
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries PBR, DEBEQ, FI, MQD, 
ACOM, RDG, AREM, ARIE, INEFC, AMIC, EXCAVA, ARAI i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  

AMIC 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 

d'ensenyament formal i no formal 
DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 

Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 

violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos d’inclusió. 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Miquel Àngel 

Cognoms 
Essomba Gelabert 



 

 

Correu electrònic 
miquelangel.essomba@uab.cat 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona - Institut Ciències de l'Educació 
 
 

Número d’expedient  
10020 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Procés construcció identitària, adolescents, diversitat cultural aules, materials didàctics, educació intercultural 

Data de presentació de la justificació  
30.07.07 
 



 

 

 
 
Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte de recerca es proposa construir coneixement sobre les diverses formes en què els adolescents de 
família immigrada elaboren la seva identitat cultural, amb la finalitat d’establir pautes i propostes d’intervenció educativa 
que els ajudin a evitar, a causa de la interacció social en contextos multiculturals, l’exclusió social per motius d’ètnia o 
cultura. 
 
La recerca es du a terme en quatre fases. Una primera fase està destinada a recollir informació qualitativa sobre com 
construeixen aquests adolescents la seva identitat cultural. La segona fase consisteix en elaborar, de forma 
fonamentada i d’acord amb la informació obtinguda, un programa d’activitats educatives per aplicar. Aquesta fase es 
complementa amb una tercera d’experimentació del programa i avaluació dels resultats obtinguts, per poder dedicar-se 
posteriorment a la quarta i última, centrada en la difusió entre tots els centres de secundària vinculats a l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la UAB. 
 
El projecte es desenvolupa en el marc del Campus Ítaca, una iniciativa de la UAB per acostar-se a l’alumnat que cursa 
estudis d’ESO. El Campus Ítaca pretén, mitjançant el desenvolupament de diverses activitats, que els alumnes de 
secundària es motivin a continuar els seus estudis en etapes postobligatòries. Es treballa, per tant, amb l’alumnat 
immigrat dels centres de secundària que hi participen. 



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This research project aims to provide knowledge about the several forms in which immigrant teenagers build up their 
cultural identity, in order to set up guidelines and activities to help them avoid social exclusion for ethnic or cultural 
background in multicultural settings. 
 
This research is developed in four stages. The first stage is oriented to collect qualitative information about the 
processes that immigrant teenagers follow to build up their identities. The second stage aims to plan, according to the 
previous information obtained, a programme based on identity to be taught. This second stage is complemented with a 
third one in which the results from the activities are assessed and this allows to start a fourth and final stage  to 
disseminate the outcomes through the secondary schools engaged with the Institute of Sciences of Education of UAB. 
 
This project is developed within the framework of Campus Ítaca, an initiative of UAB to come closer to the compulsory 
secondary school pupils. Campus Ítaca aims, through the development of several activities, that secondary pupils get 
motivated to attend to further education. So the target group is formed by the immigrant students that join Campus Ítaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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La present Memòria correspon al projecte d’expedient AMIC 2005 – 10020 (Ajuts de suport a 

projectes de recerca interuniversitaris i/o intrauniversitaris en matèria d’immigració a Catalunya) 

obert amb la convocatòria convocada per Resolució UNI/3202/2005, de 10  d’octubre de 2005 

(DOGC núm. 4511, de 16.11.2005) i d’acord a la Resolució de concessió de 8 de maig de 

2006. 
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Nota: 

 
Per tal de facilitar la lecturabilitat, s’evita la utilització continuada de la duplicitat de gènere, 
entenent que totes les referències utilitzades s’adreçaran a ambdós sexes, sense que això 
impliqui cap tipus de consideració discriminatòria ni valoració perjorativa.  
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La construcció de la identitat – o identitats – de les persones adquireix avui dia matisos dignes 
d'assenyalar. Alguns teòrics, centrats en els processos socials més generals afectats per la 
globalització, per exemple Castells, anuncien l'eclosió de les identitats locals enfront del risc 
sentit de pèrdua de la identitat col·lectiva. En un món que dóna la sensació que s'enfonsa o es 
diluïx a marxes forçades, el replegament en la comunitat pròxima i homogènia es converteix en 
la sortida d'un carreró que aparentment sembla no tenir-la. Altres autors, més en una línia 
postmoderna centrada en la vida quotidiana (com Bauman), ens expliquen la naturalesa líquida 
de les identitats personals i socials en l'actualitat. Aquestes identitats es caracteritzen per 
respondre a criteris de flexibilitat, mestissatge i reconeixement, en comptes de quedar 
subjectes a esquemes rígids i estables en el temps, sòlids. 
 
En qualsevol cas, resulta clar que la qüestió de la identitat, lluny de desparecer de l'horitzó de 
la societat de la informació i del coneixement, recupera un sentit que ens permet explicar molts 
fenòmens socials actuals. Identitat i globalització constituïxen dos elements que es 
retroalimenten i desenvolupen en interacció, i aquesta interacció apunta camins distints segons 
com sigui el context o la naturalesa on aquesta es produïx. En ocasions, la interacció es 
considera una oportunitat: les comunitats locals, sense renunciar als seus propis valors i 
principis, saben dialogar amb l'entorn global i incorporar aspectes positius d'ell. Al seu torn, tal 
dinàmica provoca una receptivitat similar en el món globalitzat i es genera una acceptació 
similar per part de la comunitat internacional. Aquí no només hem d'acudir a la trobada 
d'explicacions des d'un punt de vista de poder polític i econòmic, sinó que hem de fixar-nos en 
factors d'ordre sociocultural per a comprendre. La petita comunitat de Finlàndia, per exemple, 
resultaria un exemple vàlid del que acabem de comentar. 
 
No obstant això, en altres ocasions, aquesta interacció entre identitat i globalització es 
converteix en un pantà perillós de desconfiança. La identitat local se sent amenaçada pels 
efectes de la internacionalització econòmica i cultural, i defuig qualsevol proposta del que entén 
ara per ara com la seva tradició. Aquesta actitud defensiva mira de resoldre el xoc identitari en 
el passat, i no en el futur, i suscita la mateixa desconfiança en el plànol global. El que prové 
d'identitats tancades no acostuma a tenir èxit a escala mundial, si no ve acompanyat d’un cert 
poder socioeconòmic darrere, que justifica però no legitima la imposició de determinades 
pràctiques socials. 
 
Castells assenyala l’existència d’unes identitats amenaçades; la construcció d'una naturalesa 
identitaria basada en la legitimació – la necessitat d'imposar la pròpia identitat als altres per a 
sobreviure – o en la resistència – l'aspiració a mantenir la pròpia identitat suposadament 
perseguida costi el que costi – . L'una i l'altra perspectiva és sòlida. Fruit d'aquesta anàlisi el 
mateix autor proposa la consideració de la identitat-projecte, una identitat líquida que mira 
endavant i no cap a enrere, i que és capaç de situar-se en un dinamisme que l'enriqueix. La 
identitat-projecte és aquella que sap com afirmar la seva mateixa identitat sense ferir la 
diversitat. 
 
Com un pot imaginar, tot aquest debat social es trasllada i es concreta en l'escola d'una manera 
o altre. Disposar d'un currículum intercultural és una condició necessària per als processos de 
reconeixement que han de desenvolupar-se en un centre educatiu pluricultural i plurilingüe, 
però no suficient. El tema de la identitat en el context escolar passa més aviat per tot allò que 
desembarca en aules i passadissos, procedent dels contextos de socialització primària – de les 
famílies. En un mateix grup podem trobar nens i nenes que procedeixin d'entorns familiars que 
s'identifiquen amb valors legitimadors o resistents de la seva identitat, i això marca de partida 
una certa predisposició a l'hora d'accedir als continguts curriculars. Predisposició diferent de la 
d'aquell alumnat que participa d'una concepció d'identitat-projecte, obert i receptiu sense perdre 
el sentit de qui és. 
 
La construcció de la identitat, en un aula on confluïxen plantejaments identitaris diversos, es 
converteix en un exercici complex i multidimensional. Complex perquè d'han de trobar fórmules 
de gestió de la diversitat que permetin el que ja hem remarcat, que cadascú pugui afirmar el 
seu propi procés de construcció identitaria sense que això suposi un perjudici pel que fa als 
seus iguals. I multidimensional perquè la identitat personal no només ha de ser contemplada 
des d'una òptica de cultura, identitat no és igual a identitat cultural. La identitat constituïx en sí 
mateixa un constructo resultant de la combinació dels aspectes culturals amb els de gènere, de 
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classe social, d'origen ètnic o religiós, d'orientació sexual, d'ideologia… Els uns i els altres 
factors s'entremesclen per a cada individu i donen com resultat una resposta original a les 
influències provinents del marc creat per la dialèctica existent entre el local i el global. En 
conseqüència, no té molt sentit parlar des d'una única perspectiva sinó que hem d'esforçar-nos 
a abastar al màxim de variables per a disposar d'un quadre complet. 
 
Un diagnòstic ràpid a la situació de les nostres escoles ens indica que aquestes són un camp 
de tensions derivades de l'impacte de la identitat en les seves dinàmiques: 
 
- Una tensió entre els continguts actuals del currículum, sorgits des d'un plantejament 

majoritàriament etnocéntric i local, i els continguts provinents dels processos 
d'internacionalització de l'economia i de la cultura. La llengua amb la qual s'han de facilitar 
els aprenentatges de les àrees curriculars (castellà, llengua pròpia de les comunitats 
bilingües o anglès), la reformulació dels continguts d'història i geografia, o l'enfocament 
dels continguts de l'educació musical són debats actuals en els nostres centres que tenen 
com origen aquesta tensió. Les decisions curriculars que es prenguin, tindran sens dubte, 
efectes destacables en la dinàmica socioeducativa i en el posicionament identitari personal 
per part de l'alumnat. 

 
- Una tensió entre els reflexos identitaris que s'observen en el desenvolupament formal del 

currículum, i els quals adquireixen tot el seu vigor i rellevància en els espais informals i 
espontanis de la vida en el centre. Els alumnes plurilingües parlen de vegades una llengua 
a l'hora de la classe de ciències naturals, o de matemàtiques, i altra a l'hora de l'esbarjo, en 
els passadissos o just després de sortir per la porta de l'escola. Quan el professorat està 
present, es procura respectar l'acord tàcit de no discriminació per motius d'origen cultural o 
ètnic. Una vegada la presència de l'adult desapareix, reapareix la discriminació simbòlica a 
través del silenci, de la mirada, de l'absència o, en el pitjor dels casos, de la violència. Ni 
què dir ha de tals comportaments tenen un impacte significatiu en el procés de construcció 
identitaria. 

 
- Una tensió entre una concepció oberta o tancada dels processos identitaris. D'entrada 

convé no confondre's amb la primera tensió anunciada. Quan ens referim a la tensió local-
global, hem de recordar que no és adequat identificar local amb tancat, i global amb obert, 
ja que nombroses evidències ens adverteixen de la falsedat d'aquesta simplificació. El local 
pot ser obert, i el global, tancat. 

 
Des d'una perspectiva de la identitat cultural, els adolescents de família immigrada han de 
plantar cara a  un seguit de situacions d'interacció social que els seus companys autòctons 
poden prescindir. Tot i haver nascut o crescut a Catalunya, desenvolupen una consciència 
identitària rica en matisos on es donen diferents respostes d'acord amb els diversos contextos 
de desenvolupament en els quals participen. En algunes ocasions, aquesta consciència es 
traduïx en un sentiment d'exclusió quan, tot i sentir-se del país, observen amb sorpresa com 
encara són vistos com estrangers per part de la        majoria social. 
 
Les polítiques d’inclusió son encertades quan procuren no fer distincions entre les persones per 
motius d’origten ètnic o cultural, però aquesta mateixa inclusió podria quedar diluïda si no 
s’impulsen a mida de discriminació positiva amb aquells que, pel fet de ser considerats 
membres d’una minoria, afronten el risc de créixer a Catalunya com ciutadans de ‘segona’. Per 
aquest motiu resulta important la promoció d’activitats específiques que facilitin la construcció 
equilibrada de la identitat cultural dels adolescents que pertanyen a famílies d’origen immigrat. 
 
La cohesió social a Catalunya passa necessàriament per la generació d'espais    i àmbits en els 
quals els ciutadans tenen l'oportunitat d'interactuar i intercanviar en condicions d'igualtat. 
Només des de l'acció en aquest sentit es pot prevenir la discriminació i el racisme allí on no ha 
aparegut, o preparar la intervenció en aquells llocs on ja és, desgraciadament, una realitat. 
 
Tenint en compte els elements plantejats, centrarem la nostra proposta d'acció en la facilitació 
d'espais i oportunitats educatives per a una construcció harmònica de la identitat personal i 
cultural. 
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La Memòria que es presenta a continuació incorpora el disseny del projecte, el seu 
desenvolupament i els resultats més rellevants, recollint als annexes els productes més 
significatius que s’han derivat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DISSENY DEL PROJECTE 
 

2.1. Títol del projecte 
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2.2. Contextualització 
2.3. Finalitat i objectius específics del projecte 

2.4. Metodologia de treball 
2.5. Resultats esperats 

 
 

2.1. Títol del projecte 
 

El projecte porta per títol: Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat 
cultural. Trajectòries de vida i processos d’inclusió. 

 

El seu disseny correspon al que es va presentar a concurs públic on es va adjudicar la seva 
realització. Els aspectes més importants del mateix son recollits a continuació. 
 
 
 
2.2. Contextualització 
 
La recerca forma part d’un programa més ampli d’intervenció general amb 
adolescents de diferents Instituts d’Ensenyament Secundari anomenat ‘Campus 
Ítaca’. Així i durant el curs 2004/05 a la Universitat Autònoma de Barcelona es 
va endegar, per iniciativa de l’equip de govern, el programa socioeducatiu per a 
estudiants de secundària, en el marc del ‘Campus Ítaca’. 
 
S’han utilitzat les competències transversals com a eix organitzador de les diferents activitats, 
opció que es justifica pel que l’assoliment de les anomenades competències clau, per part de 
tots els ciutadans, és un objectiu tant en l’àmbit europeu com al nostre país. Així doncs, es van 
treballar habilitats de comunicació, de resolució de problemes i d’ordre personal i social en 
contextos diversos i per a diferents àrees de coneixement. 
  
Els estudiants s’organitzaren en petits grups de treball de deu alumnes. Cada grup tenia un 
tutor o tutora que els acompanyava, orientava i donava suport en totes les activitats que 
realitzaven durant la seva estada a la universitat. Els tutors (un total de 17 en la darrera edició 
del campus), són joves universitaris que fa poc han acabat els estudis, matriculats de l’últim 
curs o que tenen experiència de treball amb grups d’adolescents.  
 
El Campus Ítaca compta ja amb una tradició de funcionament i és conegut als 
Instituts d’Ensenyaments Secundari del Vallès, del Maresme, del Barcelonès, 
del Penedès, del Berguedà i del Bages, per la qual cosa creiem que l’impacte i 
la difusió dels resultats pot ser àmplia. Com a prova del que venim dient, 
voldríem recordar que el setembre de 2004 es va fer la primera edició del 
Campus Ítaca, com a experiència pilot, amb un grup de 40 estudiants de 5  
Instituts d’Ensenyament Secundari del Vallès Occidental. A la segona edició que 
es va realitzar entre el 13 de juny i el 20 de juliol de 2005 hi van participar 240 
alumnes procedents de 33 centres de secundària de titularitat pública. La major 
part dels IES, 25 en total, són de diferents municipis del Vallès Occidental i els 8 
restants d’altres comarques de Barcelona. 
 
Va adreçat a alumnes de 15 anys que han acabat 3 d’ESO i que durant el 
proper curs, l’últim de l’etapa obligatòria, hauran d’optar entre incorporar-se al 
món laboral, cursar algun cicle formatiu de grau mità, o continuar el batxillerat. 
El batxillerat els permetrà fer estudis universitaris o mòduls professionals de 
grau superior i accedir a un lloc de treball més qualificat. 
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En relació al perfil dels alumnes que hi participen, podem dir que són estudiants amb bones 
capacitats, però que pel seu entorn familiar i social o per altres motius (crisi de l’adolescència, 
ganes de disposar de més diners per al seu consum personal, etc.) algunes vegades no se 
senten atrets per l’opció de continuar estudiant que, d’altra banda, veuen difícil i costosa. 
Sovint, tampoc s’adonen de la importància de la formació per al seu futur professional i laboral, 
que veuen molt llunyà.  
 
D’acord amb l’objectiu d’acostar la universitat a tothom i alhora contribuir a fomentar la 
convivència en la diversitat tant en l'aspecte individual com en el cultural i social, es va 
recomanar als centres d'incloure, si era el cas, alumnes immigrats. El resultat ha estat  la 
participació, en l’edició del 2005, de 17 nois i noies nascuts arreu del món (Argentina, Canadà, 
Equador, Kazakhstan, Marroc, Perú, República Dominicana, Romania, Ucraïna i Xile) i de 2 
estudiants amb discapacitats físiques. Com s’explicarà més endavant el col·lectiu de nois i 
noies inmigrants que van participar al Campus Ítaca 2005 i els que ho faran en la futura edició 
del programa constitueixen l’objecte d’estudi d’aquesta recerca. 
 
 
 
2.3. Finalitat i objectius específics del projecte 
 
Les finalitats del projecte són: 
 
Des d’una perspectiva de la identitat cultural, els adolescents de família immigrada han de fer 
front a un seguit de situacions d’interacció social que els seus companys autòctons poden 
prescindir-ne. Tot i haver nascut o crescut a Catalunya, desenvolupen una consciència 
identitària rica en matisos on es donen diferents respostes d’acord amb els diversos contextos 
de desenvolupament en els quals participen. En algunes ocasions, aquesta consciència es 
tradueix en un sentiment d’exclusió quan, tot i sentir-se del país, observen amb sorpresa com 
encara són vistos com estrangers per part de la majoria social. 
 
Les polítiques d’inclusió són encertades quan procuren no fer distincions entre les persones per 
motius d’origen ètnic o cultural, però aquesta mateixa inclusió podria quedar diluïda si no 
s’impulsen mesures de discriminació positiva amb aquells que, pel fet de ser considerats 
membres d’una minoria, afronten el risc de créixer a Catalunya com a ciutadans de ‘segona’. 
Per aquest motiu resulta important la pomoció d’activitats específiques que facilitin la 
construcció equilibrada de la identitat cultural dels adolescents que pertanyen a famílies 
d’origen immigrat. 
 
La cohesió social a Cataluya passa necessàriament per la generació d’espais i àmbits en els 
quals els ciutadans tenen l’oportuniat d’inteactuar i intercanviar en condicions d’igualtat. Només 
des de l’acció en aquest sentit es pot prevenir la discriminació i el racisme allí on no ha 
aparegut, o preparar la intervenció en aquells indrets on ja és, dissortadament, una realitat. 
Aquesta recerca pretén realitzar una aportació en aquest camp, en estreta col.laboració amb 
tota la xarxa de centres d’educació secundària a la qual l’Institut de Ciències de l’Educació de 
la UAB hi té accés directe (àrea metropolitana de Barcelona). 
 
 
Els objectius a assolir són: 
 
1. Identificar els mecanismes de construcció identitària dels adolescents pertanyents a famílies 
d’origen immigrat. 
 
Aquest objectiu es desenvolupa mitjançant una aproximació a les trajectòries de vida dels 
alumnes immigrats en el Campus Ítaca. A través d’una anàlisi qualitativa, pensem identificar les 
diferents formes en què aquests nois i noies construeixen una representació d’ells mateixos, i 
en quin grau i de quina manera els elements de l’entorn hi tenen influència. 
 
2. Dissenyar una proposta pedagògica per facilitar una construcció harmònica de la identitat en 
contextos multiculturals. 
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Aquest objectiu persegueix la part aplicada de la recerca. Amb la informació obtinguda en un 
primer moment, pensem elaborar activitats educatives fonamentades i que responguin a les 
particularitats dels casos que acostumen a donar-se a Catalunya. La intenció és ajustar-se al 
màxim al context, posant un èmfasi especial en els contextos multiculturals. 
 
3. Validar una proposta d’intervenció sobre la construcció de la identitat en contextos 
multiculturals en el marc del Campus Ítaca. 
 
Aquest objectiu suposa avaluar la qualitat del disseny elaborat, mitjançant l’aplicació pràctica 
en un entorn com el del Campus Ítaca. Les condicions privilegiades de treball (pel que fa a 
espais, temps, personal qualificat, etc.) fan que l’experimentació pugui ser efectuada en 
condicions de garantir una bona obtenció de resultats. 
 
4. Elaborar una publicació per difondre els resultats entre la xarxa de centres de secundària de 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB. 
 
Aquest objectiu pretén visibilitzar la feina feta, i diseminar-la en l’entorn natural de la institució 
que es presenta a aquesta convocatòria. El sentit del projecte és anar més enllà de 
l’experiència concreta amb els adolescents que han estat participant en l’experimentació, i 
poder arribar al conjunt de l’alumnat de les comarques de referència de l’ICE. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Metodologia de treball 
 
En el següent quadre s’hi reprodueix els passos seguits que conformen la metodologia de 
treball realitzada. 

 
QUADRE núm. 1: Metodologia de treball de la fase de fonamentació 

 
QUÈ QUI QUAN I ON 

1.1. Revisió de la literatura 
existent sobre el tema 

 1-28 febrer 2006  

1.2. Identificació dels subjectes 
participants a la recerca i 
calendarització de les 
entrevistes 

Miquel Àngel Essomba, Pilar 
Garcia, becari de recerca 

1-28 febrer 2006  

* Seminari de posada en comú 
sobre el marc teòric 
1.3. Elaboració d’un model 
d’entrevista 

 3 març 2006 de 10:00 a 
15:00 (dinar inclòs) a Can 
Bordoi (Llinars del Vallès) 

* Validació del model 
d’entrevista 

Miquel Àngel Essomba, Pilar 
Garcia, becari de recerca 

6-10 març 2006  

1.4. Realització de les 
entrevistes 

Becari de recerca 13- març – 6 abril 2006  

1.5. Transcripció de les 
entrevistes 

Becari de recerca i auxiliars 13 març – 17 abril 2006  

1.6. Anàlisi del contingut de les 
entrevistes 

 18 – 28 abril 2006  

* Seminari d’anàlisi de les 
entrevistes 
1.7. Elaboració de conclusions 

 28 abril 2006 de 10:00 a 
15:00 (dinar inclòs) a Can 
Bordoi (Llinars del Vallès) 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 

 
QUADRE núm. 2: Metodologia de treball de la fase d’exploració 

 

QUÈ QUI QUAN I ON 
 
 
2.1 Disseny de les activitats pedagògiques d'acord amb les conclusions de les 
entrevistes 
 
 

Equip de recerca 
 
 
 

Sala de juntes de 
l’ICE 
 
18 de Maig 2006 

 
 
2.2 Planificació de condicions 
 
 

becària de recerca 
 
 

juny 2006 
 

 
2.3 Realització i enregistrament de les activitats 
 
 

Miquel Àngel Essomba, becaria de recerca  
(Realització) i Meritxell (enregistrament)  
 

 
Facultat d’ Educació 
  
juny-juliol 2006 
 

 
2.4 Anàlisi de les activitats 
 
 

Equip de recerca 
 
 

 
Sala de juntes de 
l’ICE 
15 de setembre 
 

 
2.5 Validació del disseny 
  

Sala de juntes de 
l’ICE 
 
15-30 setembre 
2006 
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En el quadre següent reproduïm quina ha estat la mostra de la selecció dels adolescents amb 
els que s’ha entrevistat i seguidament hi exposem la codificació a partir de les entrevistes 
realitzades als mateixos. 
 
 
 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 

 
TAULA núm. 1: Mostra d’adolescents participants a la fase d’exploració

Nº 
centres Nom Cog. Cog. Població Nacionalitat IES Responsable torn Direcció Tlf. 

   Sabadell Argentina Arraona  2  

1    Sabadell Marroc Arraona  2   

   Terrassa Canada Sta..Eulàlia  1  

2    Terrassa Kazajstan Sta..Eulàlia  2   

3    St, Cugat del vallés Marroc Leonardo da Vinci  3   

   Rubí Marroc L'estatut  3  

   Rubí República d'Ecuador L'estatut  3  

4    Rubí República d'Ecuador L'estatut  3   

5    Barberà del Vallés Perú La Romànica  3   

6    Cerdanyola del Vallés República de Xile Pere Calders  2   

7    Castellcir República Dominicana Moianès  3   

8    
Palau-Solità i 
Plegamans República Dominicana 

Ramón Casas i 
Carbò  1   

9    Ripollet Romania Lluís Companys  1   

10    Sabadell Romania Joan Oliver  2   

11    St. Quirze del Vallès Romania St. Quirze del Vallès  2   

12    Cerdanyola el Vallés Ucraïna Forat del vent  2   

 
 
 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 

 
La codificació a partir de les entrevistes realitzades als adolescents que conformen la mostra, 
és la següent: 
 

Noia 
Nacionalitat: Argentina 
IES Arraona  (Sabadell)        E - 1 

    

   Noia 
Nacionalitat: Marroc 
IES Arraona  (Sabadell)        E - 2 

   

   Noia 
Nacionalitat: Canadà 
IES Sta..Eulàlia  (Terrassa)       E - 3  
     
Noi 

   Nacionalitat: Kazajstan 
   IES Sta..Eulàlia (Terrassa)       E - 4  
        

Noia 
Nacionalitat: Marroc 
IES Leonardo Da Vinci  (Sant Cugat del Vallès)    E - 5 
 
Noia 
Nacionalitat: Marroc 
IES L’Estatut (Rubí)        E - 6 

 
Noi 
Nacionalitat: República d’Equador 
IES L’Estatut (Rubí)     E - 7 
 

   Noi 
   Nacionalitat: Perú  

IES La Romànica (Barberà del Vallès)      E - 8 
 

Noi 
Nacionalitat: República de Xile 
IES Pere Calders (Cerdanyola del ValléS)     E - 9 

 
   Noia 
   Nacionalitat: RepúblicaDominicana 
   IES Moianès (Moià)         E - 10 
 

Noia 
Nacionalitat: República Dominicana 
IES Ramón Casas i Carbò (Palau-Solità i Plegamans)   E - 11 

 

Noia 
Nacionalitat: Romania 
IES Lluís Companys (Ripollet)       E -12 
     
Noi 
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   Nacionalitat: Romania 
IES St. Quirze del Vallès (St. Quirze del Vallès)    E - 13 
  
Noi 
Nacionalitat: Ucraïna  

   IES Forat del vent (Cerdanyola el Vallès)     E - 14 
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2.5. Resultats esperats 

 

Els productes que se’n deriven d’aquesta recerca són els següents: 
 

• Un informe de recerca. 
• Un material pedagògic. 
• Un programa de difusió que inclou: 

- Un acte de presentació. 
- Un seminari de treball i d’aprofundiment. 
- Un grup de treball estable. 

 
 
A partir de les diferents informacions rebudes en el nostre Institut de Ciències de l’Educació, 
pensem que aquesta recerca cobreix una necessitat important que manifesta el professorat de 
secundària. En conseqüència, partim de la hipòtesi que els nostres treballs tindran molt bona 
acollida en les diferents xarxes educatives i institucions pedagògiques d’un entorn de població 
de 3 milions d’habitants. 
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3.1. Desenvolupament de la planificació 

 
 

3.1.1 Actuacions generals realitzades 
 
 

 
 

TAULA núm. 2: Calendari general d’actuacions realitzades 
 
 

 
Data 

 

 
Temes tractats  

Compromisos 
Gener – Abril 

2006 
Constitució definitiva del 

grup. 
Primers contactes amb els 

centres. 
Buidats documentació. 

Contactar amb centres i responsables. 
Aportar documentació 

Abril – Juny 
2006 

Aplicació, fonts i eines de 
recollida de la informació. 

Definició mostra de l’estudi, instruments, 
comunicació als participants, etc. 

 
Juliol – 

Setembre 2006 
Estat – seguiment 

recollida informació sobre 
la fase d’experimentació 

 

Seguir les activitats pròpies de la fase de la 
fase d’experimentació 

Setembre – 
Desembre 

2006 

Treball sobre el buidat 
dels resultats provisionals 

obtinguts 

Treball d’aprofundiment en l’anàlisi 

Gener – Març 
2007 

Treball d’anàlisi dels 
resultats provisionals 

obtinguts 

Treball d’aprofundiment en l’anàlisi 

Març – Juny 
2007 

Confecció de la memòria 
de resultats provisionals 

Debat de la memòria 

Juliol 2007 Rectificacions de la 
memòria de resultats 

provisionals 

Debat de la memòria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Actuacions específiques realitzades 
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La metodologia de recerca que es vol utilitzar és bàsicament qualitativa. L’enfocament i els 
instruments de recollida i anàlisi de la informació varien segons quina sigui la fase de treball. 
 
 
FASE 1 – FONAMENTACIÓ 
 
Fase d’estudi de les trajectòries de vida dels alumnes immigrats del Campus Ítaca: 
 

- Revisió de la literatura existent sobre el tema. 
- Identificació dels subjectes amb els quals realitzar l’estudi. 
- Elaboració d’un model d’entrevista que garanteixi l’obtenció de les dades que ens 

interessen per a l’estudi. 
- Realització de les entrevistes. 
- Transcripció de les entrevistes. 
- Anàlisi del contingut de les entrevistes. 
- Elaboració de conclusions que ens permetin abordar una adequada elaboració 

d’activitats educatives que vagin destinades a reforçar els punts febles identificats 
mitjançant l’estudi d’una població concreta. 

 
Per a aquesta fase es fa necessari dues unitats de treball: 
 

- Equip de recerca: revisa la literatura, fa propostes per elaborar el model d’entrevista, 
analitza la informació obtinguda i en fa propostes. 

