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Eixos d'identificació deis joves d'origen immigrat
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> Identitat, racisme i violencia. Les relacions interétniques en un instituí cátala (Caries
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> Joves adolescents i escolaritat obligatoria: sis contra-arguments i una coda (Xavier
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> La realitat de la immigració en l'ámbit educatiu: interculturalitat i multiculturalitat a
les escoles del Camp de Tarragona (Ignasi Brunet, Ángel Belzunegui, Inma Pastor.
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> L'educació de l'alumnat immigrant (Ma José Montón. EAP de Terrassa)
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Joves adolescents i escolaritat obligatoria:

sis contra-arguments i una coda

Xavier Bonal, Miquel Ángel Alegre, Isaac González, Diego Herrera, Marta

Rovira i Enríe Saurí, Universitat Autónoma de Barcelona

En els temps que corren topem massa sovint amb interpretacions múltiples

sobre el fracás escolar. L'extensió de 1'escolarització obligatoria fins els setze

anys, la constant arribada d'immigrants a les escoles i instituís de Catalunya, la

creixent violencia juvenil a les aules, la desaparició deis valors tradicionals de la

"familia", son, a tall d'exemple, alguns deis factors que son assenyalats des de

fonts diverses (i sovint de validesa qüestionable) com a causes principáis de la

disrupció i fracás deis joves adolescents. Aqüestes intepretacions, facilitades en

bona mesura per algunes tendéncies mediátiques obsessionades amb la

demonització de la joventut, proporcionen lectures simples i simplistes de les

posicions escolare deis joves. Redueixen els matisos i la complexitat de les

relacions socials a interpretacions de "blanc o negre" alhora que cerquen causes

úniques per a explicar els problemes socials. Son interpretacions, pero, que

acompleixen una clara funció social: la d'oferir respostes a interrogants que

inquieten socialment, no només ais 'experts' de les ciéncies de l'educació, sino a

la ciutadania en general, dins la qual s'hi inclouen evidentment pares i mares

d'adolescents i el mateix professorat.

Presentem en les pagines següents un conjunt de reflexions que s'extreuen

d'una recerca realitzada a dos instituís d'ensenyament secundan d'una ciutat

mitjana de Tarea metropolitana de Barcelona els anys 2000 i 2001.1 El treball,

' L'estudi, finan^at per la Fundado Jaume Bofill, porta per titol Els tres eixos de la identitat: classe, genere
i étnia en els espais socials juvenils.



realitzat a partir d'entrevistes a estudiants de segon cicle d'ESO, les seves

famílies i el professorat, es plantejá l'objectiu d'analitzar en profunditat com els

joves adolescents interpreten l'escolaritat obligatoria. El treball tingué en compte

no només els discursos i experiéncies deis joves en l'ámbit escolar, sino també

la seva socialització familiar i llurs experiéncies en l'ámbit del lleure, tots ells

espais centráis en els quals es contrueixen les identitats deis adolescents.

D'aquesta manera, a partir de l'análisi de les interaccions entre els actors socials

que intervenen com a agents significatius en la construcció de la identitat juvenil,

deis moviments deis joves entrevistats en els espais de l'escola, la familia i el

temps lliure i de les seves posicions socials (en base a l'origen de classe, el

genere i l'étnia), el treball interpreta la diversitat de formes "d'apropiació escolar"

deis joves (importancia que atorguen a 1'escolarització, percepció del seu

rendimient, expectatives educatives, relació amb el professorat, etc.).

Aquest text está basat en les conclusions d'aquest estudi. Presentem primer sis

arguments que es deriven de la nostra recerca i que qüestionen, matisen o

s'allunyen de les interpretacions hegemóniques sobre les causes del fracas

escolar deis adolescents. Aquests arguments donen pas a una coda final on es

plantegen possibles implicacions per a la intervenció educativa.

La individualització del fracas escolar: el sentit de radscripció familiar

En Pactualitat, pedagogs, sociólegs, i en general les persones que pensen sobre

el funcionament del sistema escolar i les seves mancances, coincideixen a

destacar la importancia del paper de la familia en el tipus de pas que l'alumne fa

per l'escola. Potser les tres tesis mes emprades per explicar el fracas escolar

deis alumnes en funció de la familia de la qual provenen son: la pertinenga a un

nucli familiar emmarcable dins de la categoría "famílíes desestructurades", la

referencia a la pérdua d'autoritat parental, o la manca d'interés de les famílies

per l'escola i per l'educació deis seus filis.



A partir del nostre estudi ens atrevim a assegurar que sí, que efectivament el

tipus de vivéncies que els adolescents teñen a les seves famílies condicionen de

forma capdal la seva percepció de l'escola i el seu itinerari escolar. De fet, per dir

aixó no calen gaires investigacions, és quelcom que qualsevol amb un mínim de

sentit comú defensaria. No és una tesi ni original ni arriscada. Ara bé, si la

pregunta a respondre té a veure amb la morfología d'aquesta influencia, la ¡

qüestió es complica. Les tres respostes anteriors son, en aquest sentit, poc

satisfactóries. Parlar de famílies desestructurades, de pérdua d'autoritat paterna
i

o de manca d'interés familiar proporciona elements explicatius que, des del

nostre punt de vista, son ambigus i tendeixen a culpabilitzar les famílies que

provenen de certs estaments socials de la manca d'éxit escolar deis seus filis.

Ens preguntem fins a quin punt no seria possible, posats a buscar, trabar una \

desestructuració familiar a qualsevol alumne a qui se n'hi intenti cercar alguna.

També ens preguntem si, quan es predica la tesi sobre la manca d'interés

familiar, es té en ment el perfil de famílies de classe mitjana que no teñen relació

amb les escoles deis seus filis perqué els adolescents teñen bons resultats

académics. D'altra banda, diferents nivells de respecte a l'autoritat deis pares ¡

poden veure's en diferents perfils d'alumnes, independentment del seu éxit i

academia Els casos deis filis que desprecien explícitament els seus pares i que

teñen actituds d'oberta resistencia escolar destaquen per la seva '

espectacularitat, pero no per ser representatius de la realitat.

En les tres tesis explicatives anteriors hi ha un reducte de veritat; tothom pot :

trabar casos que s'adeqüin perfectament a aqüestes línies argumentáis, i vet

aquí la rao de la seva fortalesa i implantado en l'opinió deis diferents actors

preocupáis en l'educació. Son arguments plausibles, fins i tot verificables. Pero

son arguments que no suporten una falsació qualitativa. No tota la

desestructuració familiar és problemática, ni tota la pérdua d'autoritat paterna, ni

la manca d'interés familiar per l'escola, sino que només ho son aquelles que

correlacionen amb el fracás escolar, correlacions mes fácils de detectar entre els

sectors socials mes desafavorits. Una associació causal que té a veure amb la ¡



morfología social, de fet, acaba esdevenint explicativa del fracás social deis nens

de procedencia obrera i, de retruc, de les "ovelles descarriades" d'altres

estaments. No es té en compte que, peí camí, hem deixat de banda tant els

casos on aquesta correlació no comporta fracás escolar, ni els casos on no es

pot fer aquesta correlació pero on s'hi donen situacions de fracás escolar, si bé

poc espectaculars.

I és que, si bé molts deis alumnes que han estat objecte de la nostra análisi

poden considerar-se com a casos de fracás escolar mes o menys pronunciat,

en pocs d'ells ens atreviríem a classificar les famílies com a "desestructurades", i

en menys casos encara localitzaríem en aquesta "desestructuració" (famílies

monoparentals, per exemple) el factor explicatiu del fracás escolar deis filis.

Certament, seria ingenu negar que la ruptura deis nuclis familiars pot ser un

element traumátíc per a molts adolescents, sobretot en un context sociohistóric

on aqüestes ruptures encara no sabem massa bé com gestionar-les tots plegats,

perqué és un fenomen relativament nou. Difícilment, pero, podem fer afirmacions

mes enllá d'aquesta influencia mes o menys traumática.

Els i les adolescents que hem entrevistat fan forc.a cas ais seus pares, en solen

respectar la seva autoritat, en termes generáis. Aquest respecte pot ser mes o

menys flexible, mes o menys condescendent per ambdues parts, pot deixar o no

espais sense regular, pero és una constant amb excepcions margináis. I els

pares teñen una visió positiva de l'escola, volen que els seus filis hi vagin,

creguin els professors, i hi treguin bones qualificacions. Els pares creuen en

l'escola, i, de fet, els discursos mes crítics solen provenir de les famílies que mes

s'hi aproximen. No és cert que les famílies no hi tinguin interés, en l'escola.

Pero, malgrat tot, hi ha el "reducte de veritat" que fa aqüestes tesis plausibles.

Segons quines adscripcions familiars, sobretot entre els estaments amb menys

capital económic i cultural, tendeixen a correlacionar amb mes casos de fracás

escolar, i aixó és quelcom que fa creíbles les explicacions en clau de



desestructuració familiar, de pérdua d'autoritat i de manca d'interés, malgrat la

manca de profunditat analítica d'aquestes línies argumentatives i, sobretot, el

seu ciar esbiaixament polític, intencionat o no: no és l'estructura que falla, ni les

institucions, sino les unitats familiars. En canvi, a partir del nostre estudi

¡nterpretem que els dos elements clau en relació a Particulado de l'espai familiar

son, l'alteritat familiar respecte a l'escola i la referencialitat de la inserció

socíolaboral familiar. Dos elements que contextualitzen les problemátiques

familiars dins d'una dimensió estructural que les fa entenedores mes enllá de les

particularitats de cada llar.

L'alteritat familiar respecte a l'escota

Per alteritat familiar respecte a ¡'escola volem dir, ni mes ni menys, que alió

important no és que els pares creguin en l'escola, que la reconeguin com a

mecanisme de mobilitat social ascendent i d'inseció sociolaboral deis filis, sino

que realment la sentin com a quelcom seu, espai pertanyent al "nosaltres"

col- lectiu. No és estrany, sota aquest prisma, que siguin precisament les famílies

mes implicades amb l'escola, les que la senten mes seva, les que tinguin

discursos mes crítics i posin de manifest la seva insatisfacció. L'escola i el

sistema educatiu és quelcom sobre el que poden parlar, que poden qüestionar,

fins i tot, i aixó potser és el mes preocupant, del que poden desertar (és a1 dir,

mancar de l'escola pública). Davant els pares que senten l'escola com a seva, hi

ha els pares que senten cap a l'escola i els mestres un respecte distant, gairebé

jerárquic. Veuen l'escola com a una entitat que els hi és aliena. No és estrany,

en aquest sentit, que rriolts pares siguin reticents a anar a reunions amb els

tutors on se'ls digui que els seus filis están desaprofitant la millor oportunitat que

teñen per formar-se i per optimitzar la seva posició social futura, diagnosi amb la

qual, en la majoria de casos, coincideixen.

En les famílies que se senten mes properes a l'escola, les referéncies a l'escola

privada son freqüents. És una alternativa educativa cada cop mes present, i de



fet, en alguns deis nostres casos, la rao d'aquests pares per no dur el fill a la

privada (o concertada) és la manca de recursos económics. Aixó sembla ser

indicatiu d'un procés d'abandonament progressiu de l'escola pública per part

d'un sector de pares que son mes i mes crítics respecte a l'educació i les

companyies que poden teñir els seus filis a l'escola pública, un procés del qual

els propis professors d'escoles publiques de secundaria, en el seu rol de pares,

en son clars exponents. Lógicament, aixó és un peix que es mossega la cua,

perqué quan mes pares (i professors, en tant que pares amb cert nivell de capital

cultural) es decanten per l'escola privada, pitjor és el nivell de l'escola pública,

menor la connexió entre escola i comunitat, i mes reíficada la relació deis pares

respecte l'escola. Un procés perillos que ens allunya de l'escola pública tal i com

es vivia els anys 70 a tants i tants barris, on les escoles i la seva transformado

física i filosófica eren conquestes de les comunitats deis barris, de bona part deis

pares. Una part que, per contagi a la resta de pares, tendía a créixer. Actualment

el procés és l'invers, i l'escola pública corre el risc de convertir-se, mes en la

seva dimensió d'utilitat que en la simbólica, en un recurs assistencial mes que en

un mecanisme igualador de les oportunitats socials de les persones. En la

mesura que aixó és així, mes i mes raonable i lúcida és la deserció deis pares

que passen a la privada.

En aquesta dinámica d'accentuació en la composicio del pares amb una relació

de re'íficació respecte l'escola, hi ha algunes pedagogies que, malgrat la seva

conveniencia política en favor de lloables objectius, poden teñir la conseqüéncia,

mai esperada, d'accentuar la re'íficació familiar (una reíficació familiar que, en el

cas deis filis, pot fácilment derivar en aversió o resistencia mes explícita). No és

l'análisi d'aquests elements l'objectiu d'aquesta investigació, i per tant és

quelcom en el que no toca ara entrar-hi en profunditat, pero no ens podem

resistir aquí a assenyalar alguns elements que poden teñir aquests efectes

perversos. Entre ells, en primer lloc, les pedagogies que semblen deixar en un

segon pía la dimensió instrumental de l'educació, que menystenen la utilitat

práctica i aplicada deis continguts que s'hi transmeten (o almenys així ho poden



interpretar els pares menys identificats amb la dimensió expressiva de l'escola). ¡

En segon lloc, l'ús del cátala com a Mengua vehicular a l'escola dins de

comunitats molt majoritáriament castellanoparlants pot fácilment accentuar el

distanciament entre escola i comunitat; un distanciament que, ho repetim, per

molts pares cristalitza en processos de reíficació, pero que per a molts

adolescents pot configurar-se com a símbol de discriminació social. Amb aixó no

volem qüestionar la necessitat pedagógica d'anar cap a models educatius que ;

s'allunyin de la tradició mnemotécnica del passat, o que la' immersió lingüística '
i

no sigui una política no només legítima, sino amb una evident dimensió

igualadora de les oportunitats de mobilitat social entre comunitats de diversa
i

procedencia, pero oblidar algunes de les conseqüéncies de l'aplicació ¡

d'aquestes polítiques només fa impossible el plantejament de contramesures '

que en neutralitzin els aspectes no desitjats. I

Un darrer element que considerem pertinent destacar en relació al procés de
!

reíficació és el distanciament social que pot estar donant-se entre el professorat i
la comunitat deis alumnes a qui ensenyen. En la mesura que els professors '

i

participen del fenomen de deserció respecte a l'escola pública com a pares, o ,

fins i tot en el cas de professors que provenen de barris on l'escola pública no ¡
i

está immersa en aqüestes dinámiques que venim descrivint, és molt fácil que i

tendeixin a veure els seus alumnes com a membres d'una alteritat social, d'un
i

món que no només no és el seu per un salt generacional. Els seus alumnes

pertanyen a una comunitat on abunda la "desestructuració familiar", el desinterés ¡

per l'escola, i la manca d'autoritat parental. Probablement la unificado deis

itineraris académics entre els 14 i els 16 anys ha accentuat en molts professors ¡

(sobretot aquells que provenen del BUP), famílies i alumnes (aquells que
i

deixaven l'escola ais 16 anys o que tot just estudiaven fins la Formado i
Professional de primer grau) els distanciaments recíprocs, perqué la segregado ¡

anterior de perfils els permetia, a uns i altres, no fer front a les realitats
i

educatives mes distanciades de les seves percepcions i motivacions.



La referencialitat de la inserció sociolaboral familiar

En segon lloc, hem esmentat la referencialitat de la inserció sociolaboral familiar.

Amb aquesta expressió volem referir-nos a la transcendencia que sembla teñir el

referent parental dins de la construcció de 1'imaginari d'expectatives laboráis, i de

retruc académiques, de l'adolescent. Gairebé tots els pares diuen ais seus filis

que es prenguin l'escola seriosament, i gairebé tots prefereixen que estudi'ín a

que treballin. Tots els hi fan fer deures, si bé no tots els hi están igualment a

sobre, pressionant-los. Ens arriscaríem a apuntar, si bé és una tesi que caldria

validar en una investigado amb un treball de camp mes ampli, que la variable

que correlaciona de forma mes directa amb el rendiment deis filis no la trobem

pas en la intensitat amb qué els pares volen que els seus filis estudiín, sino amb

la credibilitat que aquesta voluntat té en la lectura no conscient que en fan els

filis. Així, les famílies on el pare i/o la mare han viscut una situació de mobilitat

social ascendent, és molt mes senzill que els filis creguin en l'escola com a

possibilitadora d'una millora o consolidado de la situació existencia! deis seus

predecessors. No cal que els pares hagin estudiat per a qué aixó sigui així. Si els

pares han millorat a través del seu esforc personal, els filis interpreten que val la

pena invertir en les credencials académiques que, avui per avui, fan possible

repetir l'itinerari parental. Aixó és un axioma que sembla funcionar tant per a nois

com per a noies, independentment de la procedencia. De fet, entre certs sectors

de la població de procedencia magribina, els procedents deis primers fluxos

migratoris (anys 70 i 80), aixó pot donar-se amb certa assidu'ítat, sobretot entre

els nois, perqué els pares teñen en molts casos situacions existencials forga

consolidades i la diferencia comparativa amb la situació de la que venien és

abismal.

En canvi, en les famílies de sectors obrers que podríem considerar

"estabilitzats", és a dir, amb unes condicions existencials mes o menys estables

pero que no es pot dir que hagin viscut un procés de mobilitat social ascendent

(malgrat que hagin millorat les seves condicions materials d'existéncia i que els



sous puguin ser fins i tot considerables, formen part del sector de la classe

obrera que podem considerar de "coll blau"), els filis tendeixen a voler inserir-se

en el mercat laboral de forma rápida, sobretot si poden treure profit de la situado

professional del pare o d'algun familiar (entrar a la mateixa empresa, per

exemple). Els pares volen que el fill vagi a l'escola i millori, pero els filis (mes que

les filies), sobretot si no teñen un bon rendiment escolar, tendeixen a considerar

l'escola com una transició necessária, pero que es vol fer tan curta com es

pugui. Si ais pares ja els hi ha anat prou bé sense l'escola, ¡ l'escola és un espai

distant i re'íficat (per ais filis, fins i tot hostil); quin sentit té fer una incerta inversió

en curriculum academic? És una lógica que localitzem en la majoria deis casos,

sobretot masculins, d'alumnes amb baix rendiment i amb poca capacitat o

disposició a canviar la situació. Té mes pes en la construcció de la lógica de

l'adolescent alió que veu que alió que li diuen. Millor dit: alió que li diuen (les

expectatives académiques que, segons els pares, hauria de teñir) no és que no

es cregui, sino que es relativitza en fundó de la posició (parental) des d'on li

diuen. Des d'un cert punt de vista, la lucidesa deis filis a vegades supera la deis

pares.

Aquesta refació entre la influencia discursiva i influencia práctica es fa evident en

el cas de les figures deis germans grans. Moltes vegades els alumnes volen teñir

un itinerari mimétic al deis germans (o cosins) grans, mes enllá de quina sigui la

prédica que aquests germans grans els facin. Moltes vegades el germá gran que

entra dins del mercat laboral intenta influir, des de la seva major experiencia, per

a qué el germá mes petit continuí estudiant, pero el que veu el germá petit és el

tipus de vida que el germá gran pot fer treballant, el seu poder adquisitiu, el seu

increment d'autonomia. Aquí, la incapacitat de mantenir una relació reTficada des

de dintre a l'escola, és a dir, d'estar-hi sense estar-hi, pot fer que l'adolescent

que opti per itineraris laboráis de rápida inserció que, a curt termini, tinguin el

rendiment esperat, pero que facin difícil a l'adolescent sortir de dinámiques

laboráis precáries. La lucidesa de no estudiar, a mig termini (sobretot quan

s'inicia l'emancipació familiar), pot no ser-ho tant, pero aquesta és una variable
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de l'equació que no sempre está en la lógica subjacent de la ment de

l'adolescent.

Finalment, les famílies on s'han viscut processos que podríem considerar com

de precarització social (inestabilitat laboral deis pares, poca capacitat adquisitva

per treballar en un sector mal remunerat, etc.) son aquelles on, malgrat l'esforg

deis pares per a qué el seu fill funcioni a l'escola, és mes fácil detectar-hi

actituds marcadament antiescolars deis adolescents, una pérdua de sentit en

una escola que no li ofereix res creíble. Paral- lelament, son aquests els casos

on, malgrat que l'adolescent obeeixi mes o menys les normatives familiars (i aquí

hi ha els casos on les actituds son de major desafiament envers l'ordre parental)

la identificado deis menors amb els referents deis seus pares és menor. En

aquests casos, els pares no son un model a seguir, no se'ls admira.

Curiosament, davant la voluntat de distanciar-se identitáriament deis referents

parentals, aquest distanciament no activa estratégies de distanciament

mitjancant inversions académiques per trencar els itineraris sociolaborals deis

pares, sino que el distanciament genera desencantament respecte de les

expectatives parentals envers l'adolescent. Per tant, l'escola no sembla un

itinerari a considerar, malgrat que aquesta desconsiderado els sembla

encaminar indefectiblement cap els itineraris de precarietat existencial deis seus

predecessors.

Una darrera considerado respecte de la temática de la referencialitat parental té

a veure amb la dimensió interclassita de la mateixa. L'excel- léncia escolar en les

famílies amb mes capital económic í/o cultural és alió que es dona per

descomptat en l'imaginari a compartir per pares i filis, hagin viscut o no un

procés de mobilitat social ascendent. Poques coses influeixen tant en l'itinerari

escolar del menor com alió que el seu context referencia! realment espera d'ell (i

l'adverbi reaimeni és especialment pertinent). La mimesi intergeneracional porta

a triomfar a l'escola, com duu ais filis deis obrers de coll blau a considerar la

inserció laboral en l'horitzó de les expectatives a curt termini. Per contra, per a

11



un adolescent que té com a referent parental algú que es guanya bé la vida (en

termes pecuniaris) mitjangant dedicacions il- legáis (tráfic de drogues, etc.) enmig

d'un context de precarietat sociolaboral, sembla lógic que guanyar-se la vida de

la mateixa manera entri dins del seu univers deis possibles.

