista mestra CD Mi

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista mestra CD M2

Cicle Mitjá(4rt)

Data 28/6/01

Entrevista Equip directiu

CD

Data: 2/7/01

altres realitats. (p.9)

Entrevista Equip Directiu

AB

Data: 3/7/01

• Espais privilegiats (p5)

• Aprenentatges deis

infants

• Felicitat deis infants en

venir a Pescóla

• "Importancia que la

qualitat d'ensenyament és

també un repte per a

Tajuntament" (p.5).
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Annex 13bis: Noves entrevistes a mestres A-B. Curs 2000-2001

Annex 13bis.l

Proporció

immigrants/autóctons.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny de! 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• -" (...) Es veritat que aquí ara

tenim molts nens magrebins

perqué ciar al ajuntar l'escola

Balmes amb aquesta hi ha una

quantitat molt gran pero ciar a

P3 a P4 i P5 hi ha els

mateixos a tot arreu. Bé, el

repartiment aquest ha sigut

molt bo, no hi ha cap escola

que diguis és que aquí...."

(p.14)

• -"La fiisió en detriment de

Tescola pública? Home si

haguessin fet una füsió i prou

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

sí. Jo pensó que el que era

important aquí era per una

banda les fusions i per l'altre

aquest compromis de repartir

la gent. Ciar si haguessim fet

la fusió i aixó hagués volgut

dir que tot 1' alumnat que

abans anava al Balmes hagués

continuat venint aquí en

massa, segur, perqué és ciar

no haguessim solucionat res,

al contrari ., s'hagués

traslladat el problema d'un

llocalfaltre"(p.l4)

• -A nivell d'Institut sí que es

dona concentració de nens

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.
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Integració de tots els ínfants a

Pescóla fusionada, al grup

classe...

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "Al principi els nens van anar

una mica perduts i

desgavellats (...) en quant a

qüestions com per exemple

d'hábits". (p.3).

• "Jo pensó que sí que hi ha

hagut nens que han anat molt

perduts, que aquesta mena de

situado tant així (de donar

Hibertat, mes oberta) els ha fet

anar mes perduts. (...). De

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

d'una mateixa cultura: " Ciar

al Callís hi ha menys

magrebins per aixó, perqué

está mes lluny " (p. 15)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• " Es respectaran pero falta

molt perqué hi hagi el

'feeling' com hi ha amb els

d'aquí i amb els d'allá" (es

justifica en que no porten la

mateixa vida, no es troben

fora de í'escola en altres

activitats, en les sortides,

colónies...) (p.4)

• "Potser sí que els petits

s'ajunten mes (...) el que
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

mica en mica els nens s'han

anat sentit que eren un grup,

tenien ciar el que havien de

fer i el que no, i s'han anat

centrant. I que a final de curs

pensó que hem aconseguit

forces coses: que s'hagin

centrat, que s'hagin sentit

junts, que es sentin mes com

un grup. (...) Jo a tercer diría

que els nens ja no están

perduts, saben bastant on son.

Potser també és perqué és el

segon any que están fiisionats,

i per tant és possible que

s'hagin anat adaptant. Ara...,

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

passa és que sé segur que

s'aniran fent grans i l'amic

comptará, será un amic pero

no será..., perqué les

tendéncies que tindran serán

massa diferenciades a

nivell..., no social, no

económic sino a nivell mes

socio cultural. I aixó amb els

grans es veu mes. Ja es

respecten, ja juguen i hi ha

hagut coses pero..." (p. 9)

• "A dins l'aula el contacte és

marcat per nosaltres. (...) No

hem tingut cap problema de

baralles, ni d'uns contra els
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

la meva percepció de nens de

4t que hagin anat perduts sí

quelatinc."(p.4)

• Amb la fusió s'ha donat mes

riquesa d'experiéncies, de

convivencia.., amb les coses

bones i dolentes que aixó té

(també pot crear recéis) (p.19)

• La realitat de 1'escola (B) no

era la realitat en que es

trobaven al sortir d'aquesta.

Potser és mes bo que la

tinguin abans i que en siguin

conscients, i que de mica en

mica hi vagin trobant

respostes. Que el repte ja

Escola: A-B

Data: Juny de! 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

altres ni de racisme en cap

tipus, pero per exemple una

nena gitana deia 'és que

aquesta m'ignora' (...). T'ho

mires fredament i dius 'és tant

fácil que t'ignorin'. Que no hi

estic d'acord pero ciar, costa.

Els has de treballar que no la

ignorin, pero ho has de

treballar perqué

inconscientment se n'hi van

sense donar-se'n compte,

algún determinat, altres no. I

també depén de lo vius que

siguin els nanos. (...) Pero és

que els estímuls son tant
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Relació famílies.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

estigui plantejat a l'escola.

(P-19).

• Els agrada perqué els filis els

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• Valoració de els famílies

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

diferents, i els valors... (...) la

diferencia entre ells és total".

(p.10)

• - Pensa que Pescóla ha de ser

un reflex de la societat perqué

és el que es trobaran al sortir

d'aquesta. Per tant consideren

molt bo que els nens de

diferents cultures es coneguin

entre ells perqué després se'ls

trobaran i j a hi hauran

conviscut, coneixeran el seu

taranná. "Conviure et fa

conéixer una realitat" (p. 13-

14)

• "Visita deis pares. Els de
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Valoració de les famílies de la

nova escola.

Participació de les famílies a

l'escola.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

expliquen que és una escola

oberta, amb espai, on han

trobat gent maca, perqué els

filis coneixen a gent molt

diferent, es fan mes coses i

tampoc paguen massa. (p 19-

20)

• El fet de teñir l'escola lluny

no els hi ha preocupat tant

com semblava perqué el tema

.del transport está resolt. A les

mares els preocupa perqué

saben menys coses deis seus

filis, (p.20)

• La relació deis mestres amb

les famílies s'ha perdut.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

magrebines deis, recursos de

la nova escola: "...Aquesta

escola té mes recursos i aixó

ells ho veuen, i aixó per ells

és important. O sigui s'han

adonat, tot i que tenien molta

por de venir aquí, que es

pensaven que aixó era

l'escola deis rics perqué ells

ho deien, (...) al final s'han

adonat que resulta que hi ha

mes recursos i per aixó els

seus filis están una mica mes

benatesos"(p.ll)

• Les famílies autóctones

valoren no haver perdut el

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

l'Andersen et venen mínim

dos cops a l'any, si no en

venen mes. (...). Els altres ni

et venen, per parlar amb ells

tens una feinada" (p.10).

• S'ha aconseguit parlar mes

amb eís famílies magrebines

pero els gitanos no hi van. (p.

10)

• Els cañáis de relació amb les

famílies magrebines no han

empitjorat. Hi ha el

desavantatge de que l'escola

és lluny. Es vetlla perqué els

hi arribi la informació, pero

consideren que han de ser ells
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Caldria muntar coses per

acostar a les mares a l'escola,

perqué participes mes tothom.

(p. 20.21)

• Encara costa molt establir

cañáis de comunicació amb

les famílies perqué encara es

parteix massa de que quan es

passa un paper no tothom se'n

assabenta. D'altra banda els

pares marroquins no están

acostumats a participar a

I1 escola. A mes l'escola está

lluny i és difícil d'anar-hi.

(p.22-23)

• "Jo no estic d'acord amb que

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

que tenien (la dinámica de

1' escola) , encara que no

valoren positivament la

relació entre étnies diferents:

"...Valoren és que no s'hagi

perdut el que fins ara tenien,

que és el que els hi feia por,

(...) aquesta escola és, molt

ciar que és, una escola

d'elecció, la gent no ve aquí

perqué estigui al costat de

casa, (...) venen aquí perqué

els hi agrada. (...) El fet de

que si el seu fill es relaciona

amb gent d'altres étnies aixó

és enriquidor, hi ha alguna

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

qui han de voler-Ia. Hi ha

pares que s'han preocupat i

van a l'escola, quan poden i

volen pero van entrant.

Segueix venint mes l'home

que la dona. En aquest

aspecte s'avanca molt a poc a

poc. Encara que s'hagi tingut

un primer contacte amb la

familia no s'aconsegueix mes

participació d' aquest

coMectiu. (p. 14-15).

• "Els magrebins hi ha un

sector que et venen pero ho

fan quan a ells els hi va bé. Es

ciar professionalment potser



Annex 13bis.9

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

els pares hagin de venir i que

a partir d'aquí es comenci

aquesta relació escola-familia.

0 sigui si jo em cree que vuli

parlar amb uns pares, tanta

obligació tinc jo d'anar cap

allá com ells de venir. Aixó és

un feed-back, és moít relatiu.

Jo no hi estic d'acord.

Primera com a funcionan jo

faig x hores a rescola pero en

tinc 7'5 mes, (...) que per tant

tant poden ser de correcció i

de preparar feina, com d'un

moment determinat anar a fer

una entrevista", (p.23)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

familia que ho valora pero la

majoria no; n'hi ha alguns

que sí" (p.11)

• Les famílies magrebines están

aprenent a acostar-se a

l'escola a parlar amb els

mestres, i comencen a confiar

els seus filis per anar de

colónies:"(...) Es un

aprenentatge que també ha de

fer la gent de que s'han

d'acostar a l'escola i no tots

pero si mes no jo per exemple

aquest any de tots els que

tenim tothom, menys un, ha

vingut a fer una entrevista

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

també teñen unes exigéncies i

no poden com un altre" (p.

10-11)

• •'N'hi ha algún que, malgrat

no teñen teléfon, anotes a

I1 agenda del nen dient que

vingui la germana gran si no

pot el pare, dient-li I'hora que

els hi va bé, pero et diu 'és

que a les 7 el pare toma de

treballar i está cansat', i

penses com escola jo ja mes

no puc fer. (...). I per festes

anar-los a buscar, trucar pare

per pare, 'ens els deixeu?

Nosaltres us els tronarem...'



Annex 13bis.lO

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "Quan vam fer el pía

d'acolíida s'hi proposava una

figura que seria que algú de

dins l'escola fes la figura de

ser la persona que fes de

mediadora" (p.23)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

amb el mestre (...) Ells es

presenten aquí a l'hora que

els ve bé, pero bé, ja está bé,

si mes no fan l'esforc de venir

i saber. Pensó que sí que hem

aconseguit que molts nanos

vinguin de colónies, que no

han vingut mai..." (p.l 1)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

que dius 'aixó és la meva

feina?' No. Pero ho fas en

benefici deis nens perqué aixó

facilita la relació, i si hi ha

una bona relació amb els nens

treus altres aspectes" (p. 11)

• En la participado de les

famílies no hi ha diferencies

en aquelles que els nens han

comencat a l'escola o els que

venen del B. (p.l 1)

• Algunes famílies magrebines

valoren que els nens arribin

contents a casa. De la majoria

pero, al no haver-hi contacte

amb l'escola, no saben la seva



Annex 13bis.ll

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

opinió. (p. 14)

• Les famílies autóctones

valoren de la nova escola que

tot segueix igual i que els

nens continúen anant

tranquils a Tescola. Hi ha

pares reacis ais mestres del B

perqué consideren que no

treballen igual, (p. 14-15)

• - (Referit a les famílies

magrebines) "Hem d' anar

mes de mica en mica...,

tampoc els podem agobiar. El

dia de la Festa del Medi

Ambient va venir un pare que

era paleta i va fer pasta i alió



Annex 13bís.l2

Relació famílies autóctones i

magrebines.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• Les famílies no es veuen entre

elles per la situació de

l'escola. No hi ha proximitat

de 1'escola a casa, (p.24)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• " (..)Llavors aquest neguit es

transmet així 'moro

apartat! *.. .coses d'aquestes

han sortit i sortiran suposo.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

'Molt bé!'. I els pares d'aquí

veies que s'hi feien perqué

era positiu. Pero encara estem

molt lluny d'allá on hauríem

de ser. Que també ho entenc,

no ho critico pas. Es ciar

suposo que ells encara han

d'entrar a la societat de Vic,

fíns que no entrin a la societat

de Vic no entraran a la

societat escolar", (p. 15)



Annex 13bis.l3

Característiques immigrants.

Diferencies amb els autóctons.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• Els magrebins son nens que

normalment no parlen si no

els estimules, l'atenció la

teñen menys fácil (pero

aquest factor pot anar

acompanyat a que no els hi

parlem, o que del qué parlis

no s'hi sentin identificáis, no

els fem participar tant). (p.17)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Pero és ciar, les veus també al

carrer, llavors dius aquí ja

pots anar fent discursos que., i

les famílies també n'hi ha

alguna.. .N'hi ha que no

només no suavitzen sino que

creen mes..." (p.7)

• Els nens magrebins i els nens

gitanos teñen menys capacitat

d'atenció: "Hi ha una cosa

que ens crida molt l'atenció,

que és la qüestió d'atenció. 0

sigui, a veure, la capacitat

d'aprendre és molt de cada

nen, hi ha nens amb una

capacitat increíble i nens amb

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• Els nens son diferents, com

ho és la societat de Vic, per

mes que tu vulguis ser obert,

que vulguis fer moltes coses,

la realitat d'unes famílies i de

les altres és molt diferent i

costa molt. (...) Diferencies

d'estímuls familiars. (p.3)

• Diferencies de nivell. Quan



Annex 13bis.l4

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "Possiblement alguns

d'aquests nens marroquins

necessiten mes l'autoritat, es

desmadren mes, o son mes

esverats.., o eren mes així

(...). Pero jo diría que va mes

lligat a l'entom social on es

mouen i per tant perqué fan

carrer..." (p.17)

• "Una nena marroquina,

normalment, també hi ha

excepcions, com en tot, pero

per norma general son

submises, callades, quietes. 0

sigui tu les has d'estimular a

participar perqué sino no

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

molt poca, pero els nanos

magrebins básicament i els

gitanos també els hi passa,

poca atenció, o sigui tu veus

que 10 minuts val, a la que en

portes 20..., en general,

també hi ha diferencies, hi ha

nano que ratlla

l'excepció".(p.4)

• "Mes agressiu no, el que

teñen és aixó que et deia

abans, la manca d'atenció,

mes moguts també" (p.7)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

es van fer agrupaments per

exemple de matemátiques

(6é), 20 nens ja teníem ciar

que acabaven 6é, amb 12

l'objectiu era arribar ais

mínims del curs, i 4 ja

prácticament es pot dir que

van a l'aula. Del primer grup

(20) n'hi havia un del B i

encara tenia feinades. Deis 12

del segon grup només 5 eren

de l'A. I deis altres tots son

delB.(p.l0)



Annex 13bis.l5

Relacions entre infants.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

participen. Ara com a

parámetre dir que uns son

mes (agressius) no" (p.17)

• Teñen menys atenció perqué

en general es fan uns

aprenentatges on no s'hi

senten tant vinculáis... i a

mesura que es fan grans la

cosa s'agreuja, ells están per

unes expectatives diferents a

les que es donen a 1'escola.

(p.17)

• "N'hi ha una colla d'aquests,

uns 15 nens deis dos grups,

que van sempre molt junts

pero que son terriblement

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• "... a mes com que Pescóla

ho permet cadascú té el seu

territori i tampoc pensó que

haguem de forcar ais nens a

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.



Annex 13bis.l6

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

marcadors entre ells i

competitius" (p. 16)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

jugar junts. Treballar junts sí

pero jugar junts.. .que cadascú

jugui amb qui vulgui"(p.9)

• "Si tu mires el pati, raenys els

del fútbol que aquests tant els

hi fa perqué quan es tracta de

jugar a fútbol tant és, la resta

sí "(manté els grups de nens

de cada col-legi) (p.9)

• "Hi ha els nens de fútbol que

tant poden ser autoctons com

magrebins, i hi ha els nens de

la sorreta que son els que et

trobes amb racons fent... i

aixó tant ho fa un d'aquí com

un d'allá (...)}, les nenes

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.



Annex 13bis.l7

Aprenentatges.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• Els principáis problemes en

que es troben en els

aprenentatges son el grau

d'ajut, de participació deis

pares, els estímuls, la

informado que reben de casa,

i l'entom que els envolta.

(p.10-11)

• Depenent de com s'enfoquin

els tallers aquests serán mes o

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

igual. (...)Les nenes també es

solen apuntar al joc aquest de

la sorra, bastant, i es munten

els seus...(canvi de

cara).... Juguen a básquet"

(p.10)

• Es dona una relació entre

aprenentatge del nen i el seu

entorn familiar: " Ciar fa

molt, a veure, tu tens nanos

aquí que llegeixen.. .que a

casa teñen piles de novel-Íes i

a cas els hi llegeixen, cada día

la mama la vespre(..) És ciar

aixó ja és un handicap pels

altres. Els nivells de lectura

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• Básicament la difícultat que

es destaca, per aconseguir

l'aprenentatge de nanos

diferents, son els desnivells.

Aquests, tot i haver fet

muntatges, encara no s'han

superat perqué son brutals.

(P-9)
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

menys útils i interessants per

a tots els alumnes. A tercer es

considera que els tallers han

estat d'utilitat per a tots els

alumnes perqué s'ha intentat

que hi hagués un treball

cooperatiu. Han servit per

trencar la competí ti vi tat que

hi havia dins el grup i s'ha fet

participar a tothom. (p.14-15)

• S'ha intentat que els nens

aprenguessin el máxim, pero

abans que aixó s'ha pretés

que es sentissin satisfets.

(p.13)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

no son els mateixos tot i que a

lo millor son nanos

perfectament espavilats i

capacos pero que aixó.." (p.5)

• Control deis resultáis

d'aprenentatge: "(••) Hem

passat unes proves al príncipi

i unes al final (-)De

comprensió lectora, de

velocitat i d'ortografia, de

dictat, son res, son coses molt

simples pero fa molts anys

que els fem i llavors com que

sempre és el mateix et dona

una mica la visió del procés.

(...) Gairebé tothom ha

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.
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Sortides.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• De tercer han anat tots de

colónies menys un. Del cicle

sencer, de 41, se'n van quedar

4. En referencia a l'any passat

d'aquest cicle han anat molts

mes nens de colónies. El cicle

mig és el que ha aconseguit

que vagin mes alumnes de

colónies. A nivell d'escola

l'any passat se'n van quedar

18 i aquest 8. (p. 7-8)

• La feina per aconseguir la

participació en sortides s'ha

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

doblat, cadascú el seu nivell

pero tothom ha doblat,

perfecte" (p.6)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• "Jo perqué aquest nen vingui

de colónies jo no puc anar a

casa seu, em sembla a mi, a

picar i dir 'ei ha de venir'. Jo

el trucaré i faré el possible. I

si hi ha problemes económics

o de material ja l'ajudaré.

Pero tant com anar a picar a

casa, a mi, personalment, em

sembla que no" (p. 12)

• "Hi ha qui diu que

d'excursions no se'n han de

fer perqué no és treballar.



Annex 13bis.2O

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

centrat en no donar res per

perdut, continuar organitzant-

les, treballar amb els pares per

fer-los entendre que és bo,

estimular els nens, fer

dinámiques concretes... (p.8)

• Algunes famílies viuen com a

negatiu el fet de que es fan

moltes sortides, pero no en

general.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitja

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

L'escola per ells és un lloc on

els nens han d'aprendre, res

mes" (p. 15)

• "Ja és molt.., que comencen a

deixar nens que vinguin de

colónies" (p. 15)

• "Sortides..., els pares d'aquí

quan mes en fem millor, els

pares d'allá quan menys en

fem millor, o no els hi deixen

anar. Colónies, aquí si poden

ser cinc dies que no en siguin

tres. Allá 'ui, els nens a

dormir fora de casa...'"(p.l5).



Annex 13bis.21

Treball mestres.

Problemátiques mestres/

Coordinado mestres.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• "hem organitzat, a mes, uns

sistemes de treball molt

diferents, deis que

normalment I'escola de doble

línia van cadascú a la seva

aula amb el seu grup i

treballen cadascú dintre les

seves classes, i nosaltres no

ho hem fet així, hem trencat

molt aixó, i aixó és molt maco

pero ciar, demana molta

feina"(p.l)

• "ciar aixó et demana un

esforc d'organitzacio, de dir

hem d'anar molt a l'hora, no

ets tu sol que pensa que fará

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• "T'has d'entendre molt bé

amb la gent que treballes, sino

no funciona, i les relacions

personáis sempre és el que és

mes difícil. (...) Hi ha

moments que hi ha crispado

perqué un pensa d'una

manera i l'altre d'una altra

(...). És difícil i necessitem

molta coordinació i no tots en

sabem tant de treballar en

grup. Pero en canvi estem

molt satisfets perqué pensó

que és una organitzacio molt

válida" (p.l)

• "El que trobo mes important



Annex 13bis.22

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

demá sino que t'hi has de

posar d'acord amb l'altre a

programar tota la setmana.

(...) Ara, també reparteixes

mes els feines. Un cop ho tens

muntat, oita!, tu fas aixó i jo

faig alió, també estábé" (p.l)

• "Llavors, per exemple, en

aquest cicle hi ha gent de

TAndersen, gent del Balmes i

una persona que ha vingut

nova i, a mes, d'una escola

també del CEPEC amb tot un

bagatge i una manera de fer

molt diferent. Llavors depén

molt, mes que del fet

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

és que tots els nens han

d'estar atesos segons les seves

necessitats, tant el que tira

molt i no podem frenar, com

aquell que está molt enrera i

no el pots teñir assegut a la

cadira (...). I aixó encara hem

d'acabar-ho d'afínar, jo diría

que amb les instrumentáis,

matemátiques i Ilengua, ho

tenim forca superat, pero en

canvi hi ha moments.... Jo

faig anglés i amb anglés hi ha

dies que no me'n surto, he de

fer alguna cosa diferent

perqué tinc nens asseguts a la



Annex 13bis.23

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

d'Andersen-Balmes, és de la

persona" (p.2)

• "Hi ha alguna persona en

concret que és molt feta a

l'antiga diguéssim i és potser

la part mes problemática"

(P-2)

• -Reticéncies a maneres de fer

molt diferents: "a vegades et

venen mes del

desconeixement del que hi ha.