- Becari de recerca: realitza el treball de camp i la transcripció de les entrevistes 
realitzades, col·labora en l’elaboració de resultats. 

 
Aquesta fase es va ajustar al calendari previst d’acord amb la sol·licitud de l’ajut, és  a dir, 
durant el primer semestre de 2006. 
 
 
FASE 2 – EXPLORACIÓ  
 
Fase d’elaboració d’un programa d’activitats pedagògiques per treballar la construcció de la 
identitat cultural en entorns multiculturals. Les propostes d’activitats haurien de respondre a 4 
estadis: 
 

• Estadi 1:  OBERTURA. 
 
En aquest estadi, l'objectiu és desenvolupar una presa de consciència pel que fa als aspectes 
identitaris des del punt de vista de ciutadania. El contingut de treball ha de centrar-se en el “jo 
sociopolític” en l'àmbit de les relacions interpersonals (en l'aula, en el barri, etc.). L'estratègia ha 
de consistir a proposar la realització d'una mirada interior que condueixi a la transformació 
personal, des d'un plànol descriptiu. 
 

• Estadi 2:  COMPRENSIÓ. 
 
En aquest estadi, l'objectiu és desenvolupar una comprensió de la situació de les identitats i la 
ciutadania en l'àmbit social. El contingut de treball ha de centrar-se del  “jo sociopolític” en el 
món. L'estratègia ha de consistir a proposar la realització d'una mirada exterior que condueixi a 
l'aprenentatge del funcionament social, des d'un plànol descriptiu. 
 
 

• Estadi 3:  CRÍTICA. 
 
En aquest estadi, l'objectiu és desenvolupar una lectura crítica de la situació de les identitats i 
la ciutadania en l'àmbit social. El contingut de treball ha de centrar-se del  “jo simbòlic” en el 
món. L'estratègia ha de consistir a proposar la realització d'una mirada exterior que condueixi a 
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l'adquisició de competències per a plantejar escenaris personals en el funcionament social, des 
d'un plànol problematizador. 
 
 

• Estadi 4: POSICIONAMENT. 
 
En aquest estadi, l'objectiu és prendre una posició personal pel que fa a la seva pròpia identitat, 
així com els seus drets i deures de ciutadania, en el seu entorn de vida quotidiana. El contingut 
de treball ha de centrar-se en el  “jo simbòlic” en l'àmbit de les relacions interpersonals (a l'aula, 
en el barri, etc.). L'estratègia ha de consistir a proposar la realització d'una mirada interior que 
condueixi a la transformació personal, des d'un plànol problematizador. 
 
Per realitzar la tasca d’idear aquestes accions, cal comptar amb dues unitats de treball: 
 

- Equip de recerca: fa propostes d’activitats i les articula en un programa coherent. 
- Un becari de recerca: edita les activitats. 

 
Aquesta fase, d’acord amb la planificació inicial, es va realitzar en el temps previst, tant la 
transcripció de les entrevistes realitzades com de la seva anàlisi i disseny de les activitats per 
portar a terme en la fase següent d’experimentació. 
 
 
FASE 3 – EXPERIMENTACIÓ 
 
Fase d’experimentació del programa d’activitats: 
 

- Identificació dels formadors que duran a terme l’experimentació. 
- Formació dels formadors que duran a terme l’experimentació. 
- Identificació dels grups d’alumnes de secundària amb els quals es durà a terme 

l’experimentació. 
- Planificació de l’execució. 
- Realització de les activitats. 
- Enregistrament en vídeo de la realització de les activitats. 

 
La realització d’aquest treball contempla la implicació de dues unitats de treball: 
 

- Equip de recerca: forma els formadors que duran a terme les activitats amb els 
alumnes, fa un seguiment de la preparació i coordina els diferents recursos, observa 
l’experimentació i elabora un diari de camp. 

- Becari de recerca: s’ocupa dels aspectes logístics de l’experimentació (reserva 
d’espais, elaboració de materials didàctics necessaris per a les activitats, 
enregistrament de l’experimentació...). 

 
Aquesta fase s’ha allargat més en el temps atesos els canvis en la coordinació tècnica del 
projecte (substitució de la figura del becari), i la necessitat de temps addicional per a l’anàlisi 
dels resultats de l’experimentació. A causa d’aquesta circumstància, podem dir que el projecte 
es troba encara en fase de tancament. 
 
FASE 4 – SÍNTESI  
 
Fase de validació del material pedagògic i de difusió general: 
 

- Revisió de les activitats dissenyades a la llum de les dades obtingudes de 
l’experimentació. 

- Edició del material pedagògic. 
- Realització d’un acte de presentació del material pedagògic. 
- Realització d’un seminari de treball amb professorat de centres de secundària sobre la 

construcció de la identitat entre els adolescents de família immigrada. 
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- Potenciació d’una xarxa de treball col·laboratiu entre centres educatius i professorat 
interessat en el tema i els objectius de la recerca. 

 
 
Per a dur a terme aquestes tasques, es requereix la implicació de dues unitats de treball: 
 

- Equip de recerca: revisa les activitats i redacta el material definitiu (que contempla un 
marc teòric i unes activitats pràctiques), dinamitza possibles seminaris i xarxes de 
treball entre professionals. 

- Becari de recerca: dóna suport logístic a l’edició del material (disseny, transport, 
enviament, etc.) i als actes de difusió. 

 
Aquesta fase està en ple procés de desenvolupament. Estem editant el material pedagògic, i 
preveient el dispositiu de difusió i formació necessari per a donar a conèixer els nostres 
resultats i conclusions tant a l’administració educativa com al professorat dels IES amb els 
quals l’ICE de la UAB hi estableix una relació natural. 
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3.2. Aspectes metodològics: recollida i anàlisi de la informació 
 

3.2.1 En la fase de fonamentació 
 
La recerca en aquest camp ric d’experiències, com és obvi, resulta encara incipient. Amb tot, 
això no significa que hàgim de parlar de manca d’estudis i investigacions al respecte en l’àmbit 
català, si bé les tendències han estat dirigides en unes línies molt particulars. A tall de resum, 
podem assenyalar les següents: 
 
• Recerques des de l’àmbit de la sociologia i l’antropologia sobre els posicionaments i 

actituds dels alumnes de familia estrangera davant l’escola, l’oci o la relació amb els iguals: 
 
Comas, M. (2003). També catalans. Fills i filles de famílies immigrades a Catalunya. Barcelona 
: Fundació Jaume Bofill. 
 
Fullana, J., Besalú, X. & Vilà, M. (2003). Alumnes d’origen africà a l’escola. Girona : CCG. 
 
• Recerques sobre els factors identitaris d’adolescents de famílies immigrades davant del fet 

migratori: 
 
Besalú, X. & Climent, T. (2004). Construint identitats. Espais i processos de socialització dels 
joves d’origen immigrat. Barcelona : Editorial Mediterrània. 
 
Torrabadella, L. & Tejero, E. (2005). Pioneres i pioners. Trajectòries biogràfiques de filles i fills 
de famílies immigrades a Catalunya. Barcelona : Editorial Mediterrània. 
 
• Recerques sobre la situació global de la diversitat cultural i la immigració a Catalunya: 
 
Carbonell, F. (Coord.). (2000). Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitat 
cultural i l’exclusió social. Barcelona : Editorial Mediterrània. 
 
Garreta, J. (2003). El espejismo intercultural. La escuela de Cataluña ante la diversidad 
cultural. Madrid : CIDE. 
 
 
 
 
A continuació reproduïm la pauta elaborada per al buidatge de la informació recollida a partir de 
les les entrevistes realitzades als adolescents. 
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TAULA núm. 3: Instrument per sistematitzar la informació obtinguda a partir de la revisió bibliogràfica 
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3.2.2 En la fase d’exploració 
 
En aquesta fase vam utilitzar els següents tres instruments. Tal i com s’observa i en aquest 
ordre, reproduïm l’entrevista realitzada als adolescents, l’esquema dels resultats de l’anàlisi de 
les mateixes entrevistes i finalment, la proposta i disseny de les activitats. 
 
 

PROJECTE AMIC 
CAMPUS ÍTACA (ICE-UAB) 

QÜESTIONARI D’ENTREVISTA 
 
 
 
(Important: Si hi ha alguna qüestió que l’entrevistat no vulgui respondre, cal protegir el 
seu dret a l’intimitat i perdre aquell fragment d’informació) 
 
Primera part – Dades generals de l’entrevistat 
 

• Nom  
• Edat 
• Any d’arribada a Catalunya i primer lloc de residència 
• Amb qui va venir a Catalunya 
• Amb qui viu en l’actualitat 
• Nombre de germans 
• Treball del pare/mare/tutor (aquí i al país d’origen) 
• Ordre d’arribada en el reagrupament familiar 

 
Segona part – Aficions, creences i valors 
 

• Què fas en el teu temps lliure? 
• Què t’agradaria fer en el temps lliure i no fas? Per què? 
• Digues dos o tres noms de famosos que són els teus ídols. Explica per què ho 

són. 
• Quina música t’agrada escoltar? 
• Quin esport practiques? 
• Quines són les tres coses més importants a la vida? 
• Creus en Déu? Practiques alguna religió? Per què? 

 
Tercera part – L’escola 
 

• Què pensen els teus professors sobre tu? 
• Què opines sobre el que pensen els teus professors sobre tu? 
• Quines són les teves qualificacions escolars? Què opines sobre elles? 
• Què vols ser quan siguis gran? 
• Què t’agradaria fer quan acabis l’ESO? 
• Què pensen els teus amics sobre el que t’agradaria fer després de l’ESO? 
• Què pensa la teva família sobre el que t’agradaria fer després de l’ESO? Tu 

com et sents davant de la seva opinió? 
 
 
Quarta part – Relacions socials 
 

• On has conegut els teus amics? 
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• De quin sexe són? 
• En quina llengua parleu? 
• Et va costar molt de fer amics? Per què? 

 
Cinquena part – Llengua 
 

• Quina llengua uses a casa? En quins altres contextos l’uses fora de la família? 
• Quina llengua uses al pati de l’institut? 
• Què prefereixes parlar, català o castellà? Per què? 
• Què penses d’un país que té dues llengües? 
• Creus que és útil aprendre més d’una llengua? Per què? 

 
Sisena part – Processos migratoris 
 

• Quin creus que és el teu país? 
• Quina percepció existeix a Catalunya sobre el país dels teus pares? 
• Quina percepció tenen els teus pares de Catalunya? 
• Els teus pares et van consultar si volies venir a Catalunya? Per què? 
• Què penses sobre la immigració? 
• Què pensen els teus companys de classe sobre la immigració? 
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PROJECTE AMIC (ICE-UAB) 

 
 Responsable de l’anàlisi: 
Nom de l’entrevistat i IES: 

 
 
 
 

QUADRE núm. 4: Pauta d’anàlisi de les entrevistes 
 
 

Què cal treballar Esfera d’anàlisi Què diuen 
Amb ell Amb el 

conjunt 

Com cal treballar 

 
 
AFICIONS, CREENCES 
I VALORS 
 
 

   

 
 
ESCOLA 
 
 

   

 
 
RELACIONS SOCIALS 
 
 

   

 
 
PROCESSOS 
MIGRATORIS 
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PROJECTE AMIC 2005. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ DE LA UAB. ANÀLISI ENTREVISTES / 18.5.2006 

 
QUADRE núm. 4: Primera aproximació d’anàlisi de les entrevistes 

 
 
 Què diuen Què volen dir Treballar amb ells 

(teoria implícita: educació 
comunitària i crítica; 
igualtat d’oportunitats) 

Treballar amb tots Com cal treballar 

AFICIONS Preferència per l’activitat física, concretament pel 
futbol o la natació (quan es produeix aquesta 
preferència) 
 
Pràctica preferent d’activitat física individual 
 
Altres activitats no majoritàries: cinema, lectura, 
playstation, estudi, música, ordinador, etc. 
 
Quan apareix la religió com element estructurant de 
la vida social, queden excloses activitats d’oci 
ordinàries com les anteriors 
 
Espai públic obert com lloc de trobada: places, 
parcs, carrers, etc. Apareixen algunes diferències 
per origen de nacionalitat (comprovar) 

Taller de creativitat sobre com organitzar i enriquir el 
temps lliure. Focalitzar sobre activitats col·lectives. 

Concurs per elaborar un 
programa de temps lliure 
al barri/poble/IES, a partir 
d’un cas 
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CREENCES, VALORS Autoimatge basada en atribucions externes a partir 
de la informació dels adults (jo sóc...) per damunt 
d’una atribució basada en comportaments 
 
Una noia marroquina: discriminació de gènere 
(no pot jugar a futbol) (els nois no ploren...). 
Integració de l’esquema de discriminació de 
gènere. 
 
Identitat esportiva: Barça 
 
Identitat musical: gustos comercials de moda a la 
societat 
 
Identitat nacional: majoria de sentir-se del país 
d’origen familiar (influència per la imatge que els 
altres tenen d’ells), dificultats per sentir-se català en 
alguns casos (vinculat al pas del temps), projecció 
futura estable sobre la identitat nacional 
 
Identitat religiosa: majoria amb sentiment o 
posicionament religiós//musulmans, agnòstics, 
evangelistes, testimonis de Jehovà (introducció 
religions minoritàries) 
 
Valors: centrats en la família ( i els amics (persones), 
família com element bàsic de sentit. Els estudis.  
 
Importància dels amics com un dels elements que 
més valoren a la seva vida. 

Jo sóc/jo faig 
 
Identificacions culturals en funció d’origen, 
identificacions socials en funció de societat d’acollida 
 
Identitats nacionals múltiples 
 
Gustos musicals alternatius 
 
El valor de la família: diversitat de comportament 
familiars, religiosos, etc. 

Tots iguals, tots diferents: 
identificacions socials 
amb comportaments 
familiars, religiosos, 
aficions, etc 
 
Qui sóc jo? Un 
trencaclosques de moltes 
peces. Història de vida. 
Com ho sé que sóc així? 
A partir del que em diuen 
els altres? A partir del 
que faig? 
 
La identitat nacional: 
debat sobre l’estatut 
(diferència entre ser i 
sentir-se) 
 
Ambientació de les 
activitats: músiques del 
món 
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ESCOLA I TREBALL Rendiment – Existeixen dues tendències, vinculades 
amb el tipus de resultats acadèmics obtinguts. D’una 
banda, alguns alumnes que obtenen bones 
qualificacions es mostren autocrítics. D’altra banda, 
alguns alumnes amb resultats modestos, mostren 
autoconfiança en les possibilitats de recuperació 
 
Expectativa acadèmica: claredat de seguir estudis 
postobligatoris, indefinició davant de batxillerat o 
cicles formatius, interès per la universitat com una 
etapa acadèmica a seguir (tot i el risc de possible 
inducció de la resposta per part de l’entrevistador) 
 
Expectativa familiar de seguir estudis postobligatoris, 
la influència de la família és per continuar estudiant 
però no per fer uns estudis concrets 
 
Expectativa professional: elevada (medicina, 
arquitectura, enginyeria, filologia, informàtica, 
traducció, etc.). Claredat en els itineraris acadèmics 
necessaris que condueixin a aquests estudis. En 
alguns casos, cert desajustament entre horitzó 
professional i camí acadèmic per arribar-hi 
 
Motivació per l’estudi – la majoria dels entrevistats 
manifesten un nivell alt de motivació 
 
Influència iguals: noia marroquina, suport; nois 
llatins, resistència 

Orientació acadèmica 
sobre el sistema educatiu 
 
Reajustament 
d’expectatives, punt de 
partença i procés 

 Què vull ser quan sigui 
gran? Quin camí he de 
seguir? Joc de rol que 
simula un itinerari 
acadèmic, amb 
dificultats. O bé un joc de 
l’oca. 
 
Bola màgica: endevinar 
què seré en el futur 
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RELACIONS SOCIALS Els amics vénen més de l’entorn social i familiar que 
de l’IES; el lloc de coneixença és en espais públics, 
en activitats de lleure i en espais socials de trobada 
religiosa. Alguns casos demostren que els amics 
també provenen de l’entorn acadèmic. 
 
Percepció de racisme en l’entorn, tot i que no es 
reconeix com un element que sigui propi en les 
seves vides. Expectativa de possibles problemes en 
el futur per ser immigrat. 
 
Alguns mostren prejudicis cap a la població 
immigrada, basant-se en els esquemes utilitzats per 
la població majoritària. Categorització rígida en  dos 
grups a partir d’una valoració ètica (bons i dolents) 

Accions de reforç del 
clima social d’aula 
 
Reflexió sobre com 
actuar en cas de 
racisme: tu què faries? 

 Reflexió: com fer amics? 
Diari AMISTAT. Notícies 
positives d’amistat. En 
petit grup, s’escull una i 
es redacta i es fa una 
fotografia. 
 
Jocs de Confiança: 
l’estrella; saltar la corda; 
dir una qualitat positiva 
 
Estudi d’un cas: com 
actuar en una situació de 
discriminació racista// 
activitat de l’entrevista de 
feina 

LLENGUA No castellanoparlants: actitud oberta a català i 
castellà, llengua familiar parlada amb dificultats, 
presència del dialecte familiar, facilitat llengües 
estrangeres per aprendre català (francès), castellà 
com llengua relació social, ús del català quan 
l’interlocutor és catalanoparlant, preferència pel 
català, en alguns casos actuen com a traductors 
dels pares. Escassa valoració de la riquesa 
lingüística. 
 
Castellanoparlants: català com llengua de l’escola i 
de promoció social, castellà com llengua materna, 
llengua minoritària (quetchua) com residual, llengua 
internacional (anglès) com llengua de prestigi, 
preferència pel castellà 

Valoració del català 
 
Reforçar la importància 
de totes les llengües 
sense distincions que no 
siguin subjectives 

 Judici al català: ha de 
deixar de ser suportat 
per l’administració de 
l’Estat? 
 
Torre de Babel: construir 
una torre amb tantes 
llengües com sigui 
possible (cada paper té 
el nom d’una llengua) 
(explicar la història de 
Babel) 
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PROCESSOS 
MIGRATORIS 

Voluntat per venir: en funció de l’edat que té 
l’adolescent en el moment d’iniciar el projecte 
migratori 
 
(En un cas, influència d’una mare per fomentar 
l’aculturació en una filla) 
 
Diferència cultural respecte al país d’origen, tant en 
nom propi com la pròpia societat 
 
Noies marroquines: reconeixement de 
l’heterogeneïtat dels propis grups minoritzats 
 
Causa migratòria: econòmica, per millorar condicions 
de vida 
 
Nois llatins: assumpció arguments com l’allau 
migratòria, estereotip sobre els altres immigrats 
(agressius, lladres, etc.), consciència sobre les 
generalitzacions que fan els autòctons 
 
Sentiment de pertinença: la majoria s’identifiquen 
amb el país d’origen dels pares. 
 
Negació del retorn al país d’origen. En un cas, 
s’identifica la finalització dels estudis com a data 
prevista per al retorn al país d’origen 

Reflexió sobre les 
semblances entre 
societat d’origen i 
societat d’acollida 
 
Causes de la immigració: 
què significa millorar les 
condicions de vida 
 
Percepcions dels 
immigrats entre els 
immigrats 

 Un, dos, tres: dir coses 
universals sobre 
diferents temes de la 
vida quotidiana 
 
Què vol dir viure bé? 
Grup nominal per escollir 
quins són els elements 
bàsics d’una vida de 
qualitat 
 
Estereotips i prejudicis 
sobre els immigrants. Fer 
un llistat i 
contrargumentar 
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3.2.3 En la fase d’experimentació 
 
Els instruments utilitzats a la fase d’experimentació queden recollits a continuació. En primer 
lloc reproduïm la fitxa elaborada per l’anàlisi dels materials audio-visuals realitzats a partir de 
les activitats on van participar alguns adolescents del Campus Ítaca, i en segon lloc, un material 
- esborrany que fa referència, a les valoracions extretes sobre el funcionament de les mateixes 
activitats, a partir dels principis, continguts i estratègies d’organització i gestió que les 
composen. 
 

 

PROJECTE AMIC. EINA PER L’OBSERVACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ENREGISTRADES JULIOL 2006. 

Activitat nº:      
Observador/a: 
 

QUADRE núm. 5: Instrument per l’observació de les activitats enregistrades 
 

 

Dimensió Aspectes a 
reforçar 

Aspectes a 
millorar 

Aspectes a 
incorporar 

Instruccions de 
l’exercici 
 
 
 
 

   

Condicions de 
desenvolupament 
 
 
 
 

   

Contingut de l’activitat 
 
 
 
 

   

Presentació dels 
resultats 
 
 
 
 

   

Tancament 
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Tal i com comentàvem anteriorment, a continuació presentem en forma d’esborrany les 
valoracions a partir del funcionament de les activitats realitzades, amb alguns dels 
adolescents del Campus Ítaca. 
 
● Se’n desprèn de l’activitat n º 1 
 
 
Principis 
 
A partir de l’anàlisi de les diferents propostes formulades pels diferents grups, se’n desprèn que 
cal orientar l’activitat, cap el fet de treballar a partir d’un objectiu comú, ja que d’aquesta forma 
s’augmenta el nivell de cohesió del grup i es facilita també, la millora dels processos de 
convivència. Cal optar així, pel debat i la reflexió conjunta, en detriment de la competitivitat i la 
competència. 
 
S’entén i optem també, per aquells processos que permetin construir i transmetre de forma 
compartida el coneixement, ja que cada alumne aporta els seus propis continguts, bagatge i 
visions. Per tant, cal potenciar l’aprenentatge conjunt, incorporant i escoltant a la resta de 
propostes i iniciatives, optant per no tenir en compte les connotacions negatives del copiar, 
pròpies d’un model competitiu i poc col·laborador entre alumnes. Així, les propostes finals seran 
el resultat de la construcció compartida de les diferents iniciatives. 
 
Cal optar per fomentar perquè les propostes formulades pels alumnes, continguin 
combinacions de realitat, imaginació i reflexió, entenent que aquests aspectes son intrínsecs a 
qualsevol construcció de vincles entre persones, ja que els alumnes son en tot moment agents 
actius i actors principals del seu propi procés de construcció identitaria. 
 
 
Contingut 
 
Cal que les activitats permetin adquirir habilitats i coneixements sobre com gestionar el temps 
de lleure, ja que les identificacions culturals s’originen més en els espais informals que en 
espais formals com l’escola. Així, la construcció identitària entre iguals, te més importància i és 
més significant en el marc d’aquest tipus d’espais que en els de caire formal. Apostem en 
aquest sentit, per aquelles activitats que puguin obrir perspectives a l’alumne vers noves 
possibilitats i dimensions, sobre com utilitzar de forma compartida, el temps de lleure. A més, 
permet que els alumnes puguin compartir pautes, estructures i concepcions sobre la 
configuració i utilització del temps de lleure. 
 
 
Estratègies d’organització i gestió 
 
És necessari que quan el professorat dissenyi les composicions dels grups aquests siguin 
heterogenis. 
 
Cal valorar la possibilitat de comptar amb suports audiovisuals per tal de proporcionar 
orientacions i valors simbòlics, per tal d’afavorir el fet de negociar diferents significats. 
 
No és recomanable que es configurin més de 4 grups, ja que la distribució i la interacció és 
important que es realitzi equitativament. 
Cal orientar les activitats des de la igualtat i no potenciant la diferència. 
 
 
● Se’n desprèn de l’activitat n º 2 
 
Principis 
 
Optem per fomentar aquesta activitat des d’una dimensió de reflexió crítica i comunicativa, 
entenent que la diversitat cultural i lingüística, és un vehicle de comunicació i transmissió de 
diferents expressions i significats, entre els alumnes d’una mateixa classe. Per tant, cal 
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evidenciar la utilitat de la llengua, des de la seva vessant de riquesa cultural i utilitat 
comunicativa. 
 
Així, aquesta activitat està orientada a la totalitat del grup classe, des de la configuració 
d’actituds reflexives i crítiques, que permetin abordar les possibles diferències de postures 
existents. A més, es responsabilitat de tot el grup classe, evidenciar la mateixa diversitat i 
aconseguir els compromisos i consensos necessaris, ja que tots els alumnes son agents actius 
davant la transmissió de la seva respectiva llengua. 
 
 
Contingut 
 
El contingut d’aquesta activitat, ha de permetre que l’alumne conegui i reconegui alhora a la 
llengua, com un agent actiu d’expressió, comunicació i transmissió, de diferents codis i entorns 
socials i culturals. 
 
També ens proposem incidir en l’adquisició d’un seguit de competències, amb la finalitat que el 
mateix alumne assoleixi un doble rol: que compti amb la capacitat de ser un agent 
sensibilitzador, coneixedor i difusor de la riquesa de la diversitat lingüística i que tanmateix, 
adquireixi les capacitats necessàries per entendre i construir el sentit del mateix aprenentatge. 
D’aquesta manera, garantim el fet de conèixer el sentit de l’existència de més d’una llengua en 
un context comú. 
 
 
Estratègies d’organització i gestió 
 
És necessari que quan el professorat dissenyi les composicions dels grups aquests siguin 
heterogenis. 
 
 
 
 
● Se’n desprèn de l’activitat n º 3 
 
Principis 
 
Cal orientar l’activitat des d’una dimensió que sigui capaç de generar competències i habilitats 
en l’alumne, davant el seu auto – coneixement, ja que aquest és una eina per la reflexió sobre 
la seva identitat i imatge cap els altres membres del grup d’iguals. D’aquesta forma, l’activitat 
es relaciona amb la condició de subjecte social de l’alumne, que com a membre del grup, es 
troba en contant interacció amb els altres subjectes, entenent així que la pròpia identitat es 
troba en relació amb la projecció i manera d’entendre a la resta d’iguals. 
 
 
Contingut 
 
Aquesta activitat permet que l’alumne conegui alguns dels elements, que segons la seva 
perspectiva i imatge, fonamenten i mantenen algunes similituds i diferències entre els membres 
del grup d’iguals. Per exemple, permet conèixer alguns dels elements d’identitat de la resta 
d’alumnes, com l’ús de diferents llengües i permet adquirir competències, davant l’ús i forma 
d’entendre les diferents formes de realitzar les activitats de lleure. 
 
 
Estratègies d’organització i gestió 
 
Per tal de poder detectar quines son les similituds i diferències que es perceben entre els 
membres del grup, el dinamitzador de l’activitat pot donar la pauta al grup, que la composició 
dels diferents grups que realitzaran l’activitat, sigui realitzada pels mateixos alumnes, en funció 
dels criteris que ells considerin que els identifica com a iguals o com a diferents. Per una 
banda, això garanteix la reflexió posterior doncs molt probablement, es despendran més 
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diferències de les esperades inicialment. En segon lloc i tal i com apuntàvem, es una forma de 
poder apropar-se a algunes de les imatges i visions que els alumnes tenen d’ells mateixos. 
 
 
● Se’n desprèn de l’activitat n º 4 
 
Principis 
 
Cal orientar l’activitat des d’una vessant de realitat, on el dinamitzador sigui capaç de confrontar 
allò projectat per l’alumne amb allò que normalment succeeix. D’aquesta forma i a partir de la 
reflexió crítica i la detecció d’algunes respostes tòpiques, l’alumne compta amb més elements 
per apropar-se a la seva identitat i imatge dels altres, ja que la identificació personal en relació 
a algunes situacions, és un element prioritari en la construcció de les relacions socials. 
 
 
Contingut 
 
Es recomanable que el contingut de les activitats, estigui composat per temes o qüestions que 
a nivell del grup – classe, siguin problemàtiques o aspectes a millorar, ja que així hi haurà la 
possibilitat de poder-ho abordar reflexivament, des de tot el grup.  
 
Així, el contingut d’aquesta activitat cal que estigui configurat per elements pràctics i reals, com 
per exemple des de la configuració de casos concrets i no des de la teoria o elements més 
abstractes. El motiu, es poder garantir unes millors condicions per tal que els alumnes, des 
d’una doble dimensió de grup i individual, puguin apropiar-se i responsabilitzar-se d’unes 
situacions de les que hi formen part i conèixer i reconèixer així la utilització o interiorització 
d’alguns prejudicis. 
 
 
Estratègies d’organització i gestió 
 
S’ha de triar entre: 
a. Construeixin la història: si és una història real de l’aula, pot ser conflictiva. També apareixen 
forces tòpics. 
b. S’ofereixen unes històries que mostren aspectes diferents 
 
 
● Se’n desprèn de l’activitat n º 5 
 
Principis 
 
Cal fonamentar aquesta activitat des de la convicció i dimensió pràctica, de considerar que tots 
els alumnes, son membres actius i responsables de la societat i per tant, son capaços de 
construir futur. 
Està orientada a partir del fet de compaginar la realitat, una mirada crítica d’aquesta i elements 
de reflexió sobre ella.  
 
 
Contingut 
 
El contingut d’aquesta activitat, està configurat per elements i informacions que molt 
probablement els alumnes, no coneixen anteriorment ni a fons i per tant, permet que l’alumne 
adquireixi competències sobre una realitat inicialment desconeguda. 
 
 
Estratègies d’organització i gestió 
 
És necessari la posada en pràctica de rol – playing. 
És necessari que el grup classe no sigui superior a 30 alumnes. 
Cal que inicialment el dinamitzador tingui el material documentat 
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● Se’n desprèn de l’activitat n º 6 
 
Principis 
 
Cal fonamentar aquesta activitat des de la convicció i dimensió pràctica, de considerar que tots 
els alumnes presenten un seguit de característiques personals i vivencials diferents, element 
que alhora comparteixen. 
 
 
 
Contingut 
 
El contingut d’aquesta activitat, està configurat per elements i informacions sobre l’auto-imatge 
dels propis alumnes i sobre les consideracions i experiències que tenen sobre la relació amb 
els altres. 
 