L'adolescéncia lleurocéntrica

Un altre deis arguments que solen aparéixer en la diagnosi sobre les causes del

mal rendiment academic deis adolescents son els aspéctes relatius amb la seva

vivencia del lleure. Certament, el lleure cada cop té mes presencia a la vida deis

adolescents, i no perqué en tinguin mes, sino perqué creix la intensitat subjectiva

i la cárrega simbólica de les vivéncies relacionades amb el lleure. Els

adolescents son, s'interpreten a ells mateixos, construeixen la seva identitat en

funció del que fan amb el seu lleure. Amb tot, aixó no és quelcom que només

pugui aplicar-se a l'adolescéncia, sino que ens afecta a tots plegats. Tampoc és

quelcom que abans no existís, sino que la particularitat del moment és l'extensió

del que hem anomenat lleurocentrisme entre els diferents estaments socials i

estrats generacionals. A vegades podem caure en el parany d'identificar amb els

adolescents hábits i estils de vida que, de fet, están presents, de forma mes

invisible, menys espectacular, entre tothom. El consumisme, el fetitxisme de la

mercadería, l'hedonisme o la tendencia a la comoditat son aspéctes presents

tant en el micromón deis joves com en el deis adults.

Un ciar exemple d'aquestes falses identificacions és el consum televisiu. La

televisió és percebuda per molts professors i professionals relacionáis amb

l'educació com un deis grans enemics a batre, dimoni catódic que desfá tota la

feina educativa de l'escola. Pero les estadístiques posen de manifest que el

col- lectiu que menys veu la televisió és el de l'adolescéncia. De fet, a les

entrevistes tots els joves diuen veure la televisió, i alguns deis que menys la

veuen son els individus deis col- lectius amb piíjor rendiment escolar, per la

senzilla rao que prefereixen estar al carrer, amb els amics, que tancats a casa
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mirant la televisió. I és que, de fet, mirar la televisió pot considerar-se una

práctica tant o mes present entre joves amb un bon rendiment académic com

entre els que no el teñen.

Ara bé, és cert que hi ha lleures mes allunyats de l'escola que d'altres, si bé no

ens atreviríem a dír quin és el mecanisme causal de condicionament, és a dir, si

una determinada vivencia del Ileure condiciona negativament el rendiment

escolar, o a la inversa. Com tantes coses, possiblement el condicionament és

recíproc i s'han de considerar dinámiques retroalimentades.

Alió que mes condiciona no és qué es fa i qué no es fa en el Ileure, sino la

importancia que té aquest Ileure en el mapa mental deis individus, i si, en funció

d'aquesta importancia, és un Ileure que es puguí compatibilitzar amb el món

escolar. La diferencia clau que divideix els alumnes és si l'adolescéncia, en

relació a la importancia simbólica que se li atribueix al Ileure, és autopercebuda

com un moment vital de tránsit cap a la vida adulta, o bé com una primera etapa

d'un moment existencial que té sentit en ell mateix, el de la joventut, amb uns

estils de vida caracteritzats per la manca de responsabilitats familiars i peí

distanciament respecte de les practiques d'oci familiars. És un estil de vida amb

uns espais propis (la nit), i unes dinámiques particulars, si bé a la nostra cultura,

aquelles conductes própies de la joventut tendeixen a estendre's cap a la resta

de col- lectius. És difícil, com hem dit, compatibilitzar una vivencia de l'oci en tant

que estil de vida juvenil amb ('escola, si mes no en els nois de procedencia mes

humil.

La transcendencia que se li atorga ais moments compartits amb els amics, al

consum, a la nit i a la diversió, certes transgressions i opcions de vida preses per

qui ja es considera subjecte autónom, sovint xoquen amb les reticéncies i

incomprensió familiars i escolars (mes enllá que aqüestes reticéncies i

incomprensions siguin o no justificables), i la inversió escolar difícilment pot

garantir la permanencia o inserció en aquest estil de vida. Els nostres
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adolescents teñen poca capacitat adquisitiva, i ser jove és car. La inversió ,

académica, a la que a mes no se li veu una funcionalitat massa clara, significa

renunciar a coses que teñen molta importancia en la construcció de la seva i

subjectivitat. Possiblement, les característiques d'un mercat laboral dualitzat, on i

gran part de les feines requereixen de poca formació, accentua aquest
i

desinterés per una inversió académica de resultáis incerts, aposta de risc que

comporta fortíssimes renuncies a curt i mig termini. Els codis escolare, a mes, '

s'allunyen, gairebé entren en contradicció flagrant amb els de l'oci i amb els del i

barri, sobretot dins de la classe obrera, des de la importancia que se li atorga a

la duresa en la construcció de la masculinitat adolescent fins al sentit poc ¡'

immediatista deis objectius escolare en front les vivéncies de l'oci; que me quiten

lo bailao, poden pensar molts adolescents (i en cap cas estará millor emprada la

metáfora del ball). .

Aquesta voluntat de ser i d'esdevenir joves no és incompatible amb treballar. i

Treballar assegura poder teñir cotxe, per exemple, sobretot si es viu a casa, amb ¡

els pares, i es disposa deis diners que es poden guanyar amb una feina.

Treballar assegura poder sortir a sopar i gaudir de la nit, fer un salt, potser mes |

quantitatiu que qualitatiu, en el seu ser joves. Treballar no fa cap gracia, pero '

assegura tot aixó. Cal deixar ciar que aquest raonament no és el mateix en els

joves d'altres estaments socials, fins i tot si entren dins de la categoría deis que

entenen la joventut com a estil de vida. Altres joves poden teñir una vivencia '

juvenil lleurocéntrica i compatibilitzar-la amb trajectóries académiques, [

basicament perqué teñen mes capacitat adquisitiva per via familiar (segurament '

els primers joves lleurocentrics foren els joves deis estaments socials mes alts) i

perqué la inversió académica té una dimensió d'utilitat molt mes clara i evident. 1

és que els diferents codis i normatives de funcionament deis espais es poden
i

encaixar, en gran mesura, en fundó de que els individus vegin la necessitat i la •

utilitat d'encaixar-los. •
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Altres vivéncies del lleure: lleure familiar, institucionalitzat o infantilitzat.

Amb tot, la gran majoria deis adolescents no entrañen de forma inequívoca en la

categoría deis qui viuen l'adolescéncia com a primer pas de la joventut com a

estil de vida. Son mes els que conceben l'adolescéncia com a transido, un

moment de la vida en que s'ha de gaudir, pero en el que no cal fer coses que no

corresponen a la seva edat, en la que no s'autoperceben encara com a

subjectes autónoms. L'heterogeneítat, dins d'aquest col- lectiu, és gran, pero

nosaltres hi trobem tres tipus ideáis. En primer lloc, els alumnes que teñen un

lleure familiar, en segon lloc, els que teñen un lleure institucionalitzat, i en tercer

lloc, els que teñen un lleure infantilitzat.

Els alumnes (sobretot les alumnes) que teñen un lleure familiar son aquells que

tendeixen a passar-se mes estona a casa, o bé que frueixen del seu lleure en

companyia de pares o de parents mes grans. És una categoría que, en la nostra

investigació, correlaciona amb els alumnes d'éxit escolar. Els alumnes amb

lleure institucionalitzat son els que dediquen bona part deis seus moments de

lleure a diferents practiques d'oci regulades, ja sigui anar al gimnás, practicar

algún esport, fer classes de repás o anar a un esplai. Sovint coincideixen els

adolescents amb un oci familiar i els d'oci institucionalitzat, pero no sempre.

Segons quin oci institucionalitzat, com pot ser anar al gimnás o la práctica d'arts

marcials, pot estar mes proper a la cosmovisió de l'oci com a estil de vida juvenil

0 de l'oci infantilitzat. En tot cas, ens ha semblat pertinent mantenir aquesta

categoría perqué ens remet a un perfil de joves que, mes enllá de la seva

identificado o aversió a l'escola, teñen una disciplina personal no coaccionada

(practiquen els esports que practiquen o fan el que fan perqué volen, no perqué

els pares els oblíguin) que coincideixen amb una visió de les coses pragmática,

on l'esforc personal és un element central, ja sigui per estudiar (el cas de les

noies, sobretot), ja sigui per treballar (el cas deis nois). Finalment, els alumnes

amb un lleure infantilitzat son aquells que explícitament s'allunyen deis consums

1 deis estils de vida juvenils, pero que gaudeixen de la seva adolescencia amb la
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mateixa intensitat que els altres; juguen, riuen, es discuteixen, comparteixen

complicitats i desídies. Son adolescents que, básicament, encara son nens, i no

teñen en ment massa inversions estratégiques, ni objectius a curt termini. Molts

d'ells no volen estudiar, pero treballar segurament no té la urgencia que pels

joves esmentats en primer lloc, perqué teñen menys necessitats de consum. Son

estudiants pels quals l'escola té tan poc sentit com per ais primers, pero que hi

van perqué és el que toca. La seva relació amb la familia és menys confiictiva, i

a l'escola passen desapercebuts. Son mes nois que noies, i molts d'ells son

d'ohgen magribí.

El cas deis nois d'origen familiar magribí resulta exempiificador de la complexitat

deis processos en joc. La forta reíficació escolar que viuen neutralitza en molts

casos (no pas en tots) aspectes de la seva adscripció familiar que, com hem

anat veient al llarg de la investigació, tendirien a aproximar-los a aquesta

institució; una moralitat ascética en molts aspectes (element que els allunya deis

estils de vida juvenil), i la ferma creenca en la institució escolar com a

mecanisme de mobilitat social ascendent.

Els perfils deis joves identificats no difereixen massa deis que podríem trabar a

escoles d'altres barris, pero la gestió de les seves indecisions i les seves opcions

académiques son diferents perqué el seu emmarcament d'influéncies (familiars i

d'amistats) i el seu món de possibilitats fáctiques és diferent. Alguns hándicaps

es multipliquen, d'altres es neutralitzen. Així, els perfils d'éxit escolar son mes

infreqüents, i en el cas deis joves i les joves de procedencia obrera, es localitzen

en itineraris personáis forga homogenis, i caracteritzats per la proximitat entre els

tres espais en relació: l'escola, la familia i l'oci. Son adolescents que no teñen

una relació reíficada amb l'escola, ni ells ni els seus pares, que teñen un referent

parental d'éxit social relatiu, i amb un oci familiaritzat. Els hi agrada estar a casa,

sortir amb els germans grans, compartir els caps de setmana amb els pares.

L'éxit escolar a la classe obrera sembla restringit (segur que hi ha excepcions),

avui, a aquests estils de vida familistes, amb nuclis familiars protectors i
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incentivadors, i encara molt propers a la institució escolar. L'éxit escolar amb

¡tineraris mes individualistes no és que no existeixi, sino que difícilment es pot

donar dins de la classe obrera. L'éxit individualista, en adolescents mes

autónoms, menys identificáis miméticament amb la seva familia, fins i tot amb

molta menor inversió académica en termes d'esforg personal només pot donar-

se en contextos on la proximitat entre els tres espais en joc sigui un donat per

descomptat, de manera que l'adolescent pot explorar-ne els límits, perqué son

els límits del conegut.

Les expectatives adolescents

Peí que fa a les expectatives de futur, trobem una curiosa paradoxa. En els

itineraris adolescents individualistes, mes presents, en els nostres joves, en els

grups que conceben la joventut com a estil de vida, les seves expectatives

familiars futures son mes tradicionals. En canvi, en els itineraris adolescents

familiaristes, aquells que corresponen ais joves amb millors resultats escolars i

amb expectatives d'anar a la universitat, la percepció del que será la seva vida

futura respon molt a un model de vida individualista. Així, els joves mes

transgressors, que cerquen la seva autonomía i la desvinculado respecte

l'escola i la familia, que escenifiquen en els consums, en els hábits, i en

llenguatge corporal el trencament generacional deis joves, la seva "alternativa

existencial", son joves amb un habitus que sembla que, després del paréntesi

existencial d'una joventut mes o menys perllongada, poden tendir a models i

estils de vida convencionals: familia nuclear, dos filis, distanciament entre els

generes. En canvi, els joves que, dins de models familiars tradicionals (en forca

casos la dona és mestressa de casa i només el pare treballa), tendeixen a

formes d'oci familiaritzes i a inserir-se harmónicament a l'escola, accepten el seu

rol de menors, és a dir, de subjectes en formació que no son plenament

autónoms ni que poden fer tot el que els vingui de gust. Molts cops, no cal que

les normatives siguin explícites perqué en siguin conscients i acceptin aqüestes

normes de joc. Dones bé, aquests adolescents, tot i teñir com a referents models
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familiars tradicionals, no teñen perqué teñir en l'horitzó d'expectatives repetir

aquest model.

Aixó és mes visible en el cas de les noies, on la referencia materna no és prou

satisfactoria a l'hora de gestionar les propies expectatives académiques, socials i

familiars. L'exit social passa per superar els .límits de genere que els imposaria

una visió tradicional de la familia. Les noies amb éxit escolar no teñen una

aproximado precoc al món de la sexualitat, espai de transgressió clara deis

límits de genere que sempre s'ha imposat a les adolescents, pero en canvi son

les mes reticents a pensar el seu futur dins del marc d'una familia nuclear

tradicional. Per contra, les noies adolescents amb una sexualitat activa i amb

conductes que alteren alió que es pot esperar d'elles en tant que adolescents i

en tant que noies, tendeixen a pensar mes en termes tradicionals en les seves

expectatives familiars de futur, si mes no aquelles que veuen que el seu itinerari

fora del món de les responsabilitats adultes, tard o d'hora, acabará. Óbviament,

aquest és un esquema de funcionament i d'associacions que tindria una

configurado del tot diferent en l'análisi d'estrats socials amb mes capital

económic i, sobretot, amb mes capital cultural.

Com hem volgut posar de manifest al llarg de la investigació, tots els

adolescents, des de les seves posicions respectives, son alhora lúcids i miops

en les seves interpretacions de la realitat. Certament hi ha cálculs de possibilitats

i de costos en la ment de tots ells. Ara bé, aquests cálculs están basats en

universos de possibles diferents (alió que és considerable i alió que no ho és),

en experiéncies personáis diferents que condicionen els límits de les seves

creences en les diferents institucions, en processos d'empatia i d'alteritat que

allunyen i aproximen persones i grups. Son cálculs que, en primer lloc, son en

bona mesura no conscients, i, en segon íloc, s'allunyen de ser racionáis. Pero

lógics sí que ho son, i molt. Una lógica que, per bé o per mal, fixa unes fltes i en

relega a la desconsideració absoluta unes altres.
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En aquest sentit, podríem afirmar que, en termes generáis, en el cas deis nois,

tant les seves lucideses com les miopies tendeixen a estructurar-se mes en el

camp laboral, mentre que en les noies el camp d'estructuració tendeix a ser mes

l'escolar. La rapidesa en la inserció al mercat laboral deis nois pot teñir

conseqüéncies, a mig i llarg termini, en el seu enquistament en unes condicions

de precarietat laboral. Molts deis joves en son conscients d'aixó, pero sembla ser

una reflexió que relativitzen, en primer lloc, perqué semblen considerar important

el terreny de les relacions interpersonals (el capital social) en la inserció laboral, i

en segon lloc, perqué els hi costa considerar uns beneficis no tangibles, els de la

inversió formativa que no sigui a curt termini. En canvi, les noies que no volen

estudiar, semblen mes resignades a una situació laboral precaria, una resignado

que sembla coherent amb els referents histories de genere que poden teñir, i

amb el seu paper subsidian (potser menys subsidian del que es pensen, per

cert) dins del model familiar al que semblen aspirar. Les noies que sí volen teñir

un itinerari académic perllongat semblen teñir amb freqüéncia una relació si no

reTficada, sí fetitxista envers la bondat intrínseca de fer carrera académica. Aquí

la miopía pot estar en fer una inversió, tant en termes d'esforg com en projecció

emocional i d'expectatives, que no es vegi reflectóla després en l'accés a

posicions laboráis en consonancia amb aqüestes inversions i expectatives.

Coda: Reflexions per a la intervenció educativa

No ha estat l'objectiu prioritari del nostre estudi la descoberta i el disseny

d'estratégies d'intervenció educativa que resolguin alguns deis nombrosos

problemes que avui té l'escola pública. Les raons d'aquesta exclusió son de

naturalesa diversa. En primer lloc, qualsevol estrategia d'intervenció educativa

no pot derivar-se d'un únic estudi el qual, per mes complet que es presentí, no

deixa de ser una visió des d'una mirada específica d'una realitat forcosament

limitada. En segon lloc, perqué dissenyar estratégies d'intervenció o canvi

educatiu no pot fer-se de forma eficag si no es compta amb aquells actors que

mes directament viuen i pateixen les conseqüéncies de la tasca educativa (pares
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i mares, alumnes i mestres). En tercer lloc, perqué la complexitat de la

morfología de l'éxit i fracás adolescents prácticament anuí.la el "descobriment"

d'antídots que, en forma de prescripcions, permitin combatre el problema. Si bé

la sociología és sovint acusada de ciencia interpretativa que no aporta solucions

concretes ais problemes socials, és també ben cert que altres especialistes de

l'educació Heneen amb una extraordinaria lleugeresa, i a voltes frivolitat,

"solucions" que, un cop aplicades, resulten menys "mágiques" del que

prometien.

Tanmateix, no dir res sobre qué fer fóra una mostra mes del distanctament que

sovint es produeix entre els que ens dediquem a observar i a interpretar la

reatitat educativa i aquells que la viuen de primera má. Trist i repetit és el fet que

tanta recerca sobre la institució escolar no arribi ni a aquells que decideixen i

administren l'educació ni ais que dia a dia la practiquen. En el cas de la recerca

sociológica, especialment, plana sovint la sospita d'una ciencia que critica amb

facilitat i, fins i tot, acusa directament els actors socials de reproduir problemes

socials i desigualtats. I no és aquesta una crítea ingenua ni fonamentada en un

divorci especialment induít pels sociólegs.

El que volem i podem dir en aqüestes pagines, dones, se sitúa en aquest

encreuament: en la necessitat d'acostar el nostre treball ais qui dediquen el seu

esforc quotidiá a educar i aprendre i fer-ho sense prescriure formules. I a aquí

només s'hi arriba per un camí, que no és altre que el de plantejar reflexions

d'actuacions possibles que es deriven estrictament del nostre estudi; reflexions

que creiem que son prou origináis en l'escenari de la intervencio educativa i que

teñen la voluntat de poder ser discutides amb diversos professionals, i

especialment amb els actors ¡mplicats en la vida quotidiana deis instituts de

secundaria.

Abans d'entrar-hi ens cal fer una darrera precisió. El que s'assenyala en aquest

apartat va dirigit, un cop mes, a alió que es pot fer des de l'escola i amb l'escola.
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Aixó és així perqué, també una vegada mes, la nostra recerca s'ha interessat per

esdeveniments que teñen a veure en darrera instancia amb rexperiéncia

escolar No obstant, cal fer explícit que res d'aixó pretén prioritzar alió que es pot

fer des de l'escola per davant d'alló que es pot fer per a ('escola. I aquí, cal

recordar-ho, l'instrument central és en mans de les polítiques educatives i

d'aquells que disposen de les eines per a no deixar que l'escola pública

esdevingui un reducte marginal de caire assistencialista. No cal dir que aquesta

crida és especialment adient amb la situado que avui viuen molts centres públics

del nostre país.

Conéixer les geografies deis espais socials

Si alguna cosa posa de relleu la nostra recerca és que el distanciament entre

espais (familia, escola i lleure) és mes comú que no pas la proximitat entre ells.

La reíficacio escolar evidenciada per famílies i alumnes actúa com a frontera

invisible entre els espais socials de l'escola, la familia i el lleure. No és aquesta,

a mes, una distancia "neutral" en rexperiéncia deis actors. Tot i que les

incomprensions son mútues, la institució escolar disposa de normes i pautes per

a traduir la distancia entre espais en sistemes de gratificado o sancions que

teñen conseqüéncies fonamentals sobre les trajectóries deis i les adolescents: el

suspens, l'etiquetatge o fins i tot l'expulsió son eines a disposició de l'escola per

a distingir entre els codis de comportament esperats i els reals. Sovint, quan

aqüestes eines es fan efectives, no fan mes que augmentar la distancia de codis

i reproduir o incrementar la reíficació de la institució experimentada per moltes

famílies i estudiants. La relativa inflexibilitat de normes i sancions deixa poc

marge a altres estils de gestió del conflicte escolar. Sense la comprensió

d'aquests mecanismes, les famílies poden reaccionar, com hem vist en aquest

estudi, fent "actes de fe" de l'actuació institucional: l'escola sap el que es fa

perqué els professionals que la integren son pagats per a saber administrar l'éxit

i el fracás escolar. En el cas deis estudiants, la incomprensió deis codis condueix

al resultat previsible d'actituds que van des de la resistencia activa a la
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dissociació total, actituds que depenen de l'estructuració i situacions viscudes en

els altres espais socials.

El parágraf anterior no és una crítica ais mecanismes d'actuació institucionals

própiament dits, sino a l'abséncia de sistemes complementaris d'actuació que

vagin en la direcció de neutralitzar la re'íficació institucional. L'escola, sovint, es

regeix per unes expectatives d'identificació expressiva que, ja ho hem vist, no

poden donar-se per descomptat en determináis estils de socialització familiar.

No espera tant que famílies i alumnes entenguin el que es fa a l'escola i per a

qué es fa, com que les famílies comparteixin els seus valors i objectius. I aquí -

nosaltres entenem- rau la primera materia de la reíficació institucional.

L'arbitrarietat cultural té lloc precisament en el procés d'ignorar altres dimensions

expressives de l'experiéncia personal i social que poden diferir i difereixen d'alló

que ha de ser "un bon alumne". Aquesta ignorancia es mou des de tots els

components de la cultura juvenil (estética, consum, sexualitat, etc.) al

reconeixement de formes de socialització familiar que son discontinúes amb les

de la institució escolar. L'escola demana dones alió impossible: ignora altres

formes expressives i reclama l'adhesió incondicional a l'expressivitat escolar.