Home sí!, mes que res aixó,

una manera de fer que et feia

una mica de por, que no...Jo

pensó que al final la cosa ha

anat a millor del que ens

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

cadira. (...) I son coses que

has de rumiar, i que aquesta

és la nostra feina, pensar

estratégies, maneres de fer,

pero t'obliga a reflexionar,

canviar i., els canvis fan

mandra, fan por i si surten bé

te'n sents molt satisfet" (p.l-

2)

• "Tinc la sensació que al B hi

ha hagut moments (...) que hi

ha gent que The agobiada,

gent de cicle,

inconscientment. I aixó és una

cosa que he de teñir present

perqué no val. Pero és ciar



Annex 13bis.24

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

esperávem" (p.2)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

quan tu saps que has de tirar

la corda estires, estires i dius

a veure, no pots fer sentir

malament a algú perqué has

estirat massa. Els he d'esperar

(...) per la situació i per qué

tenim una manera de

funcionar diferent, que

nosaltres no l'hem canviada i

els que han vingut de fora se

l'han trobat nova" (p.3)

• - "Jo tinc la sensació, i suposo

que ells tindran la sensació al

contrari, que els del B encara

teñen ciar quins son els nens

del B. Els mestres del B,



Annex 13bis.25

Aspectes que es destaquen per

afirmar que Pescóla ofereix

qualitat d'ensenyament

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• Fins que no han estat les dues

escoles en un mateix edifíci

s'ha fet complicat que els dos

cursos fusionáis poguessin

treballar de forma coordinada.

Fins que no han estat els

cursos junts no s'ha pres

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

encara inconscientment, els

protegeixen una mica. I jo

suposo que ells dirien el

mateix de nosaltres. Jo em

sembla que sóc parcial per a

tots, vull dir imparcial per

tots, pero potser ens dirán

'home, sense adonar-te'n....' "

(p. 12-13)

- - Les ganes de treballar, els

reptes, les il-lusions,

l'estimació vers l'escola

(sentir-la seva i creure-se-la la

millor -encara que no ho

siguí-) (p. 6-7)



Annex 13bis.26

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

consciéncia de qué vol dir

teñir aquests nous grups. (p. 1)

• Els inconvenients de

coordinar els dos grups (3r

Esc. B i 3r Esc. A) han estat:

Tajust de les metodologies i

maneres de fer, que no es

notessin les diferencies, les

dinámiques (entrades i

sortides, hábits...). (p.l). "A

mi al princípi em va costar

(...), de mica en mica hem

anat dient bé, fem-les així;

que hem anat ajuntant

maneres de fer" (p.1-2).

• "La gent que veníem del

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.



Annex 13bis.27

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Balines veníem sabent que

aquí series observat, per part

del pares i de tothom. I en

principi aixó t'incomoda (...),

em quedava com a la

reraguarda. (p.2)

• (...) A mesura que ens hem

conegut les personalitats de

cadascú han anat sortint, i

hem anat trobaní, els camins

(...). També pensó que és bo

que n'hem parlat bastant (les

dues paral-leles). En aquest

sentit ens hem anat trobant

bastant totes dues. (...).

L'ajust de persones no és

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.



Annex 13bis.28

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Jim y del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

senzill (p.2)

• Les problemátiques mes

complicades i difícils en que

s'han trobat els mestres per

ajustar-se (dos coMectius

diferents: cultura

professional, edifici, coMectiu

docent...) han estat les

dinámiques de treball i

maneres de treballar (pautar-

donar llibertat). "A la nostra

escola érem bastant metódics,

potser perqué teníem un

personal mes desgavellat en

quan a famílies, en quan a tot.

Llavors érem bastant tots

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.



Annex 13bís.29

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

d'intentar que els nens fossin

pautats... Llavors aquí jo dina

que gairebé era l'altre

extrem... Llavors aixó també

ha costat d'ajustar" (p.3)"

• Es destaca que és important

que el tutor conegui les

realitats deis infants de

diferents cultures, (p.l 1)

• - "Jo pensó que algún pare

voldria propostes de com fer

coses pero aixó vol dir que al

claustre ho hem de teñir mes

ciar, i al claustre, de vegades,

no hi acabem d'entrar amb

aixó. Com que ja ens

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.



Annex 13bis.3O

Plantejament Projecte

Educatiu.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "L'ideari de molts llocs pot

ser semblant i en aquest sentit

pensó que era bastant

semblant. El que passa és que

variaven les formes, les

metodologies, els estils... i

aixó és el que haurem d'anar

canviant amb el temps" (p.7)

Escola: A-B :

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

participa molta gent ens

quedem satisfets" (p.25)

• "Que en general som unes

persones que ens importa la

persona (...), si no tothom

una gran majoria pensaría que

és important el nen, i que

sovint es parla de la persona"

(p. 4) (És l'aspecte que es

destaca com a mes

important).

• "Les dinámiques de treball,

que les hem d'anar trobant.

com que son mes variades i

mes riques també pensó que

poden anar ajudant a donar

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• Considera que és aviat per

parlar del Projecte Educatiu

pero que tant el de l'A com el

del B no van tant lluny l'un

de l'altre. Pensa que les idees

básiques tothom ja les té

clares (que tots treballen pels

alumnes, que és una escola no

sexista, coeducadora, que aten

a la diversitat...). Per altra

banda considera que hi ha

aspectes que cal anar afínant i

discutint perqué cadascú tiba

peí seu cantó i cal anar tots a



Anncx 13bis.3I

Canvis que ha sofert Pescóla

després d'ajuntar-se els dos

coMectius.

Problemes de ser dos coMectius

diferents.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• Hi ha hagut canvis en la

participado deis pares, en els

aprenentatges i maneres de

treballar, en l'assisténcia a les

sortides, en la realització de

noves feines per part de

l'equip directiu (beques,

ajudar a omplir papers...).

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

qualitat" (p.4)

• "Dona qualitat l'espai on

estem (...), el personal amb

qui podem comptar ajuda a

donar mes o menys qualitat,

el nombre de recursos, el

nombre d persones amb que

comptem"(p.4)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

una. (p.7)

• Un deis problemes que es

destaca, del fet de ser dos

coMectius diferents, és la

sensació de que un és d'una

escola i raltre de l'altra. (p.2)

• "La gent del B una mica amb

la sensació de dir 'ho farem

prou bé pels pares de l'A?\



Annex 13bis.32

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

També hi ha hagut canvis en

les percepcions d' alguns

mestres i canvis en l'edifici

(obres), (p.6-7).

• "Per mi la interculturalitat, el

curriculum diferent que hem

de fer, será canviar coses.

Potser per escrit no sé si ben

bé, pero si mes no de

funcionament, d'organització

(...). I aixó haurá d'anar

acompanyat de materials"

CP.13)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

Teñen la sensació de donar la

talla, d'haver-ho de

demostrar, que son gent que...

Com tots els col-lectius, n'hi

ha de molt válids i n'hi ha que

diries..., mira no m'agrada

tant com treballen, per

manera de fer" (p.2)

• "Uns fem que els nens

s'espavilin mes i els altres els

protegeixen mes, els hi donen

mes pautat, pero és

conseqiiéncia de la historia

que has tingut com a mestre

(...) Pero entens que aquesta

gent vagi tant pautada amb
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

-

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

aquest sentit, perqué o els

pautes o no te'n surts" (p. 2-

3)

• "Una mica ells poden teñir la

sensació de que uns queden

una mica abandonáis i els

altres no, fan aquest

seguiment de protecció. I per

una altra banda vosaltres teniu

potser la sensació que els

nanos que van mes bé de l'A

poden quedar penjats si

vosaltres no els estireu una

mica. I estic segura que

d'aquí res aixó ja estará

igualat, i serán tots i ja no hi
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Fusió- absorció

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "Aixó está claríssim que és

una absorció (...) aquí s'ha

quedat tot un equip i d'allá

n'ha pujat la meitat de

l'equip. Has pujat un edifíci i

te'n has anat a un altre, amb

tot el que aixó suposa (...). Per

tant en tots els sentits hem

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• Es vol continuar el Projecte

Educatiu de TAndersen

perqué el collectiu de

TAndersen és major

(absorció): "A veure, no

volem variar molt de lo que

era, nosaltres els de

l'Andersen diguéssim som

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

haura problema en res" (p.3)

• Els conflictes viscuts entre els

dos coHectius de professorat

evolucionen cada vegada

millor perqué estar en un

mateix edifíci ho facilita.

Estar en edificis diferents

provocava tensions (p.5).

• "Malgrat no sigui a nivell

real, ha sigut una absorció.

Escrit no hi és, Túnica

diferencia és que en els llocs

de treball la gent del B passa

per davant de la majoria de

PA. Pero en realitat ha set una

absorció i ells ho han d'haver



Annex 13bis.35

Agrupaments

d'alumnes/Proporció mestres.

Aspectes organitzatius.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

quedat molt mes engolits per

unes dinámiques". (p.6)

• A cicle mig hi treballen cinc

persones. Deis cinc 2 de

l'escola B, 2 de l'A i un de

nou. D'aquestes cinc tres han

estat a quart (Ir any que es

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

majoria com a coHectiu, per

tant una mica vols continuar

amb el teu projecte i una mica

les ganes nostres és de dir que

el Proj ecte Andersen

continuí"(p.3)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

viscut molt malament, perqué

t'han tancat l'escola i has

hagut d'anar a un altre lloc,

que en principi ben rebuts no

eren (...). S'ha imposat la

manera de treballar d'aquí. I

que sí que estem oberts a les

propostes que ens feien (...)

una absorció respectan! a

tothom i que tothom té dret a

dir la seva" (p.5)

• A cicle superior son 6-7

mestres. Quatre de I'A, un

persona nova i dos del B.

(p.5-6)

• La realitat d'aíumnes és



Annex 13bis.36

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

fusionaven) i a 3r. Dues (pero

moltes vegades eren 5. (p.2)

• "Ens hem adonat d'una cosa.

En principi semblava que ho

havíem de fer tot el cicle (...) i

em sembla que mica en mica

ens hem anat adonant que una

historia era abans que era una

sola línia, i que ara n'és una

altra, i que quan es pot, tots

junts, pero...", (p. 2).

• Agrupaments on es barregen

alumnes de diferents nivells

per fer treball cooperatiu.

També hi ha moments on els

alumnes s'agrupen per

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

diferent a la que tenien. Hi ha

molts desnivells i per tant cal

una organització diferent. Es

considera que s'ha fet un pas

endavant al trencar aula-

mestre. (p.l)



Annex 13bis.37

Treball d'aula.

Atenció infants

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

nivells. També fan treball en

gran grup. (p.6)

• "La pedagogía gaire dispersa

o gaire oberta a vegades fa

que aquests nens o nens amb

retard es perdin mes. Dones

potser haurem de pensar

diferent. Que ja están bé

histories mes obertes, pero

que potser haurem de fer

doble coses, mes obertes i

mes tancades" (p.18)

• Actualment no es donen les

mateixes oportunitats a tots

els alumnes. L'escola está

fent la plataforma per

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• "A veure de negatiu que té?

Que quan ets una línia

treballes d'una manera i quan

en tens dues treballes d'una

• altra, t'has d'amollar a l'altra

gent"(p.l)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• L'atenció deis nanos

autóctons ha canviat en el

moment de teñir mes nens

magrebins, perqué demanen
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Festes a Pescóla.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

aconseguir-ho i aixó no és

fácil. Hi ha perills com donar

massa resposta a un cantó i

descuidar-se de Taltre. Es un

camí Uarg i difícil. S'hi están

buscant sortides pero encara

no está fet; pero es treballa en

aquesta tendencia. La

filosofía hi és pero la práctica

és mes complicada, (p. 33-

34).

• "Fan una festa Major en la

qual els mestres no hi tenim

cap implicació (...) perqué a

Thora de la veritat els pares

organitzen i nosaltres venim

Escola: A-B

Data: Juny de) 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• Les famílies magrebines no

entenen rescola com un lloc

on es realitzen activitats

diferents de les

d'ensenyament: "A veure els

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

mes atenció. Aixó no vol dir

que siguin desatesos, sino que

hi ha coses que un ja sap que

la familia és a darrera, i per

tant potser no s'hi incideix

tant. (p.13)

• "A les activitats d'escola

venen poquissim (referínt-se a

les famílies magrebines), o

sigui és una exigencia diferent

d'escola. Els nens venen aquí
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

de raes a mes, la qual cosa jo

no acabo de veure massa ciar.

Es fan jocs de cucanya un

dissabte a la tarda, després

unes danses que només les

fan els nens que es queden a

diñar, i al vespre un sopar que

val x diners, no precisament

barato (...) pero ciar qui hi

havia? Alguns pares de Pex

Balmes, 3 o 4" (p.24)

• Considera que els mestres

s'haurien d'implicar almenys

en una festa a Pany, que cada

classe prepares una cosa. Així

participarien tots, i a mes es

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

magrebins envíen els filis a

I'escola a aprendre i la gent

d'aquí és molt diferent, a

Pescóla es fan festes, és fa no

sé qué, és tot una altra

vivencia, no només vens a

aprendre sino a gaudir, a fer

amics, a fer festes majors, a

fer sopars i a fer no se qué.

Els magrebins teñen molt ciar

que a Pescóla a aprendre i

prou"(p.l2)

• "Alguns sí que venen pero

poc. Jo cree que venen un dia

i es senten també molt fora de

lloc quan venen a aqüestes

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

a aprendre" (p. 15).

• "Les famílies d'aquí és

diferent. Hi ha famílies que

disfruten de Pescóla tant com

disfruten els nens, i la prova

és que el dia de la Festa

Major érem, em sembla, 450

sopant. De magrebins no n'hi

havia cap. Aixó és una

realitat, ells encara aquest pas

noPhanfet". (p.15)

• "Hem aconseguit que

participessin ais pastorets. Els

pares d'aquí tots a punt de

veure..., com aquell qui diu

barallant-se per veure qui
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Conflictcs.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

podría aconseguir que

participessin mes els pares.

Cal buscar maneres per

afavorir la implicació deis

pares, (p.25)

• Els infants manifesten

l'agressivitat de forma

diferent pero no en fixnció de

les escoles on venen, sino en

fiinció deis ambients on

viuen. (p.15)

• "No he viscut ni una baralla

com allá (a 1'escola B)" (p.16)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

coses. Jo diría. Jo si fos ells,

1'altre dia hi havia festa major

aquí, també em sentina fora

de lloc si jo fos magrebina i

vingués aquí, en part ho

entenc que no", (p.12)

• "Bé conflictes, hi ha alió del

moro, moro de merda surt. I

el gitano també avui (..?..).

Llavors, ciar, aixó com ho

atures? Ho hem anat aturant i

és una feina de cada dia de

dir... pero n'hi ha, aixó sí que

continua sent-hi. I de nanos

que diuen, oi!, i perqué han

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

estava a primera fila. Els

altres no van venir ni a

veure'ls. Ciar així es rep

diferent, per nens, per pares,

pertot". (p. 16).

• "No n'hi ha hagut gaires,

estem molt contents amb

aixó. Hi ha hagut els

conflictes habituáis (...), algún

nen de l'A, que voldria i no

pot, es fíca mes amb els del

B. Algún del B, que allá era

molt gall, aquí ha anat a

passar desapercebut. Pero jo
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

hagut de venir aquests de

Balmes?" (p.7)

• "Els de quart, a vegades son

casualitat, la relació ha sigut

molt mes fácil, aixó no vol dir

que juguin junts. O sigui els

grups s'han mantingut bastant

pero en canvi no s'han

molestat mútuament. Aquests

de tercer sí, es molesten molt

mútuament, i es teñen

xinxa"(p.7)

• Les famílies autóctones, per

la seva tendencia de

sobreprotegir els seus filis,

evitarien la seva relació amb

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

diria que no hi hagut

conflictes tal com ens

esperávem, no n'hi ha hagut

masses"(p.ll)

• Els infants deis dos coMectius

mostren l'agressivitat de

forma diferent. En aquest

aspecte pero s'hi ha guanyat.

"En la nostra cultura está molt

mal vist que dos nens es

peguin, no son mes homes,

son mes tontos. (...) Aixó

ajuda a que dialoguem. (...)

Violencia verbal n'hi pot

haver molta pero

Tagressivitat física no es veu
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AMPA.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• A l'AMPA no hi ha cap pare

immigrant. (p.26)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

nens magrebins: "La gent té

ara molt la tendencia de

protegir els fílls de qualsevol

problema,(...) i llavors ciar

aixó vulguis o no és un

conflicte peí nen, petit o gros

és un conflicte. I hi ha gent

que aixó si ho pogués evitar

ho evitarien" (p.ll)

• "(•••) Quan es va comencar la

fusió hi havia un pare

magrebí a 1' AMPA del

Balines i va anar venint, o

sigui quan es van fusionar les

escoles aquest estava al

Consell Escolar i ell anava

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

bé. (p. 11-12)

• "No hi ha ningú a l'AMPA

(magrebins)" (p. 15)
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Compliment compromisos de

FAdministració.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• L'Ajuntament ha fet tot alió

amb el que s'havia

compromés: edifici, a fer el

repartiment a la pública i

concertada, amb lo de la

figura de mediador. Les

persones que han vingut del

Departament (inspectors)

també ho han fet bé enfront la

pressió de la concertada, (p.

26-27)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

venint fíns que se li va acabar

el temps que li tocava i va

plegar. Pero en general no" (

participen a LAMPA) (p.12)

• "Mes o menys sí. Home el

d'ediflci es va complir bé,

amb els terminis, i el de

Generalitat (...), que era

básicament un manteniment

de plantilla, també" (p.13)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• Les obres han anat bé, falten

coses pero en general bé. En

referencia a la Generalitat, tot

i que no hi havia cap

compromis, demanen que

com a escola d'educació

preferent necessiten teñir un

referencial de la plantilla. La

Generalitat ha seguit el seu

compromis (plantilla de 28 i

edifici). I a mes a mes els ha

donat mes diners. Consideren
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Percepció de la gent del carrer

envers la fusió.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "Jo diría que en un primer

moment va crear unes certes

expectatives, pero que en

aquests moments gairebé ni

saben... lbé esteu allá dalt i

esteu junts' i ja está. I

semblava qui sap qué

passaria, i no ha passat gran

cosa." (p.27)

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

que l'Ajuntament ho ha

vetllattotmoltbé. (p.17)

• "Aixó pensó que és molt

important, que s'ha parlat a

Vic, no només les famílies,

pero primer a les famílies, que

és important, i després per

extensió a Vic 'ostres han

trebaílat molt, ho han pensat

molt, hi están involucráis'.

Primer punt a favor. (...)

Segon punt: els nens hi van

tranquils. Tercer punt: tots

dos coHectius (...) com a

famílies, en general, el que

han dit és que están molt
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

contents perqué els nens hi ha

vingut contents (...) i arnés a

mes han aprés". (p. 8)

• "Una familia que els va

treure, d'oídes de Vic, ara

diuen 'ens vam equivocar

perqué l'hem portat a una

altra escola que no ens agrada

tant i perqué a Pescóla que

anávem ho han resolt bé\

Aixó per a mi és positiu, per

l'estímul"(p. 8-9)

• Es pensa que la visió actual,

de la fusió, de la gent del

carrer és bona. Un indicador

és que hi ha gent que porten
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Transido a Secundaria

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

• "4 o 5 teñen germans a I'IES

Vic, amics. Per tant hi teñen

una relació mes directa ja.

Algún se'n va a Tona perqué

és de la llar, alguna nena

marroquina al Sagrat Cor i

ningú al Callís, pero és que no

hi teñen cap vinculació. Han

estat un any d'impás aquí, no

han creat unes histories (...),

no hem tingut temps per fer

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

• *'(• • •) S'ha donat que

curiosament que aquest any

els de sisé, els de TAndersen,

van majoritáriament al Callís,

pero els del Balmes van

majoritáriament a

1'ÍES..."(••-) És un problema

de proximitat" (p.15)

• Absentisme de nens i nenes

magrebines:" Pensó que és

normal que pleguin, les nenes

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

el primer fíll a aquesta

escola. A mes professionals

de Tensenyament n'han parlat

bé, alguns porten els seus filis

aquí al'escola... (p. 17-18)

• Es continua amb la tradició

que els de l'Andersen van al

Callís i els del Balmes a I'IES

Vic. Els preocupa el fet que

tot l'esforc fet a primaria es

perdi a Secundaria (tant a

instituís com a concertades).

Pensen que a Secundaria, a la

concertada, també hi hauria

d'haver el reflex de la societat

de Vic. A Secundaria s'hauria
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

que aqüestes persones

tinguessin ganes d'anar-se'n

amb els seus amics a

l'institut".(p. 30.31)

• "Les ESO publiques i

concertades han de canviar

coses perqué sino no sé on

acabarem en aquest país (...).

A mi em té molt preocupada

TESO (...)• A primaria els

nens els tractem mes

humanament (...) i arriben a

TESO i tot aixó se'n va a fer

punyetes, vagin on vagin" (p.

31).

• "Preocupa la barreja, i que si

Escola: A-B

Data: Juny del 200Í

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

(magrebines) plegaran. Hi ha

nenes aquí precioses que dius,

no els hi faciliten gaire les

coses, llavors és una edat

molt difícil i peí que jo

veig..."(p.l6).