Considerant que els elements incipients en els processos de construcció identitaria poden ser-
ne molts i variats, cal entendre que el contingut d’aquesta activitat tot i comptar prèviament amb 
la limitació d’unes preguntes a realitzar, la informació emesa pels adolescents pot configurar en 
quant al contingut de l’activitat, un marc més ampli i heterogeni. 
 
 
Estratègies d’organització i gestió 
 
És necessari que el grup classe no sigui superior a 30 alumnes. 
 
Cal que inicialment el dinamitzador conegui al grup – classe així com, possibles dificultats de 
relació entre alguns dels seus membres. 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 

 
3.3. Control pressupostari 

A continuació reproduïm la informació relativa a les despeses econòmiques del 
projecte, que coincideix amb la documentació facilitada en el seu dia, al mateix 
AGAUR i que correspon a la certificació de la justificació de la despesa 
realitzada. 

Convocatòria 2005 
 

CERTIFICACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA 
REALITZADA 

 
 
En relació a l’ajut per al finançament d’ d’ajuts de suport a projectes de recerca 
interuniversitaris i/o intrauniversitaris en matèria d’immigració a Catalunya (AMIC). amb el títol 
“Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de 
vida i processos d’inclusió”, l'investigador principal del qual és el senyor Miquel Àngel 
Esssomba Gelabert, al qual li va ser concedit un ajut de 4.500€ dins de la convocatòria oberta 
per la Resolució de 10 d’octubre de 2005 (DOGC núm. 4511, de 16 de novembre de 2005), ajut 
concedit segons Resolució de 8 de maig de 2006 del President de la Comissió Executiva 
d’Ajuts de Recerca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, certifico, d'acord 
amb el que preveuen les bases de l'esmentada convocatòria, que les despeses realitzades 
finançades amb l'ajut concedit han estat les següents: 
 
 
Concepte Descripció    Perceptor/a   Import 
finançat de la despesa       amb 
l'ajut 
 
1. Incorporació de personal Despeses de personal extern  Edgar Iglesias Vidal   1.380,00€ 
   Despeses de becari   Edgar Iglesias Vidal   2.070,00€ 
 
2. Altres despeses  Despeses de viatges  Atrapalo, S.L.      207,74€ 
   Lloguer espai març 2007  Fundació Jaume Bofill       84,90€ 
   Enregistraments i edició vídeos SAE-AV- UAB      164,83€ 
   Enregistraments 6 classes  SAE-AV-UAB       
222,00€    Traduccions   Simtrad-UAB       
370,53€ 

TOTAL: 4.500,00 e. 
 

 
Certifico, així mateix, que la subvenció s'ha registrat en la comptabilitat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; que els fons percebuts s'han destinat a realitzar l'activitat per a la qual 
varen ser concedits i que la documentació original acreditativa de la despesa realitzada es 
troba a les dependències de la UAB a disposició del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 27 de juliol de 2007 
 
 
 
 
Gustau Folch i Elosúa 
Gerent 
 (Segell de la universitat o del centre/fundació  de recerca) 
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4. RESULTATS 
 

4.1. Resultats provisionals de la fase de fonamentació 
4.2. Resultats provisionals de la fase d’exploració 

4.3. Resultats provisionals de la fase d’experimentació 
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4.1. Resultats provisionals de la fase de fonamentació 
 
En aquesta fase, el grup de recerca s’ha dedicat a recollir bibliografia i estudiar les fonts 
bibliogràfiques més actuals al voltant del tema de recerca. D’una banda, aquesta recerca 
bibliogràfica ens ha permès assenyalar quins són els elements essencials que ha calgut tenir 
en compte per a la resta del procés, identificant categories i principis que han esdevingut l’eix 
vertebrador de les fases posteriors d’exploració i d’experimentació. 
 
Aquest marc teòric, doncs, ens ha servit per construir el model d’entrevista que hem usat amb 
els adolescents participants a la recerca, i també per definir els temes i els criteris a l’hora de 
dissenyar les activitats didàctiques que han significat el gruix de la fase d’experimentació. 
 
A continuació oferim un resum provisional del conjunt d’idees que ha constituït aquest marc 
teòric, organitzades a partir del següent esquema: 
 

1. Identitats col·lectives en societats després de la modernitat. Identificacions emergents 
en Estats-nació en crisi. 

2. Identitats individuals en un món globalitzat. Efectes de les migracions sobre els 
processos d’identificació personal. 

3. L’educació davant del repte de la diversitat cultural i les identitats múltiples. Models 
d’abordatge i línies d’actuació. 

4. L’escola com territori privilegiat per facilitar una construcció harmònica de la identitat en 
contextos multiculturals. 

5. La vida a l’aula. Estereotips i prejudicis que condicionen els processos d’identificació en 
la vida quotidiana a l’escola. 

 
 
Identitats col·lectives en societats després de la modernitat. Identificacions emergents en 
Estats-nació en crisi. 
 
 
Segons Castells (1997, 2006) la legitimitat de les institucions (des d’un sentit ampli i general) 
que composen la societat, es troba en crisi degut a la seva manca de sentit i significat. Aquesta 
crisi i transformació s’origina en gran part, a partir de la pèrdua de legitimitat dels mateixos 
estats – nació, que es veuen incapaços de donar resposta a les exigències, necessitats i 
capacitats que produeixen les noves dinàmiques de poder, en el marc d’un escenari que 
segons el mateix autor, es caracteritza per les xarxes d’informació global. Aquest nou escenari 
suposa admetre un canvi en les identitats i en aquesta direcció s’adreça l’anàlisi i aportació de 
Castells, que assenyala que les identitats es troben també en crisi, com a reflex d’aquestes 
noves dinàmiques de poder, on els agents predominants son els mercats, les xarxes, l’excés 
d’individualisme i les organitzacions estratègiques. 
 
És en aquest punt que es situa el paradigma de trobar-se davant l’aparició d’unes noves 
identitats que segons el mateix autor, a partir d’uns importants exercicis de resistència, tracten 
de no ser diluïdes per les mateixes lògiques de dominació i homogeneïtzació, on el mateix 
individualisme diríem que pot restar d’originalitat a grups i individus. La descripció d’aquestes 
identitats – projecte analitzades per Castells ve fonamentada en gran part, per entendre que els 
subjectes que les expressen, en un breu futur necessàriament evidenciaran un important 
protagonisme i presència, fonamentant i configurant nous projectes simbòlics, i produint i 
distribuint alhora nous codis culturals. A més, sense l’adopció de les noves xarxes d’informació 
com a formes organitzatives essencials, cap d’aquests nous moviments seria considerat per 
Castells com a membres potencials d’aquesta nova adopció de poder i incidència. Per tant, 
podem dir que ens trobem davant una nova transferència de poder (de les institucions 
considerades tradicionals cap a les mateixes xarxes d’informació) i això suposa acceptar que la 
construcció i manteniment de determinades imatges és un element clau a atendre, partint de 
l’ampli espai i capacitat que te l’individu per fonamentar aquests continguts simbòlics i valors. 
En paraules de Castells (1997) ‘s’assenyala el camí, s’afirmen els valors i s’actua com a 
emissors de símbols, convertint-los d’una forma en que el missatge és inseparable a qui 
l’emet’. 
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Tot i aquesta descripció de fragilitat de l’estat – nació anunciada per Castells, fins la moment, 
una de les expressions identitàries més analitzada i referenciada per nombrosos autors, és la 
relativa a les identitats nacionals. Segons diverses aportacions realitzades al respecte, cal 
situar que aquestes es configuren en la idea i cos de l’estat – nació, partint de la premissa que 
aquest fa del naixement la projecció de la seva pròpia legitimitat. Tal i com assenyala Bauman 
(2004) una nació sense estat es sent insegura en relació al seu passat, inestable en el seu 
present i incerta en quant al seu futur. D’aquesta manera, el mateix poder atorgat a l’estat és 
utilitzat per definir, classificar, segregar, separar i seleccionar i difícilment, s’hauria pogut 
refondre el conjunt de tradicions locals, dialectes, lleis lligades al costum i modalitats de vida en 
res semblant a la unitat postulada i a la cohesió d’una comunitat nacional concreta. Així, la 
identitat nacional - diferència d’altres identitats-, demana i fins i tot exigeix a individus i grups, 
una lleialtat inequívoca i una fidelitat exclusiva, elements que no accepten en la majoria de 
casos, la competència i tampoc l’oposició. 
 
Des d’una perspectiva històrica i segons diversos contextos socials, polítics i històrics 
relativament recents, davant la definició i aproximació a la identitat, s’havia donat importància a 
altres elements; per exemple i durant gran part del segle passat, la pertinença a una classe 
social fou un factor clau i prioritari davant la definició i abast del tema que ens ocupa. Per altra 
banda, determinades aproximacions científiques pròpies de l’àmbit social, atorgaven a la 
identitat una naturalesa rígida i immutable. Tal i com hem introduït anteriorment, en l’actualitat 
la pertinença a una determinada nació ajusta i situa a individus i grups per tal que expressin 
quina és la seva identitat.  
 
Segons Gibernau (2004) la continuïtat en el temps (que deriva de la idea de nació com a ens 
arrelat des d’una perspectiva històrica) i la diferenciació respecte dels altres (que passa per una 
pressa de consciència de pertànyer i formar part d’una comunitat o grup a partir del vincle 
territorial) són dos elements descriptors de la configuració de la identitat nacional. Si bé 
aquesta identitat te l’efecte d’unitat i cohesió, segons altres autors - entre ells Parekh (2000) - 
tendeix alhora a la divisió, si atenem a la seva incapacitat de poder respondre i representar a 
una marcada diversitat, ja sigui de caire ètnic, cultural, de modes de vida o de sensibilitats. És 
en aquest punt que la revisió de la literatura científica recent, ens porta a la conclusió 
d’assenyalar com a element comú, aquesta deficiència dels estats-nació, per tal de donar 
resposta i representar àmpliament l’escenari actual, marcadament heterogeni. De fet aquesta 
deficiència és entesa en l’actualitat, com un fracàs d’alguns projectes nacionals que des d’una 
marcada intenció d’homogeneïtzació, son incapaços d’acollir i representar la innegable 
heterogeneïtat que dibuixa i configura la geografia humana i cultural dels seus propis ciutadans. 
 
Una de les funcions i atributs de les identitats nacionals segons Parekh (2000), és la capacitat 
de satisfer la curiositat intel·lectual dels seus membres, individus que en principi no estaran en 
relació o no interactuaran. En aquest sentit – i tal i com introduíem anteriorment -, seran les 
pressions, exigències i expectatives generades en el fet de pertànyer i formar part d’un mateix 
projecte i idea de nació, que individus i grups expressaran actituds de fidelitat i responsabilitat. 
Tanmateix, aquestes configuracions van acompanyades en el seu contingut, d’un aparell 
simbòlic, afectiu i emocional, a partir per exemple, de ritus i costums. 
 
Situant-nos ara en aquest escenari intensament divers, element que s’expressa en una 
heterogeneïtat cultural i element descriptor de la majoria de les identitats nacionals actuals, 
segons Van Dijk (1987) i davant la utilització actual del terme diferència, cal situar-lo en el marc 
de la ideologia ètnica i racial dels països occidentals per referir-se a les minories, on la mateixa 
articulació i contingut d’aquest cos ideològic, es fonamenta des de la diferència territorial i de 
procedència, la diferència cultural, les autopercepcions i les conductes, enteses i interpretades 
per una majoria dominant i en la majoria dels casos, en clau de por i amenaça. En aquesta 
mateixa direcció i segons molts autors, sembla vàlida la proposta de fixar-nos en la naturalesa i 
origen en la que individus, grups i categories socials, son construïdes, des de la concepció de 
l’impacte ideològic, a partir d’un caràcter mutable i constant, i no com el resultat o expressió 
directa i simple de les interaccions individuals. Així, les constants i múltiples negociacions 
personals entre individus i grups, son variades i en gran part fonamentades, en la reproducció 
de les mateixes construccions, que justifiquen i evidencien alhora les mateixes lògiques de 
dominació, en el paraigües d’un determinat cos ideològic. 
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Aquests elements de territorialitat i interacció son tinguts en compte alhora de realitzar 
determinades aproximacions analítiques. Per exemple, Bauman (2004) proposa la següent 
distinció: vinculant la definició i distinció d’identitats amb les comunitats on es trobi l’individu, 
distingeix en primer lloc les comunitats de vida i de destí, on els seus membres viuen junts 
formant un vincle impossible de diluir i en segon lloc, les comunitats unides únicament per 
idees o diferents principis. Segons el mateix autor i atenent l’escenari actual, cal que la identitat 
sigui entesa i analitzada des d’aquesta perspectiva, donada la important multiplicitat 
d’eleccions, principis i idees, amb les que l’individu, com a subjecte social, interactua, revisa i 
tria. És a partir d’aquesta atribut i dimensió dinàmica, que s’introdueix la idea de modernitat 
líquida, atenent que la identitat és el resultat d’un procés que no te fi, fruit d’una negociació 
constant, que defineix i caracteritza a la mateixa identitat com un seguit de problemes, on els 
fragments es troben segons el mateix autor, pobrament coordinats i les vides individuals en 
diferents episodis mal connectats. 
 
És en aquest punt que ens introduïm de ple en un dels elements i idees força per concebre en 
l’actualitat els processos de construcció identitària: al llarg de la vida tots els individus transitem 
per diferents comunitats d’idees i principis, on la identitat no és el resultat d’un invent, decisió o 
descobriment en present, sinó s’ha de concebre com l’evidencia d’una construcció 
fonamentada a partir de la mateixa tria i negociació constant. En aquesta mateixa direcció, 
altres autors posen l’èmfasi que la identitat (tant individual com col·lectiva) és el resultat d’una 
relació, interacció i negociació amb els altres i per tant, aquesta autodefinició no es realitza 
aïlladament sinó des de la dimensió de subjecte social de l’individu. 
 
 
Identitats individuals en un món globalitzat. Efectes de les migracions sobre els processos 
d’identificació personal. 
 
Segons Maalouf (1999) un dels efectes i característiques de l’actual món globalitzat és haver 
convertit a molts ciutadans en emigrants i membres d’una minoria. En termes d’identitat això 
suposa que la persona es veu obligada a afrontar un seguit de decisions per tal de seguir 
configurant – i adaptant-, el seu procés de construcció identitària. Així i en aquesta mateixa 
direcció queda palès que la nostra identitat no es configura des d’una única pertinença i per 
tant, sembla vàlida l’aproximació d’entendre i concebre a l’individu com a portador des de més 
d’una identitat, que s’articula, s’expressa i s’evidencia en funció del context.  
 
Tot i aquesta breu consideració, les dificultats davant l’anàlisi i incorporació dels elements 
incipients en els processos de construcció identitària, es traslladen i s’evidencien si ens aturem 
davant els nombrosos i diferents intents (alguns fallits) d’aproximar-se en la definició d’aquest 
procés. D’una manera molt genèrica i simple, diríem que la identitat seria allò que ens fa 
diferents als altres; és el que fa que no siguem idèntics i iguals a ningú més. En aquesta 
direcció i com a prova de l’important abast i complexitat de la identitat, seguint un altre cop a 
Maalouf, el procés de construcció identitària supera àmpliament a allò anomenat 
convencionalment la identitat documental, que te com a funció acreditar només determinats 
aspectes de l’individu. Per tant, la identitat de cadascú es configura per diferents elements no 
limitats ni contemplats als registres oficials, sinó que incorpora i es configura per diferents 
aspectes com la pertinença, la religió, la nacionalitat, l’ètnia, la llengua, el grup social i familiar, 
la professió, la territorialitat, determinats aspectes afectius o la xarxa social, entre d’altres. 
Segons el mateix autor, aquests elements son els gens de l’ànima i compleixen la condició de 
no configurar-se des de la mateixa combinació. 
 
Aquesta originalitat ens situa davant un procés combinatori que és únic i irrepetible, i aquest 
element fonamenta la base que suposa necessàriament que l’individu pugui expressar la seva 
pròpia identitat en termes de llibertat. D’aquesta forma, una condició sine qua non per a què 
qualsevol ciutadà tracti de respondre a la difícil pregunta sobre quina és la seva identitat, és 
que tant la resposta que doni sigui reconeguda i acceptada (pel grup que la rep), com el 
contingut de la mateixa encaixi plenament en els espais categoritzats i habilitats prèviament, 
per acollir la mateixa resposta. Segons diversos autors, aquest reconeixement suposa alguna 
cosa més que la igualtat de drets, ja que l’exigència - i dret -recau en el fet de reconèixer que la 
identitat específica de cada individu o grup, sigui reconeguda des de la especificitat i originalitat 
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que el mateix individu o grup vulgui atorgar-li. En un pla més concret i segons nombroses 
aportacions, aquesta necessitat de reciprocitat pot quedar garantida davant el fet que sí un 
ciutadà immigrat es sent respectat i reconegut com a agent portador d’una cultura, el seu 
respecte i obertura cap al nou context normatiu i cultural serà major i per tant, aquesta 
reciprocitat generarà un clima on els qüestionaments a dues bandes probablement no seran 
interpretats en clau negativa o d’agressió. 
 
Tornant a aquest atribut d’originalitat que caracteritza a la identitat, un dels elements que 
l’originen el trobem en la seva capacitat de vincular a l’individu amb altres individus. La seva 
naturalesa recau en que a partir de cadascuna de les diferents pertinences que tingui l’individu, 
s’hi establiran més vinculacions i llaços amb altres individus. Així, aquests vincles afectius són 
també elements que responen al qui som, entenent i considerant a més, que l’especificitat es 
fonamentarà en aquestes múltiples singularitats i que a més, quantes més pertinences i 
vinculacions s’hi estableixen, més singular i intransferible serà la identitat. Aquesta dimensió de 
context, ens introdueix a la importància de l’entorn social, com a element clau i cabdal que 
determina diferents significacions  triades o no per l’individu, però amb l’atribut de dotar de 
contingut el procés de construcció identitària.  
 
Segons Maalouf  (1999) cal considerar, com a eix vertebrador i determinant, aquesta capacitat 
de l’entorn de dotar de significació, aprovació o desaprovació, davant la identitat de la persona, 
considerant que és la mirada a l’alteritat un element capaç de tancar o obrir determinades 
pertinences del mateix individu que es mira. Així, ens situem davant la consideració que en 
funció de la influència i estímuls de l’entorn cap a l’individu, aquest pot re/formular les seves 
pertinences on, institucions com l’escola i la família o, aspectes vivencials, emocionals i afectius 
propis d’aquestes interaccions, caracteritzaran que les identitats evidenciïn certes ‘ferides’, com 
a producte de constants conflictes, trajectes i negociacions. Ens situem per tant i un altre cop, 
davant la naturalesa dinàmica i flexible de les identitats. Tanmateix, cal considerar que 
aquestes múltiples i flexibles pertinences, son viscudes per l’individu des d’una perspectiva més 
integra i per tant, tot i que la identitat es de naturalesa processual i dinàmica, en present 
l’individu té una imatge d’aquesta com a tot o cos global. 
 
Considerem pertinents els exemples que proposa Maaoluf (1999) per posar de relleu, aquesta 
importància contextual i originada en els diferents agents socialitzadors; de la mateixa manera 
que si es neix a un país Africà no serà tant important el fet de ser negre sinó el grup ètnic al 
que es pertanyi, aquesta mateixa persona en altres contextos, la vinculació ètnica no tindrà 
gaire validesa i trets de caire fenotípic seran prioritaris davant la percepció i categoritzacions 
del mateix context cap a aquesta persona. Aquest tipus d’exemples fonamenten la idea 
d’entendre que no existeix un únic i prioritari element determinant, en els processos de 
construcció identitària, on l’entorn i el context configuraran determinades significacions, d’un 
individu que a mesura que vagi realitzant el seu projecte vital, veurem com els elements 
identitaris s’aniran agrupant i augmentant, tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. 
 
Tanmateix i al situar-nos davant aspectes de naturalesa afectiva o emocional, alguns autors 
situen en aquest espai l’origen al perquè, davant algunes circumstàncies l’individu fa evident la 
importància d’alguns trets identitaris per sobre d’altres. Així i seguint les aportacions de Maaoluf 
(1999), aquest parteix de la premissa que existeix una jerarquia i diferents prioritats en el 
conjunt de la identitat, amb el tret intrínsec d’entendre aquesta estructura piramidal com a 
flexible i mutable, atenent que freqüentment evidencia canvis i modificacions en el 
comportament de l’individu. D’aquesta forma i per referir-se al que el mateix autor anomena 
com identitats que maten, l’explicació s’orienta en entendre que quan un grup o persona, sent  
amenaçada la identitat en el seu conjunt – o elements prioritaris d’aquesta-, és probable que 
com a resposta s’expressi una vivència d’agressió o necessitat d’auto-defensa.  
 
Davant l’anàlisi dels processos de construcció identitària en ciutadans immigrats, coincidim en 
la distinció proposada per alguns autors. En aquesta direcció, Abenoza (2004) assenyala la 
necessitat de separar la construcció de la categoria social d’immigrat a un determinat context 
(que està associada a diversos aspectes com el jurídic i el projecte migratori), de la pròpia 
identitat individual i intransferible de l’individu. Considerem que aquestes distincions son també 
vàlides, davant els processos de construcció identitària en adolescents d’origen immigrat, ja 
que cal distingir entre la identitat del mateix jove i la del col·lectiu social o ètnic al qual pertanyi; 
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contràriament estarem tractant a un subjecte individual des de la seva identitat col·lectiva, 
disfunció que te com a conseqüència el fet de diluir la individualitat i desresponsabilitzar a 
l’individu. 
 
Per altra banda i prova de la importància d’element afectiu i de caire emocional abans introduït, 
segons Beristain (2004), la distància o xoc cultural es produeix quan l’individu necessita ser 
reconegut, fet que evidencia un dèficit de la necessària interacció cultural. Segons moltes 
contribucions de diferents autors, les estratègies davant aquest tipus de circumstàncies poden 
ser vàries: l’opció de tractar-se d’assimilar ràpidament, estratègia que pot provocar una 
posterior etapa de crisi identitària sí, en paraules de Naïr, el projecte migratori te sentit sí millora 
la posició social anterior a la concreció del mateix projecte. Una altre estratègia assenyalada 
per Beristain (2004) és la que succeeix quan l’individu realitza un tipus d’adaptació superficial 
(ho anomena procés de segregació) que implica el fet de mantenir la cultura d’origen i rebutjar 
el contacte, la interacció i els valors culturals de la societat d’acollida. A aquest tipus 
d’estratègies, altres autors s’hi refereixen com a identitats biculturals. Si bé no aportem cap 
informació novedosa al dir, que per ser immigrat abans cal ser emigrant i això suposa haver 
renunciat a importants aspectes que doten de sentit la vida d’una persona, generant sovint 
importants sentiments de culpa, sentiments d’ambigüitat, por i/o esperança, en aquest punt 
Maalouf (1999) planteja que sovint una primera reacció és que l’individu vulgui passar 
desapercebut i que la frustració inicial davant la possible dificultat d’assolir immediatament els 
propis objectius, es transformin en sensació de rebuig cap al mateix entorn, actitud que 
s’allunya de la mateixa estratègia de voler passar desapercebut. 
 
 
L’educació davant del repte de la diversitat cultural i les identitats múltiples. Models d’abordatge 
i línies d’actuació. 
 
En aquest punt, trobem adient fer una breu referència a la distinció proposada per Bilbeny 
(1997), entre valors i hàbits. Segons aquest autor, el valor és un tipus de creença associada a 
un hàbit del propi comportament i per tant, serien aquells hàbits que repetim, donat que ens 
aporten resultats beneficiosos (tant des d’una perspectiva individual, grupal i social). D’aquesta 
forma si no tinguéssim hàbits no hi hauria valors i sembla necessari i saludable per tant, 
realitzar l’exercici de saber exactament allò que ens beneficia. En aquest sentit, Bilbeny es 
planteja quins son els valors que en el marc de l’actual context multicultural europeu es 
necessiten, i distingeix aquells que es refereixen al que anomena cultura instrumental 
(economia i administració de recursos públics a partir de determinats jocs d’equilibris) i la 
cultura comunicativa (que està configurada segons ell, per les polítiques d’educació i la qualitat 
de vida). És en aquest punt, que ens alerta que a partir del pluralisme i integració cultural, les 
exigències actuals fan que sigui necessari assolir estratègies i escenaris de cohesió i integració 
cultural, amb la facultat de garantir la continuïtat i originalitat dels mateixos bagatges culturals. 
Alhora, quan Bilbeny es refereix a la integració, no ho fonamenta des d’una perspectiva 
d’assimilació sinó, des de la mateixa pluralitat i multiculturalitat que caracteritza els actuals 
contextos, referint-se per exemple que en clau de millora de l’espai configurat a partir de la 
mateixa cultura comunicativa, cal que el contingut cultural sigui plural, laic i capaç de superar 
determinades morals de naturalesa tradicional, que durant molts períodes sí han estat elements 
característics. Així, l’aposta compartida amb Bilbeny de fomentar la intel·ligència crítica i l’acció 
raonada, és veu traslladada en un currículum escolar on la ètica i l’educació per la ciutadania 
son eixos transversals. 
 
Tal i com defenen diferents autors, l’educació per la ciutadania inclou i supera els aspectes 
cívics i els relacionats amb les institucions escolars, així com també els procediments i 
mecanismes per la vida política i pública. Podem dir que suposa l’adquisició de determinades 
responsabilitats en relació a la pràctica de la ciutadania des de l’actual idea de democràcia, 
entenent per tant que no es tracta per exemple, d’una configuració de continguts aïllats del 
currículum escolar, sinó un dels objectius i principis inspiradors que configuren la totalitat del 
mateix currículum.  
 
Segons Kymlicka (2001) la institució escolar ha de ser un dels motors d’aquesta ciutadania a 
partir d’un seguit de continguts ètics i ho argumenta en clau d’exemple, diferenciant el mercat i 
l’escola; el primer promou la iniciativa però no en un sentit de justícia i responsabilitat social, a 
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diferencia de la responsabilitat social amb la que compta l’escola. Així, el mercat no és capaç 
d’evidenciar les virtuts que de naturalesa cívica son necessàries per configurar responsabilitats 
socials, davant la política (des d’un punt de vista genèric i individual) i el diàleg (per exemple, 
des d’un punt de vista intercultural). Tanmateix, aquest punt de vista suposa també acceptar la 
imposició d’obligacions i limitacions a la conducta pròpia i del grup, ja institucions com l’escola 
compten amb aquest atribut intrínsec. És en aquesta direcció que l’educació intercultural pretén 
garantir l’espai necessari, per la configuració i establiment d’un diàleg, intercanvi i interrelació 
positiu entre persones (en el cas que ens ocupa, adolescents) que pertanyen a diferents 
entorns i orígens culturals. Segons molts autors, davant la definició o descripció sobre quin és 
el marc i ambient, en el que és més adient generar l’educació intercultural, cal distingir entre la 
multiculturalitat, que expressa segons Bartalomé (2001) una situació de fet i per tant, 
l’existència a una societat o grup social de més d’una cultura en contacte i la interculturalitat, 
que tracta de dirigir-se – segons la mateixa autora, superant a la primera- a partir de la 
interdependència, reciprocitat i equitat de cultures, sempre des d’una actitud flexible, oberta, 
crítica i de diàleg, amb l’objectiu implícit d’anar reduint – en la mesura de les possibilitats- la 
utilització de determinats estereotips. Cal considerar en aquest punt que si bé en un context 
escolar, l’educació intercultural pot ser una estratègia i finalitat, alhora la seva capacitat d’èxit 
vindrà també determinada si es troba en el marc d’un context sostingut també des de projectes 
socials interculturals.  
 
Tanmateix, el model d’educació intercultural no es troba al marge d’algunes crítiques i tot i que 
no necessàriament han de ser compartides, trobem necessari almenys fer-ne una breu 
referència; se l’acusa sovint d’una mancança de transformació social i capacitat de denúncia, 
davant l’escenari inqüestionable de desigualtat social, en contextos multiculturals com els 
actuals. També s’entén que davant el fet i voluntat de reconèixer la diversitat cultural, pot no 
afavorir la cohesió social i en tercer i últim lloc destaquem que sovint, es te la sensació que a 
causa d’un possible desconcert o desorientació del professorat i l’administració competent, el 
model d’educació intercultural encara no és suficientment utilitzat com a pràctica professional. 
Per altra banda i tornant a alguns actius del model intercultural, la proposta holística de Banks 
(1989, 1997) passa per concebre a la interculturalitat des d’un vivència de clima global de 
referència, que serà l’espai on es desenvolupi tota l’acció educativa, sempre des d’un clima on 
totes les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les competències interculturals 
del mateix alumnat. Així, aquest plantejament sociocrític, incorpora la integració del contingut, 
el procés de construcció del coneixement, la reducció de determinats prejudicis i estereotips i 
l’estratègia pedagògica de l’equitat. 
 
 
 
L’escola com territori privilegiat per facilitar una construcció harmònica de la identitat en 
contextos multiculturals. 
 
En aquest sentit és obvi que compartim la necessitat assenyalada per varis autors d’elaborar 
materials – des del model de reflexió – acció -, que garanteixin o s’apropin al fet d’assenyalar 
alguns dels elements incipients i determinants dels processos de construcció identitària en 
adolescents d’origen immigrat, en el marc d’un escenari heterogeni, per tal d’afavorir des de 
l’educació intercultural, tant la cohesió social com la llibertat de construir una pròpia identitat, no 
condicionada per marcatges ètnics o culturals, ja que aquests elements no garanteixen la 
inclusió de la totalitat de l’alumnat. Això suposa reconèixer i actuar conseqüentment amb la 
capacitat i element descriptor de les identitats, des de la seva dimensió flexible i múltiple. 
 