La distancia entre les dimensions expressives deis diferents espais socials no ha

de portar a l'objectiu, creiem que ingenu, d'acostar-les a qualsevol preu.

Transformar l'escola en un espai de formes d'expressivitat múltiple pot esdevenir

una tasca ardua i fins i tot ens atreviríem a dir que absurda. Transformar l'escola

en un espai continu amb la cultura juvenil no només pot desdibuixar les funcions

socials de la institució, sino que pot generar incomprensió i fins i tot rebuig

d'aquells que aparentment n'haurien de ser els beneficiaris. Cap alumne reclama

que l'escola esdevingui una discoteca o un espai de permissivitat sexual, i

encara menys cap familia espera que l'escola generi aquests espais de consum i

relació social. Pero si aixó és així, per qué en canvi l'escola s'encaparra en que

alumnes i famílies s'acostin ais seus valors expressius? Per qué espera unes

actituds i comportaments d'alumnes i famílies que, senzillament, no poden teñir
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lloc perqué el seu origen social i les seves practiques culturáis es mouen en un

altre registre?

L'objectiu no és dones lluitar per aproximar mons expressius i codis culturáis

diferenciats sino treballar per a reconéixer-los. Neutralitzar la reíficació

institucional vol dir actuar per tal que famílies i alumnes entenguin com i per qué

l'escola fa el que fa, sense que aixó comporti necessáríament la ressocialització

deis individus en els codis de la institució. I si famílies i alumnes re'ífiquen la

institució també és ben cert que l'escola desconeix - i sovint demonitza- les

geografies deis altres espais socials. Sense penetrar en la comprensió de com i

per qué els adolescents i les famílies fan el que fan, l'escola renega del

desconegut, construeix apriorismes i participa de la "sociología espontánia" en el

procés d'interpretació del desarralement de la cultura juvenil o del "baix nivell

cultural" de les famílies.

Hi ha, per tant, una tasca doble que només l'escola pot impulsar: d'una banda, la

interrogació i el reconeixement deis codis deis altres espais socials (servint-se,

per exemple, del coneixement sociológic i antropológic); de l'altra, fer explícits al

máxim els mecanismes a partir deis quals funciona el codi de la institució

escolar, o, dit en altres paraules, fer visible alió que en la institució escolar opera

habitualment de forma opaca i latent. La primera qüestió exigeix que el

professorat desplegui nous rols professionals, els quals no s'han contemplatfins

ara en la seva socialització professional. Cal que s'endinsi en el coneixement de

formes de vida que ignora i que en busqui la seva coherencia interna. El nostre

estudi ha fet visible que alguns calculs i expectatives que construeixen els joves

adolescents poden semblar miops o fins i tot perjudicials per al mateix individu,

pero ser en canvi plens de coherencia interna si es teñen en compte les

presencies en els espais socials familiar i de lleure. Si des de l'escola, en

determinades ocasions, es vol lluitar contra aquests calculs, el primer que cal fer

és descobrír per qué aquests calculs son internament coherents abans de "donar
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els indivius per perduts" o bé lluitar infructuosament contra lógiques que la

institució escolar no entén ni preveu.

L'acostament del coneixement de la institució a famílies i alumnes, d'altra banda,

passa simultaniament peí fet d'explicitar els límits de la dimensió expressiva de

l'escola (alió que l'escola no está disposada a contemplar com a legítim) i per

aprofitar alió que, com hem vist, mes important és per ais adolescents i,

especialment, per a les seves famílies: la instrumentalitat del pas per l'escola. Én

efecte, si alguna cosa aproxima les famílies de classe treballadora i,

especialment, algunes famílies magribines, a la institució escolar, és la seva

funcionalitat per a la mobilitat social ascendent. Sovint, pero, és la identificado

expressiva alió que inconscientment o conscient actúa com a criteri implícit

d'avaluació de l'alumnat. És comú que el professorat manifesti que s'estima mes

alumnes amb dificultats d'aprenentatge que alumnes desmotivats o desarrelats

de la institució. Paradoxalment, alguns professionals que sovint consideren que

moure'ls del seu rol de transmissor de coneixements per a transformar-los en

educadors és un atac al seu prestigi i la seva professionalitat, no pensen que

entrin en cap contradicció quan diuen que el que mes els exaspera és la

desmotivació de l'alumnat i no llurs limitacions cognitives. De forma latent, és la

distancia amb el "tipus ideal d'alumne", i no cap mesura de rendiment

objectivable, alió que indueix els processos de classificació i d'etiquetatge. La

possible ocultado d'aquests processos sota formes de notes i qualificacions és

el que genera dissociació i desencantament.

En contra d'aquesta tendencia, val la pena plantejar el debat de per qué l'escola,

o almenys les escoles com les que nosaltres hem analitzat, no desplega

estrategies que prioritzin alió que d'instrumentalitat té la institució escolar. Potser

d'aquesta manera, a partir d'una visió mes pragmática i utilitarista de per a qué

serveix l'escola, determináis alumnes i famílies poden no només entendre els

motius pels quals l'escola fa el que fa, sino que poden mostrar la seva disposició

a acceptar certs codis que ara rebutgen perqué difícilment entenen. Aquesta
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aproximado ben segur no serveix per a tots els perfils d'adolescents que

nosaltres hem entrevistat, pero podría teñir sentit en alumnes ais quals alió que

els desarrela de la institució és la incomprensió deis seus codis. Les formes

d'aproximar-s'hi poden ser diverses: des de la realització de tutories

instrumentáis que, de bon inici no dubtin en prioritzar el pragmatisme de la

¡nversió en estudis, a tasques informatives i d'ajut a la planificado d'estratégies

d'itineraris educatius que tinguin correspondencia amb possibilitats reals

d'inserció social i laboral. Ja hem dit que no és aquest l'espai de descriure

aquests instruments sino el d'assenyalar només el seu interés i la seva lógica a

partir de la nostra análisi. En aquest terreny pot i ha d'entrar la imaginado

organitzativa que, en tantes ocasions, els professionals de l'ensenyament han

demostrat.

Una darrera reflexió que no ens volem estar d'assenyalar. Si el que hem

analitzat en el nostre estudi i les reflexions d'aquesta coda teñen algún sentit,

podem entendre millor per qué teñen tan poca probabilitat de reeixir les crides a

la participado de la comunitat educativa o restabliment de pactes o contractes

escolars. Aquests elements, plens de potencialitat pedagógica i social, ressonen

en el buit quan predomina la re'íficació i la dissociació, quan no s'entenen els

codis que fa servir una institució per a actuar i classificar. Parlar de participado i

de pacte escolar només pot teñir sentit quan alió per a qué es participa o alió

que es pacta és percebut com d'interés i utilitat cabdal per ais actors, i quan es

percep que en aquesta participado o en el que es vol pactar hi ha quelcom a

aportar per una de les parts. Si no és així, és evident que el resultat mes

previsible és el que nosaltres hem observat: mentre que els mestres es queixen

que les famílies no inculquen hábits d'estudi ni autodisciplina, les famílies

esperen passivament que a l'escola els diagnostiquin per a qué serveix o qué

podrá fer el seu fill. Al capdavall, ais mestres els paguen per a aixó..., o no?
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La realitat de la immigració en l'ámbit educatiu: interculturalitat i
multiculturalitat a les escoles del Camp de Tarragona

1. Breu descripció de l'estudi.

L'informe que es presenta a continuació correspon ais resultats de l'estudi "La realitat

de la immigració en l'ámbit educatiu: interculturalitat i multiculturalitat a les

escoles del Camp de Tarragona", realitzat en el període compres entre els mesos

d'abril de 2001 i setembre del 2002, per un equip d'investigació format pels professors

Ignasi Brunet Icart, Ángel Belzunegui Eraso i Inma Pastor Gosálbez de la Universitat

Rovira i Virgili. L'ámbit geográfíc d'aquest estudi son les següents comarques que

formen el Camp de Tarragona: l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedés, la Conca de

Barbera, el Priorat i el Tarragonés.

L'estudi es centra en els processos d'incorporació al sistema educatiu deis infants de

famílies d'origen immigrant amb l'objectiu d'evitar situacions de desigualtat i

d'injustícia. Aquest estudi está en sintonía amb la preocupació europea sobre els

mecanismes d'inserció social deis col- lectius d'immigrants, deis que el sistema educatiu

és un deis mes importants per l'acció que té sobre futures generacions. La Unió

Europea, a través de la nova Iniciativa Equal (2000-2006), insisteix en la necessitat deis

estudis per al coneixement de les situacions de desigualtat i d'exclusió social, deis

anomenats grups de risc entre els que es troba la població immigrada; així mateix la

propia iniciativa Equal insisteix en la necessitat que, des de la societat civil, es formulin

plantejaments de propostes d'actuació per a diferents col- lectius susceptibles d'exclusió,

marginació social, etc. Es per aixó que el sistema educatiu pot jugar un paper important

en la realització d'aquests tipus de propostes per la virtualitat que té de vincular

diferents agents socials.

El punt de partida d'aquesta recerca va ser la necessitat de conéixer Tactual situació i

distribució deis problemes que genera la integració educativa deis infants immigrants

com a primera forma d'integració social. Es per aixó, que amb voluntat de conéixer

millor i amb mes profunditat la nostra realitat social, s'ha dut a terme aquesta recerca



focalitzada en les comarques del Camp de Tarragona que están experimentat, els darrers

anys, un creixement notable de presencia de col- lectius d'immigrants.

Ens ha interessat conéixer les experiéncies de participado del col- lectiu immigrant en la

inserció educativa deis infants que arriben a les nostres comarques. Alhora hem

observat en quina mesura les institucions educatives de la societat receptora socialitzen

l'alumnat en la multiculturalitat i interculturalitat. Així, s'ha estudiat 1'intervenció

educativa respecte els costums i valors culturáis, llengua i religió sobre el col- lectiu

d'immigrants, especialment sobre els infants. Aixó ha implicat preguntar-se sobre les

polítiques educatives fent referencia a la revisió deis continguts educatius per a

focalitzar-se també en les practiques educatives tant formáis com a informáis. Molt

lligada a la igualtat d'oportunitats polítiques, s'ha estudiat la participado deis col- lectius

immigrants en la definido de les intervencions educatives concretes per ais infants

immigrants.

2. Objectius de la recerca.

Els objectius de l'estudi es poden concretar en els següents:

1. L'objectiu principal d'aquesta investigació ha estat poder identificar les

problemátiques associades a la integrado escolar deis infants immigrants en les escoles

del Camp de Tarragona.

2. Conéixer les situacions de desigualtat provocades per factors socioeconómics i que

influeixen sobre la integrado educativa deis infants immigrants.

3. Analitzar les problemátiques identificades com associades a la integrado educativa

deis infants immigrants a través deis discursos deis ensenyants i de les própies famílies

immigrants.

4. Conéixer com es resolen els problemes i dificultáis existents per a la integrado

educativa en els mateixos centres escolars. Es busca identificar quins son els

mecanismes socials i pedagógics utilitzats per les diferents instáncies per tal d'afrontar

aquesta problemática.

5. Establir elements comparatius de l'análisi de les problemátiques d'integració entre

diferents escoles, entre col- lectius amb procedéncies, genere i factors socioeconómics

diversos.



6. Plantejar models d'integració que es realitzen a la práctica i proposar actuacions

concretes per tal de millorar-los i d'enfortir-los.

7. Promocionar el debat i la reflexió social sobre els reptes que planteja el pluralisme

cultural en la comunitat educativa.

3. Metodología utilitzada.

Aquesta recerca s'ha desenvolupat seguint dos criteris de recollida d'informació.

Inicialment s'ha realitzat una exploració extensiva i, postenorment, s'ha acabat de

definir la informado a través d'una exploració intensiva. L'objectiu de la primera etapa,

Inexplorado extensiva, ha estat recollir el major volum d'informació en relació al

nombre i distribució d'infants procedents de famílies immigrants ais centres escolars del

Camp de Tarragona, els criteris d'ubicació d'aquest alumnat, a les experiéncies

comunicatives entre els centres i les famílies, a les demandes del professorat i de les

famílies, ais recursos deis que disposen els centres i a l'existéncia d'esdeveniments

significatius escolars en relació amb 1'alumnat procedent de famílies immigrants.

Així, en aquesta etapa d'exploració extensiva es va procedir, en primer lloc, a realitzar

un mapa educatiu de la presencia d'immigrants a les comarques tarragonines i de la

presencia també d'infants escolaritzats en les escoles publiques i privades d'aquestes

comarques. Aquesta tasca es va realitzar sobre fons secundáries obtingudes de les

institucions catalanes i, posteriorment, amb dades contrastades a través d'una enquesta

telefónica a tots els centres educatius de les comarques del Camp de Tarragona. Aquesta

tasca ens ha permes coneixer la realitat de la presencia d'infants immigrants ais centres

educatius, que no coincideixen necessáriament amb les dades de les fonts secundáries

que teníem al nostre abast.

En segon lloc, s'ha elaborat una mostra estructural i dirigida a les escoles de les

comarques del Camp de Tarragona amb estudiants immigrants en l'actualitat per tal de

realitzar la recollida d'informació. En aquesta segona fase de l'estudi s'han utilitzat els

següents instruments de mesura:



1) La realització ¿'entrevistes en profunditat a informants privilegiáis que treballen en

l'entorn de la immigració i els entorns educatius, reglats i no reglats, així com a

entrevistes a pares i mares deis nens i nenes escolaritzats.

2) L'elaboració d'un qüestionari dirigit ais directors/es i un altre dirigit ais ensenyants

de les escoles sobre els problemes que comporta la integrado a Pescóla deis infants

immigrants;

3) La realització d'entrevistes en profunditat ais directors/es de dites escoles per tal de

copsar de forma mes significativa els discursos sobre la integrado educativa i social

deis infants immigrants.

En l'etapa d'exploració intensiva s'han seleccionat 10 centres amb major presencia

d'infants estrangers i que hagin tingut un cert recorregut temporal d'escolarització

d'alumnat procedent de famílies immigrants. Aquesta etapa ha consistit en la realització

de grups de discussió entre ensenyants, per una banda, i famílies per altre, per contrastar

els discursos sobre les problemátiques relacionades amb la integrado educativa. S'ha

considerat el grup de discussió com la técnica adient en aquesta fase ja que la situació

grupal facilita l'intercanvi de posicions deis individus. En el grup de discussió els

subjectes es sitúen en el centre de la lógica de l'intercanvi, tot possibilitant la generació

d'elements comuns entre els individus i registrant les discrepáncies i matisacions deis

discursos.

Tal i com es va proposar en la temporalització de l'estudi, s'han dut a terme les següents

diverses fases de l'estudi: í'elaboració de la mostra a estudiar, la construcció deis

instruments de recollida d'informació, la realització del treball de camp corresponent i

la realització d'un informe detallat sobre l'análisi de les dades quantitatives i

qualitatives. Evidentment aqüestes tasques referides han implicat moltes altres tasques

mes que ja s'havien previst en la metodología de l'estudi com ara la localització de la

població escolar ¡inmigrada, la presa de contacte amb totes les escoles que formen la

mostra per informar-Íes de l'estudi, la selecció i formado deis enquestadors, la

construcció i validació de la matriu de dades corresponent, etc.

Així dones, s'han enquestat prácticament tots els centres amb alumnat immigrant a

infantil i primaria de les sis comarques que formen el Camp de Tarragona. En concret, i

com s'havia previst s'ha realitzat una entrevista en profunditat a tots els/les directors/res



d'aquests centres i s'ha enquestat la majoria del professorat que ha tingut contacte amb

alumnat immigrant durant el curs 2000-2001 i/o 2001-2002.

Cal que especifiquen! que s'ha utilitzat el criteri de dos cursos (2000-2001 i 2001-2002)

per tal d'incloure en l'enquesta del professorat al máxim nombre de professors/res que

han tingut com alumnes a infants extracomunitaris. Conscients que el professorat canvia

d'alumnat en moments determinats de la trajectória educativa i que és factible que

alguns professors/res que haguessin tingut alumnes immigrants fins un determinat

moment i després no, es va preveure un marge de dos cursos per identificar al

professorat que ha estat o está en contacte amb aquests alumnes. Es per aixó que a mes a

mes d'incloure en l'enquesta al professorat que aquest curs (2001-2002) té alumnes

immigrants, també s'ha inclós en l'enquesta aquell professorat que havia tingut alumnat

immigrant el curs anterior (2000-2001).

3.1. Explicado deis qüestionaris elaboráis.

Tant el qüestionari dirigit ais directors deis centres com el qüestionari dirigit al

professorat ha estat construít a partir de diverses dimensions que passem a comentar. En

primer lloc referim les dimensions del qüestionari dirigit a directors/res de centre:

• En un primer apartat es recullen les dades de la persona que contesta el qüestionari.

• En un segon apartat es recull informació sobre 1'alumnat immigrant,

fonamentalment ens ha interessat saber quants alumnes assisteixen a classe en

aquest centre, la seva procedencia, en quins cursos están localitzats i quan de temps

porten al centre. També ens ha interessat saber els motius pels quals els alumnes

immigrants están matriculáis en aquest centre.

• En un tercer apartat es recull informació sobre la participació deis pares en la vida

escolar. L'objectiu d'aquest apartat és detectar com és la convivencia entre els

adults -immigrants i autóctons- implicáis en l'activitat educativa.

• La quarta dimensió de l'estudi está articulada al voltant de la comunicació

mares/pares-escola de manera que s'ha mirat de conéixer les possibles dificultáis

existents en aquesta comunicació.

• Donat que l'activitat escolar en relació al tema que ens ocupa, la interculturalitat, no

depén únicament de la voluntat ni activitats deis mestres i pare, sino que hi ha altres



agents socials implicat, hem dedicat la cinquena dimensió de l'enquesta a reeollir

informació sobre aquesta interacció entre el centre i la societat civil.

• Especialment ens interessava en aquest estudi detectar possibles iniciatives deis

centres en relació a la multicultural i tat existent a cada escola. Per aixó, vam

considerar que calía preveure una sisena dimensió centrada en l'análisi de les

actuacions del centre.

• Finalment, la darrera dimensió de l'enquesta está prevista a reeollir informació sobre

possibles conflictes generats al voltant deis alumnes immigrants.

A partir de la dimensionalització realitzada, el qüestionan resultant consta de 52

preguntes i un cop identifícades totes les variables que les formen, la matriu resultant

está formada per 103 variables.

Peí que fa al qüestionari dirigit al professorat les dimensions considerades son les

següents:

• En un primer apartat es recullen les dades de la persona que contesta el qüestionari.

• En un segon apartat es recull informació sobre els alumnes immigrants que formen

part del grup específic on imparteix docencia el professor enquestat.

Fonamentalment ens ha interessat saber quants alumnes assisteixen a classe en

aquest centre i el seu origen així com també quan de temps porten al centre.

• La tercera dimensió está dedicada a reeollir la percepció deis mestres sobre la

integració educativa deis infants immigrants i els possibles conflictes o problemes

detectáis.

• La quarta i última dimensió está dedicada a reeollir quins son les accions que ha

posat en marxa cada professor davant la presencia d'alumnes immigrants a classe.

Com es pot comprovar, aquest segon qüestionari és mes reduít que el dirigit a directors

de centres: en aquesta enquesta s'han inclós 22 preguntes amb un total de 36 variables.

3.2. Breu descripció del treball de camp

El treball de camp d'aquest estudi ha tingut dues vessants



1. La realització d'entrevistes en profunditat ais directors/es de centres d'educació

infantil i primaria amb alumnat d'origen extracomunitari, complementades amb

un qüestionari.

2. Qüestionari adrecat ais. ensenyants deis mateixos centres que hagin tingut i

tinguin relació amb els esmentat alumnes en els cursos 2000-2001 i 2001-2002.

El treball de camp s'iniciá el mes d'abril de 2001 amb l'intent d'obtenir el llistat de

centres d'educació infantil i primaria del Camp de Tarragona per tal de precisar la

presencia d'alumnes d'origen extracomunitari a les seves aules. De seguida, es va fer

palesa la impossibilitat d'obtenir aqüestes dades aetualitzades a partir deis organismes

oficiáis (IDESCAT, Conselleria d'Ensenyament, Delegació Territorial d'Ensenyament

de Tarragona). Els motius d'aquesta impossibilitat han estat diversos: barreres

burocrátiques que dificultaven l'accés a les dades mitjancant diverses sol- licituds,

nombrosos contactes telefónics sense resposta i, finalment, una elaboració de les dades

que no s'ajusta a les necessitats de la nostra recerca. A mes a mes donada la implantació

progressiva de la reforma educativa, les dades per edats resulten difícils de comparar ja

que els nivells d'ensenyament, ja no es corresponen. En els mateixos quaderns publicats

per la Conselleria d'Ensenyament1, les dades considerades rellevants varíen al llarg deis

anys.

Volem insistir en les dificultáis trobades en l'obtenció de les dades necessáries per

poder comencar la recerca; de fet, les dificultáis han estat no només en l'obtenció de

dades sobre presencia d'alumnat immigrant sino també en l'obtenció de dades básiques

referents a les escoles existents (nombre d'alumnes, nombre de professors, ratios, etc.).

La primera causa és el retard en la informatització de les dades per part de la Conselleria

d'Ensenyament, que no comenca fins l'any 1995. A mes a mes, cal assenyalar un retard

en l'entrada de les dades que fa que la informado recollida ais centres durant el primer

trimestre del curs, no está disponible fins gairebé un any després. Així el mes de maig

de 2001 no vam aconseguir un llistat de centres posterior al setembre de 2000, i aquest

estava elaborat amb dades del curs 1999-2000.

1 "Estadística d'Ensenyament" (per a diferents cursos). Generalitat de Catalunya. Departament
d'Ensenyament. Gabinet Técnic.