•» (.. ,)Un nano que havíem

tingut aquí a FAndersen des

de sempre que va fer 6é.

L'any passat i ara está a

Tinstitut, i ara ja fa tres mesos

que no ha aparegut mes per

rinstitut. I en canvi aquí mai

havia fallat a classe, tenia les

seves dificultáis pero bé. (...)

Ciar!, tens manera de tenir-los

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

de seguir lluitant i treballant

per alió que tant esforc ha

costat a l'etapa de primaria,

s'hauria de seguir en la

mateixa línia. (p. 18)

• Les actuacions que es fan des

del centre per la transido a

Secundaria es centren en un

traspás d'informado ais

instituís que els hi demanen

(només el Callís i l'IES Vic).

Per les privades teñen

rinforme fet i el donaran a

qui el demani pero a vegades

ni el demanen. (p. 19)

• Els preocupa que infants
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

no es continúen fent mesures

a Secundaria poden trencar-se

amb dos dies (...)• Si no es

continúen fent polítiques de

repartiment o coses

d'aquestes és possible que

aixó se'n vagi a norris. Pero a

mes hi ha altres fenómens a

TESO, que molta d'aquesta

gent comencen i al cap de dos

dies son fora" (p.31)

• "Son coses per analitzar i de

moment no ho estem fent,

olímpicament ens están

plegant i ens estem quedant

tant ampies. I concertades i

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

controláis i ben acollits. Allá

no, allá cada hora és un

professor i cadascú. ..Aixó

pot ser bo, per alguns nanos,

és bo I'haver-se d'espavilar

pero per d'altres és el caos. Si

no hi ha una familia a darrera

que hi treballa és fatal" (p. 16)

• -Expectatives del professorat

respecte ais nens magrebins:

"(-••) Aquests magrebins,

aquests que arriben a l'institut

ja ho fan amb unes etiquetes,

amb unes expectatives per

part del professorat mateix

que difícilment (...) son

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

magrebins, que la majoria no

teñen una familia que els

acompanyi, que els canalitzi,

alguns d'ells amb moltes

possibilitats, que es perdin.

Consideren ímportants les

relacions socials i opinen que

a Secundaria aquest aspectes

es descuida bastant. No es

dona prou importancia a la

tutorització i aixó pot fer que

aquests nanos es perdin,

perqué els mancará aquest

acompanyament que no

disposen des de la familia, (p.

19)
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Aspectes deis que están mes

con ten ts de la nova escola.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

publiques, amb aixó tots"

(P-31)

• Que ha tomat a fer de mestre

(abans eslava a l'equip

directiu), que els anys

d'impás han estat poc

gratificants (tibantors, no

acabes de ser una escola...) i

per tant aquest any ha tornat a

teñir la sensacio de ser escola

i no una cosa estranya. També

está contenta de la nova

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

canviables"(p-18)

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• La falta de seguiment deis

nanos pot provocar que

alguna nena abandoni

l'escolarització, que hi hagi

absentisme de nanos perqué

no se'ls estimula prou. (p. 19)

• "Que al final hi vegi la llum,

sentir que ja estás encarrilat".

No consideren que estiguin

tranquils perqué encara hi ha

molta feina pero veuen que

teñen possibilitats. (p. 20)
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Reptes de la nova escola.

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

escola de que els pares están

contents, de que agafes un

nou estatus, trobes l'espai,

sents que és un espai teu, que

ets algú, que hi fas alguna

cosa... (p. 32)

• "Aconseguir la participado

de tothom . Fer que tothom es

senti a gust elaborant els

currículums, o sigui pensant

en les estratégies, com

canviar, com fer que la gent

participi en aqüestes activitats

que considerem

importantíssimes i que...o

sigui sortides, colónies,

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

• "Millorar. Estar al dia a dia,

ser una escola activa,

continuar treballant, continuar

tenint il-lusió. Perqué si tenim

aixó lo altre ja está assegurat.

Que ens equivocarem i la

pifiarem, pero ho tronarem a

fer. I el repte mes importan!

per a mi és que tot el claustre

tingui la mateixa il-lusió.
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

piscina... Trobar-hi respostes

a aixó. 0 sigui per mi si

d'aquí cinc anys hem

comencat a trobar camins de

resposta amb aixó, és ciar la

satísfacció será... Encomanar-

nos entre tots aquest grau

d'implicació a tots pegats..."

(p.33)

• " 0 sigui algú, encara ara algú

diu 'aquests nens que son els

nostres i aquests que son els

vostres'. Trencar aqüestes

histories i que tinguem ciar

que son els nens i que hem de

donar respostes a aquest i

Escola: A-B

Data: Juny del 2001

Curs: Coordinadora de Cicle

Mitjá

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.

Aixó és difícil." (p. 21).
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Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: 3r.

aquell, i al primer i a ]

al de davant i

dan-era..."(p.33)

'últim, i

al de

Escola: A-B

Data:

Curs:

Mitjá

Juny del 2001

Coordinadora de Cicle

Escola: A-B

Data: 28/06/01

Curs: Coordinadora Cicle

Superior.
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Annex 14: Aspectes mes rellevants de 1'entrevista a Miquel

Casanovas. Curs 2000-2001.
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Annex 14: Aspectes mes rellevants de l'entrevista amb en Miquel Casanovas. Curs

2000-2001

ENTREVISTA MIQUEL CASANOVAS

ORÍGENS DE LA FUSIÓ

Está en el dret d'elecció de centres o l'anomenada llibertat d'ensenyament per part deis

pares, un dret polémic que no tothom pot exercir. A mes, tampoc no está tant ciar des

del punt de vista jurídic que es pugui triar entre els diversos centres públics.

"Una serie de pares abandonen o pretenen no acudir al centre Balmes i escollir entre

aítres centres atesos o mantinguts amb suport de diners públics, bé síguin concertáis, bé

sigui el que anomenem escola pública. Aleshores a partir d'aquí es produeix una

concentració artificial d'uns nens básicament magrebins i la desaparició d'uns altres nens

que no son magrebins Aixó s'hauria pogut evitar amb mesures preventives."

PROPOSTA DE LA FUSIÓ

"Jo pensó que hi havía altres solucions si es parteix de la base, primer evitant aqüestes

acumulacions que son artificiáis. Perqué si és ciar, si manca un sector de nens i només

n'apareix un altre aixó no és lo natural. Per tant aquí hi ha un aspecte d'anticipació a una

situacio."

La millor solució hagués estat partir del mapa escolar i fer una redistribució de tot

l'alumnat a totes les escoles i no límitar-se a la fusió d'aquestes dues escoles perqué el

que es planteja sempre és redistribuir el nen immigrant i no es planteja mai redistribuir

el nen no immigrant. La qual cosa significa una menys valoració i inferiorització del

coMectiu immigrant. "Aixó no fa altre cosa que reforcar els estereotips que respecte

aquest coMectiu immigrant teñen tant la població com els propis mestres moltes

vegades".

La fusió representa, a mes, acabar amb el projecte de I'escola Balmes on hi havia encetat

un camí interessant de treball amb els immigrants, molt proper i molí arrelat a la seva

situacio i al seu entorn, encara que es tractés d'un treball incipient. En allá els pares eren

consideráis subjectes importants on podien reelaborar la situacio de conflicte a través de

l'experiéncia deis tallers. I tot aixó es va trencar.

"Els tallers signifiquen la voluntat d'intercanvi, de coneixement. La gent es trobava,

parlava, es coneixia, es donaven situacions de simpatía, d'antipatia i d'empatia on era
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possible canalitzar el conflicte, plantejar les relacions entre gent de diferent cultura i

crear noves categories per enfocar aqüestes relacions. Allá hi havia un camí interessant,

encara que hi va haver coses que van funcionar i altres que no. Va faltar temps i

recursos."

REPERCUSSIONS EN EL PROJECTE PEDAGÓGIC DE CENTRE

Dubto que les escoles fusionades acceptin internament el conflicte cultural. "El mateix

procés de distribució mes aviat la idea que donava era la d'evitar el conflicte, de

camuflar-lo."

Es dubte si les escoles fusionades no es limiten a reproduir Thomogenització en la

transmissio cultural en la mesura que els codis culturáis prescindeixen de l'experiéncia

propia.

També es dubte que les escoles fusionades signifiquin una transformació i no una

simple continuítat peí que fa a la segona funció de la institució escolar, la reelaboració

cultural, adaptant-se en cada moment a unes necessitats históriques, socials,

económiques,... especifiques. "Es a dir, l'escola en aquests context, actualment, está fent

una reelaboració de la norma de convivencia social de manera que s'áccepti

efectivament que el nen marroquí seguirá sent marroquí si ell vol, perqué ia Uibertat

individualment pot portar a Taculturalització; si ell vol seguirá sent marroquí en un

context i en una societat o amb unes relacions socials que s'expressen d'una manera,

pero reelaborem aixó en funció que ho podem viure tots plegats. És a dir, l'escola

segueix sent només la que era sempre o realment ha fet aquest pas. Aquest és un aspecte

important, complicadissim, ho accepto, pero que significaría haver acceptat el xoc y el

conflicte cultural."

REPERCUSSIONS EN LA INTEGRACIÓ DE COLLECTIUS CULTURALS

DIFERENTS

S'está construint un model d'escola descontextualitzada de 1'entorn, al marge de la

comunitat, com ha funcionat sempre l'escola históricament. Les escoles fusionades -

sobretot la AB- está molt desarrelada del seu medi. Es generen dinámiques socials de

barreja que potser funcionen a l'escola pero no fora d'ella. "Dit, d'una altra manera, no

sé si els infants immígrants juguen amb els mateixos nens que van a l'escola."

No s'avanca de la mateixa manera a l'interior i a l'exterior de l'escola i aixó,

naturalment, és problemátic. "Si no s'avanca simultániament en el interior de l'escola i
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a Pexterior de Pescóla, si no es busca que la comunitat educativa transcendeixi les

quatre parets, cosa que veig molt difícil traslíadant els nanos tant lluny, jo pensó que el

benefici social i la taca d'oli que es podría generar a partir de Pescóla queda molt

limitada i es converteix en una relació formal. Tant de bo m'equivoqui i realment sigui

positiu, tot i que jo sempre ho he vist com un mal menor que és í'altra cosa que em

preocupa. Jo puc entendre que en un moment determinat no hi hagi cap altra solució i

hem de fer el que podem; l'altra cosa és que aixó es presentí con el desiderátum, amb lo

qual s'estigui induint plantejar aixó en els llocs on apareixen noves dificultats en

comptes de reforcar la idea de dir: no, a veure, busquem noves sortides o formules que

contemplin uns parámetres que potser en aquest cas per la immediatesa, per tal com va

sorgir el tema potser no han estat controlables."

L'escola pública receptora -es refereix a I'Andersen- busca una homogenització i una

cohesió social que está marcada per un pensament de classe mitja que vol preservar; en

certa manera, vol continuar la seva tradició, la seva trajectória histórica. Aleshores cal

encabir-hi una nova cultura de "marginalitat" que no encaixa i que cal integrar-la,

assimilar-la i aixó crea dificultats "perqué es porta al nen cap a un pensament que no

coincideix amb la seva arrel social I es produeix un cert desplacament o una certa

descoHocació social deis alumnes que venen de I'aiira escola.

La igualtat és teórica it en el transcurs de l'escolaritat, genera una desigualtat creixent. I

també ho és la píuralitat, dones s'acaba imposant la cultura dominant homogénia.

"L'escola hauria de ser plural pero en tinc dubtes. En aquest moments aquesta píuralitat

es decanta cap a un sector hegemónic que domina els ámbits culturáis en els quals ens

movem nosaltres. En canvi l'altre sector no domina aquests ámbits culturáis. Es creen

les condicions perqué hi hagi igualtat de partida? Fantástic. Es busca només que hi hagi

una sortida homogénia? Fatal."

LA CONVIVENCIA DE CULTURES EN LA CIUTAT

El gueto existeix no solament perqué hi hagi separacio sino perqué aquesta genera un

estereotip, un prejudici, una discriminació. Pero no peí simple fet de que una serie de

persones convisquin en un determinat espai i generin una xarxa de relacions i un

entramat social.

I el gueto existeix també quan la concentració urbanística es fa en determinades

condicions socials. "El concepte urbanístic d'aixopluc de les persones que van arribar

els anys 60 va funcionar de manera molt diferent a la d'ara on es produeixen
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acumulacions brutals en condicions socials for9a precáries. I aixó passa a Vic, a

Manlleu o a Torelló."

Peí que fa a la discriminado, aquesta es visualitza molt clarament amb una serie de

queixes sobre el comportament de I'altre que no son altre cosa que una manifestado de

racisme social. "Analitzes aqüestes queixes i resulta que aquest altre está fent el mateix

que fem la gent d'aquí o que fan algunes persones d'aquí. Fa soroll al pis de sobre i és

mal educat; o el nen trenca vidres. Fan el mateix que els d'aquí. Pero amb la diferencia

de que al veí de sobre que es diu Josep Soler o Pepe Fernández aixó li aguanto perqué

és d'aquí, pero a un foraster no li haig d'aguantar perqué si vol que se'n vagi a casa

seva. Estem treballant amb aquests esquemes que inclouen aqüestes actítuds racistes."

La ciutat viu la fusió amb tranquiMitat perqué veuen la mésela d'alumnes com una

manera d'atenuar i evitar el conflicte, al entendre que s'aconseguirá una homogenització

cultural en clau assimilacionista que elimina o camufla la diversitat. Ara bé, aixó és

perillos perqué "quan aquests nanos arriben a l'adolescéncia o a la joventut -peí que es

veu en altres situacions i pa'ísos- acostumen a fer una involució i recuperen una serie

d'elements que se'ls suposava ja elimináis i Uavors es reboten contra el sistema."

REPERCUSSIONS DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT

A banda de les conseqüéncies que ja hem comentat relacionades amb el desarrelament

del seu entorn per part de la població magrebí, cal afegir el fet que es deixa el centre de

Vic sense cap escola pública.

"Aixó en un moment que s'intensifiquen les lluites privatitzadores em sembla un tema

molt serios. I que aixó es provoqui precisament per la presencia de persones immigrants

em sembla una mica ja llastimós. Al centre de Vic només hi ha presencia de Pescóla

privada concertada.*'
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Annex 15: Análisi de les entrevistes a professionals deis Servéis

Educatius. Curs 1999-2000.



Annex 15.1

Annex 15: Graella d'análisi de les entrevistes a Servéis Educatius. Curs 1999-2000

Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

Orígens de la fusió

• Tensió molt forta per part de les famílies

per poder exercir el dret a escollir escola.

Molta demanda a I'escola A i C.(p.2)

• Baixa demanda en C i D i en el Montseny

• "El Salarien no entrava en la problemática

perqué és una escola de barrí molt triada

per la gent i que té la matricula molt

equilibrada peí que fa a la classe social"

(p.2) .

Entrevista PEC

Orígens de la fusió

• Concentració d ela poblacio immigrant en

l'escola Balines i Sant Miquel, el

Balmes i el Sant Miquel, havien recollit

básicament la poblacio immigrant

anterior per una certa inercia, perqué les

escoles que ja havien recollit sempre els

alumnes immigrants, i possiblement

també perqué la poblacio immigrant

s'ubica al case antic: "...a Sant Miquel,

possiblement previa a la fusió s'havia

arribat a la situació d'una... no recordó

exactament pero un 70% ja de poblacio

d'Educació infantil i el global de

Tescola pot ser encara no arribava al 50

%, pero es ciar, la tendencia clara..."

Entrevista al SEDEC

Orígens de la fusió

• " la rao está relacionada amb l'objectiu

de reequilibrar la poblacio amb

tipología de nanos diferents a les dues

escoles perqué a Vic hi ha hagut una

política de reequilibrar-ho molt. La rao

externa quejo se és aquesta." (p.l).

• "era important que l'escola no perdés de

vista que els havia de integrar en la

cultura de referencia del país, ja que

sino no els feia cap favor sent tant

respectuosos amb la cultura deis

immigrants, ja que Tescola era l'únic

lloc on aquests infants podien aprendre

la cultura deis autóctons." (p.l)
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb l'escola C-D: 19.10.99

• La poblacio es quedava empobrida des del

punt de vista social i cultural en les dues

escoles B-D: "La poblacio que anava a

aqüestes escoles eren escoles de gent

immigrada castellans i gitanos. Després

quan va arribar la gent del Nord d'Africa

també demanaven aqüestes escoles"

(p l )

• Com que hi ha places a escola Pública(C i

D) no hi ha altematives des del

Departament d'Ensenyament i els pares

busquen solucions personáis i

individuáis: La Guixa, Gurb, algú a l'A

Entrevista PEC

(P-3)

• Inspecció intenta repartir equitativament

els alumnes d'incorporació tardana: "...a

partir del 91-92 (...) hi ha un procés una

mica acceptat per inspecció, d'intentar

al menys els alumnes que ens van

arribant al llarg del curs escolar i que

han de ser escolaritzats s'inicia un

procés, a mi no m'agrada dir-ne de

repartiment, diguem-ne una mica de

distribució equitativa perqué tampoc

entren en un procés de matriculado

normalitzada

• Hi ha una allau important d'immigració

a partir del 92 ( a la comarca d'Osona):

"amb qüestió d'un any a Vic es

matricules mes del40 i pico de nanos

que venen al llarg del curs i venen

Entrevista al SEDEC
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que (rehalla amb Pescóla C-D: 19.10.99

pero la solució d'anar a la C i a la D no es va

acceptar (p.2 i 4)

-

Entrevista PEC

alguns premis a la regularització..., és una

situado un mica rara perqué jo comentat

amb altres companys d'altres comarques

aixónopassa" (p.l)

"...jo pensó que amb un altre element clau i

és que aquest procés els pares autóctons

diguem-ne, és a dir la població castellana

que solia anar en aquests centres, mes que

catalanoparlant, tendeix també a buscar

altres centres de matriculado"

• Hi ha un any que es dona la

circumstancia que no hi ha suficients

places a aqüestes dues escoles per

absorbir la població immigrada de P3

(P-2)

• "Al mateix temps es detecta i apareix a

la premsa, a veure, acusacions, bueno,

estudis que diuen que s'han fet

Entrevista al SEDEC
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

Proposta de fusió

• A Vic sobren places no en falten: "El

Dept. d'Ensenyament deia que places

publiques a Vic n'hi havia encara que no

siguin en els centres on la gent les vol,

per tant va deixar molt ciar que no

obriria cap mes línia a cap escola de

Vic". (p.2-4

Entrevista PEC

demostrant que ni ha persones que

están, falsificant llocs de residencia, a

veure, se'n fa tot u boom." (p.2)

• Problemes per matricular nens

autóctons en col-legis que no son ni

Sant Miquel ni Balines: "es converteix

en mes gros a partir de que el problema

el teñen la població d'aquí i no pas la

població immigrada" (p.2)

Proposta de fusió

• "...pensó que 1'escola publica que si es

vol iniciar el procés de fusió, el que

demanen son compromisos globals per

tota la ciutat...es sol-licita a la delegado

que per exemple els alumnes de P3,

marroquins, siguin consideráis alumnes

amb necessitat per un qüestió lingüística

i una mica vagin equilibrant una mica

Entrevista ai SEDEC

Proposta de fusió

•
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

• No van teñir informado previa

• No van ser consultáis

• No hi va haver cap encárrec per part de

1'Administrado d'estudiar el tema (p.2)

• Va ser un fet polític de I'ajuntament per

no sortir ais diaris, per no ser un focus

d'atenció com a ciutat racista: "Va ser

una decisió municipal per acabar amb els

enfrontaments ja que la gent volia anar a

dues escoles dones fusionem aqüestes

escoles que no teñen tanta demanda amb

les que la gent vol (p.2)

• No va ser una fiisió: s'eliminen dues

escoles que no teñen demanda i

s'amplien aquelles que sí que en teñen.

(P-2)

• S'haguéspogut fer una comissió per

Entrevista PEC

tots els centres de la ciutat." (p.4)

• Es donen reticéncies tant per part deis

pares com del professorat del Andersen

i del Guillem.

• S'arriba a Tacord de no crear nous grups

ais centres concertáis per poder acollir

ais nens autóctons.

• L'escola privada accepta la fiisió per una

pressió general i en concret de

l'Ajuntament.

• Oposició deis mestres del Sant Miquel i

del Balmes a la fiisió per l'actitud de:

'ai, es que pobrets si ara els porten allá

no els sabrán tractar...* (falta de visió

global) (p.6)

•

Entrevista al SEDEC

•
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Entrevista a la psicopedagoga de I'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

implicar a totes els implicats que estaven

en conflicte: pares, administrado, técnics.

No es va comptar amb la gent. (p.2)

Primers repercussions de la fusió

• Problemátiques especifiques deis infants

magrebins: aquelles relacionades amb

les pautes d'educació que son diferents

associades a uns valors de vida molts

diferents. (p.12)

Entrevista PEC

Primeres repercussions de la fusió

• - - • - - -

Entrevista al SEDEC

Primeres repercussions de la fusió

• "...tenim 5 especialistes de cátala, queja

eren a Vic. (...) el SEDEC els coHoqui

a les escoles que es necessiten. (..) per

tant aquestos especialistes els podem

distribuir entre les escoles perqué

atenguin ais infants de incorporació

tardana, en funció de les necessitats que

hi hagi a la zona (...) ara precisament ho

haurem de tornar a planificar per veure

com distribuím els especialistes per

l'any que ve. Una cosa els que nosaltres

tenim organitzat en forma de tallers ais

ÍES i seguim la norma general. Amb els

de primaria es mes una atenció amb
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Entrevista a la psicopedagoga de I'EAP

que treballa amb J'escola C-D: 19.10.99

•

• Coordinació entre servéis molt precaria o

gairebé inexistent: cada servei fa atenció

directa pero no el Departament no

explícita quines son les tasques de cada

un deis servéis: EAP, PEC, SEDEC

(P-15).