Al referir-nos a explicacions que des d’una dimensió teòrica, ofereixin llum al perquè de 
l’establiment d’alguns elements presents en els processos de construcció d’identitat 
d’adolescents en contextos multiculturals, necessàriament hem de fer una breu referència a 
aspectes com els prejudicis i els estereotips. Si bé existeixen nombroses aportacions – des de 
diferents òptiques-, segons Casas (2003) podem entendre el prejudici social o ètnic com el 
sentiment desfavorable vers una persona que pertany a un grup a causa de la pertinença a 
aquest mateix grup, suposant que té les qualitats atribuïdes al grup, amb indiferència dels fets 
que puguin contradir-ho. Per tant, direm que els prejudicis i estereotips condicionen les 
percepcions sobre l’alteritat, que venen marcades a partir d’unes construccions que els 
mantenen i difonen. Des d’aquesta mirada pròpia de la psicologia social, s’assenyalen unes 
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identificacions i categoritzacions; el ‘nosaltres’ – ‘ells’ i les relacions inter /grupals – culturals, 
que son agents actius de les mateixes identificacions i processos de construcció identitària 
grupal. Una altre element intrínsec al prejudici, és que s’activa i es fonamenta no des d’un 
pensament o base racional ni des de l’experiència, contacte o vivència, sinó que compta amb 
una naturalesa afectiva, aspecte que per tal de desactivar o treballar-los, necessàriament cal 
que tinguem en compte. És amb la finalitat d’encaixar i dotar de significació les percepcions, 
que formulem unes determinades categories de classificació i quan aquestes, tenen l’atribut de 
ser inflexibles davant la interacció amb la realitat es converteixen en prejudicis. Tanmateix, els 
estereotips son aquelles imatges intrínseques a cada categoria que l’individu projecta amb la 
finalitat de justificar el mateix prejudici. 
 
Així i situant-nos davant la interacció amb l’entorn, el prejudici és après i modificable, entenent 
que davant el fet de compartir un objectiu comú, és des del coneixement i cooperació que 
aquests mateixos prejudicis poden ser treballats i per tant, modificats. Des d’aquest punt de 
vista, aquest tipus d’interaccions son l’espai, oportunitat o amenaça per a que els mateixos 
prejudicis puguin ser modificats en diferents direccions: ja sigui des d’una direcció a 
desaparèixer o que es mantinguin o s’ampliïn a partir de més càrregues simbòliques. 
Tanmateix existeix consens en assenyalar – per part de diferents autors- que les condicions 
idònies per a que aquest contacte tingui efectes positius, han de referir-se al treball cooperatiu, 
els objectius comuns i que siguin de caràcter estable i informals, en un marc institucional 
legítim. 
 
En l’actualitat molts centres escolars que configuren el sistema públic d’ensenyament a 
Catalunya, evidencien algunes dificultats per tal d’assolir i mantenir polítiques de centre 
interculturals i garantir que aquestes mesures siguin traslladades a l’aula. Des de fa alguns 
anys, diferents experts i professors venen assenyalant diferents hipòtesi com a causes 
explicatives a aquest escenari: per exemple, dificultats en assolir consensos en el claustre 
davant el com desenvolupar projectes interculturals i inclusius, manques de lideratge en el 
mateix centre o la manca de formació del professorat en educació intercultural, entre d’altres. 
En aquesta mateixa direcció i tal i com assenyala Serra (2006) a partir del treball de camp 
realitzat a alguns centres, si bé el  PEC (Pla Educatiu del Centre) pot recollir plantejaments que 
reconeguin la diversitat cultural, que apostin per l’educació intercultural, pel treball amb grups 
heterogenis o l’ensenyament pràctic i cooperatiu, aquest plantejament d’intencions pot quedar-
se en una qüestió de voluntat, si s’até i s’analitza en profunditat, l’impacte real d’aquestes 
mesures a la pràctica quotidiana de centre i aules. Sovint es detecten serioses dificultats per 
desenvolupar el contingut previst i adequar-lo d’una manera consensuada i decidida, a la 
realitat diversa de les mateixes aules. En clau d’exemple, molts autors assenyalen la 
importància que els centres mostrin coherència entre el desenvolupament dels plantejaments 
interculturals, tant des de la  seva dimensió pedagògica en el marc del procés d’ensenyament – 
aprenentatge, des de la dimensió de centre, en relació al seu clima i cultura, i en relació a 
l’establiment i execució d’estratègies per l’acollida (per exemple, aspectes administratius). 
 
Situant-nos de ple en el marc dels processos de construcció de la identitat d’adolescents 
d’origen immigrat, cal considerar que aquests processos venen marcats per moments i 
experiències de crisi, que poden tenir l’origen per exemple, en referents culturals diferenciats i a 
divergències entre els valors i normes de la família i el nou context d’acollida. En funció de la 
capacitat i manera de resolució d’aquestes tensions, el procés de construcció de la identitat va 
tenint lloc, a partir de les especificitats, possibilitats i recursos personals de l’adolescent. Fruit 
de l’element afectiu ja referenciat en algunes ocasions al llarg d’aquest text, l’adolescent pot 
adoptar l’estratègia de vincular-se únicament a la identitat cultural pròpia de context d’origen o 
pel contrari, pot tractar d’assimilar d’una manera molt ràpida i intensa, el nou context cultural. 
En ambdós supòsits alguns autors coincideixen en assenyalar, que son símptomes de que en 
l’estat vivencial del menor, hi ha elements que manifesten dificultats pel seu encaixament, com 
per exemple la vivència de rebuig social cap a la seva pròpia identitat o a determinats elements 
d’aquesta. Tanmateix i com a exemple de la necessitat i exigència de negociació constant a 
partir de la interacció amb l’entorn, que caracteritza als processos de construcció identitària, 
alguns autors assenyalen també una disfunció, que es manifesta entre el desig i la realitat de 
l’adolescent, en relació a allò que voldria tenir (per exemple, a nivell relacional o on voldria viure 
o com voldria que fos el barri o ciutat on s’ha establert la seva família),  respecte a allò que te i 
on viu. 
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Tanmateix considerem important insistir en el fet de no entendre al procés de construcció 
identitària en adolescents des d’una dimensió purament negativa o traumàtica, en el sentit que 
si bé ja hem assenyalat que el conflicte i les dificultats son molt presents en la transferència de 
contingut al mateix procés, l’adolescent es mostra capaç d’anar avançant en la construcció de 
la seva identitat amb l’objectiu d’anar incorporant diferents significacions i nous codis, exercici 
que evidencia una important capacitat d’adaptació, superació i recuperació. Així, hem de 
considerar necessàriament que aquesta naturalesa de flexibilitat que defineix i caracteritza als 
processos de construcció identitària - a partir de les múltiples identitats aparents -, no son 
desajustos, disfuncions o traïcions de pertinences, sinó proves dels mateixos atributs que 
garantitzen que l’adolescent pot ser capaç d’evidenciar un gran esforç i possibilitats d’èxit 
davant el nou context. 
 
Al referir-nos a alguns dels elements incipients en el marc d’aquests processos de construcció 
identitària en adolescents, diferents autors assenyalen com a principals les següents: la família, 
el grup d’iguals (que exerceix importants pressions de conformitat i fidelitat a determinades 
actituds i posicions), la comunitat considerada d’origen (que també exerceix fortes pressions de 
fidelitat i pot manifestar por a una pèrdua d’alguns valors de la seva pròpia identitat cultural), el 
context social i econòmic (que pot atorgar als adolescents, de més o menys possibilitats i 
recursos per fer front a determinades dificultats), el gènere i l’orientació sexual, la religió, els 
diferents tipus de pertinences (ètnica o nacional). En relació al gènere, cal plantejar-nos quin és 
per exemple el tipus de masculinitat i feminitat i significació d’ambdues, en el context cultural de 
procedència i com l’adolescent es situa davant les noves significacions i atribucions al nou 
context cultural. Segons diferents autors, en aquest punt l’adolescent es troba enmig d’un 
procés de construcció on ha de decidir que fer amb determinades càrregues simbòliques i per 
tant, suposa prendre determinades decisions a partir l’adopció de determinats comportaments i 
actituds. Per tant, aquest exercici suposa una complexa tria on l’adolescent ha de ser capaç 
d’apropiar-se d’elements i significacions que l’ajudin a respondre al ‘qui soc jo’. 
 
 
La vida a l’aula. Estereotips i prejudicis que condicionen els processos d’identificació en la vida 
quotidiana a l’escola. 
 
A partir de diferents treballs de camp realitzats a centres escolars, podem observar com alguns 
dels elements i aspectes assenyalats en paràgrafs anteriors, s’evidencien a la pràctica. Per 
exemple, a partir del treball de Serra (2006), observem com es constitueixen unes 
categoritzacions i distinció conceptual molt clara, que agrupa a alumnes en funció de la seva 
procedència. En alguns casos, es mostra com els alumnes de procedència immigrada, 
responen a una categoria perfectament definida, on davant el supòsit que parlin o escriguin 
correctament la llengua catalana, la resta del grup els seguirà veient o considerant com a 
immigrats, a diferència d’altres alumnes de diferents procedències de la geografia de l’Estat 
espanyol, que tot i que alguns d’ells mostrin dificultats per la fluïdesa de la llengua, no se’ls 
considerarà estrangers ni immigrats. Aquest tipus d’observacions, ens porten a concloure per 
exemple, que la llengua no apareix com a únic tret o indicador d’etnicitat, ja que alguns 
alumnes tot i portar relativament poc temps a l’escola i al nou entorn, poden definir-se com a 
catalans, identitat que és acceptada i reconeguda per la resta d’alumnes. En aquest sentit, hi 
ha contribucions que expliquen que la utilització de la llengua per part de l’alumnat pot 
respondre a aspectes pràctics, com la seva utilitat, facilitat o elements de naturalesa estètica. 
 
En relació a l’activació de determinats estereotips i prejudicis, observem també a partir de la 
revisió de diferents treballs i estudis, que aquests en la majoria de casos, s’orienten cap a 
alumnes d’origen immigrat, a diferència d’alumnes de procedència interna, on la resta del grup 
classe, s’hi adreça d’una manera individualitzada. Si aprofundim en aquestes imatges 
estereotipades, destaca el fet que davant la seva formulació, sovint els alumnes que les 
projecten no tenen la visió ni percepció de que siguin despectives i en molts casos, semblen 
respondre a un exercici conscient de posar en evidència una simple oposició i posició, davant 
el fenomen migratori. Aquestes visions no poden interpretar-se al marge de la societat, 
entenent que els alumnes sovint emeten aquests prejudicis com a subjectes repetidors de 
missatges d’altres agents socialitzadors. Aquests missatges poden tenir diferent naturalesa i 
poden estar fonamentats des del racisme cultural o des de l’emfatització dels drets dels 
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ciutadans considerats no estrangers. En aquest sentit i segons Serra (2006), aquesta tensió es 
genera degut a l’alteració – i per tant transformació- d’unes relacions de poder on, algunes 
persones mostren por a processos de pèrdua de la pròpia identitat o quotes de poder. 
 
Altres elements que podríem considerar que generen tensió en aquest àmbit, segons altres 
resultats d’investigacions i recerques realitzades, son la confrontació d’expectatives entre el 
mateix alumne i el professor, en el sentit de considerar aquest últim com l’agent institucional 
que confronta les possibilitats de l’alumne, amb les possibilitats de futur que l’alumne considera 
que ha de tenir. Aquesta confrontació d’expectatives entre el que l’adolescent considera i 
desitja que voldria ser, per exemple a nivell professional, i els ímputs i orientacions que des de 
l’entorn rep, en algunes ocasions es dirigeixen en direccions no convergents entre el propi 
desig i realitat, fet que provoca un important impacte en el procés de construcció identitària del 
menor. Acompanyat a això, altres autors posen l’alerta en l’assumpció per part d’alguns 
docents, de determinats discursos pedagògics que en funció dels resultats acadèmics, 
categoritzen als alumnes com a conflictius o que presenten necessitats educatives especials. 
En tots els casos i tal i com assenyalen la majoria d’autors, aquest tipus de contradiccions son 
detectades pels adolescents. 
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4.2. Resultats provisionals de la fase d’exploració 
 
 
AFICIONS 
 
El temps lliure i l’esport 
 
- Identifiquem la presència d’una associació forta entre temps lliure i la pràctica organitzada 

de l’esport. 
 
- L’esport al ser una activitat organitzada, hi ha una interiorització de que el temps lliure ha 

de ser també un temps organitzat. 
 
- Es tracta d’una activitat extraescolar, no identificada dins l’àmbit escolar i no hi ha una 

associació de realitzar aquesta activitat de temps de lleure  dintre l’àmbit de l’escola. 
 
- És dóna com a activitat extrafamiliar, no amb el grup de pertinença. 
 
- És una activitat on l’alumne és protagonista, en primera persona. 
 
- Es tracta d’una activitat on hi ha un predomini de les capacitats més expressives: no hi ha 

l’ús la llengua com element vehicular.  
 

E7:4 
S: En tu tiempo libre ¿qué haces? Explícame un poco. 
E: Bueno, aparte de salir con los amigos, juego a fútbol. 
S: ¿Estás apuntado a algún equipo? 
E: Sí, en el Rubí. 
S: ¿Y qué tal se te da? ¿Bien? 
E: Bien. 

 
 

E8:4 
¿Y qué deporte practicas? 
A: El futbol. El futbol sala. 
S: ¿Pero juegas en un equipo? 
A: Sí, en un equipo extraescolar. 
S: ¿Aquí en el instituto? 
A: No, en Badía. 
S: ¿Aquí no hay? 
A: Sí […] 
S: ¿Y entrenas todos los días? 
A: No, los martes y los viernes por la noche. 

 
 
 
 
Altres activitats de temps lliure 
 
- Hi ha una presència d’associació entre temps lliure i activitats ordinàries d’adolescents. 

 
- Constatem que no hi ha una diferenciació respecte al que els estudis identifiquen quines 

son les pràctiques de temps lliure entre els adolescents en general. 
 
- Entre adolescents immigrats, sembla ser que pesa molt més el fet de ser adolescent que el 

fet de ser immigrat: s’hi reprodueixen els comportaments propis dels adolescents en 
general. Per exemple: poder-se identificar amb els altres, fer activitats que els facin sentir 
grans, etc. 
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E3:3 
S: Molt bé. Digues el nom de dues o tres persones famoses que siguin 
els teus ídols. 
K: Whitney Houston, Angelina Jolie i Nicholas Cage. 
S: Explica’m qui són, per què són els teus ídols, per què t’agraden… 
K: Whitney Houston perquè té una veu impressionant i sempre que 
estic una mica nerviosa escolto la seva música i em calma bastant. I 
els altres dos, Nicholas Cage i Angelina Jolie, penso que, tot i que 
són artistes, es fiquen molt bé en els seus papers i em fan viure la 
pel·lícula. 

 
 

E6:4-5 
S: Què fas en el teu temps lliure? 
Z: Dibuixo. 
S: T’agrada dibuixar? 
Z: Sí, manga. Llegeixo molt molt molt. 
S: Quès estàs llegint, ara?º 
Z: Es deia Zan. És un llibre. 
S: Suposo, que és un llibre. 
Z: M’encanta llegir. I, a vegades, jugar a futbol i ja està. Em sembla 
que això és tot. 

 
 

E3:2 
S: I quan surts, què fas? Vas al cinema o a prendre alguna cosa? 
K: Al cinema, i si no hi ha diners anem a  casa d’una amiga. Estem 
aquí o allà. Sempre sortim, per canviar una mica d’aires. 

 
 
 
 
Religió 
 
- Trasllat de la pràctica religiosa al país d’origen a la societat d’acollida. (translació): la religió 

forma part de l’àmbit privat, no hi ha una preocupació sobre la religió a la societat 
d’acollida: els adolescents tenen clar que viuen en un context on s’identifica la religió com 
un element privat, triat lliurement. 
 

- La religió no s’identifica amb el context escolar: és un aspecte restringit de socialització en 
un grup d’iguals, poc intercultural i poc intereligiosa, i les oportunitats que proporciona 
d’inclusió social son inferiors.  

 
- Els practicants musulmans, evangelistes, ortodoxos mostren un sentiment de grup 

minoritari: la religió respecte la construcció identitària és un dels elements que pot reforçar 
l’auto-concepte de pertinença a un grup minoritari. 

 
- Trobem casos d’adolescents justificant la distància vers els pares, expressen una 

racionalitat a l’hora de formular una identitat religiosa. Sigui com sigui, però, tant si es creu 
com si no es creu, hi ha un posicionament clar al respecte. 
 

E14 :3-4 
S: I si jo et demanés que em diguessis les tres coses més importants 
de la teva vida, què em diries? 
SI: La religió, la família i els estudis. 
(…) 
S: Així, tu creus en Déu? 
SI: Sí. 
S: Practiques alguna religió? 
SI: Sí. 
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S: Quina religió practiques? 
SI: L’evangelista. 
S: Explica’m una mica... 
SI: Parteix de la teoria que Déu va crear la terra i tot el que hi ha. 
Creu en l’existència d’un Déu totpoderós que tot ho pot, tot tot. 
S: La teva família practica aquesta religió? 
SI: Sí. 
S: I tu per què la practiques? 
SI: Perquè crec en Déu i perquè veig que algunes de les coses que 
diu la Bíblia es compleixen. 
S: Vas a missa totes les setmanes? 
SI: Sí, cada diumenge. 
S: Els diumenges al matí? 
SI: No, a la tarda. 
S: A Romania també practicaves la mateixa religió? 
SI: Sí. 

 
 
 
E3:5-6 
 
S: Practiques alguna religió? 
K: Sí, sóc testimoni de Jehovà. 
S: Explica’m una mica perquè, com funciona... 
K: Perquè tot i que jo m’he criat en aquesta religió, jo mateixa he 
sapigut veure que no estic en ella perquè els meus pares m’ho hagin 
inculcat sinó perquè jo he sapigut veure coses que són certes i que 
diuen la veritat. I, a més, és una religió que es basa molt en la bíblia 
i creiem que déu és Jehová i no Jesús, sinó que Jesús era el seu fill. 
S: Us reuniu? 
K: Ens reunim tres vegades per setmana i es tracten temes 
relacionats amb la bíblia i ens expliquen per tenir un coneixement 
exacte d’ella. 
S: I hi aneu tota la família? 
K: Sí. 
S: El teu germà també? 
K: Sí.  
S: I quins dies hi aneu? 
K: Això depèn de les congregacions, perquè som molta gent i no hi 
cabem. I segons la congregació i on visquis... Per exemple, jo vaig 
dilluns, dijous i dissabtes. Però això no vol dir que cada 
congregació cada dia no faci coses diferents, sinó que és una religió 
molt organitzada i a totes les parts del món es fa el mateix. 
S: El teu tiet i la teva cosina també ho practiquen? 
K: No, ells no, però la meva família que està a Argentina sí. La 
meva àvia, el pare de la meva mare... 
S: Ja éreu practicants a Argentina? 
K: Sí. 

 
Espais públics 
 
- El temps lliure passa per l’ocupació dels espais públics; el parc apareix com l’espai de 

relació entre iguals. Això pot evidenciar: 
o Procés d’apropiació de l’espai públic, parc: element de territorialitat. 
o Espai de coneixença i de noves relacions. 
o Espai d’autonomia, desregulat, informal, multifuncional. 
o L’espai obert és un espai de projecció de comportaments anteriors (efecte contra – 

capsula). 
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- En conseqüència, ens interroguem sobre l’ús i identificació dels dos espais públics utilitzats 
pels adolescents (escola i parc). El parc tendeix a ser un espai de relació i mecanisme per 
a la coneixença i tanmateix l’escola i els seus espais (pati), son també favorables. En canvi 
i alhora, no apareix l’escola com un espai prioritari i essencial per conèixer i entrar en 
relació amb el grup d’iguals. 
 

- En relació a la influència del context i l’atribució de significat al context en relació a la 
socialització entre iguals, ens plantegem la següent hipòtesi: la no existència de la 
representació de l’escola com un espai de relació social. Així, la diferència entre un aspecte 
i l’altre pot estar relacionat amb: 

o el fet de sentir-se lliure / sentir-se regulat,  
o el fet de sentir-se reconegut  / anònim (presència d’adults) 
o activitat acadèmica / gaudir 

 
E11:4 
E: Surts al  carrer? 
Z: bueno, sí, els caps de setmana, sí, a les nits... i també llegeixo 
molt a les nits, perquè després d’estudiar i això em relaxa. 
E: I quan surts al carrer què fas? On vas? 
Z: surto amb els amics... potser a casa d’algú... estem al parc... 
a vegades també fem botellón... 

 
 
 E6:16 

S: La majoria d’amics, doncs, els vas fer aquí l’institut. 
Z: Sí, d’altres al carrer i al parc. 
S: Al parc que hi ha al costat de casa? 
Z: Sí.  
S: Tots teniu un parc. 
Z: Sí. I anem a jugar futbol allà tot i que està prohibit. I la gent 
pregunta si pot jugar a futbol... 

 
 

E8:3 
S: ¿Tu sales con tus amigos? 
A: Sí. 
S:¿Y dónde vas? 
A: Quedamos en una plaza que está aquí, que se llama […] Y 
estamos allí jugando al futbol o hablando. 
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CREENCES I VALORS 
 
 
Identitats modernes en contextos postmoderns 
 
- En alguns casos, existeix una integració de l’esquema de discriminació de gènere, i 

identifiquem la gènesi neix a la família i no a l’escola. Aquesta discriminació posa en 
evidencia la tensió entre els contextos familiars i els contextos amb el grup d’iguals.  

 
- La identitat és la base a partir de la qual es generen unes expectatives de comportament i, 

per tant, la construcció d’un rol social, a diferència per exemple del plantejament més 
postmodern de dir ‘jo soc noia i puc fer coses’. La identitat actua com un mecanisme per 
excloure o incloure opcions en comptes de trobar la complementarietat entre elles. 

 
- Quant es dóna el supòsit que existeixen elements de racionalitat subjacent a la proposta de 

construcció identitària dels pares, entenem que és adaptativa enfront d’una societat 
d’acollida plural i diversa, on la identitat es construeix a partir d’identificacions. 

 
- Detectem la idea de d’un cert sentiment de trencament identitària per part de l’adolescent. 
 
 

E6:6 
S: I què t’agradaria fer en el teu temps lliure que no fas? 
Z: No sé... Entrenar en un equip de futbol. 
S: I per què no ho fas? 
Z: No em deixen. 
S: Qui no et deixa? 
Z: Els meus pares. 
S: Per què? 
Z: Perquè sóc noia. 
S: I tu els ho expliques? 
Z: No ho intento. No ho comprenen. 
S: I tu com et sents? 
Z: Ara ja estic acostumada, però abans, molt malament. Jo volia 
però... Bé, és igual. 
S: Ja t’has acostumat? 
Z: Sí. 

 
Identitat esportiva 
 
Valoracions: 
 
- Apareix el Barça com un element d’identificació constant i a més, abans es senten del 

Barça que catalans. El futbol és un fenomen global, és un element identificador al ser un 
fenomen global i no perquè sigui català. Considerem també que compleix la funció de ser 
una porta d’entrada a la relació i la interacció amb els altres. 
 

- Apareix la idea d’esport com a espectacle i detectem identificacions a partir de la imatge 
dels mitjans i constatem la seva influència com element identificador. Considerem que 
probablement aquesta identificació s’origina al país d’origen. 

 
E6:6 
S: De quin equip ets? 
Z: Del Barça. 
S: Sempre has estat del Barça? 
Z: Sempre. 

 
 

E8:3-4 
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S: Dime el nombre de dos o tres famosos que sean tus ídolos. 
A: Ronaldinho, Ronaldo y… 
S: Dos de tres. De tres entrevistas que he hecho, Ronaldinho es 
uno de ellos. 
A: Y Zidane. 
S: Explícame porqué. ¿Te gusta mucho el futbol? 
A: Sí. 
S: ¿De qué equipo eres? 
A: Del Barça. 

 
Identitat musical 
 
- A nivell de música, els hàbits i gustos són eclèctics. 

 
- Els adolescents actuen com a importadors de determinats continguts culturals, com per 

exemple, el reggaeton. Apareix per tant, un joc d’importació – exportació ( en relació a la 
música). 

 
E1: 4 
No tengo ningún estilo en concreto. Puedo escuchar tanto heavy 
como salsa, merengue... Lo que no me gusta es el flamenco. 
 
 
E2:4 
S: A mi també m’agrada molt. I quina música t’agrada escoltar? 
H: Reggaeton, hip-hop una mica i flamenco també. 
S: Digues grups de música. 
H: Don Omar i Daddy Yanqui de reggaeton. De hip-hop, Júnior, que 
és hip-hop/flamenco i de flamenco, El Barrio. 
 

 
E12:5 
E: Quin tipus de música t’agrada escoltar?  
D: mira escolto rock, però comercial... 
E: Digues el  nom d’algun, que jo no en conec 
D: mira he escoltat el escorbuto, una vegada que està molt bé, i  hi ha 
molt noms raros que jo no conec, però, si no, simple plan, green day... 
no sé, els escolto 

 
 
Importància dels amics 
 
 
- Els amics ocupen un espai important de la seva geografia emocional: és un dels territoris 

prioritaris, tot i que això succeeix amb tots els adolescents i per tant no és significatiu. 
 

E11:6 
E: molt bé. Quines són les tres coses més importants a la teva vida? 
Z: Uf! La meva família, els amics i el meu ordinador. 

 
 

E3 :2 
S: En el teu temps lliure, què fas? Explica-m’ho una mica. 
K: Uf! Els caps de setmana intento sortir amb els meus amics. No 
m’importa el lloc on es quedi, només amb estar amb ells ja... Per mi 
és... Ja ens divertim així. I entre setmana surto amb una amiga que 
està una mica lluny i faig deures. 

 
 
Identitat religiosa 



Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos 
d’inclusió. 

 
 

 66 

 
- La pràctica religiosa s’origina en l’àmbit privat i no a l’esfera pública (família). 

 
- Hi ha un procés d’importació cultural: portar la religió des del país d’origen, amb l’atribut de 

ser un element que en la gran majoria de situacions, es manté, a diferència d’altres 
elements originats i mantinguts al país d’origen. 

 
- En tots els discursos - a diferència d’altres aspectes d’identificació - apareix un cert intent 

d’identitat, a partir de la maduració del discurs. Per tant, no es tracta d’una identificació 
difosa sinó forta. 

 
- Apareix una certa apropiació, on l’alumne es fa seva la pròpia posició i raonament. Això 

compta amb el missatge implícit de dir: ‘és meva i no de la meva família’.  
 
- Apareix una manifestació intrínseca per evidenciar una certa ideologia, essent alhora, en 

determinats contextos un element important de pressió cap als mateixos fills. Així i per 
exemple en relació als gustos musicals els pares no diuen res, però en aquest àmbit sí 
però els fills volen evidenciar una manca de dependència diguem que ideològica i 
simbòlica. Per tant, constatem aquest desig d’afirmació. 

 
- La pràctica religiosa ocupa el temps lliure. 
 
- La religió és una vivència social en grup, amb la funció de mantenir l’element cultural 

d’origen. 
 

E1: 5 
S: Tu creus en Déu? 
G: No, no me crié en el seno de una familia religiosa; ni judía, ni 
musulmana ni cristiana ni nada. 
S: Així, no practiques cap tipus de religió... 
G: No, aunque la familia de mi padre es judía, pero... no. No es que 
practique mucho el judaísmo. 
S: I el teu pare, sí que el practica? 
G: No. A ver, en Argentina a veces íbamos a unas celebraciones al 
templo judío; sí pero ni rezábamos ni nada. Mi padre tampoco. 

 
 

E2:5 
S: Practiques alguna religió? 
H: Sí.  
S: Quina? 
H: La de l’islam. 
S: Per què? 
H: Perquè des de petita els meus pares ja em començaven a parlar 
d’Al·là. I ara els dissabtes i els diumenges, d’onze a una, vaig a... una 
espècie de mesquita a aprendre àrab, a escriure’l i també em parlen de 
déu i... 

 
 

E3:5 
S: Practiques alguna religió? 
K: Sí, sóc testimoni de Jehovà. 
S: Explica’m una mica perquè, com funciona... 
K: Perquè tot i que jo m’he criat en aquesta religió, jo mateixa he sapigut 
veure que no estic en ella perquè els meus pares m’ho hagin inculcat sinó 
perquè jo he sapigut veure coses que són certes i que diuen la veritat. I, a 
més, és una religió que es basa molt en la bíblia i creiem que déu és 
Jehová i no Jesús, sinó que Jesús era el seu fill. 
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E11:6-7 
E: Tu creus en Deu?  
Z: no. 
E: no practiques cap tipus de religió 
Z: no 
E: la teva mare? 
Z: la meva mare... són molt catòlics. 
 
E: I tu per què no? 
Z: no sé. No crec en un Deu que sigui tant masclista, ni tant castigador... i 
crec que si existís alguna cosa, no crec que fos un home sobretot. 
E: seria una dona? 
Z: o potser són dos persones, no sé,  no crec que sigui un Deu, no 
m’agrada aquesta idea... 

 
Família 
 
- Detectem fragments on els adolescents diuen que la família és el més important per ells 

(fins i tot per sobre els amics). Una possible explicació en els adolescents immigrats, és la 
importància de la idea de suport material i manutenció, complementada amb un element de 
suport emocional i procés d’empatització, davant la situació social amb la que es troba la 
família. 
 

- També detectem processos empàtics amb la família que s’ha quedat al país d’origen: 
apareix un punt d’enyorança.  