Fonamentalment s'ha de dir que el Departament d'Educació treballa amb uns llistats en

els que els alumnes immigrants están barrejats -estadísticament- amb alumnes amb

discapacitats ja que tots ells son Ídentificats com alumnat amb necessitats educatives

especiáis. A mes a mes, les escoles teñen indicacions del Departament d'Ensenyament

de no incloure com immigrants els fills/filles de famílies estrangeres nascuts aquí, la

qual cosa complica la identificació d'escoles on, de fet, sí conviden poblacions de

cultures diferents ja que tot i que aquests alumnes consten com a catalans, la cultura

transmesa per part de la familia, pot ser molt diversa. Son, dones, aqüestes, unes dades

sobre immigrants que no ens resultaven útils per a la nostra recerca. D'aquí la necessitat

d'identificar per la nostra banda totes aquelles escoles que tenien i/o teñen alumnat

immigrant, que son les escoles que formen la nostra població d'estudi.

Davant aquesta situado, vam procedir a obtenir un llistat de tots els centres d'educació

infantil i primaria de la provincia de Tarragona per tal de contactar telefónicament amb

els directors i directores deis 189 centres del Camp de Tarragona. En aquest contacte es

va explicar de forma succinta l'objectiu del treball i es va esbrinar la presencia en el

centre d'alumnes d'origen extracomunitari. D'aquests 189 centres en vam excloure 58

per abséncia d'alumnes immigrants en aquell moment.

Paral- lelament es va elaborar la primera versió deis dos qüestionaris que serien utilitzats

com instruments de recollida d'informació: el primer d'ells adrecat ais directors de les

escoles que formen la mostra; el segon d'ells dirigit al professorat d'aquests escoles, que

ha tingut o té durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002 alumnat immigrant a les seves

aules. Es va reaíitzar un pre-test deis dos qüestionaris elaboráis a partir d'una mostra

estructural i dirigida a informants que representen a directors/res de les escoles i

professors/res.

En xifres la recollida d'informació ha estat la següent: deis 131 centres que vam

seleccionar i que han format la nostra mostra, hem obtingut respostes de 118

directors/res, el que representa el 90,1% del total inicial.

No tenim dades corresponents a 14 centres per diversos motius: un primer grup

correspon a 7 centres que no han volgut col- laborar per diferents raons; un segon grup

son els 2 centres que a data setembre de 2001 no tenien alumnes immigrants pero
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préviament ens havien dit que sí tenien aquest tipus d'alumnat; fínalment amb 5 centres

no s'ha pogut contactar fonamentalment perqué el seu director estava de baixa i cap

persona ha volgut responsabilitzar-se de cumplimentar el qüestionan en nom del centre.

Així dons, la informació recollida d'aquests centres és una entrevista recolzada amb un

qüestionan ais directors de cada centre i una enquesta per cada professor que ha tingut o

té alumnat immigrant. Aixó fa un total de 118 entrevistes a directors i 577 enquestes a

professors/es directament implicats amb ralumnat immigrant.

En l'etapa intensiva s'han realitzat 10 grups de discussió, 6 deis quals estaven

composats per professors/es i la resta de pares i mares d'infants escolaritzats (2

d'autóctons i 2 d'immigrants).

3.3. Avaluado del treball de camp.

En primer Uoc, s'ha de dir que l'acceptació deis directors i directores a participar en la

recerca ha estat molt elevada. El conjunt de directors/es s'ha mostrat interessat en

l'estudi i ben disposat per a participar-hi. A mes a mes, s'ha de constatar que els

enquestadors han estat ben rebuts, i malgrat La complicada agenda deis directors/es,

aquests han facilitat el temps necessari (una hora aproximadament ), per l'entrevista.

Així mateix, el nombre total d'enquestes realitzades a professors/es ens permet una

representativitat elevada per aquest col- lectiu.

Peí que fa al dos qüestionaris elaborats, s'ha de dir que una dificultat inicial eren les

preguntes obertes incloses. Aquesta era una decisió difícil ja que la complexitat del tema

fa impossible treballar estrictament amb dades quantitatives i requereix informació

qualitativa. Per aixó es van incloure preguntes obertes. Tot i aixó, erem conscients de la

possibilitat de que moltes d'aquestes preguntes quedessin sense contestar. Per mirar de

recollir la máxima informació qualitativa es va preveure l'enregistrament de les

entrevistes ais directors deis centres. Considerem que d'aquesta manera s'ha recollit la

informació necessária per mantenir un equilibri entre informació qualitativa i

quantitativa.
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En resum, cal dir que el treball de camp ha complert els objectius previstos i

proporciona informado fiable i de qualitat peí seu tractament posterior.

4. Hipótesis i marc teóric.

4.1. Hipótesis de la recerca.

Diversos estudis palesen que la presencia d'alumnat d'origen estranger a les escoles

catalanes augmenta any rere any quantitativament i que aquest augment no és un fet

conjuntural de tipus económic sino que respon a un fet estructural. Les raons de

l'arribada d'immigrants al nostre país s'ha d'entendre, dones, en coordenades d'una

creixent asimetría diferencial entre les societats receptores d'immigració i les societats

emissores d'emigrants, asimetría en relació a les diferents condicions de vida, tant en la

vessant económica com en la vessant de les possibilitats d'autorrealització personal i

familiar d'aquells que escullen migrar. Els darrers anys aquest fenomen ha estat

corroborat peí fet que els immigrants, independentment que mantinguin Iligams amb les

seves societats i comunitats d'origen, es queden a viure a Catalunya i propicien el seu

reagrupament familiar.

Les comarques que conformen el Camp de Tarragona han experimentat aquesta darrera

década un creixement económic sostingut i molt important en termes comparatius amb

la resta de comarques catalanes. Aquest creixement ha possibilitat també un creixement

de la població en les principáis demarcacions d'aquestes comarques, no tant peí fet de

que s'hagi donat un increment en les íaxes de natalitat deis autóctons, sino peí fet de que

s'ha produ'ít una concentració de població catalana (migrants interns) així com de

població estrangera (immigrants) al voltant, fonamentalment, de les capceleres de

comarca; El resultat ha estat un increment en alguns casos espectacular de la població

de dret en pobles que anys enrera presentaven xifres poblacionals minses (per exemple,

Cambrils, Torredembarra, Altafulla, Vendrell, etc.).

Aquesta concentració poblacional ha tingut directament certes repercussions sobre

l'escolarització deis infants i ha creat problemes ais centres educatius com a

conseqüéncia d'haver d'absorbit una demanda no esperada anys enrera. En l'ordre

qualitatiu, els centres que han experimentat un major creixement els darrers anys

d'alumnat immigrant es poden trobar amb el cas de que tendeixen a escolaritzar
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principalment alumnat procedent de les famílies amb mes baixes expectatives

educatives, la qual cosa fa que en el procés educatiu es perdin referents culturáis i

escolars i que es limiti seriosament la perspectiva educativa i social d'aquests infants. Si

be des del nostre punt de vista encara és difícil parlar de centres transformáis en guetos,

sí advertim, com a resultat d'aquesta recerca, una possible deriva progressiva cap a la

guetització de certs centres escolars públics que han hagut de fer-se carree d'una situado

que ells mateixos no poden controlar.

La situado respecte a la concentració d'alumnat immigrant a algunes escoles del Camp

de Tarragona és la següent:

1. S'observa un marcat procés diferencial en la preinscripció i matriculado d'alumnat

immigrant entre escoles, depenent de la zona geográfica, de tal manera que es creen

concentracions artificiáis d'alumnat estranger que supera en molt el seu pes percentual

en el territori on viuen.

2. Una part significativa de la població autóctona ha abandonat aqüestes escoles degut a

la seva percepció de que la presencia d'alumnes immigrants és motiu per canviar

l'escolarització deis seus filis. L'abandonament d'aquests centres per part de la població

autóctona s'ha produít en un moment de descens demográfic, la qual cosa accentua els

processos de concentració d'immigrants.

3. Les escoles concertades han utilitzat polítiques de desviament del col- lectiu

d'immigrants per no veure's absorbides per la demanda i han acabat escolaritzant a una

bona part. deis filis i filies de la població autóctona que abandona els centres públics.

Davant d'aquesta realitat de les comarques del Camp de Tarragona i que es produeix

també arreu de Catalunya, en aquesta recerca hem volgut conéixer l'opinió deis

directors/es deis centres i del professorat per tal de contrastar una serie d'hipótesis en

relació a l'escolarització deis immigrants.

Partint del fet que habitualment s'associa la concentració d'alumnat immigrant amb un

major grau de confiietivitat en l'ámbit educatiu, hem volgut posar a prova aquesta

primera hipótesis de treball per a les escoles de les nostres comarques. Sense donar per

válida, apriorísticament, aquesta associació, hem formulat la nostra hipótesis de treball

de la següent manera:
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La concentrado d'alumnat immigrant a les escoles posa de manifest una manca de

recursos per fer-li front, degut a les demandes que el nou alumnat genera al llarg del

seu procés educatiu, al centre i al professorat.

La nostra hipótesis es centra fonamentalment en la qüestió de recursos humans i técnics

deis que disposen les escoles per fer-li front. Es a dir, creiem que en l'educació primaria

no es detecten nombrosos problemes convivencials del tipus xoc de cultures, etc., sino

que mes be es tracta d'un problema de desbordament deis recursos amb els que compten

les escoles avui dia. En relació al tema de recursos s'han de teñir en compte dos factors:

a) d'una banda, que aquest volum de recursos destinats a la comunitat educativa és escás

i determinat, i

b) que la poblado que demanda i requereix d'aquests recursos va creixent en la mesura

que la major part de la població immigrada s'insereix en les nostres societats en el

estrats socials mes baixos, és a dir, mes consumidors d'aquests ajuts públics.

La conjunció d'aquests dos factors posa en situació de competencia a una part de la

població autóctona (la que té menys recursos) i a la població immigrada. Aquesta

competencia acaba condicionant la convivencia al llarg del procés educatiu. Amb aquest

estudi volem posar de manifest la manera com afecta aquest fet al procés educatiu.

Per una altra banda, la percepció de la població adulta autóctona pot arribar a traduir el

problema en sí de la concentració d'alumnat estranger en un problema convivencial dins

de l'escola. Al respecte, la nostra hipótesis és que la presencia d'alumnat estranger a les

escoles no origina problemes de convivencia amb el propi alumnat, tot i que la

concentració d'alumnat estranger plante} a reptes d'integració educativa dins l'escola.

Eí treball que realitzen els professionals de l'educació en aquest terreny és d'una gran

importancia en la mesura en que son els que assumeixen aquests nous reptes

d'integració en forma d'un major suport a l'alumnat estranger. En aquest sentit, els

mestres atenúen les problemátiques associades a la integrado educativa deis

nouvinguts.
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Pero la concentrado d'alumnat estranger no només ha d'implicar necessáriament

problemes a resoldre en el sentit de que posen en qüestió un cert equilibri de l'escola

com a organització educativa. Es pot hipotitzar també que la concentrado d'alumnat

immigrant pot conduir a una major activitat de la comunitat educativa per fer front a

les noves demandes d'una societat multicultural. Així, per exemple, com subhipótesis

de treball podem assenyalar que la concentrado produeix un major nivell de demandes '

especifiques dirigides a Valumnat immigrant, i, consegüentment, que la concentrado

pot també conduir a una major resposta activa de l'escola i a un increment en la

participado de la comunitat educativa en la marxa de l'escola.

Per una altra banda, davant el canvi objectiu de factors contextuáis com ara el perfil de

les famílies implicades en el procés educatiu, hipotitzem que l'escola está actuant com a

element central que articula demandes familiars i servéis públics. D'alguna manera

sembla que l'escola estigui actuant com a escola-xarxa. • '
i

A banda de la concentració d'alumnat immigrant en les escoles, s'ha posat també de

manifest que uns deis problemes fonamentals amb els que s'enfronta l'escola catalana és

el de la distancia cultural entre les famílies autóctones i les famílies d'origen estranger.

Així, a major distancia cultural entre aqüestes famílies major probabilitat de trobar
i

problemes convivencials al sí de l'escola. Quan estaven reflexionant sobre el treball

d'investigació, ens semblava un lloc comú mantenir aquesta hipótesi de partida, hipótesi,

per una altra banda, aliena a la realitat de com es desenvolupen els fets en rexperiéncia '

educativa. Tenint en compte que la nostra recerca es sitúa a l'ensenyament primari, vam

considerar poc probable que es donessin problemes convivencials entre nens i nenes \

estrangers i autóctons motivats per les seves adscripcions culturáis étniques, o almenys i

que es donessin problemes convivencials molt diferents ais que podrien existir, per

exemple, com a resultat de les diverses procedéncies socioeconómiques i culturáis entre

els nens i nenes de la propia població autóctona. Per tant, l'accent no el posem tant en la i

procedencia étnica sino en el procés de reciprocitat i de comunicació entre les famílies

autóctones, estrangeres i la comunitat educativa. Es a dir, el nostre punt de partida com
»

a hipótesis és que la problemática convivencial que habitualment s'associa a ¡'origen

étnic respon mes aviat a una constnicció simbólica i real de les relacions al si de la :

propia comunitat educativa.
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Per tal de respondre a aqüestes hipótesis vehiculars de la investigació, hem volgut

escoltar l'opinió deis directors/es deis centres educatius i del professorat que imparteix

docencia en aquests centres. A mes a mes, hem entrevistáis mediadors culturáis,

responsables técnics de programes institucional dirigits a la població immigrant i hem

donat també la veu a les famílies autóctones i estrangeres per tal de contrastar els

discursos que poguessin donar llum ais interrogants que plantegen les hipótesis.

Com veurem mes endavant, en l'apartat d'análisi de la informació, creiem que la

informado analitzada tendeix a corroborar les nostres intuicions de partida, presentant

una realitat educativa molt mes complexa que els estereotips que s'han vingut consolidat

al llarg deis anys davant d'un fenomen, el de la immigració estrangera, que podríem dir

molt novedos en les nostres comarques.

4.2. Marc teóric.

Actualment hem de distingir tres sistemes migratoris: la migració d'instal- lacio

definitiva o de poblament, la migració temporal per raons laboráis i la migració

d'instal- lacio variable, intermedia entre les dues anteriors. Les dues ultimes son les que

van créixer en les décades recents, a causa de 1'enorme expansió de l'economia de

servéis, els salaris de les quals son deis mes baixos amb relació a altres sectors. En

aquest sentit, una economía de servéis, i a causa de les condicions precáries del mercat

de treball d'aquest sector, está oberta a la immigració. D'altra banda, la competencia que

promouen les ciutats que depenen deis servéis no és només económica: "els habitants

rivalitzen per places en les escoles, I'ús del carrer, l'empremta en espais d'oci com pares

i bars. Son els salvatges contorns socials de la ciutat, uns contorns que posseeixen un

carácter de classe concret. L'ámbit urbá en qué es desenvolupen aquests conflictes i

discrepáncies entre estranys ha quedat abandonat en mans de les classes mitjanes i

baixes", Sennett (2001: 255).

L'actual desigualtat económica entre els Estats incideix significativament en la

intensificació deis fluxos migratoris. Aquest és un fenomen social altament desigual i

jerárquic segons el volum i l'estructura deis capitals (económic, cultural, social,

simbólic...) deis migrants. Per tal de comprendre la posició deis immigrants en

Testratificació del mercat de treball cal considerar que el concepte de capital —com a

relació social que defineix l'apropiació desigual de recursos— "és indissociable del de
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mercat: el mercat és el sistema de posicions en relació amb una especie de capital. Una

relació de capital institueix liéis d'equivaléncia: jerarquitza els subjectes per la seva

possessió diferencial de capital: els concedeix diferent valor. Un mercat és un camp de

valor i un sistema de dominació" (Martín Criado, 1998: 73). Així, els desavantatges deis

immigrants en el mercat de treball poden prendre moltes formes, pero en última

instancia es refereixen ais capitals que disposen els immigrants.

A mes, el model de globalització en qué ens movem está provocant crisis socials

profundes en molts paísos, una dualització social cada vegada mes imparable entre

beneficiáis i perdedors, molts temors sobre la sostenibilitat del planeta i altres motius de

preocupació que afecten la qüestió de la cohesió social al multiplicar-se les desigualtats.

Les causes que provoquen els fluxos migratoris son estructuráis i, concretament,

depenen de les condicions del mercat de treball mundial. Condicions que deriven de

determinades relacions históriques de dominació económica i política, i que

caracteritzen, en fundó de les asimetries de poder, unes nacions com a emissores i altres

receptores deis fluxos migratoris creant-se un exércit de reserva de má d'obra, en els

pa'ísos de la periferia del sistema mundial, disponible ais interessos funcionáis del centre

capitalista. Segons Piore (1979) hi ha un mercat de treball dual per ais autóctons i per

ais immigrants dins d'una economia estatal i en els fluxos de má d'obra d'ámbit mundial.

La legitimació de l'existéncia d'una immigració que reforca la dualitat del mercat de

treball en un Estat ve donada per la necessitat de cobrir totes les demandes d'una

població cada vegada mes exigent en les seves apeténcies i menys procliu a realitzar

certes activitats.

Així, els moviments migratoris mes que brollar d'una serie de decisions económiques

"racionáis", tal com estableix la teoría del mercat de migració neoclássica, son el

producte, d'una banda, deis desajustes produi'ts en el mercat de treball mundial peí qual

les migracions son funcionáis a l'economia-món, i d'altra banda, a la penetració previa

per part de les institucions deis Estats-nació centráis en els paísos periférics.

Correlativament, les pautes d'insercio en els mercats de treball de recepció es troben

determinades per factors institucionals de discriminado i segregado.d'uns col- lectius

sobre altres, abans que per les "competéncies" deis immigrants. Les esmentades pautes

d'insercio en el mercat de treball responen a pautes de jerarquització sociolaboral i/o a
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pautes d'etnoestratiñcació. Els teórics de les migracions han comprovat com les

característiques del mercat de treball en qué s'insereixen (en particular les borses de

treball no desitjades pels autóctons) és un factor decisiu per a la ubicació deis

immigrants en aquest mercat. Els immigrants es concentren en aquelles activitats que

presenten pitjors condicions de treball i que son menys desitjables per ais treballadors

autóctons2.

Pero, també, la lógica deis fluxos migratoris3 cal situar-la en el paper de la política

estatal —deis paísos emissors i receptors— en l'establiment de les condicions per a la

mobilització deis migrants. Les difícils relacions entre l'Estat i el mercat generen

contradiccions entre rao d'estat i drets humans, per la qual cosa determinades polítiques

immigratóries atempten contra els drets humans, a banda que la contenció absoluta deis

fluxos migratoris és irrealizable. Es precisament el control deis estats sobre els fluxos

migratoris el que defíneixi la migració internacional com un procés social distintiu. En

aquest context, les migracions, com a part activa d'un nou régim de producció de l'espai

i temps, interpel- len la veritat mateixa d'occident: les teories polítiques de l'estat, del

dret, les nocions de democracia, d'estat de dret i de ciutadania.

Considerem que és a través del concepte ciutadania social, millor que cap altre

concepte, com s'aconsegueix la clau per comprendre la dinámica d'una democracia

moderna. Es a dir, la dinámica d'una ciutadania activa en la lluita pels drets, de

reconeixement de drets económics, socials i culturáis.

Tal com indica Malgesini (1998: 33) "l'Estat és Túnica institució que pot garantir la

igualtat d'un immigrant amb un natural d'un país, per mitjá de la condició de

ciutadania", i la condició fonamental de la ciutadania que institueix el ciutadá lliure és

la igual inclusió, la qual cosa no implica, com bé assenyala Sartori (2001: 103),

neutralitat o ceguesa de l'Estat respecte a les identitats culturáis o étniques deis seus

demos, ja que la ciutadania "diferenciada converteix la igual inclusió en una desigual

segmentado", en separacions culturáis desintegrants, no integrants ja que la

contraposició étnica no preserva una identitat cultural previa, sino que la constitueix.

Mentre hi hagi separado, discriminado, oposició, diferenciació, hi ha étnia.

2 Vegeu Cachón (1995).
3 Vegeu mes detenidament Izquierdo (2001).
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A mes, fer ciutadá a qui agafa els béns —drets subjectius— pero no se sent obligat en

contrapartida a contribuir a la seva producció, és crear aquest ciutadá que pot

balcanitzar, segons Sartori (2001) la ciutat pluralista. D'altra banda, la pluralitat i/o

intercultural i tat només és possible quan está lliure de caires classistes i és consistent

amb els principis democrátics, ja que les esperances deis pluralistes étnics i/o

multiculturalistes depenen no només de la preservado de les tradicions étniques sino

també de la preservado de les divisions de dasse que reforcen les fronteres étniques.

Tal com indica de Lucas (2001) hi ha moltes versions de la filosofía multicultural i sta,

encara que, per a aquest autor, el que planteja la multiculturalitat és una qüestió

normativa, o mes clarament, política, i no essencialista o metafísica. Dit d'una altra

manera, el multicultural i sme proporciona dues llicons sobre les condicions de la

democracia pluralista, de la gestió democrática de les societats multiculturals. La

primera, que la democracia pluralista exigeix comencar tot reconeixent el carácter

multicultural de les nostres societats. I aixó obliga, primer que res, a descobrir la seva

multiculturalitat interna, previa, pero soterrada, perqué la gestió política de la diversitat

cultural ha consistit a negar, a eliminar, aquesta diversitat. La segona és que la

democracia pluralista exigeix una lógica garantista i inclusiva, que postula la noció

d'igualtat complexa, de sobirania compartida, de ciutadania diferenciada que compleixi

amb la funció identitária sense eliminar la funció d'estatus, com a títol formal de

sobirania i drets. Així mateix, postula prendre seriosament cultura i reconeixement com

a béns primaris, com a necessitats dignes de satisfacció, amb conseqüéncies jurídiques i

polítiques4.

L'educació intercultural (també anomenada pluricultural o pluriétnica) sorgeix en la

década deis anys 80 com a moviment de renovació pedagógica que renova el concepte

educació multicultural. Les primeres experiéncies son deis anys 60 ais EEUU i deis

anys 70 a Europa. És a la década deis anys 80 on el concepte educació multicultural

comenca a ser substitu'ít per educació intercultural. La substitució d'un concepte per

l'altre es dona per considerar que el concepte multicultural fa referencia estrictament a

l'acceptació de coexistencia de diferents cultures, mentre es constata la necessitat la

potenciar l'intercanvi, !a relació, la interacció entre cultures. Es aquest un concepte que

19



es basa en la premissa de situar les diferents cultures en un pía d'igualtat i

d'intercomunicació. Les qüestions al voltant de la necessitat i sentit d'una educació

pluricultural es van originar a partir de la diversitat cultural existent en un país, és a dir,

a partir de l'existéncia de miñones étniques generades per processos migratoris.