• Manca de temps per la coordinació entre

servéis (p. 15)

• Com a servei no acabem de teñir tots la

mateixa informado (p.16)

• Caldria que 1'Administrado especifiques

quines son les tasques de cadascú quan

incideixen en un centre públic.

• El professorat si té problemes amb la fiisió

Entrevista PEC Entrevista al SEDEC

alumnes individualizada, que va variant

segons les necessitats del centre. No es un

taller, és una atenció molt directa ais

alumnes."(p.3)

• "si partim de la base que Tajuntament de

Vic reparteix els infants entre totes les

escoles de Vic, publiques i privades

concertades, nosaltres veiern quines

necessitats hi ha i anem a les que mes

ens necessiten (...) no, perqué sino sois

haguessin treballat amb les publiques i

ara també treballen amb les privades

concertades. Per exemple: al Sagrat Cor

está a secundaria , a Sant Miquel deis

Sants també a secundaria fent els

tallera" (p.6)
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Entrevista a la psicopedagoga de I'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

no els transmet de portes enfora. Ha

aconseguit trobar un clima de

tranquillitat en relació ais pares (p.21)

Implicacions de la fusió en els dos primers

cursos

• El treball deis mestres amb la psicóloga de

I'EAP a través de la mestra d'educació

especial, (p.9)

• El treball d'intervenció educativa de

I'EAP és principalment collaboratiu:

que impliqui infants, mestres i

famílies.(p.9)

• Els mestres davant deis problemes

concrets de la fusió presenten incerteses

i dubtes mes que resisténcies. (p.l 1)

• Els mestres han treballat a partir de

dinámiques de grup per cohesionar els

Entrevista PEC

Implicacions de la fusió en els dos

primers cursos

Entrevista al SEDEC

Implicacions de la fusió en els dos

primers cursos
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

dos claustres, (p.22)

• Han treballat rapropament deis pares deis

infants i deis mestres des d'abans que es

fusionessin el curs en qüestió.

Repercussions en el p rojee te pedagógic

deis centres

• Hi ha un sentiment de mantenir vius els

projectes de les escoles que han ampliat

que a poc a poc a partir de 1'actitud de la

gent pot anarcanviant (p.21)

Entrevista PEC

Repercussions en el projecte pedagógic

deis centres

• "...la fusió vol dir fer un fusió de

claustres que ja es un procés de intentar

arribar no a un acord sino de dir a veure

el que ehem de fer es crear un nou

Projecte Curricular, un nou Projecte

Educatiu... i per tant, en aquest sentit la

veu per dir-ho d'alguna manera, l'escola

que tenia la població immigrada, i que a

mes a mes tant Balmes com Sant Miquel

eren escoles que s'havien plantejat mes

seriosament no només el fet de l'acollida

d'aquest alumnat, sino fins i tot una mica

Entrevista al SEDEC

Repercussions en el projecte pedagógic

deis centres

• "teníem uns nanos castellanoparlants, per

tant, en aquests nanos se'ls havia

d'ajudar a parlar cátala, en el moment en

el que se estava posant en marxa el

programa de immersió lingüística i aixó

demanava una metodología de treball

especifica (a les escoles) i no hi havia

tradició."(p.l)

bórica necessitat de intervenció del

SEDEC: "...cada vegada hi hagut mes

mmigrants estrangers, que ja no coneixien

ni cátala ni castellá, Uavors ajudar-los h a
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Entrevista a la psicopedagoga de i'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

Repercussions en la integració de

coMectius culturáis diferents.

• Les famílies magrebines no entenen

perqué han d'anar a una escola que teñen

lluny de casa, si a prop de casa seva en

teñen una altra. (p.19)

• El coMectiu magrebí estava content amb

Pescóla que li havia tocat per tant no

tenien cap necessitat de canviar. (p.20)

Entrevista PEC

de com anar plantej ant proj ectes

d'educació intercultural (la familia)..."

(PP-8-9)

Repercussions en la integració de

coMectius culturáis diferents.

• Es perd la relació familia immigrada-

escola sent un factor que possibilita o

ajuda a la integració i conseqüentment

es perd la possibilitat de fer-los

entendre la participació en activitats

extraescolars.

• S'afegeix mes problemática ais alumnes

que arriben tard al curs escolar perqué

el centre ja s'ha organitzat la feina i

perqué es demana una atenció

individua]itzada. (p.9)

Entrevista al SEDEC

tractar el mateix a didáctica de la llengua i

ensenyar la llengua o donar estratégies per

ensenyar el cátala ais alumnes estrangers"

(p.D
Repercussions en la integració de

coMectius culturáis diferents.

• L'ensenyament deis cátala per al SEDEC

es independent de la cultura d'origen

del nen: "Si la didáctica és bona no hi

ha dificultats especifiques generades per

la llengua que parla el nano. Per

exemple a secundaria, al TAE, ens

podem trobar un nen que parli magrebí

al costat d'un que parli xinés i d'un altre

grec, i tots estiguin aprenent la llengua.

Ha hi a mes di ficultats derivades

d'adquisició d'hábits escolars per no

haver estat escolaritzats. Es a dir
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb l'escola C-D: 19.10.99

Entrevista PEC Entrevista al SEDEC

diferencies culturáis: per exemple en el

cas deis magrebins: el paper que se li

otorga al mestre, la valoració de la dona

com a professora i que maní una dona si

jo soc un noi o les metodologies a les

que están acostumats els nens del

Marroc on l'escola es molt mes rígida.

Aqüestes coses son obstacles mes grans

que dificultáis, per entendre'ns, per

ensenyar la llengua perqué aprenen molt

rápid." (p.4)

Una cosa que está passant a Vic es que ja

no sois arriben magrebins sino que

arriben senegalesos, nigerians (...) per

nosaltres es el mateix. La llengua que

hem d'ensenyar es la mateixa. Quant et

planteges 'el mestre hauria de conéixer

la llengua de Talumne' pero a veure és
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

• Es molt complex perqué ens troben que no

poden fer gimnástica, que no poden anar

a natació, que no van d'excursió i aixó

genera conflictes a 1'escola i per tant ha

de donar respostes (p.24)

Entrevista PEC Entrevista al SEDEC

que és impossible (...) un xinés es

diferent d'un magrebí des de el punt de

vista cultural pero per fer entendre la

llengua i per comunicar-nos amb ell el

problema el tenim igual" (pp.4-5)

• "... el que considerem mes es que cada

nano té dificultats especifiques i

treballem a partir de les dificultats que

planteja cada nano. El que si hem

detectat (intu'ítivament) és que hi ha

maneres especifiques d'aprendre alguns

aspectes de la llengua segons la cultura

de la qual prové rimmigrant" (p.5)
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que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

La convivencia de cultures en la ciutat

• Els problemes de convivencia no están

dins de les escoles fusionades, están fora

a la ciutat. A nivell de carrer hi ha forca

problemática amb els magrebins:

diferents maneres de viure (p.23)

• "Sempre es demana a l'escola que faci

l'esforc i en canvi a nivell social, no es

demana aquest compromís en altres

moltes bandes. Mentre no hi hagi una

dignitat per la gent que ve de fora per

trobar un Iloc de treball, una vivenda

assequible..." (p.22)

Repercussions organitzatives per millorar

la qualitat de Fensenyament

Criteris emocionáis (de relaciona) i

educatius (d'aprenentatge) a I'hora de fer

agrupaments:

Entrevista PEC

La convivencia de cultures en la ciutat

Repercussions organitzatives per

millorar la qualitat de l'ensenyament

Entrevista al SEDEC

La convivencia de cultures en la ciutat

Repercussions organitzatives per

millorar la qualitat de l'ensenyament
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

• Grups homogenis dins l'heterogeneítat,

grups amb pes específíc de nenes de

difícultats d'aprenentatge, respecte a les

relacions deis infants (p.7)

• Organització d'horaris molt flexibles que

manté el grup de referencia pero que hi

ha moltes altre hores que manté molta

relació amb els de l'altre grup (p.7)

• Suport de professorat que permet aquesta

organització horaria mes complexa.

Relació amb les famílies:

• Importancia de saber explicar a les

famílies els criteris d'agrupament del

grups fusionats (p.8)

• "Es important treballar amb la familia:

una familia que está tranquilla que nota

que ens estimem el seu fílí ens ajudará

Entrevista PEC Entrevista al SEDEC
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Entrevista a la psicopedagoga de PEAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

entof(p.lO)

Percepció de les escoles des de la ciutat:

• Vivencia de que hi ha dues escoles que

desapareixen i dues que creixen per tant

no neixen escoles noves sino que

s'amplien les dues escoles, que de les 4,

tenien un prestigi mes reconegut a la

ciutat.

Les repercussions de la distribució de

l'alumnat

• Hi ha un problema actual sobre la taula

que és el baix nombre de matrícula del

Montseny.(p.25)

• Un cosa important perqué les famílies

magrebines vagin a TAndersen és que el

transport escolar no els costi diners

perqué sino, si tinc l'escola deis Sagrats

Cors o les Caterines que és allá mateix i

Entrevista PEC

Les repercussions de la distribució de

Palumaat

• Al llarg del temps perilla que el collegi

Andersen torni a ser un col-legi de

major proporció de nens autóctons si

TAjuntament no facilita el trasllat deis

alumnes.

Entrevista al SEDEC

Les repercussions de la distribució de

l'alumnat
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Entrevista a la psicopedagoga de l'EAP

que treballa amb Pescóla C-D: 19.10.99

no em costa cap diner, perqué he d'anar

a l'Andersen? Per tant han de posar en

igualtat de condicions, al menys el que

els hi és desfavorable d'entrada. I posar

en igualtat de condicions té un cost. I té

un cost pels ciutadans i per l'ajuntament

(P- 26)

Entrevista PEC Entrevista al SEDEC
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Annex 16: Aspectes mes rellevants de l'entrevista amb M. H. Curs 2000-2001

SÍNTESI DE L'ENTREVISTA A M.H.

Treballadora del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Vic.

ORÍGENS I PROPOSTA DE FÜSIÓ

La proposta de fiísió va agafar, també per sorpresa ais treballadors de l'Area de

Benestar Social del propi Ajuntament de Vic. Aixó remarca encara mes que la decisió

va ser presa de manera molt directa des de r Alcaldía i, en tot cas, sense una preparado

d'informes o de recomanacions per part deis servéis de Benestar Social. Tot i així des

d'aquests servéis, avui, es valora .positivament aquesta decisió, encara que, com

assenyala la persona entrevistada, "darrera la decisió, cal fer altres coses".

REPERCUSSIONS DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT

D'entrada cal dir que és mes important el repartiment que un determinat o determináis

processos de fusió. Aquest repartiment hauria d'evitar la creació d'escoles gueto, la qual

cosa no és fácil; en el cas de Vic, avui toma a haver-hi una escola (Montseny) que corre

el risc de convertir-se, tot i la fiísió en una escola-ghetto. La persona entrevistada

assegura que falten places d'escola pública a Vic, pero Túnica escola on hi ha places és

aquest centre que fácilment podría arribar a una percentatges molt elevats d'alumnat

magribí o d'altres coHectius d'immigrants.

A banda d'aquest fet, cal dir que s'ha anat calmant la situado a la ciutat peí que fa a

rescolarització, principalment peí que fa a la por deis pares autóctons; d'una banda, la

fusió i el repartiment s'ha anat fent de manera progressiva i correcta; de l'altra el fet

migratori ha esdevingut un fenomen molt evident i generalitzat.

Deis aspectes que cal remarcar del procés de distribució deis nois i noies en les diferents

escoles de la ciutat, MH assenyala el bon treball que han anat fent les comissions de

matriculado tot i el seu carácter alegal. Creu que s'ha treballat honestament i que

s'intenta actuar correctament. En qualsevol cas, hi ha un problema important en tot

aquest procés de fusió i de repartiment a les escoles de la ciutat de Vic i és el fet que
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totes les escoles publiques están allunyades del centre historie. En conseqüéncía, qui té

possibilitats de transport propi o recursos propis per a utilitzar transport públie, no té

cap problema per anar a una o altra escola pública, pero sí que és un problema serios,

amb conseqüéncies socials i económiques (abast i extensió de les beques de transport),

per a qui no té les possibilitats de solucionar-lo particularment.

La "coHocació" d'un nen en una determinada escola pot suposar que el pagar una beca

de transport i una altra de menjador quan, amb presencia d'escoles publiques al centre

de la ciutat potser no caídria.

L'slogan de Talcaldia respecte de la ciutat de Vic com una ciutat de "la milla", en qué

es pot anar a peu a tot arreu, no acaba de ser ciar en un element tan basic de les vides

deis seus ciutadans com és el d'anar a escola.

El repartiment de Talumnat s'intenta fer tot respectant la proximitat de residencia a

l'escola i amb la voluntat de respectar els interessos i preferéncies de les famílies.

S'avalua la facilitat deTinfant per .anar a escola i es procura que els germans vagin

junts, tot i que cal dir que hi ha hagut casos que no ha estat així, especialment en el

moment de passar de Teducació primaria a la secundaria. S'ha de fer amb la máxima

atenció perqué no es pot repartir l'alumnat de qualsevol manera. Per exemple, canalitzar

nois o noies d'una certa edat (12, 13) de cop i sois en escoles concertades pot comporta

I'emergéncia de processos de rebuig, tot i l'esforc que els propis nois o noies hi posen.

També s'ha de dir que hi ha hagut molts pocs canvis d'escola i quan s'han produ'ít ha

estat sovint perqué ha estat el propi servei de Benestar Social que així ho ha proposat i

assessorat.

SOBRE L'IMPACTE DE LA FUSIÓ EN LA VIDA DE LES ESCOLES

Segons M. H., molts mestres tenien por d'haver de dedicar molt temps ais infants

magribins i perdre -també com a conseqüéncia, continguts i nivells. Aixó no passa en la

mesura que es temia i hi ha tranquil-litat ais centres. Tanmateix, M. H. considera que no

es va mes enllá del compartir escolarització en un sentit estríete. La barreja no es
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produeix. "No sé si una familia d'aquí fa una festa d'aniversari si també convidará nens

magribins...".

Tampoc hi ha un accés generalitzat a les activitats extra escolars, de lleure, escoles de

dibuix, música, etc. La poblado escolar immigrant no fa ús d'aquesta oferta educativa,

certament intensa de la ciutat i es mou al marge de les activitats extraescolars i del lleure

organitzat, si n'exceptuem els casáis d'estiu municipals.

També han constatat des del mateix departament de Benestar Social que el procés de

repartiment i de fusió ha fet augmentar les demandes de les escoles concertades peí que

fa a la integrado deis 0-6 al sistema de concerts.

És interessant remarcar com des de Benestar Social han constatat que els immigrants

recents que procedeixen de Sud América demanen escola católica, per tant, concertada

per ais seus filis.

També,han vist com hi ha sectors d'immigrants magribins i d'altres que prefereixen que

les seves filies facin l'educacio secundaria a les escoles concertades perqué consideren

que així estaran mes controlades i subjectes a menys riscs o perills.

Des de Benestar Social també veuen la incorporado tardana com un element

distorsionador del treball deis mestres i que es converteix en un motiu de lógica

preocupació i de queixa pero que a mes, catalitza el malestar difüs que hi ha sobre la

qüestió.

L'ACCÉS A SECUNDARIA I AL MÓN DEL TREBALL. ALGUNS ELEMENTS

PREOCUPANTS

En general, pero, es pot dir que hi ha una bona integrado escolar en 1'educació primaria.

En canvi, a secundaria es produeixen rebuigs i abandons. Es especialment signifícatiu i

preocupant el problema detectat per Benestar Social i que ho treballa conjuntament amb

altres departaments municipals i amb la Inspecció d'Ensenyament i és el de

Tabsentisme.
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Si bé cal dir que els índexs d'absentisme escolar a Vic no son elevats des d'una

perspectiva general, sí que ho son i sígnifícatius en el col-lectiu magribí. Especialment a

secundaria i en el cas de les nenes. Algunes d'elles es perden en el pas de la primaria a

la secundaria. És un problema d'abandó greu del qual no se'n parla gaire. Les causes

son diverses: des de Tus del xador, fins al paper de la noia a casa, al fet que les vulguin

casar aviat, la por a que es trobin o visquin amb situacions que no coneixen prou bé, etc.

Sembla que davant la ímpossibilitat que, efectivament assisteixin regularment a classe,

s'han creat unes unitats externes grácies a les quals puguin assolir unes competéncies

mínimes necessáries en el camp de la llengua, fonamentalment.

Tot i aquesta polémica proposta d'escolarització parcial i a banda de I'estructura

ordinaria, M. H. valora aqüestes instáncies educatives de manera positiva i posa com a

exemple el d'alguns nois que després de passar per aqüestes unitats han canviat la seva

actitud de nois molt rebels i salvatges, cap a unes actituds mes educades i responsables.

M. H., creu amb 1'inspector que la qüestió de l'absentisme caldria treballar-lo des de

r escola.

Des de Benestar Social creuen que ais nois i noies se'ls segueix bé fins que surten de

Tescola. Després les coses es fan mes difícils perqué no hi ha gaire sortides fora de

1'escola-taller que té unes determinades limitacions (de nombre máxim d'alumnes, de

tipusdefeines...)

Per altra banda, pero, els programes de Garantía Social no s'omplen del tot i sempre

queden places vacants. El cert és que els nois, amb 16 anys, teñen ganes de treballar i

guanyar un sou superior.

La dificultat de fer un seguiment deis infants quan es fan grans, adolescents comporta

que la feina que s'ha fet es perdi i que alguns d'aquests joves entrin en el món del petit

tráfíc de droga, etc.
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REPERCUSSIONS EN LA INTEGRACIÓ DE COLLECTIUS CULTURALS

DIFERENTS. LA CONVIVENCIA DE CULTURES EN LA CIUTAT. CANVIS

EN LES DARRERES MIGRACIONS

En general, M. H. creu que no hi ha grans problemes de convivencia a la ciutat pero

també considera que hi ha poc contacte i poca barreja.

M. H. assenyala també alguns deis canvis ocorreguts en els darrers temps. D'una banda,

processos de progressiva implantació deis immigrants mes veterans que opten cada

vegada mes per la compra de pisos i deixen d'anar a Benestar Social. Val a dir que hi ha

pisos de lloguer amb molt males condicions de 35.000 i 40.000 píes, i que els que fa

mes temps que son aquí ja compten amb pis propi i se'n senten orgullosos i marquen

distancies amb els que han arribat fa poc.

Darrerament hi ha forta immigració centreafricana de la qual els magribins recelen peí

fet que consideren que aquells els treuen la.feina; uns recéis que també es produeixen

entre les capes socials autóctones mes baixes i la població magrebina.

L'últim curs hi ha uns 60 escolars immigrants nous, deis quals un 60% son magribins, la

resta equatorians, colombians i alguns (3 o 4) deis paísos de Test. Els qui provenen de

sud-américa arriben en situacions molt precáries. En el cas deis magribins, el pare venia

sol i quan estava mes o menys situat feia venir la resta de la familia i es reagrupaven.

Els colombians i equatorians que arriben ara venen amb tota la familia (dos filis mes o

menys), sense papers ni res, prácticament han fiigit del seu país d'origen.

EL PAPER DELS SERVÉIS MUNICIPALS

La tasca de Benestar Social va dirigida a intentar donar sortida a les demandes d'ajuts

per a menjadors, llibres, etc. Sembla que hi ha una certa retracció deis autóctons en

demanar ajuts i remarca que els immigrants magribins "demanen sempre". Els recéis de

la població autóctona sobre un "excés" d'ajuda pública ais immigrants hi son clarament.
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Recentment, es deia que els móbils que utilitzen els immigrants eren facilitats per

Benestar Social.

La manca de recursos humans no deixa de cridar l'atencio malgrat tot el que es diu del

model Vic. Hi ha el mateix nombre d'educadors, 3, que fa deu anys per a atendré

aquesta problemática. A vegades cal esperar tres mesos perqué la mediadora (Nai'ma)

pugui intervenir.

A mes de la manca de recursos, hi ha una necessitat gran de coordinado. Fa falta un Iloc

on, quan arriba rimmigrant, aquest pugui trobar tota la informado, des de l'habitatge, a

la sanitat passant per rorientació laboral. Falta una estructura global, coordinada i

integrada d'acollida inicial. Hi ha el problema greu de les mares que no parlen ni

castellá ni cátala i que no teñen el costum de dirigir-se a l'escola per parlar deis filis.

Molt sovint, en canvi, ja han tingut contacte amb els servéis municipals pels primer

ajuts. Per tant, es podría millorar la coordinació deis servéis municipals amb les escoles.

També caldria. potenciar rorientació laboral que permetna reduir els ajuts economics

directes i, també, remarca M. H., les poques dades que es teñen sobre els itineraris vitáis

i académics del col-lectiu d'immigrants, especialment deis mes recents.
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Annex 17: Análisi de les entrevistes ais infants de les escoles

fiisionades. Curs 2000-2001.



Annex 17: Graella d'aoálisi de les entrevistes ais infants de les escoles fusionades. Curs 2000-2001

Escola A-B (cicle Superior 6é)

Annex 17.1

Presentado i procedencia

escolar infants

Opinió deis pares respecte

a Pescóla

Amics

A

Fátima Nena (magrebina?)

11 anys

Balmes. 6é (p.l)

1 germá petit de 12 mesos.