 
- Es constata que es dóna molta prioritat a aspectes emocionals i als vincles afectius: no es 

fa referència a aspectes de realització personal a través del treball o  aspectes cognitius, 
per exemple. 

 
- Apareix la figura del jove que es converteix en adult a través del projecte migratori, ja que 

és l’encarregat de transmetre coneixements i ensenyar a la generació adulta sobre la 
societat d’acollida. Per tant, la generació jove la ensenya a la generació adulta. Així, 
s’evidencia una funció de mediació on en relació a elements com l’escola, i la llengua, els 
fills fan de pares i els germans fan de pares dels germans més petits. En l’espai públic els 
pares tenen un rol secundari, ja que no poden dir res i contrasta amb el fet que a l’espai 
privat, sí que poden tenir més competències, mostrant un rol primari. 

 
E6:11:12  
S: Us han donat ja les notes? 
Z: No, el divendres. Però ja les sé totes. 
S: Has parlat amb els pares? Ja els ho has dit? 
Z: No. És que mai he parlat amb ells sobre les notes. Només em 
pregunten si he aprovat o he suspès el curs. Els hi dic que he aprovat i 
ja està, i no saben si aprovo amb un suficient, amb un bé, amb un 
excel·lent... 
S: I tu els ensenyes les notes? 
Z: No. 
S: No les han de signar? 
Z: Sí, però els dic “signa aquí, que són les notes”. 
S: I se’n refien de tu? 
Z: Sí. Bé, els meus germans les veuen. Ells sí que s’interessen. 
S: I creus que als teus pares no els interessa? 
Z: No. Sí... És que tampoc ho entenen molt, perquè al Marroc 
funcionava diferent. 
S: T’has plantejat mai explica’ls-hi com funciona? 
Z: No hi ha ganes. 
S: Per què? 
Z: Que es conformin, ja he aprovat i ja està. 
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S: Creus que és important que els teus pares sàpiguen que treus molt 
bones notes? 
Z: Sí; però a segon em sembla que va ser l’última vegada que la meva 
mare va venir aquí a parlar i ja li van dir que jo estudiava. 
S:Ha tornat s a venir aquí a parlar? 
Z: No. Però em sembla que aquest any haurà de tornar a venir. 
S: Que venen, una vegada a l’any? 
Z: Sí, se suposa que han de venir una vegada a l’any, però el passat no 
va venir. 
S: Per què els professors no van dir res ni els teus pares... 
Z: No. És que jo tampoc vull que vinguin. A part que no entenen res, 
haig d’estar allà, traduint-ho tot... 

 
 

E7:7 
S: Si te pido que me digas las tres cosas más importantes de tu vida 
¿qué me dirías? 
E: Familia. 
S: Tu familia, una. 
E: El fútbol. 
S: Dos. 
E: Mis amigos. 
S: ¿Por qué? Explícame un poco. 
E: Mi familia. Porque sin ellos ya… Ellos me ayudan y me apoyan y 
me dan pasta, también. 

 
 

E3:4 
Digues les tres coses més importants de la teva vida. 
K: Primer la meva família; segon, els meus amics; i tercer, disfrutar [...] 
S: Explica’m una mica perquè la teva família i els teus amics. 
K: La meva família perquè jo veig als meus amics de l’escola i com que 
sempre tenen la seva família a prop no gaudeixen d’ella el suficient. 
Però jo m’he trobat que estan junts a vegades no es poden parlar 
algunes coses... I jo penso que és una cosa molt important per mi. 

 
 
Escola i treball 
 
- Es troben dades que desmitifiquen l’estereotip que els alumnes immigrats tenen tendència, 

i de manera generalitzada, a obtenir males notes. 
 

- S’evidencia com l’alumne immigrat atorga a l’aspecte acadèmic molta importància. Tot i 
que el funcionament sigui diferent al del seu país d’origen, sap identificar molt bé el rol de 
l’àmbit acadèmic i hi ha una transferència d’elements acadèmics entre els dos contextos. 

 
- S’evidencia una expectativa alta en quant als estudis i no es detecta conformisme. És 

d’origen familiar, personal. 
 
- Existeix un projecte en relació amb els estudis, es fa evident una noció de projecte de 

progrés. Tanmateix apareix com a element de contrast el fet que l’estudi no és projecte de 
vida (necessariament ); no es tracta d’un valor incorporat i no significa o s’associa a 
progrés personal sinó material. 

 
 

E1:5- 6 
G:Quiero estudiar medicina 
S: Les notes del quadrimestre passat com et van anar? 
G: Bastante bien. Algunas más bajas de lo que quisiera. 
S: Vas suspendre alguna cosa? 
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G: Ninguna suspendida. La nota más baja es un bien que tengo en 
catalán. Y ya está. 
S: I de les altres? Així, més o menys... 
G: Excelentes... Bueno, la mayoría notables. Creo que cinco 
excelentes, contando variables y lo otro notables. Pero notables en los 
que yo sé que puedo sacar excelente. 
S: I aquest trimestre com ha anat? 
G: Bueno, creo que intentaré mejorar esas notas para subir a 
excelente. 
 

 
E5:6 
E: ho vas aprovar tot? 
H: sí, i aquest trimestres també, ho he aprovat tot 
E: Quines notes més i menys? 
H: notables, bens i alguns, no sé..., dos suficients, això el trimestre 
passat i aquest trimestre només un suficient. 
E: el trimestre passat, quins sufis vas treure? A quines assignatures? 
H: mmm...  
E: te’n recordes? 
H: sí,  sí, a català i aquest trimestre també 
E: es difícil? 
H: no és que molt difícil, l’any passat treia bones notes a català, 
també depèn de la professora... de les coses que canvien, les coses 
d’aquest any no són les mateixes de l’any passat i... també és una mica 
complicat 
E: Què opines tu sobre les teves notes?  
H: Milloren, més que l’any passat, i crec que faltaria, esforç, una mica 
en català i crec... 

 
 
 E3:6-7 

S: Què creus que pensen els teus professors sobre tu? 
K: Jo penso que... Bé, fa poc he parlat amb la meva tutora i jo podria 
donar més del que dono, però és que últimament tinc atacs d’ansietat 
per exigir-me molt, i aleshores ells diuen que podria donar més, que 
podria treure millors notes, però que és millor que jo tingui una bona 
salut. Jo penso que el meu comportament... Jo m’intento esforçar tot el 
que puc. 
S: creus que els professors estan contents? 
K: Sí.   
S: Quina relació tens amb els teus professors? 
K: Molt bona. 
S: Amb tots? 
K: Sí. 
S: Estàs contenta del que opinen els teus professors de tu? 
K: Sí, perquè potser hi ha professors que no cauen tan bé com 
d’altres, intento no fer la pilota però portar-me bé amb tots. 
S: I les teves notes com han anat? El trimestre passat i aquest. 
K: He baixat les notes per això que t’he dit. Però jo penso que és 
millor tenir una bona salut. I... aquest trimestre no n’he suspès cap, 
mai. Però fins ara he anat bé. 
S: Has baixat? 
K: Sí. Una miqueta, però aquest trimestre ja em poso les piles. 
S: Quines notes has tret, més o menys, aquest trimestre? Te les han 
donat ja?  
K: No. Me les donen demà, crec, però ens ho han dit, i més o menys 
tinc notables, un suficient i algun excel·lent. Però la majoria notables. 
S: Molt bé. 
K: No estan malament. 
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S: Hi estàs contenta? 
K: Sí... Bé, a veure, el primer trimestre no vaig estar gaire contenta, i 
després de veure  que primer, millor jo, i que a partir d’aquí podia 
millorar o baixar les notes, però si jo no estic bé tampoc puc donar un 
bon rendiment. 

 
 
 
 
Expectativa acadèmica de l’alumne 
 
- Les respostes dels alumnes assenyalen que la construcció de l’expectativa acadèmica és 

realitza a partir de la influència de l’entorn social, l’escola i la figura de l’adult. Sembla 
repetir-se la seqüència que després de l’ESO toca el batxillerat, i per tant es fa evident que 
la FP o cicles formatius, encara socialment no són ben vistos. 
 

- Es recull un punt de desorientació sobre què significa i suposa exactament els batxillerats i 
passos posteriors. 

 
- S’evidencia que els alumnes tenen clara quina és la seva fita final: la professió. Tanmateix, 

aquesta representa una posició socio-econòmica alta i manifesten saber quin és el camí 
per arribar-hi, tot i que també apareix una manca de consciència motivada per un dèficit 
d’informació sobre el camí, tot i que sí que saben què volen ser. 

 
- En un horitzó immediat no es visualitza treballar sinó seguir estudiant. Això pot respondre a 

que tenen la imatge que quan més s’estudia més futur tindran. 
 
- En alguns alumnes hem identificat que hi ha una alta expectativa professional i aquesta es 

pretén aconseguir des del mínim cost: es busca l’estudi com a màxim rendiment i mínima 
inversió. Valorem que la identificació amb la professió no neix d’una reflexió essencialista 
sinó utilitària i pragmàtica. Per tant, no identifiquem decisions o projeccions de futur a partir 
de la vocació. 

 
- Apareixen elements on l’alumne te present el diàleg mantingut amb el professor, sobre 

aquest tipus de qüestions, com les professions i duracions i això te una influència directa 
sobre l’alumne. 

 
- Detectem la següent seqüència: el professor dona una informació (element cognitiu) i no hi 

ha projecció personal i sí una influència en la fita per arribar-hi, a partir d’una carrega 
emocional. Tanmateix, la família dona la norma, on sí que hi ha projecció personal i 
influència en la presa de decisions, però aquesta es realitza sense carrega emocional. El 
que no hem identificat és un creuament ni joc simultani entre els tres element i en aquest 
escenari,  l’alumne ha d’integrar ell sol les informacions rebudes dels dos àmbits. 

 
- Apareix una importació del valor subjectiu, des del país d’origen, de les professions socials 

que tenen més reconeixement i rendiment econòmic. 
 
- Detectem  que quan l’alumne es debat entre dues possibilitats, una és de gran valor social i 

l’altre s’origina per raons emotives: per exemple, futbolista – arquitecte o músic – dentista. 
 
- Identifiquem una relació entre la personalitat i el perfil i funcions professionals: La hipòtesi 

que ho fonamenta és la satisfacció personal, la por al fracàs i una certa ingenuïtat emotiva, 
on l’alumne en parlar de la seva identitat (sobre el com jo hem veig) te en compte que es 
construeix en funció del com escull i com això afecta a la seva auto-imatge i expectativa 
acadèmica. 

 
- No apareix una influència ni condicionament, de valoracions, judicis i comunicacions 

d’altres membres del seu grup d’iguals. Per tant, aquesta qüestió sembla no trobar-se a 
l’agenda de prioritats dels joves. 
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E1:5- 6 
S: Vols fer medicina? I aleshores quan acabis l'ESO, faràs...? 
G: Batxillerat. Ciències de la salut. 
S: Quantes branques de batxillerat hi ha ? 
G: En el instituto, tecnológico científico o algo así... El de ciencias de 
la salud y el humanístico lingüísitco. Pero que se divide en dos. Si 
contamos en total hay cuatro. 
S: I així quan acabis el batxillerat voldràs fer medicina... 
G: En principi, sí. 

 
 
E2:7-8 
S: I quan acabis l’ESO? 
H: Batxillerat. 
S: Quin batxillerat? Ja ho has pensat? 
H: Tecnològic. 
S: I després del batxillerat? 
H: Em presentaré a les proves d’accés a la universitat. 
S: Perquè a tu ja t’agafaran les proves d’accés a la universitat. Les 
PAAU. 
H: Sí. 
S: Faràs la selectivitat? Ho saps, si t’agafarà la selectivitat? O 
t’agafaran aquestes les noves proves? 
H: No ho sé. 
S: encara no t’ho han explicat, això? 
H: No. 

 
 

E14:7 
S: I quan acabis l’ESO què t’agradaria fer? 
O: Batxillerat, i després, mòduls. A veure, m’agradria fer batxillerat però 
encara no sé quin. Fa una setmana ens han començat a donar la 
informació, i bé, encara no... 
S: Ho has mirat? 
O: M’ho he mirat però... 
S: Ho has decidit? 
O: No. 
S: T’agradaria anar a la facultat, a la universitat? 
O: Sí, després. 
S: Després del batxillerat? 
O: Sí. Es pot, no? 
S: Sí. Tu has de fer batxillerat i després pots fer un mòdul de grau 
superior o pots anar a la universitat. I si quan acabis l’ESO no vols fer 
batxillerat pots fer un mòdul de grau mitjà. 
O: Això després de l’ESO, no? 
S: Sí, després de l’ESO. Que després, per accedir a grau superior, a 
mòduls de grau superior, hauries de fer una prova d’accés. 
O: A mi m’agradaria fer mòduls, però només de certes proves. Perquè 
per mecànic de motos —a mi m’encanten les motos— es fan dos mòduls, 
de grau mitjà i de grau superior. I bé, seria després del batxillerat. Si em 
va bé tot, després del batxillerat, estic dos anys més però aprenc de 
motos...  
S: També t’agradaria ser mecànic? Però d’una cosa molt concreta. 
O: Sí, motos. 

 
 
Expectativa acadèmica de la família 
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- Apareix una projecció dels pares sobre els fills i una introjecció dels fills respecte els pares. 
Això concorda amb el fet que el projecte migratori implica una millora de vida i aquesta no 
es pot entendre sense un projecte acadèmic coherent amb aquesta millora.  

 
- Detectem que els pares no visualitzen els estudis com un espai de realització personal (que 

respon a una visió occidental) sinó des d’un punt de vista de millora social, en clau de futur, 
al fet de ‘com guanyar-se la vida, ser alguna cosa de debò, obtenir el títol, ser el primer 
amb un títol de la família’. 

 
- Apareix una indefinició dels pares respecte l’estudi i possiblement respon al  seu valor 

instrumental: s’associa el fet d’estudiar com a pas per la millora social. Assenyalem aquí 
una certa pressió familiar sobre l’estudi. 

 
- Constatem que l’estudi apareix com a element en les comunicacions entre pares i fills. 
 

E1:5- 6 
G: Mi padre, encantado, porque dice que a él también le hubiera 
gustado haber estudiado medicina, pero no pudo y bueno. Y mi madre 
también está contenta pero no... que haga lo que quiera. 
S: Et pressionen? 
G: No. 
G: No, mi madre... sabe que voy a estudiar algo, así que no le 
preocupa, yo elegí medicina por mi. No me influye lo que piensan. 
 
 

 
E2:8 
S: I la teva família? 
H: El meu pare, encantat perquè com que ell treballa a la construcció 
diu que sí. I la meva mare, també. 
S: Ells volen que continuïs estudiant? 
H: Sí. El seu somni és que jo arribi a ser alguna cosa, però de debò. 
Un títol. 

 
 

E9:7 
E: i la teva família que pensa sobre el que t’agradaria fer? 
M: bé, els sembla bé... 
E: els hi agrada? 
M: si 
E: et donen consells? 
M: si. 
E: i que et diuen? 
M: xarles... d’una hora, dos... 
E: si... t’ho expliquen tot? 
M: si 
E: que t’expliquen? 
M: que si no estudio, que no podré treballar...que no tindré futur, si no 
faig universitat...bueno, que tinc que estudiar obligatoriamente. 
E: i tu com et sents davant el que diuen els teus pares? 
M: bueno, o sigui bé, però van rallant ja... si, cada dos dies un xarla, 
sempre 
E: i que penses, perquè ho fan això? 
M: no se, per que la meva mare no va poder terminar la carrera per la 
dictadura i eso, y me dice que si no estudio me será ganarme la voda 
muy difícil, sino... 
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RELACIONS SOCIALS 
 
D’on son els amics 
 
- S’evidencia que els espais on els alumnes estableixen les seves relacions socials són 

diversos i no únicament es redueixen a l’Institut. 
 

- En alguns casos, a l’hora d’establir relacions socials i on tenen lloc aquestes, apareix el fet 
que se situen en espais on hi ha activitats organitzades: piscina, gimnàs, club de rol...  

 
- Hem identificat alguns casos on el fet de construir la relació social passa per l’espai públic 

(parc o carrer).  
 
- En relació a on s’estableixen aquestes relacions, no identifiquem diferències entre els 

alumnes immigrats o autòctons. 
 

E1: 8 
S: I els teus amics, on els has conegut? 
G: Los de aquí, en el colegio y en natación. 
G: A ver... En verano suelo salir con los de natación porque a los 
del colegio no los veo. I en invierno un poco, a veces voy al cine 
con los de natación, otras con los del colegio... Depende. 
S: I què fas? Vas al cine, o a fer una volta? 
G: Sí, al cine... una vuelta... Paso por el MacDonalds o por algún 
sitio de estos a comer.. 

 
 
 

E14:10 
S: Els teus amics, on els has conegut? 
O: Al colegi, a la piscina, al gimnàs, al carrer... 
S: Quan dius al colegi, et refereixes aquí a l’institut? 
O: Sí. 
S: I quedes amb ells per anar a prendre alguna cosa? 
O: I tant, però últimament 
(...) 
S: I són més nois o més noies? 
O: Jo diria que són més nois. 
S: Sou molts quan sortiu? 
O: A vegades sí. A vegades sortim tres o quatre, a vegades sortim els 
nois i les noies junts, aleshores som uns vint-i-tants que anem a 
sopar. 

 
 
 

 
E11:10.11 
E: i els teus amics a on els has conegut? 
Z: aquí a l’institut 
E: a tots? 
Z: no, alguns al club de rol de Palau 
E: ah! Estàs apuntada a un club de rol?  
Z: sí, els diumenges ens ajuntem . 

 
 

Percepció de racisme en l’entorn 
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- Hi ha una consciència d’existència de racisme a l’entorn social on viuen els alumnes, i els 
elements a partir dels quals es fonamenta això son per exemple, els comportaments 
verbals o directament intents d’agressió. 
 

- S’identifica i distingeix alhora entre un racisme implícit de tipus social i un altre de tipus 
violent. 

 
- Detectem en alguns casos una interiorització de la construcció social que evidencia 

algunes desigualtats vers les possibilitats reals d’inserció, pel fet de ser immigrat. En relació 
a això, els alumnes ho reprodueixen. Possiblement, el mecanisme d’aquesta interiorització 
passa per una primera presa de consciència de racisme en l’entorn. En segon lloc una 
discriminació entre l’agressor i la víctima, seguidament una identificació amb la víctima i en 
quart lloc es configura l’expectativa en funció del que li passa als altres del seu grup. Per 
tant, es tracta d’un aprenentatge per observació, que evidencia que pesa més el procés 
d’identificació vers la identitat de l’alumne, que no pas el que fa un mateix, a través dels 
mecanismes d’influència social. 

 
- S’observa que l’adolescent és conscient com l’alteritat es fonamenta a partir de la 

superficialitat: les discriminacions no es fonamenten a partir de la coneixença, el contacte, 
la relació o divergències de naturalesa cultural, sinó a partir d’elements tant superficials 
com un mocador color de pell.  

 
- S’evidencia un procés de naturalització pel que fa a la interiorització de la discriminació; 

això pot respondre a un mecanisme de supervivència a l’agressió. 
 
- També apareix el ‘passa però no em passa’: l’adolescent reconeix l’existència de racisme i 

discriminació a l’entorn, però no en primera persona. 
 
- Detectem per part de la majoria, una negació del mon simbòlic del bagatge cultural de les 

minories: per exemple, el fet de defensar que algunes dones no portin el mocador. 
 
- Apareix una clara identificació clara del ‘nosaltres - ells’. Hi ha un procés d’identificació com 

a minoria. 
 
- Quan es dóna una situació de conflicte, existeix una autonomia per interioritzar les 

estructures de la discriminació potencial i automàticament es genera un mecanisme de 
relació entre les situacions problemàtiques i causes de naturalesa racista. Davant la 
interacció social apareix el risc o esbiaix que la persona associï determinades situacions, 
reproduint la generalització. Això evidencia que la generalització te un camí de tornada; ‘sí 
els altres generalitzen sobre mi, jo generalitzo sobre els altres’. 

 
- Les discriminacions recollides es situen al carrer i a la feina però no a l’escola. 
 
- Els espais on s’identifiquen son impersonals i anònims: per exemple el carrer. 

 
E2:15 
S: ¿Alguna vez te has sentido mal, te han echo algún comentario? 
H: Sí. 
S: Explícamelo. 
H: A veces vamos en el autobús y alguien dice “mira el moro ese” o 
“es que todos los moros”... Y me sienta mal aunque... 
S: Claro. 
H: Y muchas veces me dicen “perdón perdón, que no iba por ti” y me 
dicen que yo no soy de allí, que yo soy de aquí. O sea, que muchas 
veces hablan como si yo no estuviese. 
S: ¿Crees que generalizan? 
H: Sí. 

 
 

E6: 14:15 
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Z: La meva mare m’ha proposat de fer una filologia. Però és molt 
difícil trobar treball. I a més, com que jo sóc marroquina doncs... 
Tinc menys possiblitats. 
S: Tu creus? 
Z: Sí. 
S: Per què penses això? 
Z: No sé. Pel rotllo aquest del racisme. 
S: T’has sentit discriminada alguna vegada? 
Z: No, en el meu cas no. Però conec casos. 
S: Com quins? 
Z: Doncs que no han trobat feina perquè per telèfon diuen que sí 
però quan es presenta allà amb el mocador diuen “No, és que ja hem 
trobat algú”. 

 
 

E6:22 
S: Què penses sobre la immigració? 
Z: Què penso? No ho sé. Que la gent migra per buscar-se la vida i 
que els del país ho haurien d’entendre perquè si ells estiguessin en la 
mateixa situació, farien el mateix. 
S: I penses que ho entenen? 
Z: Sí, però hi ha gent que no. L’altre dia anava caminant amb la 
meva mare... És que quan vaig caminant jo sola no em passa tant, 
però amb la meva mare, que ella porta mocador, passa un cotxe, i si 
no ens apartem se’ns emporta per davant. 
S: Li passa molt sovint, a la teva mare? 
Z: No, no molt sovint, però... 

 
Alguns mostren prejudicis 
 
- S’evidencia com la minoria interioritza el discurs majoritari sobre l’immigrat. Això pot 

respondre a vàries raons: 
o Hipòtesi de la inconsciència: ‘jo no sóc com aquests, jo no sóc immigrant’: això vol 

dir que hi ha uns altres i s’auto-distingeixen  
o Hipòtesi de l’assimilació: ‘faré el que em dieu’. 
o Hipòtesi de la justificació: ‘es que veus, n’hi ha alguns que no son bons i per això 

tenim una mala imatge’ 
 
- Apareix una reproducció del fenomen del boc expiatori que realitza la societat majoritària. 

Ho podem identificar amb el joc de ‘les matriusques’: ‘sempre n’hi ha una de més petita a 
dins que pot ser víctima de la meva discriminació. L’exemple el trobem amb els romanesos 
gitanos i aquests, poden discriminar a altres grups de la seva ètnia segons la procedència 
geogràfica. Detectem aquí la instal·lació del discurs i dels mecanismes cognitius de 
construcció de les categories socials de la majoria. 
 

- Constatem el desig de deixar de ser minoria (que no agrada, no està bé) i es vol ser 
majoria. Això amaga implícitament una negació de la diversitat. Seria un ‘jo no vull que em 
vegin diferent, però per aconseguir-ho he de fer que hi hagi uns altres que sí que siguin 
diferents’. 

 
- Detectem una certa renúncia al propi bagatge cultural i en aquest sentit, la porta d’accés de 

la minoria a la majoria és la ètica i la moral. Apareixen uns valors i a partir d’aquests un 
procés d’apropiament dels mateixos, com a mecanisme d’entrada cap al dret a ser majoria. 
Davant d’això, no s’utilitza l’argument culturalista per ser de la majoria sinó l’argument 
axiològic per justificar la necessitat que la minoria pugui sentir-se de la majoria: ‘no perquè 
faci els usos culturals de la majoria sinó perquè em porto bé’. Tampoc no es fonamenta des 
de les relacions humanes o culturals. 
 

- No apareixen sentiments del col·lectiu de pertinença i això pot respondre a l’assumpció de 
la individualització dels processos, que evidencia un dèficit de sentiment de grup. 
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- Detectem com l’adolescent es veu a sí mateix no en tant que subjecte, sinó en tant que 

immigrant, però com a producte social  i no com a membre d’un col·lectiu segons l’origen o 
pertinença. 

 
E2:15 
¿Qué crees que piensa Cataluña sobre Marruecos? ¿Del país de 
tus  padres y de tu país? 
H: ¿Sobre el país o sobre la gente? 
S: Sobre la gente. 
H: Sobre la gente yo creo que tienen una mala visión y creo que 
tienen sus razones. Porque la gente viene aquí y en vez de venir a 
trabajar viene a robar y a hacer cosas malas. Si todo el mundo 
viniese a trabajar y a meterse en lo suyo pues tendríasn una buena 
impresión de Marruecos, pero... 

 
 

E13:12 
S: Què penses sobre la immigració? 
SI: Que està bé però [...], no que vingui massa gent. Però depèn. 
Perquè alguns vénen per robar i per fer coses dolentes. Però n’hi 
ha d’altres que no, que vénen per treballar i per estar millor, per 
viure millor i per poder mantenir la família. 
S: I creus que la gent generalitza perquè alguns com tu dius, 
cometin robatoris?  
SI: A vegades sí. 
S: I has parlat sobre la immigració amb els teus companys de 
classe o amics? Saps què en pensen? 
SI: Sí, alguns pensen que està bé però d’altres no pensen això.  
S: Per què alguns creuen que sí i d’altres que no? 
SI: Perquè els que pensen que està bé no generalitzen com fan els 
altres i veuen immigrants que treballen i que no fan coses dolentes. 

 
 

E12:15 
E: i tu que creus que pensa la gent de Catalunya sobre Romania? 
D: no sé, com he vist de tot!  
E: M’ho pots explicar? 
D: bueno, ja veus el que fan els romanesos quan venen aquí! 
E: què fan? 
D: prostituir-se o robar... els gitanos, que són romanesos, com es 
diuen, això... 
E: (diga-ho en castellà si vols...) 
D: piden limosna i això no és molt ben vist, tampoc estic d’acord, 
per què donen una imatge molt dolenta del nostre país, jo sempre 
he viscut molt bé,(...) bona... i no he vingut aquí per a no tenir 
diners, així que molta gent s’ho pensa. Era per que els pares no 
volien estar separats. 
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IDENTITAT NACIONAL, LLENGUA I PROJECTE MIGRATORI 
 
Actituds lingüístiques dels adolescents nouvinguts no castellanoparlants 
 
- Apareix una tensió evident entre el que és el valor subjectiu que té el català per part del 

professorat i l’escola, respecte el valor subjectiu que té el castellà pel grup d’iguals a la vida 
al carrer. Això fa difícil prendre una identificació clara sobre l’aspecte lingüístic. 
 

- Es dibuixa un triangle entre llengua escolar – llengua familiar – llengua entre grup d’iguals:  
el resultat és el tipus de pràctiques lingüístiques que fa l’alumne. 

 
- La llengua catalana se situa únicament en l’àmbit acadèmic: apareix la dissonància entre la 

predisposició (perquè veuen que és la llengua de la gent que té prestigi) i la realitat com a 
mecanisme de socialització. 

 
- Assenyalem el contrast existent entre l’actitud bilingüe dels fills i l’actitud monolingüe dels 

pares. 
 
- Detectem una pèrdua de la llengua d’origen en la interacció. 
 
- Detectem una escassa valoració de la riquesa lingüística, i pot respondre a un sentit molt 

més funcional de la llengua com a ús polític. Per tant, no s’entén com un instrument de 
transmissió de continguts sinó com a un vehicle de comunicació. 

 
- Detectem un posicionament individual contextualitzat en funció del context en el qual 

l’individu es mou, i acaba identificant-se en l’ús d’una o varies llengües, podent tenir una 
pluri-identificació lingüística, en funció dels contextos: a casa en castellà i amb els amics 
també. Per tant, les diferents actituds lingüístiques s’ajusten al context i no el context a ells, 
element que es formula des d’una dimensió de practicitat. 
 

- Valorem que es prioritza la relació social davant l’ús d’una llengua o una altra. 
 
- Detectem un element de responsabilitat dels fills cap als pares: per exemple, han de fer de 

traductors amb l’escola. 
 
- Apareix el castellà com a llengua de relació social i el català com a llengua acadèmica. 
 

E14:11-12 
S: I amb els teus amics, en quina llengua parles? 
O: Depèn, en català o en castellà. 
S: Però què parles més? 
O: Castellà. 
S: A casa, què parles? 
O: Castellà. Bé, si parlo amb la meva mare en rus, ho fem un 
quart d’hora i... 
S: Per què? 
O: No m’agrada. Bé, no és que no m’agradi però... No ho sé. Em 
surt així. 
S: Et surt parlar en castellà? 
O: Sí. 
S: I a fora de l’escola, parles tant català com castellà? 
O: Sí. 
S: I al pati de l’institut? 
O: Depèn de la gent. Últimament m’he inclinat més cap al català, 
m’agrada. Però depèn de la gent. 
S: I en què prefereixes parlar, en català o en castellà? 
O: En català. 
S: Per què? 
O: No ho sé. M’agrada. 
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S: T’agrada més el català que el castellà? 
O: Sí. 
S: I què en penses d’un país que té dues llengües? 
O: Doncs millor. Hi ha varietat i no és res dolent. 
S: I creus que és útil aprendre més d’una llengua? 
O: Sí. Depèn, si s’usa molt sí. Però si és d’aquestes llengües que es 
parla només en un poble, no té gaire sentit aprendre-la. 
S: I del català, què en penses? Consideres que és important?  
O: No ho sé. Important important... a Catalunya. Perquè fora de 
Catalunya... El pots fer servir a França una mica, a Andorra...  