Els inicis d'aquest moviment educatiu van consistir en l'aplicació de programes

d'educació compensatoria com intent per igualar les possibilitats d'éxit escolar i de

reduir el fracás escolar de nens i nenes "culturalment diferents". Es un tipus d'educació

que busca promoure la paritat de fites educacionals entre grups i individus així com

també el respecte i la tolerancia mutus entre diferents grups culturáis i étnics. Deis

primers programes que es van posar en marxa, alguns autors han extret conclusions

sobre alió que no han de ser els programes d'educació intercultural:

• No han d'estar dirigits a l'assimilació pura i dura per part deis alumnes de les

cultures minoritáries, de la cultura dominant.

• No s'ha d'introduir en els curriculums aspectes fragmentaris de les cultures

minoritáries ja que així es promou la estereotipia i la folclorització de les cultures.

• No s'ha de crear classes especiáis per escolaritzar aquests alumnes.

• No s'ha intentar objectivar les cultures com si fossin quelcom independent deis seus

protagonistes.

El propi Consell d'Europa ha determinat un conjunt de línies de treball que enquadren el

fenomen de la interculturalitat: a) les societats s'han fet muí ti culturáis i son un fruit deis

processos de modernització de les nostre societats; b) cada cultura té especiñcitats

própies; c) l'objectiu no és el mestissatge cultural sino l'acceptació i comunicació amb

els altres, i d) l'interculturalisme és una elecció de les societats humanistes i afecta ais

immigrants i a tota la societat en general.

Tanmateix, els propis estudiosos apunten que un excessiu émfasi en les diferencies o

una errónia concepcio de les identitats culturáis poden teñir efectes contraproduents i

dividir mes que unir, segmentar mes que harmonitzar. Per tant, cal considerar que és

VegeuTaylor(1993).
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necessari no exacerbar. les diferencies i donar-li un pes adient a la relleváncia deis

factors culturáis.

Aquesta és una qüestió dones que s'ha de posar en relació al pes que altres variables

també teñen en la defínició de les possibilitats d'una persona (classe social i sexe). Cal

no perdre de vista que robjectiu és conjugar la igualtat d'oportunitats amb el respecte a

la diferencia i la promoció de la interacció. Per aixó, és encara una feina pendent

articular l'émfasi que es posa en la interacció amb el fet que aquesta interacció no es

dona en la majoria de vegades en un pía d'igualtat sino de desigualtat, de domini i de

jerarquies etnoracials (és a dir sistemes d'estratificació que venen a sumar-se ais de

classe i genere).

Els projectes de l'educació intercultural passen per: a) no separar els grups en Pescóla;

b) no presentar com monolítiques les cultures; c) portar al terreny educatiu

l'enriquiment que suposa la presencia de bagatges culturáis diferenciáis, i d) intervenir

sobre la interacció en l'escola i preparar per a la interacció en la societat.

Cal destacar que la noció d'interculturalitat introdueix una perspectiva dinámica de la

cultura i les cultures. Consideren! aquesta perspectiva molt encertada ja que sense la

perspectiva dinámica de creació i reconfiguració de les cultures, els rises de caure en

essencialismes, etnicismes i culturalismes son molt grans. A mes a mes, la proposta

intercultural es centra en el contacte i la mutua influencia i per tant destaca la idea de

interacció sociocultural.

5. Conclusions.

En el següent apartat recollim un seguit de conclusions estretes analíticament de la

informado que s'ha recollit a través deis instruments de mesura utilitzats. Per motius

d'espai hem obviat les referéncies quantitatives exactes obtingudes del processament de

la informado deis qüestionaris, i hem optat per construir un discurs combinat de

1'explorado extensiva i intensiva de la recerca.

Els centres educatius presenten una triple xarxa escolar: els centres públics, els centres

priváis concertáis i els centres privats. Els centres privats es mantenen a través de les

quotes que paguen les famílies, mentre que els centres públics i els concertats están
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sostinguts per aportacions de pressupostos públics. Els centres concertáis mantenen la

titularitat privada amb un consell escolar que escull el seu ideari de centre. La

distribució geográfica deis centres educatius está Hígada a la composició

socioeconómica i demográfica deis territoris (barris, zones residenciáis, etc.). El procés

de segregado social que presenten els territoris, és a dir la "marca" de classe social o el

status mitjá socioeconómic d'un determinat territori, fa que ais diferents sectors socials

li corresponguin centres educatius públics determináis. Els centres concertáis i privats

també teñen una localització concreta, i quan les famílies fan una opció concreta per un

d'aquests centres, també fan una opció de mobilitat obligada per poder portar ais seus

fills/es a aquests centres. Els grups socials menys afavorits económicament parlant,

normalment no teñen mes que l'opció de l'escola pública per a la inserció educativa deis

seus fills/es. Es així que una gran majoria de les famílies d'immigrants extracom uní taris,

per les seves característiques económiques, els porten ais centres públics adscrits al

territori on viuen. Tanmateix, a les comarques rurals no és tan evident aquesta separació

que es pot observar de forma molt mes clara a les concentracions urbanes.

A l'hora d'escollir centre escolar per ais seus filis la majoria de famílies teñen mes en

compte la composició de l'alumnat que s'hi aplega que el projecte educatiu de l'escola.

Pero aquesta afirmado ha de ser matitzada. Les famílies autóctones (les principáis

cíients deis centres privats i concertats) valoren diversos aspectes a l'hora de matricular

els seus fills/es ais centres no públics: a) el fet de que els centres concertats poden oferir

la continui'tat deis estudis des deis tres anys fins el final del batxillerat, mentre que els

alumnes escolaritzats en la xarxa pública es veuen obligats, en la majoria deis casos, a

canviar de centre; b) d'una altra banda, l'existéncia d'un ideari de centre amb el que una

part deis ciutadans s1 identifiquen i que presenta una serie de valors compartits que es vol

transmetre a la seva descendencia; c) un tercer motiu pot ser la percepció social de que

els centres concertats i privats donen una millor educació a l'alumnat, en el sentit de

major atenció personal i tzada, major exigencia, major qualitat, etc., fet que va en

paral- leí a la percepció de desprestigi de l'escola pública, i d) per últim, també la

percepció aquests darrers anys de que l'escola pública ha anat incorporant alumnat

immigrant, percepció que es tradueix en les famílies en una mena d'incertesa sobre el

futur educatiu deis infants.

Les famílies immigrants d'origen extracomunitari porten ais infants majoritáriament ais
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centres públics d'educació infantil i primaria. Les raons també son diverses: a) els costos

educatius monetans que han de suportar les famílies si realitzen l'opció de l'escola

pública o privada, encara que sigui concertada; b) el desconeixement del sistema

educatiu i l'obligatorietat de portar els infants a escola i, concretament, a! centre escolar

assignat al lloc de residencia; c) la mobilitat residencial i laboral d'una part de les

famílies d'immigrants, fa que els infants puguin ser escolaritzats en diversos centres al

llarg de la seva inserció educativa, depenen deis nous llocs de residencia de la familia;

d) el rebuig, per part de les famílies, deis centres concertáis confessionals, per motius

religiosos; e) les estratégies que utilitzen els centres privats concertáis per evitar acollir

infants immigrants, per tal d'evitar la sortida d'una part de les famílies autóctones.

Moltes famílies immigrants valoren els centres escolars com el lloc on s'han sentit

millor tractats i acollits, tenint en compte les dificultáis que aqüestes famílies es troben

en altres ámbits de la seva realitat socioeconómica (treballs precaris, rebuig social,

impediments administra ti us, etc.).

La política educativa de la Generalitat de Catalunya es basa en l'escolarització de tots

els infants procedents de la immigració independentment de la situacio administrativa

de les famílies; en aquest sentit, no es pot negar una placa escolar per raons

administrativas com ara la manca de permís de residencia. El sistema educatiu cátala

planteja l'opció de l'ensenyament comprensiu basat en la idea d'establir les mateixes

finalitats i objectius per a tots els alumnes en acabar l'ensenyament obligatori. Per fer

realitat aixó es desenvolupen un conjunt de mesures amb la intenció d'atendre la

diversitat de capacitáis, d'interessos i motivacions de l'alumnat. En aquesta línia

d'actuació l'alumnat estranger por trobar una resposta individualitzada i personalitzada

segons la seva situacio, a través de determinades estratégies orgánitzatives deis centres

escolars i, mes en concret, de l'aula per augmentar l'efectivitat de la inserció educativa

de l'alumnat que presenti certes mancances. En la recerca, el professorat i els

directors/es deis centres educatius, tot i valorant positivament l'educació compensatoria

adrecada ais infants amb mancances lingüístiques i de retard escolar, posen de manifest

diversos problemes en la seva aplicació: a) la manca de recursos humans i materials, a

nivell estrictament quantitatiu; és a dir, reclamen mes professorat específic per atendré

les necessitats de forma personalitzada i mes material, podríem dir "homologar" amb el

qual afrontar els reptes de les problemátiques associades a la presencia de diferents

nivells a les mateixes edats; b) la mancanca d'una formació específica per tractar, mes
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genéricament, els temes relacionáis amb la interculturalitat; els entrevistáis demanen la

inclusió en el curriculum deis futurs mestres de matéries relacionades amb la

immigració, així com una política permanent de cursos i formado per ais mestres en

actiu sobre la mateixa temática; c) la necessitat d'una major coordinació entre els

professors/es tutors i el professorat de compensatoria per tal de garantir una millor

inserció educativa deis infants immigrants, especialment aquells que desconeixen la

llengua autóctona.

Els entrevistáis majoritáriament consideren que no existeix conflictivitat a 1'escola i a

Paula derivada de la presencia d'infants immigrants. En tot cas, sí existeix una

problemática educativa centrada en el desconeixement de la llengua (cátala i/o castellá)

fet que provoca en nombroses ocasions, una situació de retard escolar tenint en compte

l'edat cronológica deis infants i comparativament amb la mitjana de la resta de

1'alumnat. El professorat es queixa de que son ells els que han de solucionar aquests

problemes a l'hora que atenen el curs normalitzat de la resta d'alumnes, fet que provoca

situacions de desdoblament pedagógic i que, segons la seva opinió, perd efectivitat en

quant a poder oferir una atenció mes personalitzada. El professorat es troba en una

situació d'atendre aquests requeriments amb voluntarisme, amb un recolzament que

consideren escás deis servéis específics educatius.

L'análisi realitzada mostra que les escoles amb alumnat immigrant están duent a terme

tres nivells d'intervenció en relació a la població immigrada. En un primer nivell les

escoles intervenen promovent que altres institucions desenvolupin actuacions de

diversos tipus. Es una intervenció no estrictament educativa o en un ámbit no

própiament educatiu, pero que ha estat promoguda per una bona part del col- lectiu de

docents davant els condicionants que altres factors que afecten a la comunitat

immigrada, incorporen a l'acció educativa. Son iniciatives preses pels col- lectius

docents en considerar necessária la implicació máxima de diverses institucions per

tractar de facilitar la integració social del col- lectiu immigrant. Per exemple les escoles

han promogut, en alguns casos, que les associacions de dones d'aquells municipis

tinguin en compte la realitat de les dones magrebines per tal de facilitar la incorporado

d'aquestes dones en la vida comunitaria. Es en aquest sentit en el que parlem de l'escola

com a escola xarxa, una institució que promou relacions multidireccionals i transversals

entre diverses entitats i institucions per tal de dissenyar estratégies conjuntes d'actuació
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que acabin afavorint la inserció educativa deis infants procedents de famílies

immigrants. Aquesta interrelació, aquest posar en contacte famílies diverses és una

funció que la propia escola reconeix com a seva i a la qual intenta donar resposta. En

aquesta línia van les propostes d'una part important del col- lectiu docent que considera

que la integració de l'alumnat passa per la integració de les famílies immigrants, i aixó

vol dir tant la integració económica (disposar deis recursos mínims necessaris per

sobreviure) com la social (compartir, amb la resta deis ciutadans d'un municipi, la vida

quotidiana).

D'aquesta manera, rescola reconeix com a propia del sistema educatiu la feina o tasca

de procurar un equilibri entre les dues postures extremes que s'acostumen a presentar en

relació al debat sobre multiculturalitat i intercultural i tat. Es a dir, d'una banda es pot

identificar una postura extrema que manté que la població autóctona no ha de canviar

res de les seves pautes de comportament i la integració passa per l'acceptació-adaptació

deis nouvinguts a les normes imperants mentre, en l'altre extrem es pot identificar altra

postura que considera que s'ha de permetre que els col- lectius immigrants puguin

reproduir a les societats receptores patrons de conducta dominants a les societats

d'origen deis propis immigrants. La majoria de les escoles ha assumit com una funció

mes la recerca d'equilibri entre aqüestes postures, de manera que els immigrants tinguin

accés a conéixer la "cultura" propia de les societats d'acollida pero també els autóctons

tinguin accés a entrar en contacte amb col- lectius amb altres costums. En definitiva

Tescola está assumint com ñinció seva el potenciar el respecte i la tolerancia entre

col- lectius.

La percepció que teñen una part important deis docents és que les famílies magrebines

mantenen un modus de vida molt tancant en la seva propia comunitat i aixó, consideren

els entrevistáis, pot dificultar la integració deis alumnes. Per aixó, en el seu discurs

demanen treballar especialment la dimensio social de la integració de les famílies ja que

en general no es detecten, des deis centres educatius, cap problema específic de

marginació educativa en les escoles. Els entrevistáis detecten una tendencia cap a

l'etinificació de les comunitats d'immigrants generada, a mes de per factors externs a

les própies famílies, des de l'interior en un procés de control social i de tancament social

de les própies famílies immigrades.
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Tanmateix resulta remarcable que les escoles que transmeten sensació de "normalitat i

integració" responen a una realitat que passa en la práctica perqué Tescola ha fet seves

la práctica totalitat de reivindicacions del col- lectiu d'immigrants. Amb aixó no s'está

apuntant que el nivell de reclamacions deis immigrants sigui elevat ni que hagin de ser

d'entrada inacceptables les seves demandes. Estem posant de manifest que, peí contrari,

quan els docents han posat límits a les demandes deis pares i mares com ara que els filis

i les filies no participin de classes de música, gimnástica... la sensació entre els docents

ja no és de "normalitat".

El que es posa de manifest en aquest estudi és que aquesta és una funció nova generada

a conseqüéncia d'un context internacional nou i les respostes que actualment s'estan

donant son fo ñamen tal ment el resultat de la iniciativa i el interés deis professionals de la

docencia mes que d'un contráete social préviament establert entre les institucions

polítiques responsables.

En un segon nivell les escoles han promogut accions noves des de la propia escola.

D'una banda s'han engegat accions própiament educatives noves per a dur a terme amb

motiu de la incorporado d'alumnat immigrant, son fonamentalment accions que

busquen la transmissió de coneixement amb garanties tot procurant el máxim éxit

escolar.

En aquesta línia, altres iniciatives preses també en la dimensió col- lectiva de rescola, ha

estat acceptar l'existéncia d'una poblaeió no homogénia en les seves costums i creences

i reflectir-ho en el Projecte Educatiu de Centre. Així en alguns casos en que s'ha

constatat en aquests darrers anys la incorporado al centre de poblaeió no autóctona ha

generat la necessitat de revisar i reformar el Projecte Educatiu de Centre per tal de

reflectir la diversitat i muí ti cultural i tat existent al centre.

D'altra banda s'han engegat mesures per tal de facilitar la participado i integració de

l'alumnat en la vida escolar. Així, per exemple s'intenta donar facilitáis en relació al

cost económic d'algunes activitats; també es promou l'assisténcia de tot l'alumnat en les

activitats escolars a través d'intentar convencer ais pares quan aquests no están d'acord.

En aquesta línia d'actuació la majoria deis directors reclamen a la Conselleria

d'Educació ajuts al professorat en forma tant de recursos humans com de material.

En un tercer nivell trobem iniciatives personáis d'alguns mestre. Fonamentalment son

iniciatives dirigides a promoure l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements per part
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de Talumnat: molts deis docents elaboren el seu propi material docent a l'hora de

treballar amb aquest alumnat.

També s'ha de destacar que la implicació de molts docents va mes enllá de l'activitat

académica i s'impliquen en altres necessitats de 1'alumnat. Des deis mestre es promou

un treball amb els pares/mares per tal de que aquests permetin ais filis o filies fer

aquelles activitats previstes peí mestre.

Es pot reconéixer l'existéncia de necessitats educatives especiáis en relació amb la

població escolar formada peí col- lectiu d'infants immigrants, encara que s'ha de teñir

cura amb la utilització d'aquest terme, per dos motius essencials: en primer lloc, perqué

dins d'aquest col- lectiu hi ha una gran heterogene'ítat en la seva composició, tenint en

compte, d'una banda, la procedencia geográfica (magrebins, subsaharians,

llatinoamericans...) i, d'una altra, la situació concreta de cada familia. Aixó presenta un

panorama en el que s'ha dé realitzar prácticament una avaluació de forma individual de

la situació escolar i d'inserció de cada alumne; en segon lloc, tradicionalment el terme

"necessitats educatives especiáis" s'ha relacionat amb alumnes amb disminucions o amb

problemes de conflictivitat conductual, situacions que no corresponen al perfil de

1*alumnat immigrant. De fet no es pot establir una relació d'associació entre infancia

immigrada i conflictivitat a l'escola, afirmació que es veu recolzada aquests darrers

anys per diverses recerques sobre la inserció educativa deis infants immigrants i que

també hem pogut corroborar.en la nostra investigació. També és cert, pero, que degut a

situacions desafavorides o de manca d'escolan tzació previa, així com peí

desconeixement de la llengua que presenten la majoria d'infants immigrants, hi ha un

nombre d'aquests infants que requereixen atenció educativa específica.
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Acotacions al procés de fusió d'escoles a Vic.

Jaume Carbonell
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(GREUV. Grup de recerca educativa de la Universitat de Vic)

La modificado sobtada del mapa escolar de la ciutat de Vic, amb la fusió de quatre de

les seves escoles publiques en dues i l'acord de totes les escoles de la ciutat, publiques i

concertades a participar en un procés de distribució d'alumnat, és la resposta d'aquest

municipi a les conseqüéncies que l'intens flux migraton procedent fonamentalment del

Magrib genera en l'escolarització deis infants a la ciutat. El GREUV (Grup de Recerca

Educativa de la Universitat de Vic) va plantejar-se l'estudi d'aquest procés. En aquest

document consignem algunes valoracions que desprenen d'aquest estudi.

La importancia del context

El procés de 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 significatiu

laboratori exemple per obrir la reflexió i el debat al voltant de les respostes a la

integrado de l'alumnat immigrat. De fet, és ciar que les innovacions pedagógiques (a

diferencia de la seva possible generalització o transformado en forma de liéis o de

noves orientacions curriculars o metodológiques) es defineixen fonamentalment de baix

a dalt i no de dalt a baix. De la mateixa manera, les necessitats educatives, com els

conflictes, no son generalitzables: varíen en fundó del centre educatiu, del municipi, de

la zona d'un mateix municipi. Varíen en funció de la qualitat i del suport deis equips

humans. Cal fixar-se, dones, en la qualitat de 1'escolarització que es concreta en una

altíssima varietat de contextos. En conseqüéncia, aquesta atenció ais contextos



específics de cada escola i de cada territori demana també una permeabilitat i una

flexibilitat mes grans a les estructures de decisió deis aparells administratius i de govern

del sistema educatiu. Per tant, si bé és convenient que el Departament d'Ensenyament

de la Generalitat, com a responsable máxim de la xarxa d'escola pública i també, en

part, en tant que govern, de les escoles privades-concertades, estableixi unes polítiques i

uns criteris comuns peí que fa al tractament de la diversitat cultural i a l'acollida i

inclusió social deis infants immigrants, també és convenient que aquests no siguin rígids

i homogenis per totes les escoles, sino que s'adaptin a cada territori i municipi en fundó-

de cada realitat: volum, característiques i distribució de la població immigrada en la

unitat territorial corresponent; iniciatives escolars i socials de cohesió i d'inclusió

social, etc. Els Plans estratégics poden ser una opció important de futur si s'utilitzen de

manera amplia en termes de recursos económics i si es valoren justament com a

instruments d'adequació a un determinat context sociocultural o a una determinada

comunitat educativa.

El paper del municipi

La fusió 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 (l'administració

autonómica, i entitats privades o congregacions religioses), al servei de l'escolarització

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. La fusió escolar planteja clarament la potencialitat i la idoneítat 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 modificado 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 l'administració educativa general.

El procés o model de Vic té algunes característiques que l'han fet possible grades 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 dimensions. A cada

ámbit o context (municipi, barrí o districte) caldrá trobar el llindar óptim 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.

Mapa escolar i matriculació

A Vic, les Comissions de Matriculació han fet la tasca de distribució de ralumnat 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'acollida. La

Comissió de matriculació distribueix i fa el seguiment tant deis que es matriculen abans

de l'inici de curs com els d'incorporació tardana, 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 sindicats, les

associacions de ve'íns, els col- lectius 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 configuració del mapa escolar de la

ciutat i de la comarca amb un major grau de representativitat participativa.

Aquest mapa escolar de la ciutat caldria entendre'l com un instrument de planificació

que pogués preveure que la diversitat i heterogeneítat social de les zones escolars es

reflecteixi a les diverses escoles; aconseguir que 1'oferta d'escola pública sigui suficient

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 Peducació Infantil fíns a l'Ensenyament Secundan i

Superior; dotar els centres deis servéis educatius interns i externs i deis recursos

necessaris; organitzar 1'oferta pública d'activitats escolars; i coordinar la política escolar

amb altres polítiques socials i culturáis del territori. Es tracta, en síntesi, 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.