Quan la mare va al metge

es queda amb mi (p. 13)

Els pares están contents de

l'escola nova (p. 2)

Nasira (And), Melisa,

Támara, Venessa i Rachida

(P-3)

B

Eva Nena. 11 anys

Andersen

(pi)

Mana, .' (¿)Terradellas,

Auna, Carla i la Cristina

No em va agradar gens que

vinguessin nous companys,

pero ara está bé. (.p.3)

C

JoanNen 12

Balmes

(P-1)

viua Vic(p. 15)

Els pares están contents de

l'escola nova (p.2)

L'Adriá, Ramón. Toni,

Samir i Mohamed

(barrejats)

(P-3)

D

Adriá Nen 11 anys

Andersen

(p-1)

Viu a St. Julia d'Ososmort

(p.15)

Ramón, Adam, Joan, Pau i

Joan (Balmes)

Al principi tenia una mica

de por que vinguessin nous

companys(p. 3)
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Situado dins de ]'aula

Tallers (p.5)

Assignatures que mes

agraden

Tutories dins de Paula

EIs grups a vegades els tria

la mestra i a vegades

nosaltres

Seu amb la Nasira (And) i

en Ferran(And) (p.4)

Plástica i anglés

(P-5)

Seu amb la Rachida (Bal) i

en Pau (And)

(P-4)

Andersen 35 nens

Balmesl lo l2(p . 9)

EIs professors deien que hi

havia d'haver en cada grup

un del Balines i una nena

de l'Andersen, no sé, algo

així

Mates perqué la professora

m'agrada molt com ho

explica i Socials,

Informática, Plástica.

(p.6)

Si una persona vol una

jilota, Ii dius al delegat i el

i diuanoséqui..

Del estranys (p. 6)

Seu amb en Ramón (And) i

en Quim (And)

(p.5)

Fem grups de cinc i en

posem en una taula i ja

está. Els grups van variant,

no podem seure dos cops

amb el mateix

Gimnás i plástica

(p.6)

Per si no estem d'acord

també fem una treball

(p.6)

Adriá i Anna

(p.5)

Gimnástica, Socials i

Naturals

(p.6)

Etnovadis (homosexuals i

tot aixó)
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Conflictes dins de Paula

Mestres (p. 8.)

Esbarjo

M'enfado quan algú

m'empipa

(P-7)

Dues mestres diferents i

una que coneixia de I'any

passat

Juga amb les amigues. Van

parlar (p. 8)

A vegades agafem la pilota

i juguem a básquet amb les

cinc millors amigues(p.9)

L'any passat feiem una

bústia i tu hi posaves d'alló

que t'interessava parlar

(P-7)

M'empipa que comencen a

parlar i no em deixen

escoltar (p. 7)

La nova em sembla bé

M'agrada jugar a básquet,

normalment amb tres o

quatre alumnes de

l'Andersen.

(P-9)

VTenfado si em quedo sola

i els altres no volen jugar

el quejo vulljugar.

(P- 10)

Que la professora em digui

que tenim deures (p. 7)

La que coneixia no

m'agrada gaire perqué

crida molt

Puri de tutora (p. 10)

M'agrada jugar a tazos.

També fútbol amb els nens

de la classe i básquet amb

els amics.

Ens barregem els equips (p.

10)

M'empipa que la tutora em

cridi a l'hora del pati per

3 arlar

Que algú em digui coses

que a mi no m'agraden

(P-8.)

M'agrada la que tinc nova i

també les altres dues

Fútbol, amb tos els nens

8p.l0)

M'empipa quan em toca

fer estació meteorológica i

quan jugo a fútbol i em

diuen que ho faig

malament

(P- 11)
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Ovelles negres (p. 11)

Menjador

Activitats fora de Pescóla

No es queda

Mira dibuixos anirnats a la

tv. (Zuki i el Club súper 3)

(P-12)

Quan acabo l'escola vaig a

casa a resar, bereno i faig

els deures o miro la tv. (p.

13)

Trobo nens de Pescóla al

En Toni és del Balmes

Es queda a diñar. Dilluns

danses i dimarts hort,

dimecres máquina amb

ordinador, dijous fotografía

o escalada

(p. 11)

De 2 a 3 pati, també podem

anar a ordinadors o a la

biblioteca (p. 12)

No tinc temps per mirar la

tv. , mira en Xing,

xang...(p. 12)

Després de l'escola el

dilluns básquet, dimarts

anglés, , dimecres básquet,

dijous anglés i divendres

(P- 10.)

En Toni sempre empipa

ales nenes

A vegades jo em quedo

perqué em ve de gust

Arribem 10 minuts abans a

Pescóla i parlo amb els

amics(p.ll)

Pokemon, Scubidoo,

Manos a la Obra i policias

(p.13)

Després de Pescóla fútbol

els dimarts i els dijous a

i'OAR Vic, amb un nen de

.'Andersen. (p. 14)

Es queda

12altallers(p. 12)

Pokemon, Dibuixos del

Super 3, Plats Bruts,

Compañeros..., partits de

fútbol (p. 13)

Dilluns, dimecres i

divendres fútbol

Faig deures, jugar amb
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carrer i al supermercat (p.

16)

Al cap de setmana em

quedo a casa o vaig a casa

la cosina o la tieta o anem

alcamp adinar(p.l7)

infonnática.

Básquet amb nens de

Pescóla tots de l'Andersen

(p. 13 i 14)

Celebro els aniversaris amb

la familia. A l'escola deien

que havia de convidar a

tots els nens de la classe i

no només uns quants. (p.

16)

Ais caps de setmana ais

matins jugo a básquet o

ales tardes, al diumenge

anem amb la familia (p.17)

Jocs al carrer amb nens

d'altres escoles (p.15)

La majoria porta

La majoria de nens per

celebrar els aniversaris

porten coca i xocolata a

Tescola(p. 16)

Al : cap de setmana ais

matins jugo i els diumenges

alaplatja(p. 17)

l'ordinador, anar a la

piscina

No em relaciono amb

ningú si no és que algú em

convida o el convido jo (p.

16)

Dissabte o diumenge jugar

i sino dissabte a la tarda al

cinema i el diumenge a la

piscina, (p. 17)



Escola C-D (cicle Mitjá 3er)

Annex 17.6

Presentado i procedencia

escolar infants

Opinió deis infants

respecte a Pescóla

Opinió deis pares respecte

a Pescóla (p. 4)

Amics (p. 5)

A

Aleix. (8 anys)

Guillem

No és mes gran ja que ens

están preñen tros per les

obres (p. 2)

Ais pares els hi agrada molt

la nova escola

Marc, Albert, Eduard,

Marc, Joan Vicenc i el seu

germá.

També té amics del St.

Miquel (p. 6)

B

Samir (9 anys)

St. Miquel

Es una escola moít gran,

plena de portes

L'escola d'abans era mes

petita (p. 2)

El pati del St. Miquel era

mes petit, aquest m'agrada

mes (p.3)

Ais pares els hi agrada molt

la nova escola

Guillermina, Jordi, guillem,

Marc, (amics nous

d'aquesta es) Najim (St.

Miquel)

Juguem amb els amics (p.

C

Sandra (8 anys)

Guillem

Es molt gran i molt maca

(P-3)

Ais pares els hi agrada molt

la nova escola

Agnés, Aróla, Esther, Arma

i Arma (Guillem)

Teñen amics nous del St.

Miquel

D

Nabila(lOanys)

St Quirze

Abans el pati era petit i ara

l'han fet mes gran (p. 3)

També els hi agrada i el

petit diu que vol anar a

Pescóla (3 anys)

Wafa, Najim (conéixer al

carrer) María Cristina,

l'Ariadna, l'Eri

Xarrem amb els amics nous

(P-6)
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Situado dios de Paula

Tallers(p. 11)

Assignatures que mes

agraden

Tutories dins de Paula

No jugo tant amb els amics

nous (p. 7)

Amb la Wafa, l'Ingrid i la

Fátima. No em sembla bé

ja que vull seure amb els

meus amics (ho tria la

mestra) (p. 89)

Tallers avorrits

Socials, matemátiques,

cátala i problemes.

Si tenim algún problema a

'hora del pati ho

expliquem a classe i ais

delegáis

6)

Carme , no m' agrada

perqué sempre s'ho copia i

Marco

fe-9)
classe forma de U

Seiem com yolem

Mates, problemes, música i

castellá perqué llegim en

castellá. Cátala no

m'agrada (p. 12)

Jordi (brasiler), m'agrada

seure amb ell perqué si li

demano una cosa i m'ho

diu

(P-9)

Hi ha tres grups (el fan les

mestres)

Problemes, ed. Física i

matemátiques

Amb en Samir no li agrada

el cátala perqué li costa

mes llegir

Serveixen per resoldre

conflictes (p. 14)

Surten temes com anar al

avabo a l'hora del pati, el

Ingrid, Alex, Fátima i Wafa

(li demana els dubtes a ella)

Música pero la Laura ens fa

copia i no m'agrada.

Plástica, ordinadors, cátala,

castellá, matemátiques...

(p. 11) M'agrada tot m

perqué és molt divertit (p.

12)

En Sabir pega a l'hora del

pati (p. 14)
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Conflictes dins de Paula

Mestres

(p.14)

A I'hora del pati hi ha un

marroquí que només fa que

pegar

A vegades ens barallem

perqué un vol una cosa i

l'altra una altra(p. 7)

M'empipa quan m'insulten,

em diuen tonteries... (p.

15)

Em fa enfadar que em

diguin "podrit" (p. 15)

Tutora rimma (no la

coneixia), pero em sembla

molt bé.

tazos...baralles

La senyoreta Imma la

coneixia de Tany passat (p.

16)

Ens barallem perqué

sempre ha de triar TAlbert

o en Marc i sempre han de

manar (p. 7)

Jo tinc problemes perqué

quan em faig amiga de la

Fátima després se'n va amb

la Haia Sempre ha de

manar ella (p. 8)

M'empipa que em diguin

"negrilla" (p. 15)

Em sembla bé la senyoreta

que tinc ara (p. 16)
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Esbarjo M'agrada jugar a fútbol (p.

16)

Jugo amb els meus

que he dit abans , els

nens sempre

empipant , en Sabir

Joan Vicenc(p. 17)

amics

altres

están

, en

En Toni estira els cabells a

la Sandra

M'agrada jugar a fútbol.

Jugo amb els meus amics

que he dit abans (p. 17) (p.

17)

En Toni

pedrés a

Al pati

corda (p.

sempre tira Sorra i

pati (p. 14)

m'agrada saltar a

16)

Jugo amb els meus amics

que he dit abans (p. 17)

M'agrada jugar ala pesta .

Jugo amb tots els nens

Les baralles al pati les diem

alamestra(p. 17)
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Annex 18: Análisi de les entrevistes a les famílies de les escoles

fiisionades. Curs 2000-2001.



Annex 18: Graella d'análisi de les entrevistes a les families de les escoles fusionades. Curs 2000-2001
Annex 18.1

Adaptació infants a

fusió

Relació infants de dif.

cultures

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Els nens de les informants están contents

amb la nova escola i les mares están

contentes amb les mestres deis seus filis

Aquests no han tingut problemes

d'adaptació, "Como fueron bajando con

su grupo y también con la profesora de

ellos, no problema" (pp.4)

Els filis de les informants teñen amics

catalans i marroquins indistintament, "y

ahora tienen amigos de todos y como

antes. Antes tenían amigos marroquíes y

amigos catalanes" (pp.2). Quan hi ha

festes de aniversaris aqüestes mares

preparen per a tota la classe coques i

pastes de cases i regáis. Fora de rescola

mantenen la amistat, "también tienen(..)

para hacer una consola en casa con ellos,

para jugar. Les gusta jugar a la consola"

(PP-4)

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

Una de les mares informants creu que les

excuses sobre el racisme deis nens

autóctons fa que surtin beneficiáis els

nens marroquins, "sempre treuen la

íaraula racisme, ells ja están salvats i

nosaltres son uns racistes, quan de

vegades no és cert...la meva nena de

vegades diu: mare, és que quan aquesta

nena que 's mora vol sortir amb la seva va

a la mestra i li diu que li em dit que és

mora, i apa ja ens castiguen'* (pp.8).

Segons aquesta mare son els nens

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

Els seus filis no han tingut cap problema

d'adaptació perqué segons aquest pare la

fusió incloia també els mestres d l'escola

B

Creu Tinformant que amb el canvi la

relació entre els nens ha millorat, que no

tai ha tantes baralles com abans perqué ara

els nens marroquins están en minoría i no

es senten tan valents, "sí, aquí no gaire

baralles). Home alguna coseta en tant en

tant, amb la canalla ja se sap, a mes la

canalla que estava allá (escola B) ara que

son fora teñen mes por" (pp.2)



Annex 18: Graella d'análisi de les entrevistes a les families de les escoles fusionades. Curs 2000-2001
Annex 18.2

Elecció escola

Relació fam/escola

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Una de les mares informants volia portar

ais seus filis al Pare Coll per proximitat,

'yo pedí para venir al Pare Coll por que

está cerca de mí, dige para cambiarme y

odo pero me dijeron que estaba lleno y

no puedo" (pp.5)

Aquesta es redueix a les entrevistes que

an amb les mestres deis seus filis, els hi

expliquen alió que estudien i com van.

Jna de les informants diu que va votar en

es eleccions del Consell Escolar, "Yo he

Entrevista 1 familia mares autoctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

marroquins els que provoquen la situació

i no els altres i amb 1'excusa del racisme

sempre surten victoriosos.

Son aquests problemes els que fan segons

la informant "que alguna mare canvia els

nens d'escola per problemes en nens

magrebins que no els pot solventar"

(pp.12)

Una d'aquestes mares diu que va triar

aquesta escola perqué hi ha un bon

professorat i un bon ensenyament, és una

manera de recolzar 1'escola pública.

S egons aqüestes mares les famííies

marroquines no son participad ves, no

assisteixen a les sortides, ales excursions i

ampoc participen ales reunions de pares

ni en les del Consell Escolar, malgrat que

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

Aquest pare en concret diu que va a

'escola amb certa regularitat "de tant en

ant passo. Si convé em truquen per

alguna cosa i vaig" (pp.7).

SI fet de la distancia i l'edat deis filis, que
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Avantatges fusió

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

votado pero no sabia para que

servia...hay muchos marroquines que

están votados aquí, cinco, seis

marroquines están votados, hay muchas

amigas que han votado" (pp.&9. A les

reunions del Consell no van perqué son a

les deu de la nit, "hacemos una reunión

para nosotros, hablamos de toda la

escuela y de todas las cosas" (pp.7)

Entrevista 1 familia mares autóctonos

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

les mestres els insisteixen molt per que

participin

Poder engrandir l'escola i teñir aules

suficients per desdoblar grups.

Per altra banda, es conta amb mes

recursos, amb mestres de reforc.

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

ara son mes grans fa que no vagi tant a

l'escola, abans quan la tenia davant de cas

anava mes. Guarda una molt bona relació

d'amistat amb els mestres de l'escola B;

diu que amb els de la nova ja no es dona

aquella relació tan familiar.

Que els seus filis tinguin la possibilitat de

barrejar-se amb els d'aquí , "la canalla si

es van criant com catalans, castellans o

aixó, van aprenent. Que veure, si es

troben sempre els mateixos, sempre al

mateixa raca malament. El meu nano

jetit, mateix, em parla d'en Joan, de

vlohamed. D'en Jordi, que allá al collegi

Jaimes només cantava noms marroquins.

Vl'entens que vull dir" (pp.2).
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Inconvenients fusió

Conseqüéncies fusió a

Pescóla

Opinió fusió

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Per aqüestes mares la distancia de les

escoles del seu domicili és un gran

convenient "es muy lejos...son quatro

horas para venir cada dia..todo el dia

bajando, subiendo" (pp.l)

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

El fet d'haver engrandit rescola ha perdut

Taire familiar que tenia abans. Els pares

coneixien a tots els mestres, "quan el teu

fíll arribava a una classe el mestre ja el

coneixia i tuja coneixies el mestre perqué

havies xerrat alguna vegada amb ell, ara

no" (pp7)

Una de les mares creu que amb la fusió

l'aprenentatge és mes lent perqué els

mestres han d'anar al ritme deis nens

immigrar,ts.

La fusió és intentar de no crear guetos.

'A veure els que no som d'aquí no

marginar a una gent que ve d'una altra

cultura i d'unes altres creences, i tot aixó

en general, i no arraconar-los, sino

ntentar de que s'integrin i integrar-los.

Sé aixó és el que seria la fusió" (pp.2)

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

La pérdua de la proximitat i de la

familiaritat amb l'escola i els mestres,

abans el fet de tenir-la al davant de casa li

permetia un contacte molt familiar i molt

continuat amb l'escola i els mestres

_
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Informado ais pare

sobre fusió

Sentiments vers fusió

Entrevista 1 familia, Mare

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Nornés una d'aqüestes mares sap perqué

van fer la fusió, "por que habían muchos

magrebies con grups de la escuela, por

eso quieres...todos estaran aquí...sí, la

escuela ha cambiado para juntarme'

(PP-2)

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

Una de les mares manifesta taxativament

que estava en contra de la fusió, "Jo de

desacord. Sincerament"(pp.8). L'altra

mare diu que no ho va veulre malament

perqué calia fer alguna cosa. .

En general ha hagut alguns sentiment

reticents que s'han anat modifícant a

mida que ha anat avancant el procés

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

Creu que ha estat una decisió de

TAjuntament. L'escola., pero va explicar

ais pares que la fusió era imminent,

immediata.

Recorda que en les reunions iniciáis per

explicar la fusió alguns pares autóctons

eren molt reticents a que es fes, "sí, sí,

allá ( a la C) fíns i tot males paraules:

moros" (pp.8)..Explica que en una

d'aquestes reunions "una gent que va

pujar de Barcelona, no sé, que és

3residenta o no se que, no sé com es diu,

va parar el peu" (pp.9). Alguns pares

autóctons de l'escola B també van

manifestar desacords amb la fusió, "s'ha

aixecat un a explicar una cosa, i m'he

aixecat jo a parar el carro"" (pp.9)
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Opinió Repartiment

Convivencia entre

cultures

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

Una de les mares manifesta que e

repartiment no és just. I ho fa explicant e

seu cas personal, ella volia portar el seu

fill a 1* es cola A-B, pero com que la seva

classe ja estava plena no el van acceptar.

L'escola on está el seu fill han acceptat un

alumne mes de la ratio, que és marroquí.

Peí que fa al repartiment de nens en les

escoles privades, la troben una mida justa,

pero creuen que els nens marroquins no

s'ho deuen passar gaire bé per la

diferencia socioeconómica.

Segons la informant és un tema que costa

sobretot quan els nanos son grans, de 12,

13 anys, perqué es busquen baralles. Cita

'exemple de la Biblioteca Triadú en la

qual nens marroquins "eníraven a la

nblioteca i portaven follón, inclós

robatoris de maletes, de material que el

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

Coneix que rAjuntament fa el

repartiment de nens immigrants entre

totes les escoles de Vic i aixó li sembla

bé, "perqué aquest coHegi ( el B) hi

anaven molts magrebins i gitanos, i és

ciar, les matricules, diguem la gent

d'aquí, deien que hi havia massa gent

d'una rapa. M'entens?" (pp.l)
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Opinió sobre cultura

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

nano tenia allá" (pp.l3)..."Jo també h

veig que aquests nanos van molt 'sueltos'

la familia es despreocupa d'aquests

nanos" (pp.14)

Creuen que hi ha molt poca relació deis

autóctons en els immigrants. El tema de

la imnügració preocupa molt a Vic

perqué "si agafes la veritat, el diari de la

comarca sempre hi ha noticies de

robatoris.,..drogues... magrebins... a veure

tii ha de tot, pero que molta part els deis

magrebins" (pp.16). També els preocupa

el tema de les ajudes que segons elles la

reben de manera abusiva. Aqüestes mares

s'ho trobarien molt bé que algú els

expliques coses de la cultura magrebina,

jerqué els d'aquí la coneguem una mica i

així hi hauria mes relació.

¿n aquest apartat toma a sortir les queixes

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001
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immigrant

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

Entrevista 1 familia mares autóctonos

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

sobre el tema de les ajudes a les families

marroquines. "Sí, ajudes des de vales per

poder anar a comprar, ajudes a tots

nivells"... "Llavors veus que altra gent

que tenim aquí que té 'apuros* económics

i que no teñen aqüestes ajudes...Llavors

és ciar, hi ha coses a que t'hi agafes en

veure que ni és just, que les coses no son

justes" (pp. 15)

Les dues informants coincideixen en que

la religió condiciona molt la vida del

coMectiu marroquí en aspectes com la

situació de la dona la manera de vestir-se

etc. "No és com nosaltres que anem a

missa o no, a ells els teñen molt agafats,

molt controláis i els vigilen" (pp.6).

Aquests pares no deixen participar ais

seus filis en activitats extraescolars,

>rincipalment a les nenes

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001
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opinió sobre cultura

autóctons

Opinió sobre les escoles

deVic

Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

_Jna de les mares informants sap que hi

ía altres escoles, "sí, como el Escorial, el

Pare Coll, Sant Miquel deis Sants" (pp.5).

illa sap que les dos primeres i Sta.