 
 
 E6:19 

Z: És que jo, al principi, el parlava, però després la meva mare 
em va dir “ per aprendre, em parles castellà i...” i vaig 
començar a parlar en castellà i fins ara. 
(...) 
S: Et va costar molt fer amics? 
Z: No, és que parlo molt i no callo mai, així que no. Suposo que 
a principis de curs, com que no coneixia ningú i tot era nou... 
Però després els amics dels meus germans em deien “sí, tu ets la 
germana del...” 
S: Són simpàtics, els amics del teu germà? 
Z: Sí, molt. 
S: Què prefereixes parlar, català o castellà? 
Z: A mi m’agradaria parlar en català, però com que ningú em 
parla, doncs no vull ser la palurda que parla català i em 
contesten en castellà. 
S: Què vols dir amb palurda?  
Z: Amb les meves amigues, ja estic acostumada a parlar en 
castellà. Un dia els vaig dir “per què no parlem català?” I van 
dir que d’acord, però després no... 
S: Al cap de deu minuts... 
Z: Sí... 

 
 

E13:9 
S: I què en penses de què un país tingui dues llengües? 
SI: Que estaria bé amb només una, però si en té dues no passa res. 
S: I per què creus que seria millor amb una? 
SI: Perquè la gent no hauria de parlar tants idiomes, en parlaria 
només un. S’entendria millor, no? 
S: Creus que seria més fàcil? 
SI: Sí. 

 
 
Actituds lingüístiques dels adolescents nouvinguts castellanoparlants 
 
- Detectem una actitud lingüística més definida, respecte el fet de parlar el castellà i no el 

català. 
 

- El fet d’identificar que hi ha una valoració política o ideològica del castellà, sembla com un 
producte format en el procés de socialització que ha tingut l’adolescent. Constatem, malgrat 
tot, la no existència d’actituds bel·ligerants o d’animadversió amb el català. 

 
- Els adolescents arriben a Catalunya amb un esquema de llengua majoritària (castellà) i 

minoritària (llengua indígena d’Amèrica del sud) que, aplicat a la realitat social catalana, 
s’inverteix: el català aquí es parla a l’escola i és de prestigi. Així, la lògica de que la majoria 
és dominant i la minoria dominada s’inverteix. 
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- Amb tot, en el seu rànquing lingüístic l’anglès ocupa el primer lloc. Probablement tingui 
influències de la importància que té el model social i econòmic nord-americà en els seus 
països d’origen. 
 

- L’ús del català per part d’aquests adolescents per comunicar-se es restringeix al 
professorat de l’institut, i aquest ús és lliure i gradual, ja que l’alumne implícitament mostra 
que compta amb marge de maniobra davant el seu aprenentatge.  
 

- Apareix el castellà com a llengua oral i el català com a llengua escrita: Inferim la hipòtesi 
que això és degut com a factor principal a la metodologia d’ensenyament – aprenentatge 
de la secundària, en que es calcula que més de la meitat dels intercanvis lingüístics es fan 
per escrit. La comunicació és unidireccional i no es presta l’atenció suficient al diàleg. Per 
tant, la llengua escolar és mes escoltada que parlada i això suposa que l’adolescent 
presenti una posició certament passiva davant la llengua, i també evidenciï una pobresa de 
lèxic a l’hora de parlar. 

 
E1: 9 
S: Molt bé. I a casa, què parles? 
G: Castellà. 
S: I quan no estàs a casa i no estàs amb els amics, sempre parles 
en castellà? 
G: Sí. 
S: I aquí, a l'institut, en castellà, també?  
G: Este curso me estoy animando a hablar más catalán con los 
profesores... aunque a lo mejor empiezo hablando catalán pero 
cuando no me salen las cosas cambio al castellano. 
S: Què prefereixes, parlar en català o en castellà? 
G: En castellà. 

 
 
E7:13-14 
S: Y con tus amigos ¿en qué hablas, en catalán o en castellano? 
E: En castellano. 
S: ¿En castellano siempre? ¿No hablas nunca en catalán? 
E: No. 
S: ¿Por qué? 
E: A veces, con mi hermana, pporque ella quiere aprender. Está 
haciendo un curso; y también con mi cuñado, como es catalán. 
(…)  
S:¿Y en el patio? En castellano. ¿Y con algún profesor no 
hablas en catalán? 
E: A veces. Con la de catalán. 
S: ¿Y suspendiste me dijiste? 
E: Pero este segundo trimestre no. 
S:¿qué has sacado? 
E: Un bien. 
(…) 
S: Qué piensas que un país tenga dos lenguas? 
E: Yo creo que mejor. Cuantas más lenguas tenga... 
S: ¿Por qué? 
E: Porque en Ecuador solo hay una. Bueno, dos. El castellano y 
el quechua, pero solo lo hablan los indígenas de más al oriente. 
Y creo que es mejor que un país tenga dos lenguas. 
S: ¿Crees que es útil aprender más de una lengua? 
E: Yo quiero aprender inglés, pero también lo suspendo. 

 
 
 E8: 10-11  

S: En casa, ¿en qué lengua hablas? 
A: En castellano. 
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S: ¿Y en el patio del instituto? 
A: También. Bueno, aquí casi todos hablan en castellano. 
S: ¿Hablas en catalán? 
A: En clase de catalán, solo. 
S:¿Algun amigo tuyo habla en catalán, en el instituto? 
A: [...] 
S: ¿Y tu en qué prefieres hablar, en catalán o en castellano? 
A: Yo prefiero en castellano. El catalán lo sé pero me cuesta 
hablar, me cuesta encontrar las palabras. No sé... Falta de 
costumbre. Escribirlo y eso, sí, pero... 
S: ¿Qué piensas de qué un país tenga dos lenguas? 
A: Bien, no sé [...] 
S: ¿Crees que es positivo? 
A: Sí. Tiene una lengua propia, es algo personal de ellos. 
S: ¿Tu crees que es útil aprender más de una lengua? 
A: Sí. 
S: ¿Porque razón? 
A: No sé, porque tiene más [...], como el inglés [...]. Y se te 
pueden abrir más puertas. Yo creo que sí. 
S:¿ Y que tal con el inglés? 
A: Lo llevamos mal. 

 
 
Processos migratoris 
 
- El projecte migratori no és propi dels adolescents sinó forçat per la família i per tant, en 

aquestes realitats la identitat d’immigrat és imposada, i quan es volguda respon al desig 
d’estar amb els pares (vincle emocional). Per tant quan és volguda no respon a la voluntat 
de millora social sinó a aspectes emocionals: voler estar amb els pares. 
 

- En el projecte migratori hi conviuen diferents expectatives en un mateix nucli familiar: en els 
adults (pares) és econòmica i en els fills és de naturalesa emocional i afectiva. 

 
- S’evidencia un procés de dol important en relació als iguals del país d’origen. En un cas 

evidenciem una consciència de l’etapa de l’adolescència com a etapa important per 
construir la xarxa de relacions. 

 
- Malgrat que les seves raons son d’ordre afectiu, hi ha una acceptació i identificació amb els 

objectius principals del projecte migratori, quan els objectius es compleixen i per tant, hi ha 
una millora social i econòmica de la família. 

 
- Constatem que en cap cas hem observat la possibilitat de discutir o reflexionar el projecte 

migratori (ja que això ja està decidit) sinó, la possible reflexió o diàleg entre pares i fills 
recau en el reagrupament familiar. 

 
- En relació als moments o temps que fills i pares estan separats, evidenciem una primera 

expectativa de resistir la situació però després es torna menys suportable i els adolescents 
decideixen venir amb la família (directament relacionat amb la prioritat del valor de la 
família en aquests adolescents). 

 
- La relació de confiança pares – fills, des del punt de vista d’aquests últims es fonamenta en 

gran part, per tenir el màxim d’informació real vers el què i el com del projecte migratori. 
 
- En un cas, evidenciem una fase de retret en alguns adolescents, present a l’ambient. ‘si les 

coses van malament és per culpa del projecte migratori’ ‘ mama, si jo no hagués vingut 
potser seria més feliç’. 

 
- Detectem que, en alguns casos, la separació és viscuda pels fills de manera traumàtica. 
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- Necessitat d’experimentar el retorn al país d’origen per reafirmar el projecte migratori i 
alhora incorporar elements que fonamenten la identitat present a partir de les seves arrels 
(identitat passada): la identitat com a procés dinàmic. 

 
E1: 11 
S: I tú què deies? 
G: Yo estaba... yo sí que quería. No quería estar más lejos de mi 
padre, separada de él. 
S: El trobaves a faltar molt? 
G: Sí, pero... Yo no quería quedarme sola en Argentina. A lo mejor 
ahora sí que lo hubiese pensado, por qué no me quedé, porque al 
venir aquí yo estaba empezando mi adolescencia, vine con trece 
años. Y aquí fue cuando empecé a notar la falta de amigos y de 
gente como yo. Aquí también tengo amigos, pero diferentes. 
S: Aleshores, si t'ho haguessin plantejat ara, t'ho hauries pensat? 
G: Ahora, hubiese sido una edad más complicada para decidirlo. 
S: Creus que hagués estat més fàcil passar els anys d'adolescència 
allà, a Argetina? 
G: No sé si más fácil. A lo mejor aquí es más fácil porque tengo 
más... No por parte de amigos, porque la adolescencia es más 
rebelde y gastamos más dinero, y aquí tengo más posibilidades. 
Mis padres tienen mejor trabajo y mejor sueldo. Pero la verdad es 
que nunca he pensado si pasar la adolescencia aquí hubiese sido 
mejor que pasarla en Argentina. 

 
 

E9:11-12 
E: Els teus pares quan van decidir venir a Catalunya et van 
preguntar o consultar si volies venir? 
M: no 
E: Perquè penses que no t’ho van preguntar? 
M: bueno, si em van dir que aniríem a Catalunya, però es que jo 
allà a Madrid ja tenia amics, bueno, els meus millors amics estan 
allà 

 
 

E5:13 
E: Els teus pares quan van venir aquí a Catalunya et van 
preguntar si tu volies venir?  
H: sí, em van preguntar si volia venir a Catalunya, i els i vaig dir 
que no, que jo el que volia era quedar-me allà, al Marroc, i ser 
una estudiant allà al Marroc, i bueno... com que han vingut tots, 
dons bueno, em vaig quedar jo allà i bueno, vaig venir també cap 
aquí 
E: Però t’ho van dir ells que millor que vinguessis a Catalunya, o 
per tu t’haguessis quedat allà al Marroc?  Què volies fer?  
H: jo preferia quedar-me allà al Marroc 
E: ara estàs contenta d’estar aquí a Catalunya? 
H: sí, ara sí 
 

 
 E10: 12-13  

 
E: (...)No t’ho va preguntar? 
M: No, ella quan va venir, dons em va estar parlant. Mai em va dir 
que era un poble, per que si m’ho hagués dit, jo li hauria dit no 
mare, em quedo amb el pare, mai m’ho va dir, parlàvem... bueno em 
deia que estaria amb mi aviat, i jo vale... perquè jo el que volia era 
sobretot amb la meva mare  
E: Suposo que la vas trobar molt a faltar... 
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M: sí, estar amb ella, i clar durant ella ens feia els papers nosaltres 
estàvem allà,  ploràvem cada nit, perquè clar jo tenia set anys, era 
una nena. 
I jo quan vaig venir i vaig trobar aquest poble em vaig quedar... 
no... 
I moltes vegades  li vaig dir que volia tornar, però clar,  i ella em 
diu, no...has d’estudiar... no sé què... 
E: per que penses que no t’ho va dir quan parlaves? 
M: no sé, es que jo des de petita era molt rebel, sempre jo volia fer 
el que a mi em donés la gana, i clar jo era petita, i ella  em deia que 
no, que havia de fer el que ella em digues, i clar quan li vaig dir 
mare que volia tornar, em va dir que no, vaig estar una setmana 
sencera tancada a la habitació sense sortir, clar per que jo vaig 
venir a l’estiu, i clar, a l’estiu jo no coneixia a ningú, clar, era molt 
fort això, i vaig estar tancada allà a l’habitació, i la meva mare 
també ho va passar malament, diu que va portar als seus fills per 
que tinguessin futur, i clar ara... i a vegades..., ara a vegades que 
sóc gran també li dic, li dic mama si jo no hagués vingut potser 
seria més feliç. I a vegades quan li dic penso, collons que dic!, 
perquè clar ella, tot el que jo li dic ella s’ho agafa super malament, 
però es que son coses que no les penso 
E: però vertaderament les penses? 
M: No sé,  jo crec que fins ara encara estic enfadada amb ella, per 
això que em va fer. Però no sé jo l’estimo, l’entenc també... 
E: l’entens? 
M: sí, perquè clar si jo tingués uns fills que veig que un altre país 
tenen, podien tenir un futur millor que el seu, dons jo no m’ho 
pensava, me’ls emportava, però es que clar, com que  no tinc fills, 
no ho puc saber... 
E: ara comences a entendre una mica? 
M: sí, ara començo a entendre una mica, encara que no li dic mai. 
Mai li he dit, mare ho entenc això que has fet..., perquè també sóc 
orgullosa. Molts cops he pensat  li dic, però després dic no... per què 
clar potser després es pensa que ja estic adaptada, que estic bé aquí, 
no dic que estigui malament aquí però, es que no se, vull tornar, si 
torno al meu país i veig com estan les coses i torno aquí potser ja 
estaré millor, però es que, en cinc anys no he tornat! i tinc això 
aquí, i clar vull tornar... i per això sóc així. 

 
 
Diferencia cultural respecte el país d’origen 
 
- Apareix la idea que venir a Catalunya és venir a Europa i això evidencia un estereotip 

generalitzat sobre com és Europa i com són els europeus. 
 

- Hi ha una consciència que per ser acceptat has de seguir l’estil emprat per la majoria. 
 
- Apareix una identificació d’immigrat com a col·lectiu, l’adolescent sap que la societat el 

posarà en el mateix “grup” que la resta d’immigrats. 
 
- L’adolescent elabora, a partir de l’experiència, una comparació i un contrast, entre el lloc 

d’origen i la societat d’acollida. ‘els argentins som més oberts i aquí més freds’.  
 
- Els processos d’identificació respecte l’origen es realitza a partir de categories polítiques 

(nacionalitat –estat) i no ètniques. 
 
- Apareix una percepció que la majoria social s’acosta a la diversitat cultural no des de la 

diversitat sinó des de la diferència, i des d’un plantejament homogeni i fins i tot. I plantegem 
la hipòtesi que aquesta diferència es visqui des de la incompatibilitat i no des de la 
complementarietat. 
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- Els adolescents no s’identifiquen amb Catalunya sinó amb el país d’origen. Probablement 

això és degut a la variable temps. 
 
- S’evidencia la necessitat de remarcar els aspectes positius d’origen en contrast amb els 

aspectes negatius de la societat d’acollida (procés d’idealització).  
 
- Davant del procés d’adaptació dels codis de la interacció social, hi pesa significativament 

una mirada etnocèntrica, perquè els adolescents no han tingut prou temps per habituar-se 
als nous codis de la societat d’acollida. 

 
- Identifiquem alguns casos on els adolescents neguen la possibilitat d’identificacions 

nacionals múltiples. La identitat nacional no és la d’origen.  
 

E1: 11 
S: A què et refereixes quan dius "gente como yo"? 
G: No sé, yo siento que... No sé si es porque llevo toda la vida con 
ellos o porque soy argentina, como que los argentinos son más... 
No tan fríos. Si tienes amigos son amigos de verdad. Hay de todo, 
aquí también. Aquí los veo más fríos, un amigo va y viene... Cosas 
así. Es mi opinión... 

 
 
E12:17-18 
E: Què penses sobre la immigració?   
D: dons no se que pensar jo... 
E: per què? 
D: (...) hi ha molta immigració, crec que hi ha molta immigració 
E: i què penses què és bo, què és dolent?  
D: home, potser bo, però no sé... sí. I no, també entres a un nou 
país i la gent no  pot pensar molt bé de tu... i això 
E: i per què creus que la gent no pot pensar bé de tu? 
D: per què té les idees molt fixes, o què fas tu aquí al meu país, a 
mi no m’ho han dit mai però (...) 
E: mai has tingut cap problema? 
D: no, però si que passa perquè tinc amics que si els hi ha dit això, 
bueno, no amics però... 
E: coneguts? 
D: sí, a la classe, bueno ara no, abans, hi havia una noia que era 
del Marroc i amb ella si que li passava bastant. I a i no 
m‘agradava (...) 
E: i tu per què creus que amb ella li deien i a tu no? 
D: no sé, per que a mi em veuen més europea, més, que parlo bé, 
que em veuen més com ells, però a mi em dona igual! No sé... 
Però, ella també parlava bastant bé, no sé, be com jo, però no sé... 
E: tu creus que hi ha diferència entre la gent que ve d’un país i 
d’un altre? 
D: sí, sí, del Marroc consideren que venen, mira amb les pateres 
(...) i no sé... els consideren inferiors... ami no, no em consideren 
inferior, bueno, espero... 
E: i tu que penses sobre els teus, bueno, els coneguts aquests que 
és queixen...? 
D: home, jo no tinc cap problema amb ells, però... no sé, no 
m’agrada, però no sé... 
E: tu penses que la gent es diferent perquè vinguin d’una altre 
país? 
D: jo no, home, jo no penso això! (...) cadascú es diferent,  però... 
les races, els sexes... les tendències sexuals, ara... no sé (...)  
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E5:12 
E: Tu quin creus que és el teu país? 
H: el Marroc 
E: ho tens molt clar? 
H: clar! 
E: ú que creus que pensa la gent de Catalunya sobre el Marroc? 
H: no sé... 
 E. no ets fer una idea del que pensa la gent? 
H: que son diferents en la cultura, diferent pensament, no és el 
mateix pensament de Catalunya d’Europa, i també són diferent de 
cultura de religió de tot.. això crec que pensen 

 
 

E1: 10 
S: Si jo ara et preguntés, quin creus que és el teu país, què em 
diries? 
G: A ver, en este momento, más parte de mi vida está en Argentina, 
pero cuando yo lleve, más o menos, la mitad de mi vida aquí, no sé 
qué pensaría. La verdad es que no lo sé. A veces lo pienso, ¿qué 
soy, argentina o de aquí? 

 
 

 
E13:9-10 
S: Si jo et preguntés quin creus que és el teu país, què em diries? 
SI: Romania. 
S: Ho tens molt clar? 
SI: Sí. 
S: I si d’aquí vint anys et preguntés el mateix, què em diries? 
SI: D’aquí vint anys ja estaria a Romania una altra vegada. 
S: Vols tornar a Romania? 
SI: Sí. 
S: Creus que hi tornaràs? 
SI: Sí. 
S: Ho tens molt clar? 
SI: Sí. 
S: Tornaràs amb els teus pares o tornaràs tu sol? 
SI: Diria que els meus pares també tornaran. Però encara que ells 
no vulguin tornar, jo tornaré a Romania. 

 
 

E6:20 
S: Quin creus que és el teu país? 
Z: El Marroc. 
S: I si d’aquí a vint anys et pregunto quin creus que és el teu país? 
Z: Et diré el mateix. 
S: I Catalunya? 
Z: Sí, però és on més he crescut. Tinc més anys passats aquí que 
allà, però... No sé. 
S: Tu ets sents del Marroc? 
Z: Sí. 
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4.3. Resultats provisionals de la fase d’experimentació 
 
 

L’anàlisi de les cintes enregistrades sobre l’experimentació de les activitats ens ha permès 
identificar deu dimensions sobre les quals cal fer pivotar la creació d’activitats didàctiques de 
qualitat, sempre amb l’objectiu de facilitar la construcció harmònica dels processos 
d’identificació personal entre els adolescents nouvinguts en un entorn multicultural: 
 

- L’alumnat participant. 
- El grup-classe. 
- Estratègies de comunicació. 
- Procés de construcció identitària en l’adolescència. 
- Sentit de la construcció identitària. 
- Orientació de la cognició individual. 
- Orientació de la cognició social. 
- Clima d’aula. 
- Activitat de classe. 
- Context social. 

 
Fruit de l’observació atenta de la interacció entre aquestes diferents dimensions, apuntem 
alguns principis metodològics provisionals que ens permeten garantir la qualitat de les activitats 
i dels projectes adreçats a l’objectiu de la recerca. Els recollim en la taula següent: 
 

 
 

Dimensió Principi 
Alumnat origen 
immigrat 

La facilitació del procés de construcció identitària ha de proporcionar 
competències personals per a l’autoconeixement (jo sóc) i el 
reconeixement (jo puc ser) des de l’autonomia personal 
(interdependència). 

Grup classe 
heterogeni 

La facilitació del procés de construcció identitària ha de produir-se en 
un context immediat pluricultural i inclusiu. 

Comunicació La facilitació del procés de construcció identitària ha de garantir una 
comunicació basada en la comprensió dels significats lingüístics 
usats per referir-se a la identitat, i en l’expressió lliure del 
posicionament respecte l’autoconeixement i el reconeixement. 

Procés de construcció 
identitària 

La facilitació del procés de construcció identitària ha de permetre la 
configuració de xarxes de sentit identitari compartit i de 
representacions construïdes col·laborativament. 

Sentit de la 
construcció identitària 

La facilitació del procés de construcció identitària ha de permetre 
evolucionar d’un posicionament personal identitari des de la 
diferència a un altre sobre la diversitat. 

Orientació de la 
cognició – dimensió 
individual 

La facilitació del procés de construcció identitària ha de 
desenvolupar-se des d’un pensament creatiu. 

Orientació de la 
cognició – dimensió 
social 

La facilitació del procés de construcció identitària ha de 
desenvolupar-se des d’un pensament reflexiu i crític. 

Clima d’aula La facilitació del procés de construcció identitària ha de generar-se 
en un clima emocional de confiança, empatia i autenticitat. 

Activitat de classe La facilitació del procés de construcció identitària ha de graduar-se 
en un continu d’implicació personal creixent que vagi dels altres al jo. 
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Context social La facilitació del procés de construcció identitària ha de prendre 
sentit i fer referència a la projecció del jo en un marc social que va 
més enllà de l’escola i que contempla l’expectativa individual com un 
factor essencial a l’hora de definir la pròpia identitat (jo vull ser). 

 
 

A continuació deixem constància de les sis activitats que van formar part de la fase 
d’experimentació, validades per l’equip de recerca a partir de l’observació sistemàtica 
d’aquestes activitats enregistrades. 
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Activitat núm. 1 
 
 
Títol: ‘OCI I TEMPS LLIURE’ 
 
Descripció: Activitat on s’han de presentar unes propostes imaginàries sobre com 
seria el proper casal d’estiu del municipi, tenint per objectiu el fet de potenciar 
l’equilibri entre la creativitat i la realitat i conèixer quines son les construccions i 
formes d’utilitzar per part dels alumnes, el seu temps de lleure. 
 
Paraules clau: Temps de lleure, creativitat, oci, viabilitat, realitat, imaginació, 
activitats, programació. 

PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Preguntes que el professorat s’ha de realitzar ABANS de l’activitat    
 
En relació al barri: 
 
▪  Quines són les característiques socials del barri i/o poble on es troba l’institut? 

Consideres que es reflecteixen a l’institut? De quina manera? 
 
▪ Quines són les característiques específiques de les famílies dels alumnes del 

grup classe (per exemple: lloc residencial, data d’arribada al barri, ocupació 
laboral, ús del temps lliure, etc.). Com influencia a la dinàmica del grup? 

 
▪  Existeix presència de grups ètnics culturals o religiosos minoritaris en el barri? 

Son presents a l’institut? 
 
▪  Coneixes quina és la forma d’oci dels alumnes? Saps si tenen contacte entre 

ells fora de l’institut? Què fan? Saps si realitzen activitats d’oci al barri? Saps 
si utilitzen espais dins el barri? 

 
En relació a l’institut: 
 
▪  El grup – classe està acostumat a treballar en grup? 
 
▪ On treballaràs aquesta activitat? En el marc d’una assignatura, d’una tutoria? 
 
▪ Es tractarà d’una activitat puntual o integrada en un programa més ampli? 
 
▪ Els estudiants hauran treballat prèviament alguna cosa? 
 
▪ Ho faràs sol o amb col·laboració amb altres companys? 
 
▪ Quina és la participació dels alumnes del grup a les activitats extraescolars 

del centre? 
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 REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
CONDICIONS per a realitzar l’activitat 
 
▪  Aquesta activitat està prevista de realitzar en 1 hora. 
▪  El nombre idoni d’alumnes participants és de 20 a 25 alumnes. 
▪  Cal distribuir-los abans en grups de 5 – 7 alumnes (ho idoni en son 6)  en 

 funció del nombre total i es recomanable que els grups no superin el total de 
4. 

▪  Durant l’explicació de l’activitat és important l’atenció dels alumnes i 
 durant la  realització de la mateixa, en el moment d’establir les 
 negociacions entre ells  cal tenir en compte que l’ambient no serà de 
 silenci. 
▪  Elaboració prèvia d’una fitxa per orientar els alumnes. 
 
 
 
ACTIVITAT pas a pas 
 
▪  Un cop s’han dividit i format els grups, s’explica al grup com funciona 

l’activitat. 
 
▪  Ens situem en un municipi imaginari, on el seu Ajuntament està tractant 

d’organitzar el proper casal d’estiu (d’una setmana de duració) i al no tenir 
encara dissenyades les activitats que el conformaran, ha obert un concurs 
públic per a que diferents instituts, exposin un projecte sobre quin seria el 
contingut del mateix casal. Així, els diferents grups presentaran una proposta, 
on finalment el professor/a n’escollirà una, a partir de 20 minuts per al seu 
disseny. Cada un dels grups representarà a un institut imaginari. 

 
▪  S’explica al grup quines son les condicions que han de tenir les propostes que 

es presentaran: 
1. Són propostes grupals i per tant, no son individuals. 
2. Han de ser globals; per a tots els dies. 
3. En relació als seus continguts, no hi ha restriccions, tot i que han 

d’evidenciar una certa viabilitat per a portar-les en pràctica. 
4. Els sota-signants de cada una de les propostes han de tenir 16 anys o 

menys. 
5. Cal que els grups posin nom a l’institut imaginari que representen. 
6. El pressupost màxim de cada una de les propostes és de 30.000 euros. 
7. El nombre màxim de participants al Casal és de 40 – 50 persones. 
 

▪  S’explica que els criteris per avaluar quina serà la proposta escollida son: 
1. La seva originalitat. 
2. La seva creativitat. 
3. La seva representativitat: cal que les activitats siguin 

representatives i per tant diverses. 
4. La seva coherència respecte la seva viabilitat. 
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▪  A continuació els grups durant els propers 20 minuts discuteixen quina serà la 

seva proposta i la redacten per escrit als fulls que s’entreguen (veure annex). 
 
▪  Posteriorment cada delegat explica a la resta de la classe quina és la 

proposta de l’institut imaginari. 
 
▪  Al final, el professorat dinamitzador decideix quina és la proposta guanyadora 

d’acord amb els criteris explicats a l’inici. 
 
▪  Cal incorporar un espai pel tancament, on el professorat dinamitzés la reflexió 

vers la diversitat de propostes, saber quin és la forma de lleure a altres 
indrets, per què s’ha escollit la proposta guanyadora... 
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Activitat núm. 2 
 
 
Títol: ‘LA LLENGUA CATALANA’ 
 
Descripció: En aquesta activitat es potencia la reflexió, diàleg i debat, tenint per 
objectiu el fet d’evidenciar la importància de l’ús social de la llengua catalana, en 
contextos plurilingüístics, tractant que l’alumne conegui i reconegui alhora a la 
llengua, com un agent actiu d’expressió, comunicació i transmissió, de diferents 
codis i entorns socials i culturals. 
 
Paraules clau: idiomes, català, castellà, comunicació, plurilingüisme, respecte. 
 

PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Preguntes que el professorat s’ha de realitzar ABANS de l’activitat    
 
 
 
En relació al barri: 
 
▪  Quines són les característiques socials del barri i/o poble on es troba l’institut? 

Consideres que es reflecteixen a l’institut? De quina manera? 
 
▪ En quines llengües es relacionen els alumnes fora de l’institut? I a l’àmbit 

familiar? 
 
 
En relació a l’Institut: 
 
▪  El grup – classe està acostumat a treballar en grup? 
 
▪ On treballaràs aquesta activitat? En el marc d’una assignatura, d’una tutoria? 
 
▪ Es tractarà d’una activitat puntual o integrada en un programa més ampli? 
 
▪ Els estudiants hauran treballat prèviament alguna cosa? 
 
▪ Ho faràs sol o amb col·laboració amb altres companys? 
 
▪ En quina llengua es relacionen els alumnes i els professors a la classe? 
 
▪ En quina llengua es relacionen els alumnes fora la classe i dins l’institut? 
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REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
CONDICIONS per a realitzar l’activitat 
 
▪  Aquesta activitat està prevista de realitzar en 1 hora. 
 
▪  El nombre idoni d’alumnes participants és de 20 a 25 alumnes. 
 
▪  Cal distribuir-los abans en grups de 5 – 7 alumnes (el nombre idoni en són 6) 

en funció del nombre total i és recomanable que els grups no superin el total 
de 4. 

 
▪  Durant l’explicació de l’activitat és important l’atenció dels alumnes i durant la 
 realització de la mateixa, en el moment d’establir les negociacions entre ells 
 cal tenir en compte que l’ambient no serà de silenci. 
 
▪  Elaboració prèvia d’una fitxa per orientar l’alumnat 
 
 
ACTIVITAT pas a pas 
 
▪  Primerament es contextualitza l’activitat, indicant la importància social i actual 

de les llengües al territori català, on hi conviuen drets i deures tant de la 
llengua catalana com del castellà. 