Mobilitat social i cstabilitat escolar

La fusió ha estat una mesura excepcional que es va prendre per tal d'acabar amb els

perills de guetització 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 amb

la utilització del mapa escolar com a instrument de planificado. De tota manera, sembla

fácil dir-ho a pilota passada. El fet és que els intensos fluxos migratoris posen en

qüestió el concepte d'un centre escolar estable a mig i llarg termini i obliguen a fer un

seguiment mes estret deis eanvis urbanísties que es despleguen a una velocitat superior

a la d'altres epoques, especialment en aquells municipis que ereixen de manera general i

que reben població immigrada. La mobilitat constant de població en relació al lloc de

treball, com a element decisiu a l'hora de buscar i canviar el lloc de residencia trenca

amb una certa idea de permanencia de la comunitat escolar. 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, discontinu'ítats i ruptures en molts aspectes com pot ser el del seguiment

continuat deis alumnes, especialment deis alumnes en risc. Aquesta gran mobilitat

obligará a una centre educatiu en tant que, precisament, escola-comunitat per fer servir

els conceptes de J. Subirats, a assumir ia variabilitat constant de les famílies que formen

part d'aquesta comunitat escolar com un element inherent a la seva existencia i no pas

com un fet conjuntural; i, per tant, caldrá buscar estratégies per a encaixar aquest

fenomen d'alta mobilitat sense renunciar a la construcció de projectes educatius i

buscant formules d'integració en la vida escolar, dins i fora de les aules de tots els

agents d'aquella comunitat.

Servei públie i doble xarxa escolar

El procés obert a Vic posa de relleu que es pot intervenir davant de determinades

transformacions socials. A efectes práctics, avui hi ha dues escoJes concretes 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. Hom podría pensar, dones, que el



procés de fusió no ha reeixit. Tanmateix, avui és mes ciar per al conjunt de la

ciutadania, grácies al procés iniciat fa cinc anys, que és possible afrontar

negociadorament totes aqüestes problemátiques de l'escolarització de la immigració i

que hi ha els mecanismes i instáncies per tractar-les. Es important remarcar que les

dades també assenyalen que els pereentatges d'escolars immigrats son similars tant a les

escoles publiques com a les escoles concertades del municipi. La fixació d'unes quotes

a Thora de repartir l'alumnat 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; exercir

un control mínim sobre l'elecció de l'alumnat per part de les escoles concertades

convertint-los en centres mes públics; i obrir un debat sobre la millor forma de

distribuir i integrar Talumnat immigrat. Pensem, pero, que la mesura de desconcentració

mes coherent s'ha d'entendre com una opció per a tot l'alumnat, 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 evitaría amb

mes eficacia la formació de nous guetos.

Centre i periferia

Una de les critiques mes reiterades sobre el procés de fusió i de repartiment a Vic ha

estat el fet que han desaparegut les escoles publiques del centre de Vic. És una objecció

sólida, manifestada per moltes famílies que, vivint al centre, desitjarien l'escola pública

al costat de casa. El fet de no haver-se de desplacar dona mes seguretat i comoditat.

També es critica peí que suposa, com a concepció, que l'escola pública no estigui

present al centre de la ciutat com a element constitutiu de la vida ciutadana. Sí que hi és,

en canvi, la concertada. Tanmateix, val la pena considerar, sense negar aqüestes serioses

critiques, que l'estructura urbanística de la ciutat está canviant molt rápidament i alió

que es podia considerar periferia, en part, deixa de ser-ho. També s'ha de valorar que

forca 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 ñisionades i aquesta és rao suficient per no canviar-los a un escola mes

propera.

De tota manera, l'ordenació urbanística de la ciutat i la ubicació deis servéis passa a ser

una qüestió central en relació a la immigració. L'escola, en aquest sentit, es troba en una

situado de molta dependencia deis canvis que es produeixen en els barris, en el mercat

de l'habitatge, en les transformacions de la ciutat. Evitar els guetos urbanístics; és a dir,

l'excessiva concentracio de les persones immigrades en determinats carrers o barris

esdevé un element fonamental que condicionará l'evolució de les comunitats escolars.

Caldrá una promoció mes amplia i decidida d'habitatges de protecció oficial; ajuts

públics per la restauració d'edificis envelüts; 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. Si, com és el cas de la fusió es vol trencar una excessiva

dependencia i apostar mes per una escola-comunitat que no pas una escola de barrí en

un sentit estríete, cal assegurar tres elements molt importants: transport, menjador i

servéis d'activitats extraescolars. Malauradament, moltes vegades es tracten aquests

aspectes a posteriori, com a secundaris, al marge de les qüestions mes pedagógiques.

Aquest és un error que cal evitar. Davant l'estil de vida actual (horaris laboráis, treball

de pare i mare, etc. ) i davant la necessitat de coordinació en fundó d'un determinat

projecte educatiu d'un centre, convindria que aquests aspectes fossin situats també en

una primera fila quan es tracta de la reordenació del mapa escolar i de la distribució

d'alumnat.

Tots aquests elements, posen de relleu, a parer nostre, la necessitat d'emprendre, de

manera corresponsable i coordinada entre el Departament d'Ensenyament i els

Ajuntaments (municipis), polítiques educatives de planificado, de seguiment,

d'integració... flexibles i adaptades a les necessitats de cada entorn, i que permetin ais

centres fer un bon ús de l'autonomia escolar. En aquests moments, per les

problemátiques citades fins ara i moltes d'altres, l'estructura del nostre sistema educatiu

no sembla prou ágil per a actuar de forma rápida i eficient sobre els fenómens canviants

que es desenvolupen en els nostres pobles, ciutats i comarques. No es tracta de

considerar una municipalització de l'ensenyament básic com una panacea. Pero sí que



convé descentral i tzar encara mes alguns aspectes del sistema educatiu i convé que els

poders locáis i comarcáis tinguin mes capacitat de maniobra, de forma negociada,

delegada, o bé per l'assumpció efectiva de competéncies, per a poder intervenir en

aspectes tan sensibles com la modificado de "ratios" i dotar de mes recursos humans a

les escoles.

Imposició i negociado

Tot i que la fusió de les escoles es concreta en un decret específic, el procés

d'implantació ha durat prop de cinc anys. Massa sovint en educació, es donen per

resolts, acabats o solucionáis processos que teñen el seu ritme i la seva complexitat.

Com si les escoles fossin uns autómats col- lectius que s'adeqüen de cop a determináis

canvis. Al contrari, les escoles son comunitats de grups i persones que viuen en la seva

propia pell les transformad ons socials algunes de les quals han d'assumir, com en el cas

de la fusió, amb sorpresa i estupefacció iniciáis, per després anar avancant

progres si vament. Per la relleváncia del procés endegat a Vic, des de molts sectors s'han

demanat respostes i dades ben aviat, pero cal insistir en la idea d'evolució progressiva.

La fusió, d'entrada, no va entusiasmar ni ais pares i mares immigrats ni ais autóctons.

Per a les famílies magribines, la concentració escolar existent no era cap mena de

problema sino mes aviat un avantatge en la mesura que, en el cas de les famílies

autóctones hi havia una resistencia formal produ'ída 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, queja tenien resolta com és l'escolarització deis filis

en les edats de l'educació infantil i primaria. 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 redu'ídes i forca familiar, amb el qual se

sentien molt identificáis i de la que n'estaven molt satisfets del seu funcionament.

Tanmateix, 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. Els equips de mestres també mostraren un cert grau de disconformitat inicial

amb l'anunci de la mesura de la fusió i alguns recéis per motius semblants, encara que



els consells escolars de les escoles fusionades hi donaren el seu suport. El professorat

veia com se li modificava el claustre del seu centre, el seu propi model d'escola i la

manera de treballar; i havia de posar-se a consensuar projectes, prendre decisions i

formar un sol equip a partir de dos centres amb dues cultures institucionals

diferenciades. En aquest sentit, el protagonisme del municipi va ajudar a digerir,

diguem-ho així, una fusió no demanada. L'actitud positiva deis equips directius,

claustres i consells escolars va ser clau pero també perqué es va vincular la problemática

a la ciutat i no a plantejaments de política educativa mes genérica. En aquest cas, la

imposició de la fusió va anar lligada a una negociació horitzontal amb els agents

implicats.

L'organització de les escoles

Les escoles fusionades han desenvolupat estratégies flexibles en la coordinació del

professorat dins del cicle i entre cicles, han apostat per la flexibilitat organitzativa de

l'alumnat per respectar diferents ritmes d'aprenentatge, interessos i necessitats própies,

han potenciat la tutoría com a eina per a l'autoconeixement i per al coneixement deis

altres, amb la finalitat de transformar les escoles en llocs que acullen la diversitat de

l'alumnat. L'aposta per un model d'escola inclusiva on l'alumnat de l'educació

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 Pescóla, avui son del tot ínsuficients; 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 Tacolliment 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 especificitats própies del nouvingut.

En efecte, la fusió ha obligat ais equips de mestres a intensificar la reflexió, l'enginy, la

imaginació, la dedicació i el compromís en la renovació pedagógica de les escoles que

s'han hagut d'adaptar a les noves circunstancies. Aixó els ha permés fer un ús mes
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adequat deis nous espais i recursos humans que la fiisió ha comportat. Aquests eren del

tot necessaris pero amb aixó no n'hi havia prou. Calia, a mes, trobar noves formules

flexibles d'agrupar l'alumnat de forma integradora, així com d'organitzar i treure el

máxim profit deis temps i els espais escolars. Peí que sembla, de moment, el procés és

positiu, malgrat algunes mancances i dificultáis ja assenyalades. Tan sois 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.

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 continúen essent

els entorns mes adequats per garantir un treball en equip, la comunicado en les

relacions interpersonals, Torganització del centre i del treball escolar, la participado 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 planificado i treball de coordinació.

Ara bé: mes enllá del discurs oficial sobre el carácter democrátic i igualitari de 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 inclosa. D'una banda, el professorat no és l'únic

protagonista a l'escola. I de l'altra, ell també en forma part d'aquesta societat desigual i

teñen actituds, expectatives i valoracions diferents davant d'aquest context que els hi ha

tocat viure. Assenyala Teresa San Román que de vegades oblidem que, en una situació

de multiculturalitat com la que ens ocupa, els mestres passen també per un procés

d'adaptació que no és gens fácil, quan de sobte arriben a les aules alumnes d'altres

grups étnics diferents, sobretot quan aquests procedeixen de famílies en risc d'exclusió

social real o imaginan. I aixó s'agreuja quan aquesta situació és nova en l'experiéncia

del professorat i es produeix de forma relativament rápida, sense que tinguin temps de

dotar-se de recursos conceptuáis, formatius, clarificado ideológica, i disposició personal

necessáries per realitzar (executar, portar a terme) les tasques indispensables dintre
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d'aquest context que, a vegades, deixa realment poc marge de maniobra. Ni és veritat

que hi hagi mestres suficients a les escoles, ni ho és que estiguin preparáis per a afrontar

problemes nous per a tothom.

La fusió d'escoles ha col- locat 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 mares magribines son

qüestions especialment rellevants i necessiten trobar, dins de l'escola, formules

organitzatives i recursos humans que ho potencrin.

En general i peí que hem vist, la vida a les aules escolars assegura uns mínims de

pluralitat, convivencia i d'integració entre alumnes immigrats i autóctons tot i que els

codis i aportacions culturáis deis magribins no s'inclouen sempre dins del curriculum.

Fora de Pescóla, pero, 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. Es per aixó que cal insistir en el fet

que la integrado no pot ser només escolar i que, des de les 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.

Manca de recursos

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
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humans tant en els servéis municipals de Benestar Social com en els servéis educatius

d'educació compensatoria i d'altres és molí elevada. No han augmentat en relació a la

importancia del fet migratori. Es 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. La situació no es correspon amb

la retórica a l'ús respecte de la importancia deis processos que estem vivint. Una part

important de Patenció a les persones i ais processos relacionáis amb el fet migratori és

duta a terme en termes de precarietat laboral, amb voluntariat, etc. En aquest sentit, es fa

imprescindible disposar d'una estructura sólida i global, coordinada i integrada

d'acollida inicial que subministn a les persones nou vingudes la infonnació necessária

sobre habitatge, sanitat i les diverses prestacions socials, així com la necessária

orientado educativa i laboral.

Una de les figures que ha anat prenent mes relleváncia és la 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'interpretació 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 funció de la mediado l'haurien d'assumir, a

mig termini, com una tasca mes integrada en la seva actuació professional quotidiana,

els diversos professionals deis servéis socials i el professorat de les escoles. Aixó

implicaría 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 destacat en la integrado de la

pluralitat cultural de Pentorn.

Estem davant d'una situació que reclama nou personal qualificat. El sistema educatiu ha

d'incorporar diferents tipologies de personal que no s'acaba en el professorat el qual,
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d'altra banda, necessita fonnar-se també en aqüestes noves realitats. I si la realitat és

mes móbil, cal també mes estructures móbils, professorat itinerant, personal de suport

no docent itinerant. En aquest sentit, cal assenyalar que la comunicació de les mares i

pares magribins amb rescola presenta dificultáis i la seva participado en les activitats

de la comunitat educativa és baixa; en alguns casos, quasi inexistent. La manca de

domini de la llengua i els codis culturáis diferents fa que tinguin dificultáis en

interpretar la informado que prové de I'escola. 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

l'activitat del centre. D'altra banda, cal trobar nous espais i noves estratégies de

comunicació i sensibilitzaeió perqué les famílies magribines valorin la necessitat de

l'escolarització obligatoria fins els 16 anys i la post-obligatoria; el carácter educatiu de

les sortides, les colónies i altres activitats menys académiques; així com la importancia

de la seva participació en el centre. Aixó requereix temps, perseverancia, i molt diáleg

entre el professorat, les famílies autóctones i les magribines i també personal qualificat,

formado i assessorament per ais centres.

Cal insistir de tota manera que tots aquests processos no poden catalogar-se rígidament

perqué la població immigrada en general i rescolar en particular no son homogénies.

Factors com el nivell cultural i sócioeconomic; 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; l'interés 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 1'escola no segueixi el mateix patró en tots els casos. Els processos

d'acollida i les mesures d'atenció a la diversitat de l'escola 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.

El teixit associatiu

Les institucions d'ámbit local - escoles i servéis municipals entre d'altres- poden

facilitar l'accés ais recursos materials i comunicacionals, pero unes bones relacions

14



interétniques, entre el col- lectiu immigrant i la societat receptora, no s'aconsegueixen

només a base de liéis i normatives escolars i municipals, o de la voluntat

inequívocament integradora per part de Pescóla. Les actuacions decisives d'aquestes

institucions son necessáries, pero no son suficients. Així, s'han de crear les condicions

objectives i subjectives perqué les diverses instáncies educatives i socialitzadores, així

com l'entorn social en general, puguin promoure la integrado i prevenir la exclusió

social deis infants del col- lectiu immigrant. Es evident que l'augment quantitatiu i

Penfortiment qualitatiu d'un coixí associatiu és una de les millors garanties i esperances

per a la integrado deis immigrants des d'una perspectiva intercultural. Es tracta, pero,

d'un camí lent i complex on caldrá trobar nous mares de col- laboració i d'entesa entre la

població autóctona i la població immigrada; i també entre les associacions i les

administracions. Vet aquí un repte clau: l'articulació de les polítiques autonómica i

municipal sobre la immigració amb la veu i el treball autónoms deis col- lectius que la

representen. A aquests no els correspon suplir, per iniciativa propia o per delegació, alió

que no fa P Administrado o que no fa prou bé, sino sensibilitzar, dinamitzar i fer mes

participativa el conjunt de la societat civil, l'autóctona i la immigrada, per provocar els

canvis socials i culturáis necessaris, així com una major igualtat i justicia social per a

tothom. Pero aquest teixit associatiu no pot entendre's només com Tapando de nous

grups i entitats que treballen mes directament sobre el fenomen migratori sino que cal

assessorar, ajudar, potenciar i consultar aquells organismes ja existents que poden fer un

paper important de cohesió social. Es el cas de les associacions de pares i mares

d'alumnes de les diferents escoles, de les associacions de veíns, etc. El paper d'aquestes

entitats i associacions és important per a situar bé algunes problemátiques socials que

regularment apareixen relacionades amb la població immigrada. L'una és la que fa

referencia a l'acusació de tráete de favor a les famílies magribines amb les anomenades

mesures de discriminado positiva destinades a les famílies amb menys recursos,

autóctones o immigrants sense distinció -vegi's el capítol anterior-. Hi ha alguns sectors

socials i polítics que, abans i després de les eleccions municipals, tracten de manipular i

confondre la població autóctona afirmant que els únics destinataris de les mesures de

discriminado positiva son les famílies magribines i que aixó representa un greuge

comparatiu per les autóctones. L'altra problemática és la qüestió de Phabitatge i de on

van a viure les famílies immigrades i el rebuig que es genera en determináis edifícis o
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carrers peí que pot suposar de canvis en la valorado económica de la zona, etc. Un teixit

associatiu fort pot ajudar a atenuar l'impacte d'algunes d'aquestes qüestions en el ve'ínat

o comunitat.

A Vic, tant el treball de servéis i organismes des del CITE -Centre d'Informació ais

Treballadors Estrangers, vinculat a Comissions Obreres, passant peí Consorci de

Normalització Lingüística on es dispara la demanda de cursos de cátala destináis ais

immigrants; des d'AMIC (Associació Motivadora Integradora per la Convivencia)

formada per marroquins d'origen amazigh, fins a "Veus Diverses", una associació que

aplega persones immigrants comunitáries, no comunitáries i autóctones, que col- labora

amb diverses entitats de Vic porten a terme activitats formatives, culturáis i socials, pero

els falta suport i també coordinació per tal d'obtenir-ne un major profít deis esforcos

invertits.

En el moment en qué es va implantar la fusió d'escoles, també es va crear el Fórum

Intercultural de Vic per iniciativa municipal. Format per representants de les entitats

ciutadanes: partits polítics, sindicáis, associacions de ve'íns, altres associacions i ONGs

diverses, institucions religioses, sanitáries i relacionades amb la seguretat, i institucions

educatives, els objectius del Fórum son els d'oferir un marc de reflexió i debat a

l'entorn del migratori; i oferir un marc de formado que possibiliti un coneixement sobre

qüestions interculturals. Les iniciatives impulsades per aquest Fórum han estat diverses

(nombrases) - cicles de xerrades sobre el fenomen migratori, exposicions, activitats

adrecades ais infants i a altres sectors de la població i diversos projectes -. Ara bé, tot i

que des del seu comencament s'ha valorat com una iniciativa molt valuosa i fins i tot

imprescindible per avancar cap a una convivencia intercultural corresponsable, segons

l'opinió d'alguns deis seus representants el Fórum ha perdut protagonisme i s'ha

convertit en un organisme massa formal, amb escassa participado ciutadana i

socialment poc operatiu que s'ha activat quan ha convingut pero sense continuitat. A

comencaments de l'any 2002 es dona un salt qualitatiu al crear-se la coordinadora

d'associacions d'immigrants de la comarca d'Osona i es signa un conveni de

col- laboració entre aqüestes associacions. També s'acorda un pía de treball anual que
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respecti les activitats especifiques de cada entitat i possibiliti el desenvolupament

d'accions en comú.

La qüestió deis mitjans de comunicado

El procés que s'inicia a Vic té ben aviat un importan! efecte mediátic i es converteix en

un referent peí que fa a la futura integrado deis immigrants, o si mes no a la seva

escolarització. Un procés discutible i discutit perqué posa en el punt de mira el dret deis

pares a l'elecció de centre, el dret a l'educació de tots els nens i nenes i remou les aigües

del que s'entén per escola pública i escola concertada. Tota un serie d'elements que están

en l'agenda política i social del país pero que la fusió de Vic instal- la obertament al

centre de la societat. Probablement hi ha diverses circumstáncies i connotacions

afegides que criden l'atenció sobre el que passa a Vic: e! fet que el procés sigui empés

peí municipi; que ho lideri un alcalde demócrata cristiá amb el suport tácit -també amb

reticéncies- de tots e!s grups polítics del consistori; que es produeixi a Vic, una ciutat

que s'associa, tópicament o no, a un territori d'una catalanitat molt arrelada, etc.

Ben aviat, els processos endegats a la capital osonenca es converteixen en el "model

Vic" peí que fa al tractament de 1'escolarització i la immigració, tot i que en d'altres

poblacions s'endeguin processos similars. Pero la situació de Vic és la que es visualitza

primer i amb mes nitidesa. D'altra banda, l'anomenat model Vic és un terme utilitzat

maj orí tari ament per la premsa i pels propis polítics locáis. Els membres de l'estudi hem

estat molt reticents a utilitzar el concepte de "model Vic", quan, des de sectors ben

diversos, inclós un pressing mediátic constant, se'ns han demanat valoracions sobre

l'éxit o l'encert de les decisions preses. La idea de "model" com una estructura tancada i

definida no Higa amb la realitat d'uns processos oberts, canviants, inestables. D'altra

banda, l'expressió del "model Vic" havia comencat a ser instrumental i tzada. Per alguns,

l'exemple emblemátic a seguir, independentment deis contextos específics. Per a

d'altres, la diana on disparar en el moment que un episodi concret o un incident possible

pogués fer creure que el model entra en crisi. No cal dir que no hi ha processos com el

que aquí s'ha estudiat que no siguin problemátics. Ho ha estat i ho continuará essent.

Pero es tracta d'avancar des de l'assumpció de la conflictivitat inherents ais canvis

socials. En aquest sentit, caldrá teñir en compte que el paper deis mitjans de
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comunicació pot servir per a destacar avéneos i alternatives ciutadanes pero també es

veritat que, per la propia dinámica deis mitjans, és fácil que determináis conflictes en el

terreny de la multiculturalitat poden ser amplificáis i condicionar sensiblement

l'actuació deis agents politics, locáis i nacionals.