Caterina son escoles religioses cristianes,

)eró creu que aixó no és cap problema per

ais nens musulmans" "Es una religión

iferente como nosotros tenemos

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior

Data 13/03/2001

Una de les informants creu que hi ha

algunes escoles mes elitistes que d'altres i

que, encara que parla d'oida, no per
i..

experiencia propia, sent a dir que també

son classistes, "que hi ha privades que

son molt de separar els savis i els tontets"

(PP-10)

^'altra informant veu be que també les

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001

Hi ha coses de la nostra cultura que no li

agraden i que voldria que els seus no ho

fessin, "¿van bé (els autóctons), d'aquella

manera que es fan dibuixos al cap, que

agafen els pantalons i els tallen tots, aixó

está bé així?8pp.9). Diu que 1 seva filia li

demanava per portar mocador, pero ell li

va dir, "no, si ho fas encara tindrás mes

problemes, no és que problemes, sino que

et veuen mes, te van diciendo cosetes i

luego t'emprenyarás" (pp.9).
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Entrevista 1 familia, Mares

marroquines Escola C-D

Cicle Inicial? Data 6/03/2001

(.. .)cada país..cada.. ."(pp.6)

Entrevista 1 familia mares autóctones

Escola C-D Cicle Superior*

Data 13/03/2001

privades concertades siguin obligades ha

admetre alumnat immigrant, "Hi ha

haver-hi uns anys que no, que no hi

entrava cap, cap ni un, fins que

l'Ajuntament no s'hi va posar i va dir

aquí no només a les publiques, han

d'entrar a tot arreu" (pp.10)

Una de !es informants manifesta que no

entén com es tanquen escoles publiques i,

en canvi la Generalitat manté concert en

les privades

Entrevista 1 familia pare marroquí

Escola A-B Cicle Mitjá

Data 27/03/2001
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Adaptació

infants a fus ¡ó

Relació

infants de dif.

cultures

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Agraeixen a una mestra

la bona relació amb

Tese-ola.

No en parlen

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Quan mes grans menys

convivencia hi ha.(pp.l0)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

Es positiu que es barregin,

que els nens autóctons

coneguin coses d'altres

cultures, encara que siguin

molt diferents. La filia

petita de la informant és

amiga d'un nen marroquí,

la mare ara ho veu be, pot

ser que quan sigui mes gran

s'estimará mes que no sigui

amiga de Moha. "De petits

cap problema, quan son

mes grans no els poden

veure, perqué a jugar ja no
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Elecció escola

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

No en parlen

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

EscolaA-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Una aposta d'un pare per

evitar la fúgida de nens

autóctons d'una escola amt>

una alta concentrado de

nens immigrants. I una

aposta també per l'escola

pública, (pp.1-2)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Els pares informáis han

triat aquesta escola quan ja

havia comencat el procés

de la fusió i tenien molta fe

que aquest procés sortiria

molt bé. Tan mateix

juscaven una escola laica a

a qual no es fes

adoctrinament religiós.

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

els hi volen, ja es diuen

algún insult, que si va brut,

que si parla malament, que

si pega"(pp.l4). La

informant pensa que amb

aixó també teñen molta

responsabilitat els adults.

Les filies de la informant

els hi tocava per barrí anar

a Tescola C, "amb el meu

home teníem molt ciar que

¡a no volíem anar perqué

veiem l'ambient que hi

iavia i no acabava

d'encaixar així... ja no

solament 1'idioma, sino

,'ambient que es

respirava.. .no sé..vullc dir
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Relació pares-

filis

Relació

fam/escola

Avantatges

fusió

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

ES preocupen per les

"males" paraules que

aprenen a escola

Destaquen que la mestra

és molt carinyosa amb el

seu fíll

'porque si se quedan

nada más aquí todos

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

'Ells han aprés mes a viure

estar amb altres nens

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

La relació de les mares

marroquines amb la nova

escola s'ha perdut degut a

la distancia física de la

nova escola. Es deuria de

trobar algún sistema per

Doder recuperar la relació

d'antuvi.

üvitar la concentrado

d'alumnes immigrants

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Que la seva filia parla de

es coses diferents que fan

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

de cultures molt diferents

que aspiren a poca cosa o

així"(pp.l)

Els pares marroquins

prácticament no participen

a l'escola, tampoc en les

activitats que la AMPA

organitza per ais pares/1

aquí a aquesta escola s'han

fet moltes coses de trobades

de pares, excursions i coses

així i ells no participen mai

en res" (pp.7)

L'informant pensa que la

lisió está bé, "perqué si
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Inconvenients

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

juntos tampoco... yo lo

veo bien, lo veo bien"

- - .

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

diferents culturalment" (pp

3)

descola ha deixat d'ésser

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

(PP-2)

"..hi ha tot un ambient

general molt millor.. .és

una cosa plena de vida, de

possibilitats de

l'espai.."(pp.4)

".. i també et trobes que els

teus filis están en una

mostra de població real"

(PP-4) .

'..amb'la ftisió hem entrat

en un procés de

normalitat.."(pp4)

'erdre la proximitat de la

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

els nens marroquins i ho

faci amb tota naturalitat,

exemple: algunes nenes es

posin el mocador quan

pugen a l'autobús. Un altre

avantatge en el cas concret

d'aquests informants és en

la de poder portar la seva

filia a aquesta escola a la

qual no hagués pogut entrar

perqué no li tocava per

sarri. Amb la fiisió aixó ha

estat possible.

La fusió ha comportat que

aquesta escola amplíes

nstaUacions i es dotes de

mes recursos humans.

De moment no en traben

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

mes no, barrejats aquets

nens sortiran beneficiáis i

pot ser les mares viuran una

mica mes un ambient mes

normal" (pp.2).

L'altre avantatge és que

han agrandit Pescóla ja que

feia falta espais mes grans
•

'Si els pares immigrants no
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fusió

Opinió fusió

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

«avorable

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

petita i familiar i s'ha

perdut el coneixement entre

la gent (pp3)

'La fusió és ..ajuntar

alguna cosa sigui persones,

o el que sigui. Unes parts

[ue están separades,

ajuntar-les"(pp.l)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

escola front a la vivenda

familiar (pp.l)

I necessitat de mig de

transport per anar a la nova

escola (pp.4)

Pérdua de la relació entre

mares autóctones i

marroquines en el moment

d'entrada al colé deis nens

i a que els nens arriben en

cotxe o autobús (pp.4)

'..la fiisió ha set per repartir

els immigrants. Els

magrebins, en principi en

otes les escoles" (pp.l)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

cap.

La fusió significa que

reconvertir dues escoles en

una de nova. Agafar la

escola que tenia un sert

ipus de problemas i una

altra que no patia aqueste

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

deixen participar ais seus

filis en activitats

extraescolars, hi ha el risc

que algunes d'aqüestes

s'anuHin, per exemple la

natació, si no venen

s'anuHará la classe de

natació, la classe de música

extraescolar" (pp.8)

La decisió de fer la fusió va

ser imposada i molt rápida.

Aixó es va viure molt

malament per part deis

jares autóctons. "La gent

va reaccionar molt
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Valoració

fusió

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Mo ha baixat la qualitat de

,'ensenyament. S'adapten

al ritme de cada nen. Les

nstal-lacions son millors

ara. (pp.5-6)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

La fusió de les escoles per

si sola no garanteix a priori

la integrado del nens

ímmigrants en la societat,

es necessiten mes coses

(pp.5)

'..no, perqué no hi ha cap

representació per les

minories, no hi ha cap

mestre marroquí que digui

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

problemes e intentar que

entre les dues tampoc es

pateixin

Es positiva en general, no

creuen que la presencia de

alumnat immigrant faci

saixar el nivell

d' aprenentatge, al menys

no a l'edat de la seva filia,

)ot ser que en cursos

superiors, sobretot en casos

de nens d'incorporació

ardana, degut al

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

malament.. .que els mestres

han donat el vist i plau

sense demanar opinió ais

pares..que l'alcalde té

interessos..que en general

molt, ,molt malament"

(PP-9)
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Informado ais

pares sobre

fusió

Sentiments

vers fusió

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

La fusió va venir donada,

va ser una cosa "feta" i no

es va poder opinar, (pp.2)

'Jo mai se m'havia passat

)el cap que entrarien nens

magrebins, .." cal, per tant,

adaptar-nos tan aviat com

)ugam.(pp.6)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

be, aixó és la manera que

fem nosaltres.." (pp.6)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

desconeixement inicial de

la llengua.

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

"Va ser una cosa mot

brusca. Els professors es

van trobar molt

coacciónate, molt

presionats per les dues

bandes i va ser una tensió

una mica forta, jo pensó

que si s'hagués fet de mica

en mica pot ser no hagués

estat tan dur"(pp.2)

La fusió va plantejar moltes

sreocupacions, "moltes,

moltes, exagerades....que si

es escoles privades no les

obligarien a agafar
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Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

immigrants, que si les

publiques s'haurien de

carregar-ho tot, que si ens

envairan i al final acabarem

tot s parlant moro...i a mes

a mes amb els menjars que

passará?. Va haver-hi una

reunió que jo pensava que

acabaríem a pinyes, jo

estava espantada perqué va

iiaver gent que va dir

disbarats molt grossos"

(pp.5).

3,n una de les reunions

josteriors, "la directora va

)lorar, va haver de marxar

de coses que se li van

arribar a dir, de que si s'ho
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Opinió

Repartiment

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

muntaven ells, que quin

interés tenien ells (els

mestres) d'ajuntar-se. Hi ha

hagut coses molt dures"

(pP6).

Abans pensaven que també

la presencia de nens

immigrants faria baixar el

nivell, amb el pas del temps

aixó no ha passat.

Al principi tothom deia, "si

es ciar, el primer any ens

ho fareu molt bé pero

llavors ens els hi anireu

ficant (nens immigrants),

fmalment com que els pares

d'aquí van continuar

portant els seus filis no van
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Ajuts Ilibres,

menjador

transport

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Es genera una problemática

amb el transport escolar, ja

que hi ha la incoherencia de

que dintre d'una mateixa

iamília els germans grans

no paguen transport, perqué

>rocedeixen de l'escola

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

quedar places buides.

Inclós la directora eslava

molt contenta perqué al no

quedar places no ens els

podien entrar. No és que no

els hi vulguem, pero vull

dir que dona un aire

d'escola que vol dir que

encara que Thagin fusionat

la gent ha vingut

ígualment" (pp.9)

Amb el tema deis ajuts la

gent en general diu que

s'ajuda massa ais

ímmigrants. Es tal la

insistencia d'aquest tema

que la propia informant ha

íensat mes d'una vegada
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Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

fusionada i els petits sí

paguen perqué han

comenc-at 1'escola

posteriorment al procés de

fusió (pp.8)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

anar a Carites a dir "si us

plau reuniu a la gent i

expliqueu com els ajudeu i

que feu perqué la gent

sápiga la veritat del que

feu" (pp.4)

Peí que fa al transport la

informant diu que el fet de

la nova escola estigui mes

Uuny que la anterior ha

estat per els mares

marroquines un avantatge,

"aixó les dones els hi ha a

anat molt be perqué no

Jodien sortir mai de casa...

és un aHicient per elles,

s'han de vestir per sortir al

carrer, es troben amb altres
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Convivencia

entre cultures

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

"lo ideal seria que

s*adaptessin a la nostra

cultura.. .perqué si jo me'n

vaig al seu lloc... m'he

d'adaptar al seu país"(pp.6)

Els nens magrebins venen

sense res i preñen coses que

ells no teñen (pp.7-8)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Els nens no teñen cap

problema de convivencia,

hi ha qüestions de caire

mes que cultural económic,

que crea situación;;

diferenciades. La nova

escola té una llarga tradició

de fer colónies, "pero és

ciar els nanos surten tres

dies i paguen 10000 peles.

STo hi va cap de marroquí"

(pp.13)

i i ha un altre inconvenient

com son les activitats d'oci

ora de rhorari escolar,

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Els informants diuen que

la convivencia dintre de la

escola no és problemática, i

fora de l'escola simplement

no es relacionen i aixó sí és

el problema. No tindrien

cap inconvenient en que la

seva filia fos a jugar a casa

d' algún nen marroquí,

encara que alguns pares de

i'edat deis informants els hi

demanen si no teñen por

que la seva filia es faci

mora, (pp.4)

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

mares, parlen...per elles ha

set una sort venir aquí"

(PP-9)

Hi ha alguns problemes

puntuáis en els cursos

superiors, algunes baralles

entre nens autóctons i

marroquins. "Els nens

marroquins diuen: si em

toqui vindrá la meva mare i

el meu pare, i si venen

pobre mestra que es calci

perqué es veu que teñen les

de perdre...llavors,

s'esperen les mares

marroquines) a fora i

amenacen ais nens

autóctons). La informant
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Opinió sobre

cultura

immigrant

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Enyoren el Marroc i

s'alegren molt d'anar-hi

de vac anees

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

"..aquests joves que voten

fer el consum del jovent

d'aquí i poder no hi arriben

i per aixó delinqueixen"

(PP-9)

"..el problema és una mica

la manera de viure, ciar la

dona d'un marroquí no és

res".. .'Thome és el que

disposa, i el que compra, i

el que manega, i la dona a

casa"(pp.ll)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

s'han de pagar i, aixó,

impedeix la continuació de

la convivencia deis nens

autóctons i magrebins fora

del'escola. (pp.15)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

diu que aixó son baralles

entre nens i no cal ficar-se,

si bé és veritat que "n'hi ha

alguns, no dic tots que han

vingut amb un pía una mica

'matón'" (pp.15)

"A mi em fan por els

homes, les dones em fan

molta pena, les compadeixo

i les recolzaria, pero els

tiomes em fan molt respecte

perqué els veig amb molta

malabava"(ppl2)
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opinió sobre

cultura

autóctons

Idioma

Relació entre

families

Opinió sobre

les escoles de

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

berber

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

Amb la ftisió s'ha creat un

mapa escolar que deixa fora

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

No hi ha relació ja que

aquests informants viuen

fora de Vic i els pares

marroquins no van a

1*escola a buscar els seus

filis ja que aquests van i

venen en autobús.

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001

Hi ha poca relació. La

informant procura parlar

amb algunes mares

marroquines, pero no la

entenen, la qüestió

lingüística és un obstacle.

De mica en mica arriben a

saludar-se en cátala "primer

adeu i després amb el cap,

i ara ja em diuen adéu, just

adéu i prou, pero ja és

alguna cosa" (pp. 16)
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Vic

Importancia

de ser

escolaritzats

Altres temes

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

Recorden que ells

altemaven l'escoia

moderna amb la

coránica, aprenien en

"ranees i árab, i tenien

jrofessors massa

autoritaris

^'entrevista se centra en

'experiencia quotidiana

le la familia, que no

embla disposada a

estendre's massa parlant

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data 3/4/2001

de la ciutat les escoles

publiques i el centre de la

ciutat les privades-

concertades. "aixó no em

sembla gens be.." (pp.6)

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001
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Entrevista 1 familia

Escola A-6

Cicle Infantil (cree)

Data 16/04/2001

de I'escola

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 13/02/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Mitjá

Data Í/4/2001

Entrevista 1 familia

Escola A-B

Cicle Infantil

Data 30/3/2001

Entrevista 1 familia

Escola C-D

Cicle Mitjá

Data 6/03/2001



Annex 18: Graella d'análisi de les entrevistes a les families de les escoles fusionades. Curs 2000-2001
Annex 18.27

Adaptació infants a fusió

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

S'han esvaít els temors

iniciáis

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

O siguí primer es va donar

per fet que nosaltres ja

sabíem el funcionament de

1'escola, no se*ns va reunir

ni se'ns va explicar res en un

principi. I després una mica

com aquell que eren nanos...

mira, que ja está, que

s'incorporaven a la classe i

¡a está. De fet eren nanos

que portaven quatre anys o

tres anys funcionant d'una

altra manera, amb un altre

sistema, amb unes altres

)erspectives, anaven a un

espai que era nou, que a mes

estava en obres, que hi havia

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

Acaben d'arribar i lamenten

molt els problemes de

comunicado
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

- -

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

molta dificultat d'ubicar-

se... I des d'un principi

dones van haver-hi

problemes de tot tipus. I

després que van notar molt

quins nanos eren de fora i

quins nanos d'allá, fins al

punt que ells mateixos els

donava la sensació que el

sistema de tráete amb el

mestre era diferent per uns i

altres.

.... Jo pensó que aquest any

a perspectiva és molt

diferent perqué d'entrada, el

fet d'agafar tots els cursos en

jloc i buscar aquest sistema

de tutories compartides i tot

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

-

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Relació infants de dif.

cultures

Relació fam/escola

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Comenca a ser-hi, pero

encara no es conviden a casa

Üstá contenta que és molt

luida

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

plegat, suposo que ha

solucionat eís problemes.

Que podía haver set molt

greu incorporar nanos que

portaven tants anys en una

escola i en una altra. I

(...?...) suposo que la gent

no és prou flexible, vull dir

que no hi ha problemes greus

i bé, mira, van trobant la

manera de funcionar i ja

está. Jo en aquest cas aquest

anyno...

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Els seus filis no teñen amics

marroquins: "potser és per

on vise jo"

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Avantatges fusió

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Han aconseguit fer obres que

d'altra manera no haurien

pogut fer

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Nuria: Quins avantatges li

trobes a 1' escola nova, a

r escola que están ara els

teus filis? :

Mare: Dones aquest que

déiem ara. I després aixó,

dones bé que teñen mes

possibilitats de relació amb

altres nanos. Básicament

aixó, que s'han normalitzat

una mica aquests aspectes.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

No, aquí a l'Andersen, de

moment... La veritat es que

no vine a gaires reunions, a

mi ja m'agradaria pero a

l'hora que les fan va molt

malament. De moment em

sembla que ho están fent

molt bé, millor que en altres

escoles que he sentit a parlar

que,... ningú et diu sóc

racista, ningú et diu et

margino, pero hi ha punts

que veus que sí que ho fan,

no?, i de moment aquí a

.'escola, peí que

m'expliquen els meus filis,

)el que jo veig, de moment

cap problema.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

S'esforcen molt a dir que no

han triat escola, pero están

contentes amb la que teñen
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Inconveniente fusió

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Se sentiren traíts d'entrada,

>eró van canviar de parer

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

3é, o siguí en un principi

nosaltres érem alumnes del

Balines i llavors ens van

)lantejar la fusió. Per una

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Aquí per exemple no passa.

Si un nen magrebí no va a

col-legi, normalment els

magrebins no solen

relacionar-se gaire amb els

espanyols o amb els catalans,

aquest és el problema que ni

ha i quan hi ha colónies peí

mig, ais nens ja no els deixen

anar. Pero aquí insisteixen

molt perqué els interessa i

perqué volen que s'integrin

del tot. I l'Escorial és un deis

coHegis on aixó no passa.

Bé amb ella si que he trobat

avantatges i inconvenients,

en el sentit d'ella no de mi.

Avantatges el que et deia

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

banda tampoc ni véiem

masses possibilitats

I1 escola Balines, perqué cada

vegada s'estava transformant

mes en una mena de gueto,

pero per l'altra els

pressupostos en que ens van

plantejar la fusió no van ser

massa alegres ni massa

alentadors". Pero és ciar, es

veia molt..., que semblava

que agafar i engolir

completament una escola, en

una altra escola que tenien

molts mes nanos, que a mes

a mes estava molt mes

valorada socialment... Per

ant mes que una fusió era

abans, un col-legi petit, les

mestres estaven molt mes

per ella, eren mes

carinyoses, també potser era

mes petita, feia P-3 i P-4. I

aquí va trobar molt la

deferencia. Llavors aquí les

nenes já no eren com allá,

allá casi totes eren

amigúeles, aquí no. Aquí a

1' escola ja estaven

acostumades, hi havia dos

ursos de cada classe, la seva

millor amiga la van posar a

l'altre i ella al Balmes, eren

molt amigues, molt

intimes... Que a la llarga

aixó ha set millor perqué
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

una adscripció o fin passar a

dependre de. Aixó d'entrada

va suposar bastants

problemes en aquest aspecte,

personáis, emotius. Bé, no es

veia massa ciar qué passava.

És ciar aixó en el cas de

l'Andersen jo trobo que és

un tráete potser massa

distant amb els nanos, vull

dir sobretot... potser també

no és amb tots, o hi ha una

mica de coses que no s'han

acabat de resoldre en aquest

aspecte de la fusió. Pensó

que, de vegades, aquests

nanos encara necessiten un

tipus de tráete mes

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

sempre anaven juntes, pero

en aquells moments ella ho

va passar malament, sempre

deia que li agradava mes

l'altre escola, cosa que si ara

li demanes em diría que no,

que prefereix aquesta. Vaig

patir una mica per ella, pero

tonteries de nen, és va

adaptar perfectament.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Conseqüéncies fusió a

Pescóla

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

personal itzat. Son nanos que

a dotze anys ja els tractes

molt mes així, pero que

potser aquests dotze anys...

Vull dir que encara el

necessiten, sobretot si son

nanos que et venen d'un

ambient així, (...?...) no?.

Que els nanos els he estimat

molt. Aleshores es vivia molt

el tráete personal amb el

mestre i llavors cada nano

era molt valorat per ell

mateix. Després també el fet

que, en un moment donat,

aparegués un nano nou era

molt ben acollit i ni havia tot

una serie d'ingredients a

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

nivell emotiu. Com alió, com

una escola de poblé, d'una

petita escola, no?. Ciar, en

contra qué hi havia? Dones

que realment les relacions

socials deis nanos amb ells

venien molt condicionades,

(?) de nanos que hi havia,

que a vegades no eren ben bé

representatius de l'ambient

de la ciutat. I després ciar,

que no sempre representava

que eren indicatius els

nivells que allá... O siguí un

nano que allá podia ser molt

)o en un altre context dones

seria normalet o algo així.