 
▪  S’explicarà que es farà una divisió aleatòria dels grups a partir de repartir uns 

fulls (veure annex) on la meitat dels grups presentaran arguments i idees que 
defensin el fet d’utilitzar socialment la llengua catalana, així com que 
l’administració n’afavoreixi el seu ús, i l’altre meitat, presentarà arguments i 
idees que es situïn en contra del mateix us i del suport de l’administració. 

 
 
▪  Un cop s’han repartit els fulls indicatius i s’han format els grups, es compta 

amb 20 minuts per a que aquests redactin les seves argumentacions. 
 
▪  Els representants dels grups exposen els seus arguments a la resta de la 

classe: primer ho fan els que ho fonamenten a favor i en segon lloc, els que 
ho fan en contra. 

 
 
▪  Durant aquestes argumentacions, el professor/a farà preguntes crítiques, per 

tal de que tant els representants com la resta del grup, fonamenti encara més 
els arguments que exposa. 
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ACTIVITAT pas a pas 
 
▪  Un cop s’han realitzat les exposicions, es farà una votació lliure a mà alçada, 

on cada un dels alumnes (independentment del grup on hagi estat), es 
posicionarà a favor o en contra, de l’ús de la llengua catalana. 

 
 
▪  A continuació, el professor/a conduirà un debat més a fons, on tot el grup hi 

participi, amb la finalitat de reflexionar vers els arguments que han aparegut i 
els resultats de la mateixa votació. És interessant incloure aspectes 
emocionals, a partir d’empatitzar què suposa utilitzar una llengua quan un/a 
no la coneix i alhora, com fer-ho possible amb el fet de mantenir la riquesa 
cultural existent. El debat per tant, tractarà de potenciar l’objectiu de la pròpia 
activitat: la llengua com a possibilitat comunicativa. El professor/a ha de 
tractar que tots els alumnes, individualment s’hi impliquin i pot utilitzar 
exemples com la diversitat d’origen i llengües a la universitat, o en quines 
situacions es troba un estudiant Erasmus. 
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VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Criteris per la valoració amb l’alumnat 
 
 
 
Han aparegut opinions i visions que t’hagin sorprès? En quin sentit? Hi ha hagut 
reaccions d’altres alumnes? Com s’han treballat amb el grup?  
 
S’han arribat a conclusions? De quin tipus, a qui beneficien? 
 
 
Han aparegut posicions flexibles? Han aparegut posicions poc flexibles? 
 
 
Un cop finalitzada l’activitat, consideres que els alumnes tenen més elements de 
reflexió, davant l’ús de més d’una llengua? 
 
Han aparegut arguments a favor de la riquesa cultural? 
 
Han aparegut arguments emfatitzant la importància comunicativa de les llengües? 
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Activitat núm. 3 
 
 
Títol: ‘SOM IGUALS, SOM DIFERENTS’ 
 
Descripció: Aquesta activitat té com a objectiu posar en comú alguns dels elements 
que els alumnes consideren que els diferencia o comparteixen amb la resta del grup, 
en relació als seus gustos, hàbits i sensibilitats, fomentant així des de la mateixa 
diversitat el coneixement i respecte entre ells mateixos. 
 
Paraules clau: semblances, diferències, auto-imatge, hàbits, gustos i diversitat 
d’identitats. 

PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Preguntes que el professorat s’ha de realitzar ABANS de l’activitat    
 
En relació al barri: 
 
▪  Quines són les característiques socials del barri i/o poble on es troba l’institut? 

Consideres que es reflecteixen a l’institut? De quina manera? 
 
▪ Quines són les característiques específiques de les famílies dels alumnes del 

grup classe (per exemple: lloc residencial, data d’arribada al barri, ocupació 
laboral, ús del temps lliure, etc.). Com influencia a la dinàmica del grup? 

 
▪  Existeix presència de grups ètnics culturals o religiosos minoritaris en el barri? 

Són presents a l’institut? 
 
En relació a l’Institut: 
 
▪  El grup – classe està acostumat a treballar en grup? 
 
▪ On treballaràs aquesta activitat? En el marc d’una assignatura, d’una tutoria? 
 
▪ Es tractarà d’una activitat puntual o integrada en un programa més ampli? 
 
▪ Els estudiants hauran treballat prèviament alguna cosa? 
 
▪ Ho faràs sol o amb col·laboració amb altres companys? 
 
▪ Consideres que els alumnes del grup, son entre ells força iguals o força 

diferents? 
 
▪ Des d’un punt de vista d’origen, existeix poca o molta diversitat a l’institut? I a 

la classe on realitzaràs l’activitat?  
 
▪ Des d’altres elements com hàbits o gustos dels alumnes, quin consideres que 

és el grau de diversitat existent a l’aula? 
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REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
CONDICIONS per a realitzar l’activitat 
 
▪  Aquesta activitat està prevista de realitzar en 1 hora. 
 
▪  La disposició física dels alumnes, serà la mateixa que la que tinguin a l’aula 
 en el moment de realitzar-se l’activitat i per tant, no cal formar grups de 
 treball.  
 
▪  Tot i que es treballa amb tot el grup – classe, els alumnes hi participen 
 individualment. 
 
▪  El professor/a ha de mostrar-se en tot moment molt atent i preparat, per a 
 poder reconduir i situar, alguns elements que de caràcter personal dels 
 alumnes, puguin aparèixer. 
 
▪  Elaboració prèvia d’una fitxa per orientar l’alumnat en els passos a realitzar. 
 
ACTIVITAT pas a pas 
 
▪  Primerament es contextualitza l’activitat, indicant que aquesta servirà per 

poder veure elements que els mateixos alumnes considerin que els fa 
diferents i que els fa iguals, respecte la resta del grup. Es tracta per tant, 
d’una proposta de debat sobre ells mateixos, situant que en l’edat que es 
troben, estan prenent consciència i definint, aspectes importants de la seva 
identitat, comportament, gustos, sensibilitats, etc. 

 
▪  Es reparteixen uns papers on cada alumne hi posa el seu nom i cognoms i es 

retornen al professor/a. 
 
▪  A continuació es reparteix un full on hi ha dues columnes. A la primera, es 

demanen elements que consideren que comparteixen amb la resta de 
companys i a la segona, elements que consideren que els fan diferents de la 
resta de companys. S’explica que individualment, cal posar 5 elements de 
cada, indicant que poden referir-se a aspectes de l’escola, del vestit, aficions, 
família, etc. i per tant, no hi ha restriccions de cap tipus. S’indica també, que 
tenen 5 minuts per a realitzar l’exercici. 

 
▪  Un cop passa aquest temps, el professor/a agafa 2 papers a l’atzar on hi 

posen els noms i cognoms dels alumnes, i demana que expliquin en veu alta 
els elements que consideren que comparteixen o tenen en comú. 
Constantment, el professor/a preguntarà si el què va apareixent, és compartit 
o no amb la resta del grup i en quin grau. Així, es realitzaran almenys un total 
de 6 rondes, alternant les similituds amb les diferències. És molt important, el 
rol actiu i reflexiu en tot moment del professor/a, per tal d’evidenciar fins a 
quin punt, els alumnes comparteixen o no, els elements apareguts. 

 
▪  L’activitat finalitza amb una reflexió per part del professor/a, indicant en 

termes generals, quins son els resultats manifestats, i situant que les 
identitats es construeixen en funció de la relació amb els altres. 
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VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Criteris per la valoració amb l’alumnat 
 
 
Consideres que l’activitat ha permès evidenciar aspectes en comú entre els 
alumnes? De quin tipus son? En relació a aquests, creus que els alumnes n’han pres 
consciència? 
 
 
Han aparegut més aspectes diferenciadors o més aspectes comuns entre els 
alumnes? De quin tipus son? En relació a aquests, creus que els alumnes n’han pres 
consciència? 
 
 
En relació als aspectes diferenciadors i formulats individualment, consideres que un 
cop s’exposen en grup, segueixen sent elements diferenciadors entre el grup? 
 
 
En relació als aspectes comuns i formulats individualment, consideres que un cop 
s’exposen en grup, segueixen sent elements comuns entre el grup? 
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Activitat núm. 4 
 
 
Títol: ‘MIL HISTÒRIES D’AMISTAT’ 
 
Descripció: Realitzant  redaccions del que podrien ser diferents tipus d’amistat, 
aquesta activitat potencia la presa de consciència de la diversitat de possibilitats així 
com dels valors que les sostenen. 
 
Paraules clau: amistat, diversitat d’amistats, valors, respecte. 
 

PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Preguntes que el professorat s’ha de realitzar ABANS de l’activitat   
 
 
 
En relació al barri: 
 
▪  Quines són les característiques socials del barri i/o poble on es troba l’institut? 

Consideres que es reflecteixen a l’institut? De quina manera? 
 
▪  Els grups d’amistat dels alumnes utilitzen espais o realitzen activitats al barri? 
 
 
 
En relació a l’institut: 
 
▪  El grup – classe està acostumat a treballar en grup? 
 
▪ On treballaràs aquesta activitat? En el marc d’una assignatura, d’una tutoria? 
 
▪ Es tractarà d’una activitat puntual o integrada en un programa més ampli? 
 
▪ Els estudiants hauran treballat prèviament alguna cosa? 
 
▪ Ho faràs sol o amb col·laboració amb altres companys? 
 
▪ Els grups d’amistat dels alumnes, s’estableixen a partir d’altres companys de 

classe o d’institut? 
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REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
CONDICIONS per a realitzar l’activitat 
 
▪  Aquesta activitat està prevista de realitzar en 1 hora. 
 
▪  El nombre idoni d’alumnes participants és de 20 a 25 alumnes. 
 
▪  Cal distribuir-los abans en grups de 5 – 7 alumnes (el nombre idoni és 6) en 
 funció del nombre total i es recomanable que els grups no superin el total de 
 4. 
 
▪  Elaboració prèvia d’una fitxa per orientar la realització per part de l’alumnat 
 
ACTIVITAT pas a pas 
 
▪  Un cop s’han dividit i format els grups, s’explica al grup com funciona 

l’activitat. 
 
▪  La disposició dels alumnes serà a partir de grups de 4 a 6 persones. El 

professor/a repartirà a cada grup per escrit uns títols que suposaran la 
temàtica de l’historia d’amistat (veure annex). Per a realitzar-ne la redacció, 
els grups disposaran de 15 minuts. Com a orientacions generals el 
professor/a explicarà que cal que a la redacció s’hi reflexin aspectes positius 
o avantatges de cada una de les histories. Així, els títols seran: 
1. Història d’amistat entre una persona d’origen català i una altre d’origen 
estranger 
2. Possibilitats i limitacions d’una amistat entre un noi i una noia 
3. Història d’amistat entre una persona que només parla català i una altre que 
només parla  castellà 
4. Amistat entre una persona jove i una persona d’edat avançada 
5. Elements claus d’una història d’amistat entre un professor i una/a alumne 
de secundària 
6. Oportunitats d’una amistat entre dos noies /noies amb una personalitat 
totalment diferent. 
7. Opinions sobre les possibilitats d’amistat entre un noi heterosexual i un 
homosexual 
8. Fins a quin punt pares i fills poden ser amics 
 

▪ Un cop estiguin redactades una persona de cada grup farà la lectura en veu 
alta de la redacció. És important el clima de silenci. 

 
▪  A continuació el professor/a conduirà un espai de reflexions i conclusions, a 

partir d’aspectes que hagin aparegut en les redaccions, tenint en compte 
l’objectiu inicialment establert i incorporant i confrontant el contingut aparegut, 
amb el fet si els alumnes posen en pràctica o no a la seva xarxa relacional, 
aquests tipus d’amistat. 
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VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Criteris per la valoració amb l’alumnat 
 
 
Quines imatges i construccions de l’amistat han aparegut? En quins valors 
consideres que es sostenen? 
 
Consideres que han aparegut tòpics en les redaccions? De quin tipus? Es poden 
treballar? 
 
Consideres que han aparegut prejudicis en les redaccions? De quin tipus? Es poden 
treballar? 
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Activitat núm. 5 
 
 
Títol: ‘ENTREVISTA DE TREBALL’ 
 
Descripció: A partir de la simulació d’unes entrevistes de feina entre un treballador 
d’origen immigrat i un empresari, aquesta activitat té com a objectiu la sensibilització 
i consciència per part dels alumnes sobre algunes de les dificultats i discriminacions 
amb les quals aquests ciutadans poden trobar-se. 
 
Paraules clau: treballador, immigrat, empresari, feina, discriminació, prejudicis, 
oportunitats. 

PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Preguntes que el professorat s’ha de realitzar ABANS de l’activitat    
 
En relació al barri: 
 
▪  Quines són les característiques socials del barri i/o poble on es troba l’institut? 

Consideres que es reflecteixen a l’institut? De quina manera? 
 
▪ Quines són les característiques específiques de les famílies dels alumnes del 

grup classe (per exemple: lloc residencial, data d’arribada al barri, ocupació 
laboral, ús del temps lliure, etc.). Com influencia a la dinàmica del grup? 

 
▪  Les famílies dels alumnes treballen en general al barri? Existeixen situacions 

de dificultats davant la inserció laboral de les famílies dels alumnes? 
 
 
En relació a l’institut: 
 
▪  El grup – classe està acostumat a treballar en grup? 
 
▪ On treballaràs aquesta activitat? En el marc d’una assignatura, d’una tutoria? 
 
▪ Es tractarà d’una activitat puntual o integrada en un programa més ampli? 
 
▪ Els estudiants hauran treballat prèviament alguna cosa? 
 
▪ Ho faràs sol o amb col·laboració amb altres companys? 
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 REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
CONDICIONS per a realitzar l’activitat 
 
▪  Aquesta activitat està prevista de realitzar en 1 hora. 
 
▪  Cal dividir prèviament al grup en grups de 5 a 7 alumnes (preferiblement 6). 
 
▪  Durant les representacions és important que l’aula tingui un clima de silenci. 
 
 
ACTIVITAT pas a pas 
 
 
▪  Es divideix al grup – classe en grups de 6 persones i es demana a tot el grup, 

que dos alumnes s’ofereixin de voluntaris per a realitzar la primera 
representació. 

 
▪  El professor/a explica al grup que un farà d’empresari/a i l’altre representarà 

un treballador/a d’origen estranger, que acaba d’arribar a Catalunya a buscar 
feina. Ho faran asseguts a una taula. A part i fora de l’aula, en aquesta 
primera representació, el professor/a indicarà a l’alumne que farà d’empresari, 
que serà un empresari molt important del sector triat i propietari d’una 
empresa molt gran. La seva actitud serà de prepotència, mostrant-se poc 
respectuós i manifestant en alguns moments, valoracions discriminatòries de 
tipus cultural i ètnic. Aquesta informació la sabrà l’alumne que faci de 
treballador. 

 
▪  El professor indicarà seguidament al grup, que individualment cal que recullin 

per escrit als fulls que es reparteixen (veure annex), aquells elements i 
informacions que apareixen, a partir de la representació i que es valorin com 
a poc satisfactoris, des d’un punt de vista de justícia social, drets humans i 
respecte a la persona. Es demana així una màxima atenció, capacitat 
d’observació i silenci. 

 
▪  Un cop finalitza la representació (serà el professor/a qui valori quan ha arribat 

al seu final), en un espai d’uns 10 minuts, es treballarà per grups posant en 
comú i consensuant, quins son aquells aspectes recollits que es consideren 
poc satisfactoris i adients. Tots aquests aspectes quedaran anotats i recollits 
als fulls dels alumnes. 

 
▪  A continuació, un alumne de cada grup, explicarà a la resta del grup – classe 

quins son els aspectes recollits, explicant també a petició del professor/a, 
quines possibles alternatives o formes de gestionar la situació, haurien pogut 
posar-se en pràctica. 
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ACTIVITAT pas a pas 
 
 
 
▪  Un cop es realitza aquesta primera ronda, el professor/a fa un comentari per 

tal de contextualitzar tant les informacions que han aparegut a la 
representació, com els elements i alternatives exposades pels grups. En 
relació a la contextualització, és bastant probable que aquesta s’orienti per 
exemple, en situar que la representació ha reproduït d’una manera força fidel 
un possible diàleg entre un empresari i un treballador, que han aparegut 
prejudicis i que aquest, és un fenomen i realitat extensa més enllà de la 
geografia de Catalunya. A més, també es pot incidir en l’existència d’altres 
tipus de discriminacions per raons d’edat o de gènere, per exemple). 

 
▪  A continuació, es pot realitzar la mateixa dinàmica, a partir de dues 

representacions més. Per exemple, en una d’elles es podria demanar a un 
alumne que faci de petit comerciant, mostrant-se més subtil, indirecte i 
amable, tot i que no acabi contractant a la persona d’origen immigrat. Una 
tercera representació podria consistir en l’entrevista entre un agricultor o 
ramader  i un estranger que ve a buscar feina al camp. 

 
▪  És important que durant els espais de tancament i reflexió dinamitzats pel 

professor/a, hi participin tots els grups i alumnes. El professor/a cal que 
ofereixi elements de la realitat i que entre tots els alumnes, construeixin i 
assenyalin quines són les dificultats reals en l’actualitat per a trobar feina, 
tenint en compte que les actituds presents condicionen i fan futur. 



Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos 
d’inclusió. 

 
 

 103 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Criteris per la valoració amb l’alumnat 
 
 
▪  Com han reaccionat els alumnes davant el paper desenvolupat per 

l’empresari? 
 
▪ Consideres que tenen més elements d’informació davant la realitat del mercat 

laboral i la persona immigrada? 
 
▪  Consideres que s’han donat situacions d’empatia respecte la persona 

immigrada que busca feina? 
 
▪  Han aparegut altres tipus de discriminació? De quin tipus? 
 
▪  Entre tots construïu el perfil de candidat que té més possibilitats de trobar 

feina. 
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Activitat núm.  6 
 
 
Títol: ‘REFLEXIONEM SOBRE LA NOSTRA IDENTITAT’ 
 
Descripció: A partir de la realització de dues dinàmiques (la primera te per objectiu 
aconseguir el clima suficient) per, (a partir de la segona) reflexionar sobre alguns 
dels aspectes intrínsecs en el procés de construcció de la identitat dels alumnes 
adolescents. 
 
Paraules clau: construcció identitària, auto-imatge, auto-coneixement, grup d’iguals, 
afirmació, negació, l’alteritat. 

PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Preguntes que el professorat s’ha de realitzar ABANS de l’activitat    
 
En relació al barri: 
 
▪  Quines són les característiques socials del barri i/o poble on es troba l’institut? 

Consideres que es reflecteixen a l’institut? De quina manera? 
 
▪ Quines són les característiques específiques de les famílies dels alumnes del 

grup classe (per exemple: lloc residencial, data d’arribada al barri, ocupació 
laboral, ús del temps lliure, etc.). Com influencia a la dinàmica del grup? 

 
▪  Existeix presència de grups ètnics culturals o religiosos minoritaris en el barri? 

Són presents a l’institut? 
 
 
En relació a l’Institut: 
 
▪  El grup – classe està acostumat a treballar en grup? 
 
▪ On treballaràs aquesta activitat? En el marc d’una assignatura, d’una tutoria? 
 
▪ Es tractarà d’una activitat puntual o integrada en un programa més ampli? 
 
▪ Els estudiants hauran treballat prèviament alguna cosa? 
 
▪ Ho faràs sol o amb col·laboració amb altres companys? 
 
▪ Coneixes al grup? Tens constància d’algunes tensions o dificultats de relació 

entre alguns membres del grup? Les pots treballar o les estàs treballant? 
Com? 
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REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
CONDICIONS per a realitzar l’activitat 
 
▪  Aquesta activitat està prevista de realitzar en 1 hora. 
 
▪  Tot i que es treballa amb tot el grup – classe, els alumnes hi participen 
 individualment. 
 
▪  Cal considerar que al llarg de les dues activitats que configuren aquesta 
 dinàmica, poden aparèixer elements i informacions molt personals dels 
 alumnes. 
 
▪  Cal que el professor/a mostri una actitud molt activa i de reflexió, al llarg del 
 desenvolupament de l’activitat. 
 
 
ACTIVITAT pas a pas 
 
 
▪  En primer lloc i per realitzar el joc, es lliura un paper on els alumnes cal que hi 

posin el seu nom i cognoms. Un cop estan emplenats, el professor/a els 
recull. 

 
▪  Seguidament s’entrega un full que els alumnes hauran de respondre 

individualment. En aquest hi ha 3 columnes: a la primera hi ha de posar el 
nom de l’animal que més els hi agrada, a la segona el nom de l’animal que en 
segon lloc més els hi agrada, i a la tercera el nom de l’animal que en tercer 
lloc més els hi agrada. A sota de cada animal hi ha de posar 3 qualitats o 
característiques del mateix animal, essent alhora la raó de la tria. Aquests 
fulls se’ls queden els alumnes i per tant no cal que hi posin el nom. Tenen un 
espai de 10 minuts per realitzar-ho. 

 
▪  Un cop passa aquest temps, el professor/a explica que aquesta dinàmica 

s’utilitza a algunes proves de selecció de personal (com per exemple la 
NASA) i es tracta, d’una prova de test psicològic. Així, s’explica que la primera 
columna té a veure amb com ens veiem a nosaltres mateixos, la segona 
indica com creiem que ens veuen els altres, i la tercera com som realment. 

 
▪  Un cop fetes aquestes explicacions, es realitzen unes 8 – 10 rondes, on a 

partir de la tria aleatòria dels papers on els alumnes han posat el seu nom i 
cognoms, els escollits aniran explicant els animals i qualitats triades. 
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ACTIVITAT pas a pas 
 
 
 
 
▪  A continuació, s’inicia la segona dinàmica, que gira al voltant de l’auto-

coneixement, explicant que es deixa de banda la perspectiva lúdica i es 
proposa de fer un pas més enllà. Aquesta activitat porta per nom ‘Qui soc jo?’. 
S’explica que podem estar d’acord, o no, amb alguns dels trets amb els quals 
se’ns identifica com a persones. A més, en ocasions els altres no ens 
defineixen amb aspectes que sí que considerem bàsics o definitoris de 
nosaltres mateixos i per tant, considerem o voldríem que se’ns tingués en 
compte. 

 
▪  Un cop realitzades aquestes explicacions, es reparteix un altre full on hi ha 4 

columnes: a la primera es demana que s’hi posin 2/3 consideracions que es 
refereixen a aspectes o qualitats que els altres diuen de nosaltres i que 
considerem que són certes, a la segona columna aspectes o qualitats que 
diuen de nosaltres i que considerem que no són certes, a la tercera aspectes 
o coses que els altres no diuen de nosaltres i que considerem que sí són 
certes. La quarta columna, referida a allò que ni un mateix ni els altres 
coneixen sobre el propi jo, s’ha de deixar en blanc. En relació a aquesta 
última, el professor/a comentarà que tot i que no es pot respondre, cal tenir-la 
en compte, doncs tot i no conèixer aquesta informació cal partir de la 
premissa que existeix. Els alumnes tindran 10 minuts per emplenar aquestes 
informacions. 

 
▪  A continuació el professor/a anirà escollint papers amb els noms dels 

alumnes i demanarà, que els alumnes vagin explicant al grup el què han 
posat en cada una de les columnes. En tot moment, el professor/a mostrarà 
una actitud activa, fent devolucions a partir de les aportacions realitzades. 
L’activitat es tancarà valorant si hi ha aspectes en comú i diferenciadors entre 
els diversos alumnes del grup. 

 



Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos 
d’inclusió. 

 
 

 107 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Criteris per la valoració amb l’alumnat 
 
▪  A partir d’observar com es van responent els dos fulls que s’entreguen, 

consideres que hi hagi parts on es mostrin més dificultats per a la resposta? I 
parts on s’evidenciïn més facilitats? Per quins motius? 

 
▪  Davant la segona dinàmica i en relació als aspectes en què els alumnes no 

estan d’acord sobre com se’ls defineix, què valores que fa el mateix alumne 
perquè es tinguin aquestes consideracions d’ell mateix? 

 
▪  Consideres que han aparegut aspectes intrínsecs o comuns en relació als 

processos de construcció identitària? Et sorprenen? Consideres que hi ha 
aspectes que els podràs treballar amb els alumnes? Com ho faràs? En una 
tutoria individual, en una tutoria de grup, en una activitat d’aquest tipus? 
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5. ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ POLÍTICA I 
LÍNIES D’ACCIÓ 

 
5.1. Àmbits prioritaris d’actuació política 

5.2. Línies d’acció en relació a l’àmbit escolar 
5.3. Línies d’acció en relació a l’àmbit social 
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5.1. Àmbits prioritaris d’actuació política 
 
Dels resultats obtinguts tant en la fase exploratòria com en l’experimental, en podem deduir uns 
àmbits prioritaris d’acció política, així com un seguit de línies d’acció que permetin avançar en 
el suport als processos de construcció identitària que desenvolupen els adolescents 
nouvinguts. 
 
Els dos àmbits prioritaris, en coherència amb l’esquema d’anàlisi emprat al llarg de la recerca, 
són l’escolar i el social. L’IES és un espai de referència per trobar i poder desenvolupar-hi 
accions a causa de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys, altrament seria difícil identificar 
espais en els quals hi pogués haver un accés universal i directe a aquest sector de població. 
D’altra banda, sabem que esdevé un àmbit prioritari perquè precisament, tant aquest estudi 
com d’altres, posen de manifest que a voltes la dinàmica socioeducativa inherent a aquestes 
institucions no resulta precisament facilitadora d’un procés harmònic de construcció identitària, 
bé sigui per omissió (el pes i la densitat dels continguts curriculars dificulten l’entrada d’eixos de 
treball més socioafectius com el que proposem), bé sigui per acció indiscriminada (la cultura de 
l’educació secundària, consistent amb el marc social en el qual es troba, continua essent 
etnocèntrica i dificulta els processos de reconeixement necessaris per a què els adolescents 
nouvinguts puguin evitar processos assimiladors o segregadors implícits). 
 
Com hem apuntat, però, aquest treball als IES cal que es complementi amb accions a l’àmbit 
social. Treballar des de l’àmbit social significa procurar donar cobertura a aquells adolescents 
que ja no van tenir oportunitat d’accedir a la darrera etapa de l’ensenyament obligatori, i també 
oferir continuïtat – i no trencament – per a aquells que sí que ho van poder fer. Al cap i a la fi, 
és en l’àmbit social on acabaran sentint-se inclosos, o no, els adolescents sobre els quals 
reflexionem en aquesta recerca, i és en aquest àmbit on també es construeixen i reprodueixen 
molts dels continguts, els valors i les representacions (carregades de vegades de prejudicis i 
estereotips) que influencien les dinàmiques socials. Aquestes dinàmiques són les que acabaran 
condicionant, en gran mesura, el benestar psicològic i l’accés a una plena ciutadania d’aquests 
adolescents, i també els que entren a l’àmbit escolar per la porta de l’institut a diari. A 
continuació detallem algunes línies d’acció que es desprenen dels resultats obtinguts per a 
cada àmbit. 
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5.2. Línies d’acció en relació a l’àmbit escolar 
 
 
Programa d’orientació i suport per als ensenyaments postobligatoris 
 
Avui dia, i de forma comuna a tota la societat, els processos d’orientació acadèmica i 
professional que es realitzen a l’etapa de l’educació secundària tenen lloc en espais informals 
de manera majoritària. És cert que els IES cada cop inverteixen més temps i formació per a 
orientar millor el seu alumnat, però queda encara camí a recórrer.  
 
En el cas concret dels adolescents nouvinguts, atesa la debilitat dels processos orientadors 
formals dels instituts, i l’absència de referents i d’informació en els canals informals per haver 
arribat fa poc i desconèixer el funcionament de la societat d’acollida, requereixen especial 
atenció. 
 
Alguns cops, aquests adolescents importen directament les representacions i els valors sobre 
el món acadèmic i laboral que han construït en l’entorn familiar en el seu país d’origen. Moltes 
vegades, provenen de societats fortament meritocràtiques, en les quals un títol significa una 
millora automàtica en l’escala social. 
 
En altres moments, aquests adolescents senten que, tot i tenir una elevada expectativa 
acadèmica i/o professional, el seu esforç i treball continuat pot veure’s esmerçat a causa de la 
discriminació que poden patir com ciutadans estrangers per part de la població autòctona, i això 
pot retallar les seves motivacions o posicionaments personals enfront del seu futur a la societat. 
 
En conseqüència, allò que cal treballar amb aquesta adolescents nouvinguts no és 
necessàriament informació de base sobre el món acadèmic i laboral sinó dos grans elements: 
la reinterpretació de les seves representacions sobre aquest món a la llum de la nova societat, i 
la presa de posició personal – i el desenvolupament de recursos personals – en possibles 
casos de discriminació per ser d’origen estranger. Si és cert, com alguns estudis preliminars 
comencen a assenyalar, que el 80% de l’alumnat nouvingut no segueix estudis postoblgatoris 
després de l’ESO, estem davant d’una línia d’acció urgent i prioritària de primera magnitud. 
 
 
Programa d’acció tutorial a secundària sobre competència reflexiva 
 
L’acció tutorial, de la mateixa manera que l’orientació acadèmica i professional, també és un 
terreny que necessita d’avenços importants en els instituts. No obstant, cal afirmar que aquest 
tema gaudeix de molt més bona salut que l’anterior. Cada cop existeix més consciència de la 
necessitat d’obrir espais de reflexió i de diàleg amb l’alumnat per parlar de tot allò que no té a 
veure directament amb els continguts curriculars però que hi pot afectar de manera 
significativa. 
 
En aquest cas, val a dir que aquests espais són fonamentals per als adolescents nouvinguts 
recentment. La tutoria pot esdevenir un espai en el qual aprendre i donar a conèixer moltes de 
les expectatives, pors i projectes personals implícits que aquests adolescents tenen. 
 