Totes les valoracions que hem fet fins aquí responen a processos oberts que varíen

rápidament. Així, per exemple, s'ha diversificat extraordináriament la procedencia de la

immigració a Vic. La població centrafricana o 11 atino americana comenca a ser

important. Un altre tema és el fet que la majoria d'escoles i instituís están saturats en els

seus grups-classe. Aixó provoca que la incorporado tardana de nou alumnat immigrat

siguí un motiu de preocupado i de desgast considerables. Per al professorat és una

qüestió que provoca tensió perqué la tasca de preparació que s'ha fet durant setmanes,

és constantment desarticulada. El fet que les aules siguin plenes provoca que augmentin

els grups de manera no desitjable i que entre les escoles publiques i privades creixi

també la tensió alhora de repartir i acollir l'alumnat que va arribant en qualsevol

moment del curs. En aquest sentit, la situació a Vic voreja un cert col- lapse a la majoria

d'escoles i alguns grups politics ja han assenyalat la conveniencia d'una nova escola i

d'un nou instituí. Aquests fets no desautoritzen els processos endegats sino que donen

arguments justament perqué grades al que es va iniciar de manera mes o menys

planificada al 1.997 amb la fusió i el repartiment, es pugui actuar amb mes capacitat tant

per part deis centres educatius, com des del municipi i, des de l'administració nacional.
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El procés d'escolarització de l'alumnat fill de famílies immigrades
d9origen áfrica

Judit Fullana, Xavier Besalú, Montserrat Vilá, Anna López
Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat. Departament de Pedagogía. Universitat de
Girona.

L'associació GRAMC va fer la proposta a la Fundació Jaume Bofill d'estudiar, genéricament,
l'abast del fracás escolar entre els filis de les famílies d'origen áfrica a les comarques de
Girona per tal de comprovar empíricament si eren certes les afirmacions que es feien al
respecte i d'analitzar quins eren els factors que mes incidencia tenien en t'éxit o el fracás
escolar d'aquest alumnat. La Fundació Bofill va decidir donar suport financer a aquesta
iniciativa i el GRAMC va contactar amb el Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat del
Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona per demanar-li que es fes carree
d'aquesta recerca i de la seva coordinació. Es va constituir un equip formal per membres de
l'esmentat grup de recerca i per alguns membres del GRAMC.

El projecte finalment s'anomená El procés d'escolarització de l'alumnat fill de famílies
immigrades d'origen áfrica escolaritzat a les comarques de Girona i es proposá quatre
objectius:

> Obtenir informado sobre Téxit i el fracás escolar, en finalitzar les etapes d'educació
primaria, el primer cicle d'educació secundaria obligatoria (ESO) i el segon cicle d'ESO,
deis alumnes filis d'immigrants africans ais centres educatius de les comarques de Girona,
enelcurs 1997-1998.

> Conéixer la trajectória escolar, en termes de resultats académics, deis alumnes d'origen
áfrica deis centres educatius de les comarques gironines que van finalitzar l'educació
primaria, el primer cicle d'ESO i el segon cicle d'ESO, en el curs 1997-1998.

> Identificar els diferents factors (familiars, socials, culturáis, escolars i personáis) que poden
contribuir a la configuració de determinades trajectóries escolars de l'alumnat d'origen
áfrica escolaritzat a les comarques de Girona.

> Proporcionar orientacions per a la práctica educativa destinada a la millora deis processos
d'escolarització de l'alumnat d'origen áfrica.

El projecte es va estructurar en dues fases: la primera és la que correspon ais dos primers
objectius i la segona ais dos darrers. Per assolir el primer objectiu es va dur a terme un estudi
descriptiu i quantitatiu deis alumnes filis d'immigrants africans que durant el curs 1997-98
havien finalitzat l'educació primaria, el primer cicle i el segon cicle d'ESO ais centres de les
comarques gironines. Es van recollir dades en dues direccions. Per una banda, es van
sol- licitar dades sobre escolarització i avaluació de l'alumat de les comarques de Girona a la
Subdirecció General d'Estudi i Organització del Departament d'Ensenyament. Per altra
banda, es va recollir informado individualitzada sobre algunes característiques deis alumnes i
els resultats de les seves avaluacions. Tota la informado sol- licitada es trobava a les memóries
anuals deis centres i es va obtenir amb la col- laboració deis equips directius.



L'anáüsi de les dades obtingudes sobre els 298 alumnes filis de famílies immigrades d'origen
áfrica, escolaritzats ais centres de les comarques de Girona en els cursos de 6é d'educació
primaria, 2n curs d'ESO i 4t curs d'ESO, durant l'any académic 1997-98, es va realitzar
mitjancant el programa estadístic SPSS.

La consecució del segon objectiu de la recerca implicava descriure i analitzar les trajectóries
escolars de ralumnat d'origen áfrica que durant el curs 1997-98 estava cursant 6é d'educació
primaria, 2n curs d'ESO i 4t curs d'ESO. Per assolir aquest objectiu es va seleccionar una
mostra d'alumnes d'aquests cursos, a partir deis 298 casos de l'estudi del primer objectiu. Es
va obtenir informado sobre l'itinerari escolar de 101 alumnes que vam distribuir en cinc
itineraris en fundó deis resultáis de les avaluacions en els diferents cicles educatius.

En aquesta primera fase, que es va allargar fíns a fináis de 1999, hi van participar els
professors Xavier Besalú, Judit Fullana, María Pallisera i Montserrat Vilá, del Grup de
Recerca en Atenció a la Diversitat del Departament de Pedagogía de la UdG, i els membres
del GRAMC Gemma Clapés, Joan Colomer i Salomó Marqués. Posteriorment s'hi va
incorporar, com a becária, Susanna Arjona.

La segona fase de la recerca correspon ais objectius tercer i quart i per fer-la es va realitzar un
estudi de casos amb un enfocament de tipus qualitatiu, amb la intenció d'aprofundir en els
mecanismes que poden teñir efectes positius en els processos d'escolarització de ralumnat
d'origen áfrica. En el nostre estudi, el cas és l'alumne/a en tant que ha participat en un procés
d'escolarització determinat. El cas té un sentit instrumental, és a dir, malgrat que ens centrem
en unes persones particulars, el seu estudi té un interés instrumental que en el nostre treball
consisteix a aprofiíndir en el coneixement deis mecanismes que poden teñir efectes positius en
els processos d'escolarització de l'alumnat que prové de famílies immigrades d'origen áfrica.

Es van seleccionar 9 alumnes, quatre que el curs 1999-2000 havien acabat 4t d'ESO: Malika,
Hassan, Fátima, Mussa, i cinc alumnes que el curs 1999-2000 havien finalitzat l'etapa
d'educació primaria: Abdul, Mohamed, Eva, Malick i Salimatou.

Per cada cas es va recollir informado relaconada amb:

• El context sociocomunitari, és a dir, el context social del barrí o poblé en qué se sitúen
tant la familia de l'alumne com el centre escolar on aquest ha estat escolaritzat fins a
finalitzar el curs 1999-00.

• El context familiar, en tant que és l'entorn mes immediat on se sitúa el nen o la nena, que
ha viscut un procés d'immigració, on es configura un entramat de relacions entre els seus
diferents membres, on els pares manifesten unes actituds i unes expectatives cap al seu fill
o filia, vers l'escola i vers el context social mes ampli, que d'alguna manera poden teñir
una incidencia en el procés d'escolarització. Per aixó era molt interessant conéixer les
percepcions, creences i vivéncies de la familia en relació al seu fill o filia, el centre
educatiu, i la comunitat on viuen.

• El context escolar deis CEIP i deis ÍES, que és el context on es desenvolupa el procés
escolar de cada alumne. Cada centre té definits uns plantejaments institucionals, un
curriculum, una organització, un professorat i unes estratégies de suport que conformen
una personalitat diferent a cada centre i que cal teñir presents a l'hora d'analitzar quin ha
estat l'itinerari escolar seguit per cada alumne. Ens ha interessat conéixer com s'adeqüen
tots aquests elements per tal d'atendre la diversitat en general, i l'alumnat d'origen



immigrant, així com la formació, experiencia i percepcions del professorat sobre l'atenció
a aquest alumnat i sobre l'educació intercultural.

• L'alumne és el nucli del nostre estudi i rep la influencia de l'entorn familiar, de l'entorn
comunitari i de 1'entorn escolar, alhora que té unes característiques personáis própies.
D'ell o d'ella hem volgut conéixer les característiques personáis, la percepció que té del
procés escolar seguit, la percepció que té del suport rebut, i conéixer com s'enfronta
l'alumne/a a l'activitat escolar, les seves relacions amb el professorat, amb la resta de
l'alumnat i amb la seva familia.

L'obtenció de dades s'ha realitzat básicament a partir d'entrevistes, dirigides a la direcció del
centre educatiu, al professorat tutor, a la familia, al propi noi o noia, i a altres proressionals
que haguessin intervingut en mes o menys mesura en el procés d'escolarització de l'alumne.
També es va entrevistar a persones coneixedores de les característiques del context
sociocomunitari (barrí, poblé). Es van fer també qüestionaris ais mestres no tutors que havia
tngut l'alumne i es van analitzar documents institucionals deis centres. L'análisi de dades s'ha
fet utilitzant técniques d'análisi de contingut. Aquesta segona fase ha durat dos anys, 2000-01,
i l'equip investigador s'ha redu'ít a quatre membres del Grup de Recerca en Atenció a la
Diversitat: Xavier Besalú, Judit Fullana, Anna López i Montserrat Vilá.

Tot seguit hem fet una síntesi de les conclusions i propostes que es deriven de tot aquest
estudi. Les hem organitzat en quatre grans blocs: context sociocomunitari, context familiar,
context escolar i alumne/a que son els que hem anat considerant al llarg de la recerca. Per
cada un d'aquests blocs resumim els aspectes mes importants que pensem que es deriven
d'aquesta recerca i aportem la nostra visió, argumentant, d'aquesta manera, les possibles
línies d'actuació.

7. El context sociocomunitari

En aquest apartat plantegem algunes conclusions i propostes generáis d'actuació -molt
generáis- en la línia de destacar alguns aspectes de Tentorn social on viuen aqüestes famílies,
que pensem que teñen una incidencia important en el suport que poden proporcionar a les
persones immigrades i, de retruc, ais seus filis. No volem que s'entengui, pero, que farem
propostes que anirien adrecades exclusivament a aquest col- lectiu. Ben al contrari, pensem
que la situació social actual de molts barris i municipis, amb la presencia de persones d'origen
immigrat i amb una important presencia també de persones i famílies amb una gran
precarietat laboral, social, cultural i económica está posant en evidencia la necessitat
d'endegar actuacions socials amplíes, decidides i coordinades entre diferents ámbits i nivells
de decisió. Els punts que destaquem son els que es presenten tot seguit.

Els percentatges de poblado d'origen áfrica en les ciutats i zones estudiades en tractar els
diferents casos son considerables i están per damunt de la mitjana de Catalunya. Teñen, a
mes, una certa antiguitat, ja que en gairebé totes les situacions es produeixen des de mitjans
de la década deis 80. Malgrat aixó, les polítiques locáis d'habitatge, servéis socials, educació,
participado ciutadana, etc., han estat escasses o mil- les i, quan se n'ha endegat alguna de
concreta, s'ha fet sense un pía director fruit d'un diagnóstic acurat de la situació, i sense
objectius i plantejaments clars, negociáis i consensuáis, i amb un financament insufícient o
limitat en el temps.



La qüestió urbanística i de l'habitatge és una de les preocupacions principáis deis ajuntaments
peí seu carácter estratégic i per les conseqüéncies que s'ha constatat que es deriven d'una
mala resolució d'aquest tema. Es un tema important que han d'abordar els poders públics
pero no només en relació a la qüestió de la immigració sino de la societat en general La
necessitat d'emprendre accions encaminades a la dignifícació deis diferents barris i zones
urbanes és reconeguda obertament per part deis responsables polítics si bé sembla que resulta
difícil la concreció de les mesures que cal prendre i la seva posada en práctica. A aixó cal
afegir la necessitat de canvis en la política social en relació al tema de l'habitatge que pugui
facilitar l'accés de tothom a un habitatge digne.

Un altre aspecte que sembla constatar-se a partir del nostre estudi és que la mobilitat de les
famílies de l'alumnat estudiat (canvis de residencia, de poblé, de barrí) que comporta per ais
filis canvis d'escola, no semblen teñir cap relació amb la naturalesa del procés
d'escolarització seguit ja que alguns deis alumnes estudiáis que han obtingut uns bons
resultats escolars pertanyen a famílies que han canviat una o mes vegades de lloc de
residencia, i d'altres, amb una mes gran estabilitat, han desenvolupat processos
d'escolarització no tan exitosos.

Peí que fa ais servéis, hem vist que cap ajuntament ha volgut crear inicialment servéis
específícs adrecats de forma prioritaria o exclusiva a les persones immigrades, ja sigui per una
qüestió de principis, entenent que tots els servéis s'han d'adrecar genéricament a tota la
població i, dones, han de ser sensibles al fenomen de la migració africana, o per motius
económics, ja que la creació d'aquests servéis implicaría la dotació pressupostária
corresponent.

La realitat, amb tot, ha acabat imposant-se i, en la práctica, alguns servéis han ates de forma
molt majoritária població d'origen immigrat. Seria el cas, per exemple, deis servéis destináis a
infants i adolescents en situado de risc social, deis servéis socials, d'alguns servéis
d'orientació professional o laboral, o de les mateixes escoles d'adults. A mes hi ha hagut les
primeres iniciatives iniciatives de servéis clarament especialitzats, com seria el cas de les
"oficines del nouvingut" que proven d'institucionalitzar una mena d'ofícina única per atendré
i orientar les persones i les famílies d'origen estranger acabades d'arribar en determináis
municipis; o la contractació de "mediadors culturáis", amb tasques sovint poc definides que
oscil- len entre l'educador social i l'assessor per qüestions relacionades amb la migració.

Pensem que aquesta qüestió deis servéis és important en la mesura que comporta una atenció
específica a les famílies immigrades cercant vies per poder donar respostes a les noves
demandes que van sorgint. Ara bé, resulta difícil de determinar fíns a quin punt aquesta
qüestió pot incidir en els processos d'escolarització de l'alumnat d'origen áfrica. D'una
banda, ens sembla correcta la idea que, com a objectiu a aconseguir, no s'han de crear servéis
específícs per a persones immigrades pero que aixó no treu que, de forma transitoria, sigui
necessari crear servéis específícs, especialment relacionáis amb l'acollida de les persones
immigrades, i encaminats a facilitar la relació d'aquestes persones amb els diferents servéis i
institucions socials i els seus professionals. D'altra banda, cal teñir també molt present que el
fet de no crear servéis especialitzats implica prendre mesures per a formar els professionals
que hi treballen de cara a ajudar-los davant deis nous reptes que planteja la immigració aixi
com millorar la dotado personal i económica d'aquests seweis. A mes, caldria articular
alguns mecanismes d'acollida que facilitessin informado a les persones immigrades sobre els
sei'veis que té al 'abast, el seu funcionament, etc., i que actuessin deforma coordinada.



A nivell sociocomunitari el tema del ¡leure és un tema mal resolt. Cap deis municipis inclosos
en aquest treball ha fet una aposta clara en aquest camp (llevat, si de cas, del temps d'estiu).
S'observen mancances de servéis de lleure per a adolescents sobretot, que siguin gratui'ts o de
baix cost; i els servéis que poden teñir aqüestes condicions corren el risc de convertir-se en
guetos en el sentit que només hi accedeixen infants d'origen immigrant, perdent l'oportunitat
d'esdevenir espais de socialització i d'integració. A part, hi ha alguns problemes específics
de la població d'origen immigrat en aquest camp: des de la manca d'informació de
l'existéncia i utilitat d'aquests servéis; o les concepcions diferents peí que fa a les possibilitats
del lleure. L'existéncia de problemes económics greus en algunes famílies immigrades actúa
com a element dissuasori. No sembla, pero, que l'oferta d'activitats gratu'ítes sigui la millor
solució; per una banda, peí que hem comentat sobre la possibilitat de convertir determinades
activitats de lleure en espais gairebé exclusius per a infants immigrats o en situado de risc
social; per l'altra, perqué les accions de discriminado positiva en aquest sentit sovint son mal
acceptades per la població autóctona. La qüestió de la confessionalitat explícita de moltes de
les ofertes existents és un altre element a teñir en compte en l'análisi deis servéis i activitats
de lleure. L'espai i el temps de lleure és profundament socialitzador, pero també és on se
solen constituir les iniciatives i els grups margináis o antisocials de diferent tipus i carácter,
des del skinheads a les bosses de delinqüéncia i exclusió.

Estem d'acord que els espais de lleure son importants i que cal potenciar la participació de
tots els infants i joves en aqüestes activitats lúdiques, esportives, culturáis, etc. que es
desenvolupen fora del marc escolar. Ara bé, resulta difícil determinar fins a quin punt el fet
d'assistir a aqüestes activitats té una incidencia en els processos d'escolarització deis alumnes
d'origen áfrica. El que nosaltres hem observat en aquesta investigació és que algunes famílies
immigrades volen oferir ais seus filis aqüestes possibilitats. Son famílies que teñen una actitud
positiva vers la participació deis filis en activitats extraescolars en el sentit que pensen que és
una manera d'ajudar-los a establir mes i mes diverses relacions socials, fet que es considera
positiu. En altres casos son els professionals (educadores del centre obert, educadors socials i
mestres) els que conceben la participació d'aquests nens en activitats de lleure, especialment
esportives, com un mitjá no només per a afavorir l'establiment de noves relacions sino també
per millorar l'autoestima d'uns alumnes que presenten dificultáis a l'escola. El lleure és un
espai i un temps important per a Veducado integral de la persona i, en aquest sentit és
necessari que hi hagi una oferta d'activitats a les quals els infants i adolescents hi tinguin
accés i possibilitats reals de participació

Sobre la relació de l'escola amb el context sociocomunitari hem destacat alguns punts
importants. En primer lloc, els desequilibris existents relacionats amb la matriculado
d'alumnat d'origen immigrant entre l'escola pública i l'escola privada concertada. Pensem
que és necessari que totes les escoles publiques i concertades d'un mateix municipi o zona
escolaritzin de manera equilibrada els infants i joves en edat escolar, de manera que totes
elles siguin representatives de la diversitat social, económica i cultural deis pobles i ciutats
respectius, facilitin un primer espai de convivencia, d'intercanvi i d'integració social i evitin
la creació d'escoles estigmatitzades i etiquetades en funció del tipus d'alumnat que
escolaritzen, fet que, quan ésprodueix, genera un munt d'efectes perversos.

En segon lloc, hem destacat els recéis que provoquen en part de la població autóctona algunes
accions relacionades amb l'obtenció d'ajuts económics i algunes accions de discriminado
positiva vers els alumnes filis de famílies immigrades que s'han posat en marxa en alguns
municipis. Cal explicar i gestionar amb transparencia i democráticament els ajuts i les
actuacions de discriminado positiva envers els alumnes i les famílies immigrades per tal
d 'evitar recéis, males interpretacions, infundís i calumnies i deixar ciar que, en la majorpart
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deis casos, aquests ajuts están plenament justificáis i son necessaris (menjador escolar,
sortides i colónies escolars, ¡libres de text i material escolar...).

A mes de tot aixó, una de les coses en les que volem posar émfasi quant a la relació de
l'escola amb el context sociocomunitari és que el centre educatiu constitueix el primer punt
sensible, on primer es visualitza la presencia de famílies immigrades a la zona i on solen
aparéixer i manifestar-se les tensions socials existents en la vida quotidiana, incomprensions,
dificultáis de convivencia entre població autóctona i població immigrada, ja que son els
primers espais de convivencia real de persones culturalment diferents, el primer lloc on
s'experimenta el xoc cultural. L'escola, en aquest context, esdevé un punt d'acollida per ais
infants i adolescents, pero també sovint per les seves famílies. Per tots aquests motius és
important no deixar tota lafeina i la responsabilitat en mans del professorat, sino que hi ha
d'haver una responsabilitat socialment compartida que articuli el suport i la intervenció
d'altres professionals afi de prevenir i treballar eficacment els inevitables conflictes. de les
Pensem que cal potenciar els recursos de les escoles, optimitzar els mecanismes de suport
que l'entorn sociocomunitari pot oferir ais centres educaüus, i també millorar la coordinado
entre els diferents servéis.

A un nivell mes general observem que, si bé no hi ha una política global per part deis
municipis en relació a la qüestió migratoria, també és veritat que s'han posat en marxa pians
específics i sectorials, fruit gairebé sempre de la pressió ciutadana o de la iniciativa de
determinats sectors o associacions de la propia comunitat. Algunes polítiques i accions a
nivell municipal que s'estan endegant semblen importants (Fórums, Plans de Convivencia...)
en el sentit que manifesten una certa sensibilitat cap a la necessitat d'acordar actuacions
conjuntes entre diferents administracions i entre diferents institucions i servéis. No obstant,
també es fa palesa una manca de liderat en aquests plans i moltes dificultáis per a dinamitzar-
los i per poder concretar accions especifiques. A mes, l'associacionisme entre les persones
immigrades és escás i la seva presencia en associacions ja existents és també molt pobra.
Calen, en aquest sentit, polítiques actives tant de dinamització comunitaria com per fomentar
la inserció i la participado ciutadana i per formalitzar una interlocució representativa i
democrática.

Cal fer esment del paper comunitari que teñen les mesquites. S'ha d'entendre la seva
implantado com un element important d'integració, d'arrelament en el territori cátala i de
reconeixement de les persones de religió musulmana (religió majoritária entre les persones
d'origen áfrica). Per aixó calen actuacions que no en dificultin la seva instal- lacio ni que
forcin la seva ubicació en espais segregáis, etiquetáis o allunyats deis nuclis de població.
També els locutoris i les carnisseries halal, on existeixen, s'han convertit en espais de trobada
i de relació comunitaria.