De totes maneres jo pensó

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01 '•

que eren nanos molt

treballats, els nanos del

Balmes. Vull dir..., per

exemple, jo ara n'he tingut a

l'ESO i noimalment els

nanos que venen del Balmes,

encara que siguin nanos

problemátics, nanos amb

dificultáis, nanos tal, son

nanos molt, molt treballats a

nivell d'hábits, a nivell de

mecánica de treball... Vull

dir que era alió que la gent

s'hi abocava molt. Pensó que

en aquest aspecte a tots ens

va saber molt greu, perqué

era una mica una escola que

no teníem perspectives, no

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Opinió fusió

Valoració fusió

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Era necessária

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Dartat 3/04/01

per la gent sino per la

situació social a la que

s'havia arribat.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Destaca molt que el Balines

era una escola "marginada":

I ciar, jo eslava embarassada

de la petita i ciar, necessitava

una escola a prop, no la

necessitava gaire lluny, i bé

primer vaig demanar al St.

Caterina. Em va ser denegat

cerqué em van dir que hi

íavia... bueno es va fer tot

alió que els marroquins...

3é, m'e.ntens de que va...? I

no hi va haver mes remei.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Informado ais pares sobre

fusió

Sentiments vers fusió

Opinió Repartiment

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

^í'han tingut de bon

comencament

•lan canviat "a millor"

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Perqué amb una política

municipal diferent, de no

>ermetre que la gent

demostrés adreces de

residencia que eren garatges

o que eren la iaia o era la

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Pero llavors quan em va dir

que féien aquesta fusió

dones em va agradar, perqué

comparat al Balmes... El

Balmes está molt bé, pero és

ciar, és molt petit, era un

col-legi que.... Hi havia una

mica, no sé, marginado no,

pero no sé com t'ho diría...

Que trobo bé que vulguin

repartir, que no estiguin tan

sois tots en una sola escola.

Aquest és el problema del

Calmes, que quasi tot el que

ú havia eren magrebins, un

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Ajuts llibres, menjador

transport

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

tieta o que era no sé qui,

portar una política correcta

en aquest aspecte, vull dir els

nanos s'haguessin distribuít

diferent i potser no s'hagués

necessitat arribar en aquest

punt. Pero és ciar ja es

deixava fer feia molt temps.

Bé, jo per exemple una de

les coses que no m' agraden

seria com a opció de ciutat

és que precisament algunes

escoles sobretot 1'Andersen

s'hagi ubicat lluny. Jo pensó

que les escoles haurien

d'estaralaciutat

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

tant per cent molt aít era

magrebins i aquesta era una

de les raons perqué jo la

volia canviar d'escola, pero

no problema de magrebins ni

problema de cap mena, sino

senzillament el problema de

qué parlávem abans, que jo

prefería' que sí, que a mi

m'agrada que tingui amigues

marroquineso...

Es una cosa bastant..., amb

els immigrants és una cosa

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

Destaquen molt que els

libres son cars
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

excessiva peí que veig.

Perqué conec moltes famílies

que no hi hauria perqué

ajudar-les, i els i donen, pero

bé, peí fet de ser immigrants.

I potser hi ha catalans que

están pitjor i jo ho veig

bastant malament. És un

tema que no el toco gaire

perqué ciar. Sentó parlar,

sentó les companyes de

feina: "si és que els

immigrants els hi donen tot".

fo no írobo pas que sigui

culpa deis immigrants sino

de qui els hi donen. En

aquest tema tu no pots pas

dir que els immigrants teñen

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Convivencia entre cultures

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Nuria: Per qué només

reparteixen els magrebins,

no es reparteixen els gitanos

ni al tres coMectius?

Mare: No. Llavors depén una

mica d'aixó, on ells vegin

que hi ha algú. És ciar molts

son cosins i parents i no sé

qué. Arribaran a aquest tipus

de coses. Que ja hi havia

molía reticencia per pujar a

'Andersen per part d'aquest

col-lectiu. D'una banda que

es veien completament, o

sigui que l'escola no tenia

res a veure amb ells ni a

nivell d'activitats, ni Taire

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil,i Primaria

Datat 30/03/01

la culpa.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Opinió sobre cultura

immigrant

opinió sobre cultura

autóctons

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Lamenta que els pares no

participin ni tan sois quan

han fet menjars "de la seva

cultura"

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

que es respirava ni de res...

Jo sempre pensó que a

l'Andersen hi ha molt encara

d'una escola que havia set

írivada, hi ha tot un

"transfons" d'aixó, una

manera de plantejar-se, que

sempre son tots al mateixa

»ent i van fent. Hi ha coses

d'aquestes que mi-;a en mica

)oden anar desapareixent

>eró ciar, hi ha un substrat

|ue es troba.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01
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Idioma

Relació entre families

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Cátala

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Cátala

Es queixen de la participado

deis pares magrebins, o sigui

que no hi van, que no hi ha

manera d'entrevistar-los, que

quan hi van a vegades no

acaben de....

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaría

Datat 30/03/01

Cátala

: No, no, diré tot el contrari.

Vaig quedar bastant parada

perqué vens aquí escola, a

vegades quan vaig venir el

comenc,ament que no

coneixia cap pare i res, i els

pares et volen conéixer,

senten a parlar del teu fill...

[ ciar jo estava bastant

dolguda1 per aixó que em va

sassar i per aixó sempre

t'esperes, que penses que la

majoria de la gent és així.

'eró no, vaig quedar molt

contenta. Vull dir que els

jares, les mares, molt bé,

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

Castellá
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Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

v.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

molt bé, em van tractar molt

bé en aquest sentit.

Nota: Estava dolguda perqué

primer l'havien acceptada a]

Santa Caterina i després no

l'havien deixada matricular,

justament peí repartiment

No es relacionen, no

qualsevol cosa... jo et puc

dir les coses bones i les

dolentes. Jo et puc dir que

em sembla que sóc Túnica

mare que s'interessa pels

seus filis, que venen a

'escola o quan es fa alguna

'esta. No hi ha cap

mmigrant mes, els filis per

sort no son així, pero els filis

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

-
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Opinió sobre les escoles de

Vic

Altres temes

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Cicle ler i 3er

Datat 3/04/01

Creu que la qualitat és molt

alta

Origen familia: autóctona

Escola: Andersen

Datat 3/04/01

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil i Primaria

Datat 30/03/01

ja son una altre generació, ja

van de diferent manera. Pero

els pares no, i sí ciar, aixó

també et fa mal perqué

penses home, ja que hi

som...

jo quan vaig venir aquí no hi

tiavia ningú, totes les meves

amigues eren catalanes. Bé,

tot lo que jo coneixia era

aquí. Llavors de cop van

venir els immigrants, ja saps

tu que va ser tot de cop, a

inals deis 80 van venir tots,

em vaig trobar en que alió

no era el quejo pensava.

Origen familia: immigrant

Escola: Andersen

Infantil

Datat 6/03/01

Son un grup de marroquines

amb una portaveu que parla

mes la llengua. Moltes

respostes lacóniques

semblen indicar un interés de

quedar bé malgrat la

dificultat de comunicació
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Annex 19: Aspectes mes rellevants de 1'entrevista a una

treballadora del Programa d'Educació Compensatoria d'Osona.
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Annex 19: Aspectes mes rellevants de ('entrevista a una treballadora del Programa

d'Educació Compensatoria d'Osona.

ORÍGENS I PROPOSTA DE FUSIÓ

• La fiisió és una mesura drástica que s'ha de prendre davant la situació social de la

immigració, pero el seu balanc és positiu.

"A veure una poblado tancada, entre cometes, amb un tant per cent important

religiosa, la poblado. Tu que de Vany 90-92 van..., comendn a arribar pum!, pumí,

gent aquí. O s'actúa d'una manera drástica com es va fer o la cosa no sé com

estaríem. Per tant jo pensó que la primera mesura de que es fusionessin, i que

malgrat sortís al diari que els vigatans no escolaritzarien a les escoles, jo pensó

que és donar una, a veure provocar una situació d 'integrado. Per tant és positiu, si

t 'ho mires des d 'aquest aspeóte " (p. 23)

REPERCUSSIONS DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT

• Abans de la preinscripció es necessiten els processos:

- Explicar a les famílies immigrants el perqué de la distribució deis nens

- Els centres teñen que saber quines places poden garantir i oferir per mantenir

l'equiHbri entre escola concertada i pública.

"...abans de la preinscripció del maig, els centres sápiguen quines places poden

oferir i garantir I'equilibr i entre concertada i pública" (p.l)

"Ciar, penseu que si nofem tot aquest procés qué passa? Que des de I'escola

concertada com que teñen moka demanda oferirien totes les places (ais nens

autóctons). Quéfem? Dones que almenys estem anivellant" (p.2)

• Hi ha un major percentatge de nens immigrants per aula front a la resta de ciutats

catalanes

"És molt mes elevat que a la resta de Catalunya, estem parlant de 4 a Barcelona

i tal i aquí ens movem amb 6. Aquest any si contem que només tenim 9 escoles, ja

podem pensar que de 7 a 8 no baixem, places de reserva " (p. 2)

• No hi ha control total deis nens immigrants que van a ser escolaritzats. Ja que no es

conta en el cens les famílies nouvingudes.
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"Per exemple, ara en aquests, moments sabem els 72 que tenimper l'any que ve,

pero sempre deixem un mar ge per les que ens arribaran i ens portaran algún nen de

P3. Per tant la inspecció quéfará, dirá 'bé 7 els tenim segurs, per tant ampliarem a

2pels quepuguin arribar" (p.2)

S'intenta que els germans estiguin a un mateix col-legi i també es mira la proximitat

al domicili

".Ivalorem que hi hagin germans al centre si n 'hi haguessin,... primer intentem

que els germans estiguin en un centre. Si el nenpetit está en una concertada i el que

ara ve..., dones intentem posar-lo allá i també mirem la proximitat al domicili"

(P-3)

Problema del transport escolar

"Malgrat tot es veu que a Vic les escoles están escampades, per tant el tema

transport és a l'abast del dia. Hem defer sempre moltes trifulgues en el transport i

aqüestes coses"(p.3)

"(...)diuen 'si a mi emfas anar allá...' (...) 'Pero les mares d'aquí teñen la majoria

cotxe, hi poden anar amb el cotxe, nosaltres no en tenim ni possibilitat d'anar-hi

perqué el marit marxa a les 6 del mati, a mi m'has d'oferir un transport'. 'jo nopuc

aguantar aquesta situado, a mi m'han fetpagar tants diners i... nopodem acabar'

"(p.U)

" (...) la qüestió económica deis transports, i aixó a mi no em Higa. Ciar anem

desplacant pero estem fent pagar a uns pares un import bastant car de

I 'escolarització deis seus filis " (p. 22)

Al no haver mes escoles augmenta la ratio, vía autorització de Delegado, fins un

10% per poder acollir tots els nens immigrants

"Per exemple les rátios augmenten, en aquests moments están augmentant

rátios a primaria Déu ni do... " (p.3)

"Espot arribar fins a un 10%" (p.4)

"De 30 son 3 mes, ens passem. Llavors via delegada hi ha un augment de rátio,

és ciar perqué no hi ha mes lloc, no hi ha mes escola. Llavors el director envia un

fax al centre i nosaltres fem la incorporado " (p.4)

No totes les escoles accepten de bon gust la distribució de Talumnat

"Hi ha totes aquelles pero s'accepta" (p.19)
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Hi ha un desequilibri en el percentatge cTalumnat immigrant entre les diferents

escoles de Secundaria, independentment de si son concertades o publiques, com per

exemple a Sta. Caterina i el Montseny. Els mateixos immigrants volen evitar la

concentració. El primer criteri de selecció d'una escola és la proximitat al domicili

pero la segona evitar la concentració.

"Santa Caterina. Aquí hi ha un desequilibri total. I el Montseny exactament

igual. (..,)una és concertada i l'altra és pública" (...) "Situado" (...) "Es ciar!.

Mirafins ara... mira, nanos de secundaria , que Valtre dia vaigparlar amb un, i em

deia 'saps Carme on vise ara?' 'Sí, m 'han dit que vius a les cases barates' 'No, ara

no es diu les cases barates, es diu les cases morates!'. Totes les cases ocupades per

castellano parlants, en I'época de la immigració castellana, están ocupades per

marroquins. Qué vol el pare marroquí? 'Per qué m 'heu de fer anar a una escola

lluny si en tinc una al costat? Si és la del barril' " (pp. 20-21)

"Quan ve una familia..., ens demanen l'escola Montseny les famílies de les

cases barates, aqüestes que diem, el quadrat aqueli Pero quan tu li proposes a una

familia que viu a Anselm Clavé o Virrei Aviles, la zona aquella, dius tantpots anar,

tanta distancia tens, I 'escola está aquí, aquí tens Salarien i aquí tens el Montseny,

estás a la meitat i et dirá "Coi! Pero per qué, no sé qué? 'Demasiados moros'. Ells

mateixos" (p.21)

Els immigrants teñen problemes per pagar la quota mensual de les escoles

concertades

"Quota económica. Que tots els centres es posessin d'acord, les concertades

diguessin dones bé, si ens ve un nen amb necessitats educatives especiáis, amb

aquesta situado i sabem que quan arriben están fumuts de peles i no sé qué no sé

quantes, els farem pagar mil pessetes cada mes, no sé, a veure si m 'entens. I que

llavors no tinguem la sorpresa aquella de que ens arriba un dia ve una more i diu

"escolta, mira qué m 'hanfet, m 'has d'ajudar per poder parlar amb la directora que

jo no puc pagar, que pagaré aquest mes pero el mes que ve no ". (p. 23)

En un primer moment els immigrants demanen una escola pública per qüestions

económiques i religioses, pero una vegada han passat un curs escolar per I'escola

concertada ja no volen mancar, (p.9)
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SOBRE L'IMPACTE DE LA FUSIÓ EN LA VIDA DE LES ESCOLES

• No es fa un seguiment ais nens de P3 per part de la Comissió, el fa la mateixa

mestra, ni tampoc un tractament educatiu diferenciat. L'éxit escolar del nen depén

de T actitud del mestre

"... em van trucar d'una escola 'Escolta és que m'ha arribat un nen de P3 i no sé

qué'. 'Bé, i qué passa?'. lI quin material li dono?*. 'El que fas servir a Paula, el

mateix"(p.ll)

"(...) ens neguem a fer un seguiment a un nen de P3. A veure la mestra a un nen

de P3 ha de fer el mateix procés, idéntic que quan arriba un nen d'allá on siguí"

(p.12)

"...passa per la gesticulado, la mirada, el somriure, per tot, per vine que eí

poso l'abric, aixó és l'abric. 'Veus aixd Ibrajim, aixd és l'abric' I cada dia anar

donant informado; pero aixd costa. Es pensen que hi ha una solució mágica i és la

persona, no és res mes, és I 'actitud i s 'ha acabat. I el 90% d'aquest treballper a mi

és I 'actitud" (p. 12)

• Incorporado tardaría sois s'entén a partir de 3r (ler de cicle mitjá)

"El Departament diu que és d'incorporado tardana aquell alumne que s'ha

incorporat a primer de cicle mitjá, per tant aquí pensem que el nen ha estat

escolaritzat una any o dos ipodem comencar a fer. P4 i P5 normalment al Marroc

no están ni escolaritzats, no hi van perqué comencen a 7 anys, per tantfem que és

un nen que entenem que entra dins el procés normal" (p. 3)

L'ACCÉS A SECUNDARIA I AL MÓN DEL TREBALL. ALGUNS ELEMENTS

PREOCUPANTS

• A les escoles de Vic es respecta l'edat per incorporar el nen al curs escolar front a

altres ciutats com per exemple Badalona, on poden arribar a baixar a l'alumne fins a

dos cursos, i aixó pot provocar absentisme, sobretot amb les noies perqué volen

acabar aviat ja que ais dotze anys entenen que ja ha fínalitzat el seu procés

educatiu. Per ais nois l'absentisme es degut a la incorporado al món del treball.

"Després de la prova que hem fet tenim com a criteri respectar I 'edat. Hi ha

llocs, per exemple a Badalona, llocs que baixenfins a dos cursos. Nosaltres pensem

que després d'haver vist les perspectives que porten les famílies, baixar a un nen



Annex 19.5

tants cursos estem promovent una situado d'absentisme, sobretot amb les noies,

perqué volen acabar aviat, perqué ais 12 anys per ells ja están. I amb els nois

perqué hi ha una demanda específica de la familia que et diu que ells venen aquí i

volen que el seufill entri a treballar " (p. 3)

L'any 2001 s'ha fet un estudi sobre tots els alumnes que presenten absentisme:

matriculáis i no matriculáis.

S'intenta canviar la mentalitat del professorat per a qué s'adeqüe a la nova realitat

escolar

"Aquest any hemfet un estudi de tots els alumnes que presenten absentisme, que

ja no han fet ni la matrícula, que han comencat i no hi ha tornat. Jo aquí diña,

suposo que la Marilenja us ho ha explicat, que hi ha una qüestió de familia, una

qüestió del nano i una qüestió de centre.f...) Hi ha poca gent que entén que encara

están treballant no amb la societat que tenia fa 10 anys, i que els seus alumnes son

diferents. I com que no entén que té allá dintre, és incapag de canviar la seva

metodología: I llavors en una classe amb tanta diversitat o es canvia la manera de

fer o malament" (pp.13-14)

La comprensió és un factor que influeix en l'absentisme

" (...)aquests nanos quan arriben gaire tard o quan han comencat a l'últim curs

de primaria... quin problema tenim? El nivell comunicatiu Vassokixen molt

facilment i el nivell de Cicle Inicial, jo diría Cicle Mitjá és fácil. Quin problema

tenim? Quan entrem amb un vocabulari específic, en I 'área d'experimentáis, física i

química per exemple, que no entenen de res el que estem fent i aquí hi ha el procés

que s 'aturen. És a dir un nen que normalment anava bé quan comencem a fer

química i física a I'ESO aquest nano no se'n surt (.,.)Clar aixó jo dic que els

d'aquí ho hem anat mamant des de petits, a ells el hi ve de nou, malgrat que de

vegades puguis dir "espera 't que t 'ho faré traduir i llavors a veure si ho entenen,

no?" Jfem una grafía amb árab o el que siguiper la companya i ens ojuda. Costa

entendre aquests conceptes " (pp. 16-17)

Els Programes de Garantía Social teñen molt d'éxit en la formació deis nens.

"(...) hi ha nanos que elsportem amb un PGS o el que sigui, i allá son la mar de

felicos. i al centre s'han (rebotat?) de tothom, m'entens. Bé al centres s'han

barallat amb els professors, els han expulsat o el que sigui. 1 els porten en un PGS a

ferfusteria i diuen 'quin nano!" Dones allá ha tingut un éxit" (p.17)
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• Pero hi ha nens immigrants de 18 anys que troben l'obstacle de la legalització per

participar en aquestos Programes de Garantia Social

" (...) Sabeu que els nens que van a programes de garantia social o PTT o

Escoles Treball, mentre no teñen 18 anys no passa res perqué van amb el document

del pare, pero si no teñen la legalització aquí tenim problemes " (p.18)

REPERCUSSIONS EN LA INTEGRACIÓ DE COLLECTIUS CULTURALS

DIFERENTS. LA CONVIVENCIA DE CULTURES EN LA CIUTAT. CANVIS

EN LES DARRERES MIGRACIONS

Diferencies lingüístiques dintre de la familia: els pares parlen castellá i els filis

aprenen el cátala

"(...)hi ha pares aquí que han deixat la familia 10 anys i hi va cada estiu, pero

que fa 10 anys que és aquí. Llavors sí que parla castellá. 1 és curios perqué mai

parlen cátala, aprenen el castellá els pares. Es una dada a teñir en compte perqué

llavors els seus filis aquí aprenen cátala" (p.6)

Ajuda entre immigrants

"Jo pensó que aquí amb aqüestes famílies hafet moltafeina la gent quefa temps

que és aquí, uns amb els altres es van explicant les coses, hi ha un ajut. Hi ha una

feina, entre ells, pensó que positiva, de que... 'no pateixis que ja te'n sortirás,

primer has de...' (,..)De suport, sí. Vull dir que la cosa va així" (p. 7)

El % que es trau per fer la ratio fa referencia sois ais immigrants marroquins perqué

son els mes representatius

"Llavors sempre posem per exemple total de I'aula, poso 32 nens, barra 11.

Com que a la Comissió hi ha representáis, gent de la pública i de la privada, aquest

11 sempre nomésfa referencia ais marroquins, és que nofa referencia a cap mes.