Per acabar aquest apartat hem de fer esment a les percepcions que la població autóctona té
vers la població immigrada. La presencia de persones d'origen immigrat áfrica activa els
estereotips i els prejudicis elaborats socialment sobre persones i col- lectius i és fácil que es
transformin en actituds clarament hostils o receloses o en actituds d'indiferéncia cómplice
davant de les discriminacions, les desigualtats de tráete o les conductes clarament racistes. Hi
ha prou indicis de l'existéncia d'aquest racisme latent i totes les fonts coincideixen a dir que,
si bé la situació és de calma, és potencialment conflictiva, sobretot en determinats carrers i
barris de població empobrida o en situació laboral precaria, o de població marginada o
exclosa. Aqüestes mateixes fonts parlen de la necessitat d'intervencions preventives i
decidides si no es vol correr el risc d'haver d'actuar massa tard i amb polítiques de caire
correctiu, mes costoses i menys eficaces.



També part de les persones immigrades manifesten recéis i rebuigs cap a la societat receptora.
Les accions que es puguin emprendre per a afavorir el coneixement mutu serán positives pero
no podem pensar que aixó sol pugui modificar les actituds i les conductes personáis i
col- lectives d'una manera general i notoria. D'altra banda, cal remarcar que en tots els
municipis que formen part de l'estudi han aparegut iniciatives cíviques d'ajut i solidaritat
envers les persones immigrades, així com de denuncia de les agressions racistes. Solen ser
associacions o grups de carácter local i poc formal i tzades, fet que redueix la seva incidencia
social i la seva continuitat.

En resum, el context sociocomunitari pot constituir-se com una xarxa de suport a tots els
individus o families o mes aviat esdevenir un entorn hostil per les persones. Segons com es
vagi confígurant pot esdevenir un entorn afavoridor o bé entorpidor deis processos
d'integració real en l'ámbit social, familiar i educatiu.

2. El context familiar

Si bé ens sembla ciar que és difícil establir una relació directa entre les caractenstiques de les
families i els processos d'escolarització seguits pels seus filis, sí que creiem que es poden
apuntar alguns elements a teñir presents.

Un és que no hi ha un model únic de familia immigrada d'origen áfrica, sino molts i
diferents. Un altre és que, en molts casos, s'observa í'adopció, relativament rápida, d'algunes
pautes familiars própies de les families d'aquí, en la mesura que resulten mes funcionáis que
les que els son útils en els pai'sos d'origen. També s'ha de dir que totes les families estudiades
han pres una decisió clara d'arrelament al país d'acollida, de manera que el seu projecte de
vida no passa, en general, peí retom. Aquest fet té conseqüéncies de gran abast: cal
intensificar les polítiques que afavoreixin una incorporado i una implicació lliure i
normalitzada de les persones d'origen immigrat en la societat catalana i, en aquesta
perspectiva, l'educació deis filis hi té un paper cabdal. Les ocasions de conéixer el
funcionament i el sentit de les nostres institucions i sistemes s'han de generar, així com les
oportunitats de participado i d'incidéncia en les decisions col- lectives. La ciutadania, la
nacionalitat, el dret d'escollir i de ser escollit democráticament ajudarien a fer mes real aquest
arrelament, alhora que faria mes raonable l'assumpció conscient deis drets i deures que
regeixen la vida pública i privada. Cal considerar, a mes, el paper que teñen dins de la familia
la llengua deis pares (paper que és diferent entre els diversos casos estudiáis) i la religió com
a elements d'identitat especialment visibles, diferenciadors i, dones, també cohesionadors
internament. Les facilitáis que, en una i altra direcció, ofereixi la societat de recepció serán
llegides en clau de reconeixement i d'acceptació i son un pas, gairebé previ i inexcusable, cap
al diáleg i la crítica cultural en condicions d'igualtat. Finalment, cal fer esment del paper que
juguen els pares i les mares dins de les families en relació a l'escolarització deis filis. També
aquí s'observen canvis, malgrat que el punt de partida sembla ser el d'una posició pública
subalterna de les mares. No obstant aixó, es constata la influencia que teñen precisament les
mares en el desenvolupament deis filis, si mes no fins a la pubertat, i son, en aquest sentit, un
element particularment significatiu en l'educació deis nens i de les nenes d'origen áfrica.

Un altre aspecte a teñir present son les expectatives que la familia té respecte ais seus filis i la
importancia que atorguen a la formado. Havent analitzat els nou casos ens sembla que les
relacions de genere establertes dins de la familia teñen una certa incidencia en les



expectatives que el mateix nen o la mateixa nena es formen sobre les seves possibilitats de
formado i de teñir éxit a ¡'escola. Pensem que no es pot analitzar aquest tema de les
expectatives sense teñir en compte quin paper juguen les mares dins I 'ámbit familiar i quines
son les possibilitats deformado i de participado social que teñen. Es a dir, les expectatives
familiars poden influir en l'interés i valor que atorga l'alumnat ais estudis i a la formació.
Aqüestes expectatives depenen de diversos factors: de la percepció que els pares teñen sobre
les capacitáis de cada un deis seus filis, de les experiéncies personáis deis pares -tant del pare
com de la mare- amb la formació, de les circunstancies económiques de la familia. I en bona
part aqüestes expectatives están mediatitzades per les percepcions de genere dins de l'ámbit
familiar.

En aquest context caldria donar la importancia que es mereix la formació deis pares, amb
especial émfasi —per la situado de desavantatge que sovint teñen respecte ais homes- en la
formació de les dones i de les mares de familia, així com proporcionar informado de les
possibilitats de formació existents en el nostre context. Alhora seria necessari articular
sistemes perqué les dones tinguin accés a la formació, malgrat que entenem que és una
qüestió difícil d'aconseguir de forma immediata.

La percepció que les famílies teñen de l'escola i del professorat i la importancia que li
atorguen semblen teñir un paper positiu en els filis en el sentit que una percepció positiva per
part de la familia sol correspondre's a una actitud positiva del fill o filia cap a l'escola i
l'aprenentatge. En termes generáis, les famílies d'origen áfrica teñen un bon concepte de les
escoles i instituís catalans i deis professionals que hi treballen. Ara bé, d'alguna manera
demostren ser molt realistes en relació ais efectes que pugui teñir una escolarització exitosa de
cara al futur personal i professional deis seus filis. Teñen ciar que els centres educatius
garantirán ais seus filis un coneixement adequat de la llengua, deis hábits i deis coneixements
que es valoren en la societat catalana i que aixó els facilitará les coses en un futur, sobretot les
relacionades amb la inserció laboral. Pero tampoc confien massa en qué l'escolarització pugui
canviar, a mig termini, el lloc que ocupen les famílies d'origen áfrica (tant els pares com els
seus filis) en un mercat de treball segmentat i en un procés ciar de desregulació, i en una
societat, la catalana en aquest cas, on la percepció que es té deis africans, amb els estereotips i
prejudicis que es constaten repetidament. En aquest sentit, no és pas estrany que, un cop
acabada l'escolarització obligatoria, el futur mes previsible i desitjat s'orienti cap al món del
treball i que siguin encara escassos els exemples d'alumnes amb éxit que segueixin amb
regularitat l'escolarització postobligatória. Aixó no obstant, el valor que atorguen les famílies
d'origen áfrica a l'escola, independentment de la seva eficacia posterior de cara a les
possibilitats de mobilitat social, sol ser equivalent o mes gran que el que l'hi donen sectors
socials equiparables de la societat catalana. I aquest és un fet que val la pena destacar i que
des deis centres educatius caldria teñir molt en compte.

Quant a les percepcions i significáis que s'atorguen a l'escola, sí que ens sembla que es pot
establir una relació clara entre els alumnes que teñen una actitud mes positiva envers
l'aprenentatge escolar i les famílies i els pares que també l'hi teñen. Aquesta actitud deis
pares té a veure no únicament amb els nivells académics assolits per ells mateixos o amb el
grau i la qualitat d'informació que posseeixin sobre el nostre sistema educatiu, sino sobretot
amb la relació que es pugui establir amb el professorat, que és plenament reconegut com a
autoritat académica i moral i que, d'alguna forma, tindria l'obligació de fer les primeres
passes de cara a establir una relació de col- laboració i confianca mutua. No és tant la
participado directa deis pares i les mares en els afers escolars sino mes aviat aquesta actitud
de partida básica, aquesta complicitat d'objectius, aquesta confianca en la institució, aquesta
relació afectuosa amb mestres i professors, la que tindria mes relació amb els processos
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d'escolarització de Palumnat d'origen áfrica. Tot i aixó, quan la familia és mes "visible" en el
centre educatiu s'entén que hi ha una voluntat de treballar conjuntament per a l'educació deis
filis i aixó és valorat positivament per part del professorat. La cerca de mecanismes que
afavoreixin el contacte i el coneixement mutu entre familia i professorat esdevé un element,
dones, important per afavorir els processos d 'escolarització deis filis.

D'altra banda, seria necessari conéixer millor qué esperen de les escoles les famílies
immigrades, entendre que no están acostumats que se'ls demani una vinculació i un
compromís amb 1'educad ó escolar deis filis i que caldrá temps perqué les expectatives que
teñen els pares respecte al professorat, i el professorat respecte ais pares, vagin trobant punts
de coincidencia.

Recollint les idees que han anat apareixent sobre el context sociocomunitari i el context
familiar, podem destacar alguns factors que sembla que son comuns en els casos en qué el
procés escolar ha conduít a superar amb éxit les etapes educatives o a progressar de forma
positiva des del moment en qué es produeix la incorporado a Pescóla o a rinstituí. Entre
aquests factors destaquem la capacitat de les famílies per oferir ais filis un entorn estable,
ordenat i afectuós; de transmetre'is una actitud positiva cap a Pescóla, el professorat,
Paprenentatge i els requeriments que se'n deriven; de valorar de forma explícita les
realitzacions escolars deis filis; d'establir unes relacions de coneixenca i confianca amb el
professorat que vagin mes enllá de les parets del centre educatiu; de confiar en el treball i les
possibilitats deis filis i teñir unes expectatives positives i realistes envers el seu futur
professional i vital, qüestió en la qual sembla teñir un paper important la percepció de genere i
les relacions de genere que s'estableixen en el nucli familiar; i també de transmetre una
actitud positiva cap a la cultura de la societat de recepció, una disposició al diáleg i al canvi.

Segurament que molts d'aquests factors no es diferencien gaire del que passa amb les famílies
autóctones. Pensem que es tracta mes de com s 'articula I 'entorn familiar per proporcionar
aquest entorn potenciador i afavoridor de I 'aprenentatge que de ¡a presencia de trets mes
estructuráis relacionáis amb I'origen cultural de les persones.

Es cert, pero, que per tal que aqüestes condicions es puguin donar també cal que les
condicions mes "objectives" siguin afavoridores d'aquests processos. Així, la manca de
recursos económics, d'un habitatge digne, les dificultáis per comprendre la ¡lengua del país
d'acollida i les diferencies culturáis que son, en part, les que provoquen una manca de
comprensió deis mecanismes de funcionament de la societat de recepció, potfer que algunes
famílies no trobin els suficients recursos per donar suport ais seus filis en el tema escolar o
prioritzin d'altres qüestions molí mes directament relacionades amb la supervivencia. Si a
aixó hi afegim el recel i a vegades rebuig que mostra part de la població autóctona vers la
població immigrada, ens podem fer una idea de la complexitat del fenomen de la immigració i
de la complexitat deis mecanismes socials que haurien d'afavorir els processos d'integració.

3. Et context escolar

En aquest apartat exposem les principáis conclusions i propostes que, en relació al context
escolar, hem extret del nostre estudi. Per tal de fer-ne una presentació ordenada Phem dividit
en diversos subapartats: caracten'stiques generáis deis centres, plantejaments institucionals,
qüestions relacionades amb el curriculum, Pavaluació de Palumnat, aspectes metodológics
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per atendré la diversitat i l'alumnat d'origen immigrat, suport extern i suport intern, i a la
formació inicial i permanent del professorat.

3.1. Característiques generáis deis centres

El curs 2000-01, el percentatge d'alumnat d'origen áfrica a l'etapa d'educació infantil a les
comarques de Girona és del 3,24%, i a l'educació primaria del 3,12%. L'alumnat d'origen
magribí representava, durant el curs 2000-01, el 77,2% de l'alumnat d'origen áfrica de l'etapa
d'educació primaria i el 59,2% de l'alumnat d'origen áfrica de l'etapa d'educació infantil a les
comarques de Girona.

Els índexs d'alumnat d'origen áfrica son en els instituís d'educació secundaria (TES), en
general, menors deis que es donen en educació infantil i primaria (un 1,8% el curs 2000-2001)
i s'hi produeix un ciar predomini de l'alumnat d'origen magribí, molt per damunt deis
d'origen senegalés o gambiá.

La tendencia és, dones, que augmenti, percentualment i en xifres absolutes, el nombre
d'alumnat d'origen áfrica. Igualment és remarcable constatar els alts índexs d'escolarització
de la població d'origen áfrica a l'etapa d'educació infantil tot i no ser obligatoria. Aquesta
incorporado d'alumnat ha generat distorsions en la planificado educativa, en l'organtizació
deis centres i en els processos d'acollida, de preinscripció i de matriculado. Alguns
problemes teñen relació amb la distribució d'alumnat d'origen immigrant, sobretot d'aquell
que no coneix la llengua vehicular del centre; d'altres teñen relació amb la incorporado
d'alumnat al llarg del curs escolar. Per aixó pensem que és convenient que tots els pobles i
ciutats que disposen de mes d'un centre educatiu (públie o concertat) de primaria i de
secundaria planifiquin amb temps suficient els processos de matriculado per tal d'evitar
concentracions artificiáis d'alumnat d'origen áfrica en determináis centres i d'afavorir la
convivencia i la integrado escolar i social dins de tot el municipi. Cal que aquest servei
d'orientació i planificado es mantingui durant tot el curs, ja que encara son molts els alumnes
d'origen áfrica que s'incorporen ais centres amb el curs ja comencat i aixó podría distorsionar
l'equilibri aconseguit.

Un altre tema a teñir en compte és el de la religió. Sseria bo que I'Administrado educativa
fes arribar ais centres, de forma oficial, l'Acord de l'Estat espanyol amb la Comissió
Islámica dEspanya signat I'abril de 1992 (BOE de 12 de novembre de 1992) i expliques
detalladament com fer efectius els drets que els son reconeguts ais alumnes de religió
islámica i que fan referencia al menjador escolar, a les festivitats, a / 'ensenyament de la
religió, etc. Tot i que no tenim noticia que aqüestes qüestions hagin generat massa problemes,
aquesta iniciativa representaría una presa de posició clara per part del govern cátala, evitaría
determinades inércies i alhora dissoldria alguns "problemes" que, de fet, no ho son.

3.2. Plantejaments institucionals

En tots els centres d'educació infantil i primaria estudiats el Projecte Educatiu de Centre
(PEC) sol estar elaborat, pero no actualitzat, sobretot peí que fa a l'análisi del context que no
recull adequadament la nova realitat multicultural. En els trets d'identitat, hi hem trobat
referéncies de tipus molt divers: mentre algunes escoles fan esment explícit de la diversitat
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cultural, de la voluntat integradora de l'escola o del dret a la diferencia, d'altres parlen de
l'alumnat d'incorporació tardana i de la necessitat d'oferir-los l'ajut necessari. Algunes, pero,
no fan cap referencia a aquests temes.

Peí que fa ais centres de secundaria, els que han participat a l'estudi han fet una análisi
afinada del context i hi ha consciéncia plena que la immigració és una dada important, que ha
modifica! situacions anteriors i que cal teñir en compte.

A mes d'analitzar els Projectes Educatius de Centre hem revisats altres documents com els
Projectes Lingüístics (PL), els Projectes Curriculars de Centre (PCC), els Plans d'Acció
Tutorial (PAT), els Plans d'Acollida (PA), els Plans Anuals de Centre (PAC) i les Memóries
anuals del curs 1999-2000 (MA). Tot seguit exposem algunes de les conclusions que n'hem
extret.

Els centres de primaria, per dir-ho d'alguna manera, donen prioritat a la vida deis centres, al
dia a dia, i solen atorgar un pes molt relatiu ais documents institucionals. Sovint es considera
la seva confecció com una feina burocrática, amb poc interés práctic per a l'escola o
simplement com una imposició de l'administració educativa. Aquesta percepció, pero, es
trenca en els Plans d'Acollida. Peí que fa a l'acció tutorial es considera inherent i indestriable
a la feina deis mestres i, potser per aixó, es pensa que l'elaboració d'un PAT formalitzat és
mes necessari en els centres de secundaria. Alguns centres, en canvi, han donat a l'elaboració
deis documents institucionals una importancia estratégica i els han plantejat com una
oportunitat d'introduir modificacions en la práctica quotidiana deis centres respectius o com a
instruments per anar construint una cultura comuna entre el seu professorat. Aixó passa
sobretot en alguns centres de secundaria. Podría ser que la complexitat organitzativa i el
nombre de professorat. deis centres de secundaria es dones un sentit mes funcional a aquests
documents.

Val la pena, encara, dir que l'escolarització d'alumnat d'origen áfrica está a la base d'alguns
projectes innovadors que s'han endegat en aquests centres. Alguns impliquen i arriben tant ais
pares i mares com al professorat, de cara a afavorir el coneixement i l'intercanvi entre
persones culturalment diferents i a desfer els estereotips i prejudicis envers les cultures
africanes; d'altres pretenen estimular les expectatives de l'alumnat d'origen áfrica a través de
Texemple de companys del seu mateix origen que han tingut éxit en la seva vida escolar i
professional.

Cal, dones, una acció positiva envers el professorat amb Vobjectiu de desburocratitzar
I 'elaborado i I 'assumpció deis documents institucionals del centre que, en teoría, en regulen
els seus objectius, les seves trajectóries, la seva vida diaria i, fins i tot, els seus resultáis.
S'hauria d'aconseguir que esdevinguessin uns veritables instruments de treball útils per al
centre i per al seu professorat i que arribessin a tota la comunitat educativa, en la mesura que
representen el compromís públie i la justificado racional de les maneres de treballar i
organitzar l'ensenyament i Taprenentatge i son un indicador de la coherencia i de qualitat de
l'acció educativa i de professionalitat deis seus docents. Per tal de fer-ho possible son
necessaris ajuts específics i temps. El que hem dit val sobretot per al PEC (amb el PL) i per al
PCC, pero és important també que els centres recullin en un document formal i revisable les
seves practiques d'acollida i d'acció tutorial. La Programado General de Centre i la MA
poden esdevenir elements funcionáis i práctics d'autoavaluació i millora deis centres.
Finalment, cal una política que incentivi els projectes d'innovado i millora que sorgeixin
deis mateixos centres educatius, acollint-los amb interés i atenent les seves demandes
raonades per implementar-los.
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3.3. El curriculum

El criteri general de les escoles de primaría que han col- laborat en la recerca ha estat el de no
introduir modifícacions en els PCC i en les programacions de les diferents árees i cicles arran
de l'escolarització d'alumnat d'origen áfrica. Sí que es produeixen canvis puntuáis o
incidentals a les classes, quan s'está treballant amb l'alumnat, una mica en funció deis temes
tractats o del tipus d'activitats desenvolupades. En tot cas, és evident que s'han hagut de fer
per forca adaptacions curriculars, normalment no formalitzades per escrit, atenent pero al
sentit comú i a les possibilitats i potencialitats de l'alumnat en qüestió. També son habituáis
els materials específics adaptats, quan les dificultáis lingüístiques fan complicat l'ús deis
materials ordinaris.

L'área que mes sovint s'ha prestat a les modifícacions arran de l'escolarització d'alumnat
d'origen áfrica ha estat la de Ciéncies Socials, probablement perqué tant la geografía com la
historia, que están a la base de Tarea, teñen connotacions culturáis evidents i permeten les
comparacions o les juxtaposicions. Tot i aixó, els canvis solen ser mes incidentals que
substantius: no és que s'adoptin enfocaments mes multilaterals o universal i stes, sino que se
solen fer afegitons o exemplificacions.

Fa la impressió que els ÍES teñen un marges d'autonomia curricular mes grans que els CEIP
de cara a fer una oferta mes variada atenta a la composició social i cultural de l'alumnat del
seu centre. Si mes no, el fet de disposar d'una franja per poder programar crédits variables
obre una porta a través de la qual és relativament senzill d'introduir-hi elements signifícatius
d'educació intercultura!. El cert és que tots els centres estudiats Than aprontada. Sembla ciar,
per altra banda, que els centres amb una línia pedagógica definida, ben elaborada i
consensuada peí claustre, incorporen amb mes normalitat, seguretat i coherencia l'alumnat
d'incorporació tardana. A mes deis crédits variables, tant els crédits de tutoría com els de
síntesi han demostrat ser ocasions útils i atractives per atendré amb qualitat la diversitat
cultural. Igualment sembla ciar que el PAT és una eina insubstituible.

Tots els centres han fet un esforc per produir material adaptat, sovint amb l'ajut del Programa
de Compensatoria. Es significativa també la decisió d'alguns centres d'intervenir en les
estones d'esbarjo, com a temps educatiu que és, per tal d'afavorir la convivencia i evitar la
segregado entre l'alumnat.

En les escoles de primaria hi ha una gran tradició de celebrar algunes diades i festes
tradicionals, la majoria de les quals teñen un fort component religiós católic. La presencia
d'alumnat provinent d'altres ámbits religiosos i culturáis ha fet que alguns claustres
s'interroguin sobre la conveniencia de seguir programant i realitzant aqüestes celebracions.
Gairebé en tots els casos s'ha optat per mantenir-les, pero és fácil detectar una certa
insatisfacció i malestar perqué fan evidents algunes contradiccions mal plantejades o mal
resoltes en els claustres o en els consells escolars. Uns altres components que han sofert
modificacions han estat les estades de colónies, les sortides i excursions, pero en aquest cas
mes per motius d'índole económica, que afecten també bona part de l'alumnat d'origen áfrica,
que no pas d'índole cultural.

És important de recordar al professorat que és convenient i relativament fácil d'introduir
canvis en el segon i tercer nivells de concreció del curriculum (és a dir, en el PCC i en les
programacions d'aula), introduint perspectives i ntercul turáis i visions mes muí ti culturáis i
universals deis temes tractats en prácticament totes les árees del curriculum; que fer aqüestes
modificacions no és transgredir la legalitat vigent, sino fer-la efectiva i alhora fer un
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