També ens ho hemplantejat, a veure... els sud-americans... Pero en aquest moment

com que el grup és molt petit no ho posem, o sigui la barra nomésfa referencia a

alumnes marroquins. I aquests tants per cents que us dic només fan referencia a

alumnat marroquí, o sigui amb aquest nombre, amb el grup total hi haurá nanos

sud-americans" (p.8)
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Es dona una nova problemática amb la nova incorporado d'immigrants Sud-

americans. La Comissió deuria reconsiderar la política d'inserció ja que aquestos

parlen castellá i es pot donar Penteniment entre les dos cultures

"(...)aquest any comencen a entrar moltes famílies sud-americanes i.haurem de

reconsiderar, jo pensó des de la Comissió, que és la proposta del proper dia, a

veure quéfem amb aquesta gent, perqué segons les ítems de Departament, com que

parlen la llengua castellana... " (p.8)

Es dona una nova immigració i per tant un altre repte educatiu

"(...)hi ha uns 340 senegalesos aquí a Vic, nois de vint-i- pico anys, que jo

pensó que aquests serán d'aquí cinc anys la nova poblado que tindrem " (p.8)

"(...)van arribar com un grup de notes de Ghana, Senegal, Gámbia i per tant

aquesta gent s'aniran ajuntant i jo pensó que d'aquí uns 5 anys tindrem una nova

poblado que será la negreta, de senegalesos" (p.8)

Hi ha dos mesquites diferenciades, sense relació entre elles. La de St. Pere que perd

parroquians i la de St. Francesc que té mes adeptes pero que és mes tancada i no

col-labora en la incorporado del coHectiu immigrant a la poblado catalana

"Es veu que hi ha dues mesquites i amb dues corrents, una mes árab i I'altre

l'espanyola diguéssim, la granadina (...) La del carrer St. Francesc és mes tancada

és mes..., jo diría, pagesa. A veure mes adient a la manera de, a la tradició de la

gent que ens venen a veure. Per tant teñen molts mes parroquians al C. St. Francesc

que al C. St. Pere (...) Moltpoca cosafan, molí poca cosa.... haurien de col-laboran.

en la normalització d'aquí. Si ells volen... Per exemple un dia els vam dir, amb en

Gadul li vam dir 'escolta tu els hi has de dir que les nenes no poden abandonar

perqué fixa't llavors amb quina situado ens trobem, no teñen cap certifwat

d'estudis, només serveixenper anar aferfeines. Escolta l'Alcorá no diu que la noia

no pugui estar...' 'Tens tota la rao'. Pero com que tenim tant poca parroquia fem

molt poca feina. En tot cas hauries de parlar amb I'(¡mam?) del St. Francesc i

I'(Imam?) del C. St. Francesc no és la persona, pensó,... és una persona que bé,

costa molt de poder-hi col-laborar" (p.10)

Hi ha a P3 reticencia per treure els nens de casa ja que al seu país fins ais 7 anys no

es dona l'escolarització
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"Amb les famílies reticéncies a treure el nen de casa que és molt petit, que al

seu país no hi van i que aquí dones no teñen perqué anar-hi. I els expliquem els

avantatges de que comenci a P3 o que comenci a Ir. Ciar el nen a Ir dominará

I 'idioma i per tañí será un nen com els altres i seguirá igual Si comenca a primer

haurem de fer un aprenentatge específic de llengua" (p.Il)

EL PAPER DELS RECURSOS MUNICIPALS

• La Comissió d'escolarització passa una prova per marcar les competéncies i el nivell

educatiu del nen.

"...estem l'intérpret i jo, tenim unes proves també, instrumentáis, només fem

referencia ais instrumentáis, bé a matemátiques i llengua" (p.3)

"Bé dones d'entrada el dia que fan sumes o fan restes ja en pot fer perqué els hi

diu allá que ja pot comencar, que está aquí. Potser li costa, li falta dividir en

decimals, dones bé aixó és un aprenentatge ja immediatament a fer perqué si

divideix ha de fer unpas mes. Per tant els estem marcant una mica d'on... en quin

moment están, de competéncies" (p.4)

• Informen a les támílies magrebines de la matriculació

"...nosaltres els escrivim una carta amb llengua árab i catalana de que han de

venir a veure'ns perqué hem de matricular el nen a I'escola, en aquest moment"

(P-5)

• A Vic es fan cursets de llengua catalana per a les mares immigrants ja que aqüestes

provenen d'un mitjá rural, están poc integrades i han d'anar a comprar,...

"A veure les famílies que tenim aquí Vic venen la majoria de la zona de Nador

(...) Marxen d'un mitjá rural total per integrarse a un lloc de ciutat, i que a les

mares els hi costa mes (...) aprofitem també quanfem aquesta entrevista en oferir a

la mare unes classes de ¡lengua, unes classes per poder anar a comprar, per poder-

se..." (p.6)
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Annex 20.1: Vic. Ubicació d'escoles abans de la fusió.



• ESCOLES PRIVADES CONCERTADES

• ESCOLES PUBLIQUES

LA FUSIÓ D'ESCOLES A VIC

GRUP DE RECERCA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE VIC

ANNEX 20.1

VIC: UBÍCACIO D'ESCOLES

ABANS DE LA FUSIÓ
500

DESEMBRE 2001 E 1/20000
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Annex 20.2: Vic. Ubicació d'escoles després de la fusió.



• ESCOLES PR1VADES CONCERTADES

• ESCOLES PUBLIQUES

LA FUSIÓ D'ESCOLES A VIC

GRUP DE RECERCA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE VIC

ANNEX 20.2

1 ; 500

VIC: UBICACIO D'ESCOLES
DESPRÉS DE LA FUSIÓ

DESCUBRE 2001 E 1/20000



625

Annex 20.3: Vic. Zones escolars de primaria i seccions censáis.



( • ) 'ffflCOJEff PQHLIQLI

LJMIT 2ONES ESCOLARS DE PRIMAR»
DE CENTRES POBLICS (2000)*

LÍMIT BARRÍ

ÜMIT SECCIÓ CENSAL

SECCIÓ CENSAL
AMB IGUAL COMPOSIClO SOCIOECONÓMICA (1996)

a) Concentrado de pobloció
amb estudia secundaria per sota de la mrtjona

b) Concentrado de pobloció
en el sector obrer per sobre de la mitjono

(•) Per a les Escoles Privades Concertajes
no hi ha delimitado de zona

1 CENTRE VIC

2 GURB

3 STA. CLARA VBUA)

4 CAPUTXINS

5 ADOBARIES

6 LA CALLA

7 SANT PERE

8 CAN ROBERT

g EL REMEI

10 PLA DE L-ESTADI

11 SANTJAUME

12 HORTA VERMELLA

13 SANTA ANNA

14 PLACA D'OSONA

15 SERRA DE SANTFERM

16 EL SUCRE

17 TORRE DELS FRARES

18 CASTELL D'EN PLANES

19 ZONA ESPORTIVA

20 LA GUIXA (SENTFORES)

21 POLlGON MAS BEULO

22 PARC D'ACT. ECONÓMIQUES

23 POLlGON IND. MALLOLES

24 CALLDETENES

LA FUSIÓ D'ESCOLES A VIC
GRUP DE RECERCA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE VIC

ANNEX 20.3
VIC: ZONES ESCOLARS DE PRIMARIA

I SECCIONS CENSALS

OCSEMBRE 2001 £ 1/2OOOO
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Annex 20.4: Vic. Ubicació escoles 2001 i seccions censáis.



• ESCOLES PWVADES CONCERTADES

• ESCOLES PUBLIQUES

r • / / ,

ÜMIT BARRÍ

ÜMIT SECCIÓ CENSAL

SECCIó CENSAL
AMB IGUAL COMPOSICIÓ SOCIOECONÓMICA (1996)

o) Concentrado de pobloció
cmb estudis secundarte per sota de lo mitjana

b) Concentrado de pobloció
en el sector obrer per sobre de la mitjana

1 CENTRE VIC

2 OURB

3 STA. CLARA VEULA

4 CAPUTXiNS

5 ADOBARIES

6 LA CALLA

7 SANT PERE

8 CAN ROBERT

9 ELREMEI

10 PLA DE L'ESTADI

11 SANTJAUME

12 HORTA VERMELLA

13 SANTA ANNA

14 PLACA D'OSONA

15 SERRA DE SANTFERM

16 EL SUCRE

17 TORRE DELS FRARES

18 CASTELL D'EN PLANES

19 ZONA ESPORTIVA

20 LA GUIXA (SENTFORES)

21 POLlGON MAS BEULÓ

22 PARC D'ACT. ECONÓMIQUES

23 POLlGON IND. MALLOLES

2 4 CALLDETENES

FUSIÓ D'ESCOLES A VIC

GRUP DE RECERCA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE VIC

ANNEX 20.4

VIC: UBICACIC ESCOLES 20O1

I SECCIONS CENSALS

OESEMBRE 2001 E 1/20000
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Annex 21.1: Nombre d'infants autoctons i immigrants d'educació

infantil escolaritzats a les escoles publiques i privades concertades

de la ciutat de Vic durant,els anys del procés de fusió.
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Annex 21.1: Nombre d'infants autóctons i immigrants d'educació infantil escolaritzats

a les escoles publiques i privades concertades de la ciutat de Vic durant els anys del

procés de fusió.

Curs 1997-1998
Autóctons Infantil

|lmmigrants infantil |

Cure 1999-2000
Autóctons Infantil

Immigrants Infantil

Curs 2001-2002
Autóctons Infantil

Immiqrants infantil

Total

Total

I

pota!

I

[[Pública
1010||

II

53[|

II

||Pública
964[|

H

135||

II

][Pública
984||

II

174||

H

llConcertada ]
376||

37%||

4111
77%||

634|
63%|

I
12|

29%|

llConcertada |
377||

39%||

64||
47%||

587|
61 %|

71
53%

llConcertada
402||

41%||

80||
46%||

582|
59%|

94]
54%j
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Annex 21.2: Nombre d'infants autóctons i immigrants d'educació

primaria escolaritzats a les escoles publiques i privades

concertades de la ciutat de Vic durant els anys del procés de fiisió.

•?
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Annex 21.2: Nombre d'infants autóctons i immigrants d'educació primaria escolaritzats

a les escoles publiques i privades concertades de la ciutat de Vic durant els anys del

procés de fiisió.

Cure 1997-1998
[Autóctons Primaria Total

llmmigrants Primaria ||

Cure 1999-2000
/\utóctons Primaria jjfotal

llmmigrants Primaria ||

Cure 2001-2002
Autóctons Primaria ||Total

I
I

llmmiqrants Primaria ||

I
I

HPública
2044||

H

164||

II

||Pública
2010H

II

221H

II

||Pública
2060|j

H

28911

II

IJConcertada |
731||

36%H

158H
96%||

1313|
64%1

1
6|

4%|

J[Concertada
724H

36%||

144||
65%j|

1286|
64%j

77|
35%

llConcertada J
774||

38%||

159||
55%[L

1286|
62%|

130|
45%|
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Annex 22: Qüestionaris ais mestres. Curs 1999-2000 i 2001-2002.
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Annex. 22. Qüestionari ais mestres.

Diferents membres del Grup de Recerca Educativa de la Facultat d'Educació de la

Universitat de Vic1 estem realitzant una investigació sobre "La fusió de les escoles

publiques a Vic. Análisi d'una proposta de política educativa per a respondre al repte de

1'educado intercultural en Pámbit municipal"

La fmalitat básica de la recerca és estudiar els diversos components que afecten la fusió

de les escoles. Per assoiir aquest objectiu és important coneixer qué pensen les diferents

persones que están vivint aquest procés.

El qüestionari que es presenta a continuació voí recollir la veu de les mestres i els

mestres de les escoles objecte del procés de fusió. Demanem, per tant, la teva

col.laboració.

L'enquesta és anónima. Únicament s'ha d'indicar Pescóla i la data de realització del

qüestionari. :

1 El grup que realitza aquesta investigació está format per: Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Cristina
Jurado, Xavier Rambla, Nuria Simó, Antoni Tort i Rosa Valcárcel.



Annex 22.2

Aquest qüestionari inclou dos tipus de preguntes : tancades, on has d'indicar el grau
d'acord (de la pregunta 1 a la 26); i obertes on es demana que expressis la teva opinió
sobre el tema (preguntes 27 a la 30)

Escola :
Data de realització del qüestionari:

Pregunta

1 .Veig amb optimisme el procés de fiisió
2.La fusió s'ha viscut com una imposició política
3.La tasca i l'ajut de l'Ajuntament ha estat i és
satisfactori
4.La tasca i l'ajut del Departament
d'Ensenyament ha
estat i és satisfactori
5.La fusió beneficia igual a Tescola pública que
a l'escola
privada
6.La fusió limita el dret a la lliure elecció del
centre per
part deis pares, i aixó és un problema
7.E1 procés, mes que una fusió, ha estat una
absorció
d'una escola per l'altra
8.En el procés els aspectes organitzatius de la
nova escola
han estat molt complicáis
9.Amb la fusió el projecte educatiu s'ha reforcat
i conso-
lidat
10.Amb la fusió el curriculum del centre és mes
intercul-
tural que abans
ll.L'atenció ais infants magribins ha millorat
amb la fu-
sió
12.La fusió afavoreix una millor qualitat de
l'ensenya-
ment
13.En la definició del projecte d'escola i en la
presa de
decisions hi han intervingut els dos claustres en
igualtat
de condicions
14.Entre els mestres no hi ha problemes
15.E1 futur i l'estabilitat de les plantilles no

Total me
nt
d'acord

3'acord In desa-
cord

Totalme
nt
en desa-
cord
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perilla
16.La fusió afavoreix una escolarització mes
integradora
deis dos col.lectius
17.La fusió afavoreix mes la diversitat
18.La fusió despena mes brots de racisme i
xenofobia
19.La fusió afavoreix mes igualtat
2O.Les famílies magribines están mes contentes
amb la
fusió
21.Les famílies autóctones están satisfetes amb
la fusió
22.Els problemes amb les famílies magribines no
sonde
convivencia i relació, sino culturáis
23.Una fusió d'aqüestes característiques és
recomanable
per altres poblacions que es trobin amb les
mateixes
circumstáncies
24.La fusió ha portat mes problemes que no pas
solucions
25.El milíor seria tornar a la situació anterior a la
fusió
26.La premsa ha informat correctament del
procés de
fusió

•

27. La fusió ha estat ben plantejada ? Si no és així, qué penses que s'hauria d'haver fet o
es podría fer encara avui ?
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28. Penses que amb la fusió s'ha resolt definitivament el problema de la concentració
d'infants magribins solament en unes escoles ?

29. Quins factors afavoreixen el procés integrador i quins altres el dificulten ?

30. Qué s'ha perdut i qué s'ha guanyat amb la fusió ?
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Hi ha al tres aspectes que vulguis comentar?
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Annex 23: Buidatge deis qüestionaris ais mestres. Cursos 1999-

2000 i 2000-2001.
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Annex 23: Buidatge qüestionaris deis mestres deis cursos 1999- 2000 i 2000-2001.

Taula 1: Agrupament de les respostes deis mestres de les escoles segons el valor mig de cada

resposta

Han respost el qüestionari: 28. Mostra Total: 56

Curs 1999-2000

Relació de respostes del qüestionari amb una mitjana x>=2,9

BIocl:

Respostes relacionades amb la vivencia del procés de fusió per part deis mestres

Rl . Veig amb optimisme el procés de fusió

R2. La fusió s'ha viscut com una imposició política

Bloc 2:

Respostes relacionades amb els ajuts de les institucions

R3. La tasca i l'ajut de l'Ajuntament ha estat i és satisfactori

Bloc 3:

Respostes relacionades amb la vivencia de la fusió per part de les famílies

R22. Els problemes amb les famílies magribines no son de convivencia i relació, sino culturáis
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Annex 23: Buidatge qüestionaris deis mestres deis cursos 1999- 2000 i 2000-2001.

Bloc 4:

Respostes relacionades amb la vivencia en el treball deis mestres

R23. Una fusió d'aquestes característiques és recomanable per aitres poblacions

que es trobin amb les mateixes circumstáncies

Bloc 5:

Respostes relacionades amb el plantejament educatiu com a conseqüéncia de la fusió

R16. La fusió afavoreix una escolarització mes integradora deis dos coMectius

Relació de respostes del qüestionari amb una mitjana 2,9<x>=2 (Diferents posicions)

(Correspondencia; 4 i 3 — Acord; 1 i 2=Desacord)

BIocl:

Respostes relacionades amb la vivencia del procés de fusió per part deis mestres

R24. La fusió ha portat mes problemes que no pas solucions
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Annex 23: Buidatge qüestionaris deis mestres deis cursos 1999- 2000 i 2000-2001.

La tasca i l'ajut del Departament d'Ensenyament ha estat i és satisfactori

R4. (A:6/D:19/NC:3)

Bloc 3:

Respostes relacionades amb la vivencia de la fusió per part de les famílies

La fusió limita el dret a la lüure elecció del centre per part deis pares, i és un problema

R6. (A=13/D=14/NC=1)

R20. Les famílies magribines están mes contentes amb la fusió (A:5/D:13/NC:9)

R21. Les famílies autóctones están satisfetes amb la fusió (A: 7/D:17 /NC: 3)

Bloc 4:

Respostes relacionades amb la vivencia en el treball deis mestres

R7. El procés, mes que una fusió, ha estat una absorció d'una escola per Taltra (A:9/D:19)

R13. En la definició del projecte d'escola i en la presa de decisions hi han intervingut

els dos claustres en igualtat de condicions

R29/14

ant. La fusió ha generat problemes entre els mestres de les dues escoles

R8. En el procés els aspectes organitzatius de la nova escola han estat molt complicats
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(A:16/D:10/NC:2)

R15. Elfuturi l'estabilitatdelesplantillesnoperilla(A:16/D:ll/NC: 1)

R25. El miílor seria tornar a la situació anterior a la fusió (A: 5/D: 19/NC: 3)

Bloc 5:

Respostes rclacionades amb el plantejament educatiu com a conseqüéncia de la fusió

R l l . L'atenció ais infants magribins ha millorat amb la fusió (A:17/ D: 9)

R12. La fusió afavoreix una milíor qualitat de Tensenyament (A:12/D:12/NC:3)

R18. La fusió desperta mes brots de racisme i xenofobia (A:3/D:24)"

R19. La fusió afavoreix mes la igualtat (A: 21/ D:6/NC:1)

R9. Amb la fusió el projecte educatiu s'ha reforcat i consolidat(A:12/D:12/NC: 4)

RIO. Amb la fusió el curriculum del centre és mes intercultural que abans (A:14/D:14)

Altres:

5. La fusió beneficia igual a l'escola pública que a l'escola privada (A:6/D:19/NC:3)

26. La premsa ha informat correctament del procés de fusió (A:8/D:14/NC:5)
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Taula 2:Agrupament de les respostes deis mestres de les escoles segons el valor mig de cada

resposta

Han respost el qüestionari: 19. Mostra Total: 56

Curs 2000-2001

Relació de respostes del qüestionari amb una mitjana x>=2,9

Bloc 1:

Respostes relacionades amb la vivencia del procés de fusió per part deis mestres

Rl. Veig amb optimisme el procés de fusió

R2. La fusió s1 ha viscut com.una imposició política „

Bloc 2:

Respostes relacionades amb els ajuts de les institucions

R3. La tasca i l'ajut de l'Ajuntament ha estat i és satisfactori

R4. La tasca i Pajut del Departament d'Ensenyament ha estat i és satisfactori
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Bloc 3:

Respostes relacionades amb la vivencia de la fusió per part de les famflies

Els problemes amb les famílies magribines no son de convivencia i relació, sino

R22. culturáis

Bloc 4:

Respostes relacionades amb la vivencia en el treball deis mestres

R8. En el procés els aspectes organitzatius de la nova escola han estat molt complicáis

R15. El futur i l'estabilitat de les plantilles no perilla

R23. Una fusió d'aquestes característiques és recomanable per altres poblacions

que es trobin amb les mateixes circumstáncies

Bloc 5:

Respostes relacionades amb el plantejament educatiu com a conseqüéncia de la fusió

R9. Amb la fusió el projecte educatiu s'ha reforcat i consolidat

RIO. Amb la ñisió el curriculum del centre és mes intercultural que abans

R16. La fusió afavoreix una escolarització mes integradora deis dos coHectius

El rendiment escolar deis infants autóctons és mes elevat que els deis infants

R28. magrebins
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R30. La fusió afavoreix mes la convivencia

Relació de respostes del qüestionari amb una mitjana 2,9<x>=2 (Diferents posicions)

(Correspondencia; 4 i 3 = Acord; 1 i 2=Desacord)

Bloc 1:

Respostes relacionades amb la vivencia del procés de fusió per part deis mestres

R24. La fusió ha portal mes problemes que no pas solucions :

Bloc 3:

Respostes relacionades amb la vivencia de la fusió per part de les famílies

La fusió Umita el dret a la Iliure elecció del centre per part deis pares, i és un problema

R6. (A=4/D=11/NC=3)

R20. Les famílies magribines están mes contentes amb la fusió (A: 11/D:4/NC:4)

R21. Les famílies autóctones están satisfetes amb la fusió (A: 8/D: /NC: 2)

Amb la fusió ha augmentat el grau de participació de íes famílies autóctones

R31. (A:4/D:14/NC:1)

R32. Amb ia fusió ha augmentat el grau de participació de les famílies magribines
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(A:3/D:16)

Bloc 4:

Respostcs relacionades amb la vivencia en el treball deis mestres

R7. El procés, mes que una fiisió, ha estat una absorció d'una escola per l'altra (A:10/D;9)

En la definició del projecte d'escola i en la presa de decisions hi han intervingut (A:

R13. 11/D:8)

els dos claustres en igualtat de condicions

R29/14

ant. Entre els mestres no hi ha problemes (A: 11/D:8)

Bloc 5:

Respostes relacionades amb el plantejament educatiu com a conseqüéncia de la fusió

R l l . L'atenció ais infants magribins ha millorat amb la fusió (A: 14/ D: 5)

R12. La fusió afavoreix una milíor qualitat de l'ensenyament (A:12/D: 7)

R18. La fusió desperta mes brots de racisme i xenofobia (A:4/D:15)

R19. La fusió afavoreix mes la igualtat (A: 14/ D:4/NC:1)

R27. Actualment hi ha mes fracás escolar que abans de la fusió (A:4/D:15)
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Altres:

5.

26. La ftisió beneficia igual a l'escola pública que a l'escola privada (A:7/D:10/NC:l)

La premsa ha informat correctament del procés de fusió (A: 11/D:8)

Relació de respostes del qüestionari amb una mitjana x<2 (Desacord)

Bloc 1:

Respostes relacionades amb la vivencia del procés de fusió per part deis mestres

R25. El millor seria tornar a la situado anterior a la fusió
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