En la tutoria grupal poden obtenir elements per situar-se en un funcionament del sistema 
escolar i social que no sempre coincideix amb el del país d’origen. A Catalunya la proposta de 
funcionament de les institucions educatives és democràtic i participatiu, i molts dels 
adolescents que hi arriben d’altres contrades han d’aprendre aquesta dinàmica de relacionar-se 
i conviure. 
 
A més a més, la tutoria és un espai per parlar de la convivència, de com ens sentim com a 
grup, fet que permet millorar el clima d’aula i també les competències personals a l’hora 
d’analitzar conflictes i situacions complexes en la vida quotidiana. Per a molts d’aquests 
adolescents, és possible que la tutoria sigui dels pocs espais en els quals tenen l’oportunitat de 
contrastar els seus valors amb els de la resta de forma igualitària, i assenyalar aquells punts de 
fricció que els generen tensió o dilema. És en aquesta tutoria grupal en un grup multicultural on 
poden emergir les dificultats reals de construir un projecte col·lectiu de convivència 
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autènticament intercultural, i és en la tutoria on podem facilitar la maduresa reflexiva que 
aquesta dolescents necessiten desenvolupar per sentir-se plenament inclosos a la societat. 
 
 
Finançament específic per a experiències de recerca-acció sobre competència reflexiva 
 
La revisió de la literatura científica existent sobre temes identitaris en societats multicultural en 
general, i sobre els processos de construcció identitària amb adolescents nouvinguts en 
particular, posa de manifest una deficiència important en materials i recursos didàctics per a 
treballar aquesta dimensió socioeducativa amb aquests adolescents. 
 
Salvant remarcables excepcions (per exemple, materials elaborats per Sandín, o la guia 
SANDUK), el tema de la construcció de la identitat entre els adolescents nouvinguts s’ha 
realitzat des d’un punt de vista teòric, sense aplicacions pràctiques que facilitessin que docents 
i educadors poguessin introduir alguns dels resultats o conclusions en la seva dinàmica 
habitual. 
 
D’altra banda, quan trobem materials pràctics, la majoria cobreixen el tema de la construcció 
identitària des d’un punt de vista multicultural i no intercultural. Aquests materials sovint ajuden 
més a reforçar les presumptes diferències culturals, més basades en continguts de cultura 
tradicional i propis de l’origen, en comptes de facilitar una visió dinàmica, oberta i flexible dels 
processos d’identificació cultural. La bona voluntat hi és present sempre, però l’encert en 
l’estratègia i la fonamentació teòrica no. 
 
En aquest sentit, és urgent que les administracions responsables inverteixin recursos 
econòmics importants per fer un gir de cent vuitanta graus a la situació actual. D’una banda, 
per fomentar recerques teòrico-practiques basades en processos de desenvolupament 
organitzatiu en els IES, que aportin més coneixement sobre la situació real i present a 
Catalunya. D’una altra banda, per substituir de forma majoritària els materials existents per 
altres que, conseqüència de la recerca duta a terme, fomentin un autèntic autoconeixement i 
reconeixement d’aquests adolescents nouvinguts en el nou escenari social 
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5.3. Línies d’acció en relació a l’àmbit social 
 
 
Suport i extensió d’espais i dinàmiques d’educació comunitària en el lleure 
 
Hem vist, a través dels resultats de la recerca, que els adolescents nouvinguts efectuen els 
processos d’identificació cultural més significatius fora de l’institut. És mirant la televisió, 
practicant esport o escoltant música – com qualsevol adolescent – que va teixint les claus que li 
permeten saber qui és ell, qui vol ser, i com presentar-se com a tal davant dels altres. 
 
No obstant, i a diferència dels seus iguals autòctons, aquesta adolescents viuen condicionats 
per dos factors socials que poden limitar la seva llibertat i marge d’acció a l’hora de construir 
aquest procés d’identificació amb elements propis de la seva edat. Un d’aquesta factors és el 
poder adquisitiu de la família, que retalla i restringeix l’accés a diversos serveis i béns de 
consum cultural i d’oci. L’altre factor – més cultural – rau en la distinta representació que té el 
sentit i el valor del temps lliure que poden tenir aquests adolescents, importada d’un origen en 
el qual el temps lliure organitzat amb valor comunitari simplement no existeix. 
 
La realitat és que aquests adolescents expliquen que la seva forma de passar el temps lliure 
consisteix en anar als parcs públics, realitzar alguna activitat esportiva informal – futbol al 
carrer, per exemple – i practicar activitats individuals com escoltar música, jugar a l’ordinador o 
llegir. I això no és un problema, sempre i quan aquestes activitats responguin realment a allò 
que aquests adolescents desitgen, i no sigui un producte propi de la seva desigualtat respecte 
al conjunt.  
 
L’altra realitat que genera preocupació és que les entitats que destinen la seva acció a oferir 
educació en el lleure des d‘una perspectiva comunitària (escoltisme, esplai) continuen essent 
bastant tancades a la població nouvinguda. Aquestes entitats podrien esdevenir una plataforma 
d’inclusió social de primer ordre per a aquesta població i en canvi, malgrat els esforços invertits, 
no acaba de reeixir. 
 
Per tot això, és urgent que les secretaries d’immigració i de joventut reprenguin el fil del Pla 
Calidoscopi, n’ampliïn l’abast i el finançament, i impulsin un suport directe i suficient com per a 
què els adolescents nouvinguts puguin participar en condicions d’igualtat de les seves 
activitats, les quals fomenten totes les àrees tradicionalment pròpies del territori adolescent 
(música, esport, activitat física, sortides, etc.). Només d’aquesta manera evitarem el reforç 
implícit a la segregació que suposa l’absència de polítiques públiques en aquesta matèria, i la 
configuració d’identitats diferenciades a causa de factors de desigualtat social i econòmica.  
 
En aquesta segona etapa de Calidoscopi, és probable que no es tracti de fomentar l’ingrés 
d’aquests adolescents en les entitats de lleure organitzat com única via, sinó de facilitar que els 
experts en educació comunitària (escoltisme i esplai) tinguin protagonisme i recursos suficients 
com per ampliar i diversificar les seves actuacions de manera que siguin per a tothom i arribin a 
tothom. 
 
Política cultural de masses pública i mestissa 
 
Els adolescents nouvinguts, com els seus iguals autòctons, formen part d’una societat de 
masses en què els mitjans de comunicació hi tenen un paper determinant a l’hora de configurar 
les representacions que elaboren del món i les identificacions amb els distints elements i 
factors socials que el configuren. La diferència entre uns i altres, però, rau en el fet que els qui 
acaben d’arribar amb prou feines troben referents que els permetin sentir-s’hi identificats 
positivament en aquests mitjans, i que quan hi troben referents, aquests no són sempre positius 
sinó més aviat vinculats amb problemàtiques socials (manca de papers, entrada irregular al 
territori espanyol amb pasteres, delinqüència, etc.). 
 
D’altra banda, i com resulta lògic en certa mesura, els continguts culturals de les 
programacions que s’ofereixen (tant institucions públiques com entitats privades) vénen 
marcades per un fort component etnocèntric. També succeeix que, quan s’obren a d’altres 
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grups culturals, allò que s’hi representa és, per norma general, elitista i poc representatiu del 
grup, o be baixa qualitat. 
 
En aquest terreny, els adolescents nouvinguts només troben referents positius que els forcen a 
adherir-se als continguts culturals de la societat majoritària per omissió dels de la minoritària, i 
se’ls situa en una posició preferent com espectadors més que com veritables actors 
constructors de cultura. 
 
Existeixen ja algunes experiències tímides en el territori que procuren invertir aquesta 
tendència (per exemple, l’elaboració d’un llibre de contes i d’il·lustracions d’arreu del món fet 
per l’alumnat en llengües diverses, la creació d’obres teatrals que tracten temes propis de la 
convivència intercultural i interpretades per adolescents de diverses procedències, o la creació 
de grups de descoberta del territori formats heterogèniament), però es tracta d’activitats 
limitades i que no tenen un efecte multiplicador a causa de la tendència inhibidora de la 
interculturalitat que és present en el món de la cultura dominant. 
 
Per aquest motiu és important fomentar experiències de producció i de difusió cultural que 
tinguin en compte la riquesa de la diversitat cultural ja present a Catalunya des d’un 
enfocament crític. És a dir, tot no s’hi val i cal seleccionar i ordenar, però aquest procés no pot 
quedar només en mans del mercat ni de les administracions, i ha de ser capaç de ser tan ampli 
com sigui possible. 
 
 
Foment de les iniciatives culturals comunitàries autogestionades per adolescents 
 
Diversos països europeus disposen d’experiències contrastades de dinamització social i de 
participació activa d’adolescents i joves de diversos orígens. És el cas de “De Pianofabrik” a 
Brussel·les, “Reciklaart” a Amsterdam, o “Cassiopeia” a Berlín. Es tracta de centres socials 
oberts a la comunitat autogestionat pels mateixos adolescents i joves, i que persegueixen com 
objectius la prevenció de l’exclusió social, el foment de la convivència intercultural i la creació 
cultural i artística com via d0emancipació i inclusió social. 
 
Aquest tipus d’experiències permeten que els adolescents de grups minoritaris tinguin un espai 
propi que se’l senten com seu, i en el qual poden desenvolupar un procés de construcció 
identitària genuí, sense pressions familiars ni de l’entorn institucional (escoles, centres oficials, 
etc.). Cadascú pot experimentar, assajar fórmules diverses i així anar descobrint-se i donant-se 
a conèixer com a tal als altres. 
 
En el nostre entorn experiències d’aquest tipus no existeixen. La tendència de les 
administracions és a institucionalitzar tota activitat de joves en canals formals que permetin el 
control social, i quan sorgeix una iniciativa per part dels adolescents o els joves, ràpidament es 
passa a encotillar-la en els circuits que aquestes administracions ja tenen previstos, amb la 
qual cosa es restringeix la iniciativa. 
 
És urgent que en els pobles i barris de Catalunya fomentin que grups de joves de diversos 
orígens disposin d’espais i de recursos per a dur a terme els seus projectes de creació 
personal, o simplement de lleure. Els models i els processos ja existeixen, i només cal voluntat 
política per posar-los en marxa per part de professionals del món de la creació i de l’educació 
social que saben treballar al “carrer” i poden anar acompanyant aquests processos de 
construcció.  
 
Es tracta, en definitiva, de fomentar una identitat arrelada al país, no a partir de subministrar 
dosis moderades de continguts de cultura majoritària que cal assimilar, sinó d’oferir oportunitats 
per a què aquesta identitat no sigui transmesa sinó construïda, i generi un efecte de 
reconeixement i de cohesió perquè aquests adolescents han estat tinguts en compte com un 
ciutadà més, amb iniciativa i creativitat, en un marc multicultural. 
 
 
Pla de xoc per l’ús social del català 
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La identificació amb la llengua catalana per part dels adolescents entrevistats en la fase 
d’exploració és bastant baixa. Els arguments i comentaris escoltats durant la fase 
d’experimentació reforcen aquesta tesi. El cert és que el català, en termes generals, és vist 
com una llengua distant, oficial, la llengua de l’escola, lluny de ser la llengua afectiva, de relació 
social, de passar-s’ho bé amb els iguals. Aquest lloc queda reservat per a la llengua castellana, 
especialment entre els adolescents nouvinguts d’Amèrica del central i del sud. 
 
No obstant, el treball d’identificació lingüística no només s’ha de fer amb l’alumnat nouvingut 
sinó amb tot, doncs els propis adolescents d’origen estranger manifesten que, sovint, són els 
propis autòctons els qui els neguen la possibilitat de comunicar-se en català, atesa la força 
mediàtica i social que té el castellà en el conjunt social. 
 
Sigui com sigui, existeix un dèficit d’identificació lingüística amb el català per part dels qui 
arriben, i existeixen raons objectives com per fomentar-ne una aproximació significativa a 
aquesta llengua. D’una banda, que els nouvinguts usin el català els proporciona majors 
oportunitats, doncs dominar les dues llengües oficials ha de resultar garantia de més igualtat 
que si només se’n domina una. Però també és molt important per garantir les condicions 
d’igualtat dels catalanoparlants, ja que garantir el coneixement del català per part de tota la 
població no els força a haver de canviar de llengua en els intercanvis socials que aquests 
puguin realitzar amb castellanoparlants que comprenen el català. Tant des d’un punt de vista 
personal com social cal fomentar un pla de xoc per a l’ús i extensió del català. 
 
De fet, nos es tracta d’una política novedosa ni exempta de recursos i projectes, però des 
d’aquesta investigació volem remarcar un aspecte menystingut que considerem clau a la llum 
del que els adolescents nouvinguts amb els quals hem treballat ens expliquen. La política 
educativa en matèria d’acollida lingüística ha anat variant, sempre cap a millor, i aquest és un 
bon símptoma. Del laissez-faire es va passar als tallers lingüístics especialitzats i en l’actualitat 
a les aules d’acollida, la mesura més integradors de les que s’hagin pogut veure fins ara. A 
més, cada cop es pren més consciència que cal passar de l’aula d’acollida al centre d’acollida, i 
que l’entorn és un element fonamental per a què l’aula i el centre puguin ser significativament 
acollidors: és l’embrió que dóna sentit als plans educatius d’entorn. 
 
Tanmateix, els adolescents nouvinguts continuen posant de manifest que no se senten 
identificats amb el català perquè el propi medi en el qual viuen no té en compte aquesta 
llengua. El català no és la llengua de l’escola, és la llengua dels espais “formals” de l’escola, és 
a dir, les classes. La vida al pati, al passadís o les converses informals no es realitzen en 
aquesta llengua. D’aquesta manera, es fa difícil que pugui existir una forta identificació al carrer 
si dins de la pròpia institució on el català gaudeix d’un estatus formal preferent no 
s’aconsegueix. 
 
També resulta sorprenent la diferència que aquests adolescents estableixen entre l’aula 
d’acollida i l’aula ordinària. Per a ells, queda clar que l’aula d’acollida és un espai on es 
desenvolupen metodologies actives, participatives, on ells se senten protagonistes dels 
processos d’aprenentatge, i l’aula ordinària és un espai on el pes de la llengua escrita 
predomina per damunt del de la llengua oral, on existeix més transmissió que construcció 
activa de l’aprenentatge i on les possibilitats de sentir un vincle afectiu amb la llengua que s’hi 
usa és més difícil perquè el tipus de tasca no ho afavoreix.  
 
Amb això no volem dir que calgui menystenir el currículum de secundària, ni que els 
adolescents nouvinguts hagin d’enfrontar-se al repte dels nous canvis que suposa deixar una 
aula d’acollida i incloure’s en una aula ordinària en condicions d’igualtat amb la resta. Des d’un 
punt de vista d’identificació lingüística, l’única cosa que estem dient és que cal una 
transformació radical de les metodologies didàctiques que s’empren a la secundària, fent més 
significatiu el currículum i facilitant un sentiment positiu vers la llengua amb la qual, en comptes 
de repetir exercicis escrits en llibres de text, s’indaga i s’investiga en grups cooperatius o es fan 
projectes de treball. En definitiva, la clau de la identificació amb el català, entre els nouvinguts 
però també amb els autòctons castellanoparlants, passa perquè l’activitat que ja es fa de 
manera regular DINS de l’institut sigui atractiva des d’un punt de vista de significativitat i 
funcionalitat. Si no, els esforços complementaris amb aules d’acollida i plans educatius d’entorn 
cauran en un pou sense fons. 
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A continuació oferim una relació de referències blibliogràfiques generals, relacionades amb el 
nostre objecte d’estudi. Totes elles són obres que proporcionen fornamentació teòrica sobre 
l’educació intercultural, sobre elements presents en l’atenció a la diversitat cultural a l’aula en 
contextos multiculturals i també sobre aspectes relatius a la formació dels docents en aquests 
contextos. 
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Ediciones Piràmide. 
 

- Sales, M.A. (1996). Educación intercultural y formación de actitudes. Propuesta de 
programas pedagógicos para desarrollar actitudes interculturales en Educación 
Primaria y Secundaria. Investigació inèdita. Departamento de Educación Castellón: 
Universidad Jaume I. 

 
 
 
6.2. Bibliografia específica 
 
A CONTINUACIÓ OFERIM UNA RELACIÓ DE LLIBRES QUE DIRECTAMENT ESTAN RELACIONATS AMB EL 
NOSTRE OBJECTE D’ESTUDI: ELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA EN ADOLESCENTS 
D’ORIGEN IMMIGRAT. ES TRACTA D’UNA BIBLIOGRAFIA ÚTIL PER FER RECERCA SOBRE ALGUNS DELS 
ELEMENTS PRESENTS I MANIFESTOS DE LA CONSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA, AL LLARG DELS PROCESSOS DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT, EN EL MARC DE L’ATENCIÓ A L’AULA. 
 
 

- Bartolomé, M. i altres. (2002). Identidad y ciudadanía: Un reto a la educación 
intercultural. Madrid: Narcea ediciones. 

 
- Bartolomé, M. & Cabrera, F. & Espín, J.V. & Del Campo, J. & Marín, M.A. & Rodríguez, 

M. & Sandín, M.P. & Sabariego, M. (2000). La construcción de la identidad en 
contextos multiculturales. Madrid: CIDE. 

 
- Besalú, X. & Climent, T. (coord). (2004). Construint identitats: espais i processos de 

socialització dels joves d’origen immigrat. Barcelona: Editorial Mediterrània. 
 

- Cabrera, F. & Espín. J.V. & Marín, M.A. & Rodríguez, M. (1998). Hacia la construcción 
de un instrumento para el diagnóstico de la identidad étnica y aculturación de los 
adolescentes. Madrid: CIDE. 

 
- Fullana, J.& Besalú, X. & Vilà, M. (2003). Alumnes d’origen africà a l’escola. Girona: 

CCG. 
 

- El Cor del Raval : parlen els joves. [edició a cura del Casal dels Infants 
del Raval]. Barcelona : Edicions 62, 2006. 

 
- Garcia, S. & De la Serna, M. (1995). A cara descoberta. Ser marroquina i viure a 

Catalunya. Barcelona: Columna edicions. 
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- Karruch L. (2004). De Nador a Vic. Barcelona: Columna edicions. 
 

- Maalouf, A. (1999). Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la 
diversitat. Barcelona: Edicions La Campana. 

 
- Marín, M. A. (2002). La construcción de la identidad en la época de la mundialización y 

los nacionalismos. A: M. Bartolomé (Coord.). (2002). Identidad y ciudadanía (pp. 27-
50). Madrid: Ediciones Narcea. 

 
- Massot, Mª I. (2003). Jóvenes entre culturas. La construcción de la identidad en 

contextos multiculturales. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer. 
 

- San Román, T. (coord) & Carrasco, S. & Soto, P. & Tovías, S. &. (2001). Identitat, 
pertinença i primacia a l’escola: la formació d’ensenyants en el camp de les relacions 
interculturals. Publicacions d’antropologia cultural, 17. Bellaterrra: Serveis de 
publicacions de la UAB. 

 
- Sandín, Mª P. (1998). Identidad e interculturalidad. Materiales para la acción tutorial. 

Guia para el profesorado. Primer ciclo de la ESO. Barcelona: Editorial Laertes. 
 

- Torrabadadella, L. & Tejero. E. (1998). Pioneres i pioners. Trajectòries biogràfiques de 
filles i fills de famílies immigrades a Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània. 

 
 
 
6.3. Materials didàctics 
 
EN AQUEST APARTAT PODEM TROBAR DIVERSES PROPOSTES DIDÀCTIQUES ÚTILS PER AL 
PROFESSORAT. SERVEIXEN PER A TREBALLAR ACTITUDS I REPRESENTACIONS AL VOLTANT DE LA 
IMMIGRACIÓ EN GENERAL, I SOBRE EL TEMA DE ELS IDENTITATS EN PARTICULAR. HEM SELECCIONAT 
AQUELLS QUE PODEN TENIR UNA CERTA VIGÈNCIA (MALGRAT QUE ALGUNS HAGIN ESTAT 
CONFECCIONATS FA TEMPS), I QUE PODEN SER A L’ABAST DE QUALSEVOL PROFESSIONAL DE 
L’EDUCACIÓ QUE EN VULGUIR FER ÚS. 
 
 

- Batlle, J. & Funes, J. (1993). Aquí... un amic. Senderi, 9. pp. 32. Vic: Eumo Editorial. 

Breu descripció: 

Aquest material imprès pretén ajudar els nois i les noies a valorar les experiències 
d'amistat, a fomentar la comprensió d'ells mateixos, de les seves emocions i de les 
persones que els envolten i a millorar la seva incorporació social. 
Recull un seguit de propostes de treball que s'organitzen en tres parts bàsiques: «Jo, 
els altres i al mig l'amistat?», «Dilemes i contradiccions sobre l'amistat» i «Emocions, 
afectes i compromisos en les relacions d'amistat». Les activitats giren entorn del procés 
de canvi i transformació propi de l'adolescència, de la vivència de sentir-se membre 
d'un grup i de les experiències que els nois i les noies comparteixen en el seu temps 
lliure. El llibre de l'educador/a (Eumo, 1993) es presenta conjuntament amb els 
quaderns 7 i 8 de la mateixa col·lecció «Senderi». Cada monogràfic va acompanyat 
d'una programació, d'un bloc dedicat a propostes didàctiques, amb activitats 
d'ampliació i possibilitats d'adaptació del material, i de documentació significativa amb 
relació al tema.  
 

- Carlos, M.& Diao, A. & Farias, A. & Tort, P. & Caballé, P. (1999). Viatge a 
través de la diversitat GRAMOCA. [Joc en format CD-Rom] Girona: 
GRAMC. 
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Breu descripció: 

Aquest cd-rom és un joc de l'oca. Aquest joc s'ha anat adaptant a 
diferents moments de la història i vol ser una meditació sobre la vida. 
Alhora que ofereix un viatge a la diversitat cultural del món permet 
reflexionar sobre temes socials: drets humans, racisme, immigració. 
Conté un tauler que dibuixa en espiral un itinerari amb 63 caselles. Hi ha 
determinades caselles que estan il·lustrades amb una sèrie d'emblemes 
que constitueixen les regles del joc. Aquests emblemes són: una parella 
de daus, una calavera, una fonda, un laberint, un pont, una oca i altres. 
El tauler consta d'una fitxa per a cada jugador i hi poden jugar fins a 
quatre persones. 

 
- Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Departament d’Ensenyament. 

Generalitat de Catalunya. (2003). La convivència en els centre docents 
d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques. 
Barcelona. 

Breu descripció: 

Ampli ventall de propostes pedagògiques per als centres de Catalunya, que té la 
mediació com a eix vertebrador en la resolució dels conflictes. El programa es 
fonamenta en tres objectius bàsics: formar per a la convivència; prevenir les conductes 
problemàtiques; intervenir enfront del conflicte. Pretén reforçar l’acció tutorial en oferir 
un seguit de materials per millorar l’assertivitat de tot l’alumnat i les relacions 
interpersonals en el centre. Les propostes d'actuació estan basades en experiències 
contrastades i bones pràctiques. El dvd recull experiències en 3 instituts entorn de la 
mediació escolar: La mediació entre iguals; La mediació de conflictes als centres 
docents; Vida i conflicte. Al cd-rom hi ha 2 documents corresponents a cadascun dels 
dos cicles de l'ESO; són els materials necessaris per al professorat encarregat 
d'impartir el Programa de Competència Social. 
 

 
- Essomba, M. (1998). Igualtat per viure, diversitat per conviure. Barcelona: S.O.S. Racisme, 

70 pp. 
 

 
 
 
Breu descripció: 

Crèdit variable d'educació antiracista per a l'ESO el qual pot ser usat 
també com a crèdit de síntesi, això permet que el professorat el pugui 
adaptar a les seves necessitats. Comença explicant els principis teòrics 
del crèdit variable, la necessitat d'una Educació Antiracista. El crèdit es 
divideix en 3 parts: "Introducció" l'activitat comença amb la presentació 
d'una carta de SOS Racisme on es demana l'opinió de l'alumnat per 
participar en el projecte i se'ls hi passa una pel·lícula que tracta el 
fenomen del racisme. "Projecte" s'inicia el procés de recerca treballant el 
tema del racisme a nivell de la societat actual, en l'entorn immediat i a la 
classe "Globalització" es presenten els resultats del projecte fent una 
exposició. Al final del dossier hi ha una guia informativa per al 
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professorat on es fa referència a "El racisme dels nostres dies", "Les 
idees racistes" i "L'alternativa al racisme. Igualtat de drets i integració 
intercultural". 

 
- González, N. (2000). Pont de cultures: La cultura gitana. Barcelona: Ajuntament de 

Barcelona. Districte de Sant Martí, 53 pp. 

Breu descripció: 

Aquest material del programa Pont de Cultures pretén ser una eina útil per al 
professorat de secundària i per desenvolupar els crèdits variables tipificats de ciències 
socials: geografia de conflictes, educació per a la pau, drets humans i ciutadania i el 
valor de la convivència. El document serveix per a conèixer els valors més intrínsecs 
del poble gitano i la seva cultura i permet desenvolupar els conceptes de la 
interculturalitat i de la diversitat a les aules. Consta de diferents seqüències didàctiques, 
són quatre fases d'aprenentatge, cadascuna amb uns objectius concrets i unes 
activitats. També hi podem trobar una guia didàctica amb una programació dels 
continguts curriculars.  
 

 
- Martín, A. (2005). Contes portats pel vent. Girona: Associació Ekrea. 

Breu descripció: 

Es tracta d’un recurs electrònic, amb contes interactius del Senegal, 
Gàmbia i Catalunya i en els seus idiomes originals: wolof, sarahule i fula. 

 

- Soto, P. & Tovías, S. & Duran, M. & Navarro, M. & Recasens, H. (2007). 
Convivim. Mirades múltiples en una societat complexa. Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona. 

 

Breu descripció: 

Proposta didàctica per treballar la convivència intercultural. Consta de 5 blocs temàtics. 
El fil conductor dels cinc blocs gira al voltant de la idea de conèixer-nos i conviure al 
barri des de la nostra diversitat. Cada bloc temàtic inclou diferents activitats 
relacionades. A cada activitat hi ha ocasió per dialogar. col·laborar, desenvolupar 
l′empatia i l′escolta. El material es pot descarregar des de la següent adreça 
electrònica: 
http://w3.bcn.es/fitxers/educacio/convivimcat07.707.pdf 

 

 
6.4. Diferents recursos existents a la xarxa 
 
A continuació detallem algunes pàgines web on es podran consultar tot tipus d’informacions 
relacionades amb l’atenció a la diversitat cultural a l’aula, amb l’objectiu de desenvolupar un 
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currículum intercultural que garanteixi un reconeixement de les diverses sensibilitats i valors 
presents a l’escola. 
 
 

- ALTERIS (http://www.xtec.es/~scucurel/Base.html) 
 

Breu descripció: 
 
Es tracta d’un projecte interactiu de suport a l'aprenentatge de les Ciències Socials, a 
través d’internet i preveu el treball cooperatiu entre alumnat de diversos centres, fent de 
l’alteritat el procediment clau del mateix projecte. Com a continguts hi ha dues 
seqüències didàctiques: Iguals & Diferents; La gent & el món. 

 
 

- ATLES DE LA DIVERSITAT (http://www.atlasdeladiversidad.net/) 
 
 Breu descripció: 
 

Projecte de telecomunicació interescolar per Internet cofinançat per la Unió Europea 
dins del marc del Programa  @lis (Aliança per a la Societat de la Informació) per a 
Amèrica Llatina i Europa. Es proposa afavorir el coneixement de la diversitat cultural i 
una millor convivència. Cerca recollir les particularitats pròpies de cada lloc, a partir del 
criteri i la visió dels mateixos estudiants. 

 
 

- AULA INTERCULTURAL. EL PORTAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
(http://www.aulaintercultural.org) 

 
Breu descripció: 
 
Pàgina web actualitzada a càrrec de la UGT, on s’hi trobaran diferents tipus de 
materials didàctics així com una biblioteca amb referències bibliogràfiques de la 
matèria, entre d’altres. 

 
 

- EDUALTER. Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la 
interculturalidad. (http://www.edualter.org/) 

 
 
Breu descripció: 
 
Pàgina web on s’hi trobaran diferents relacions de material didàctic i visual, i 
referències bibliogràfiques relacionades amb la temàtica. 

 
 

- ENTRE CULTURES (http://www.entrecultures.org/) 
 

Breu descripció: 
 
Pàgina web del programa Entrecultures de la Fundació Jaume Bofill, adreçat al treball i 
anàlisi de diferents aspectes educatius, que afecten de manera específica a nois i noies 
de família d’origen immigrat. Per assolir els seus objectius, el programa desenvolupa 
seminaris reflexius així com recerques, que contribueixin a generar coneixement i que 
ajudin a millorar l’atenció educativa dels nois i noies d’origen immigrat. S’hi trobaran 
materials didàctics i experiències,  així com referències bibliogràfiques i reflexives vers 
la temàtica. 

 
 

- FILOÈTICA (http://www.xtec.es/~asarsane/Jocs.htm) 
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 Breu descripció: 
 

Materials i recursos de filosofia i ètica per a la reflexió. 
Recull de jocs interactius per aprendre a conviure i aprendre a aprendre.  

 
 

- GRUPO ELEUTERIO QUINTANILLA. EDUCACIÓN INTERCULTURAL CRÍTICA 
(http://www.equintanilla.com/) 

 
Breu descripció: 
 
Pàgina web d’aquest grup de professionals on entre d’altres, s’hi poden trobar diferents 
articles teòrics sobre diferents temàtiques socials, com la interculturalitat i el racisme. A 
més, hi ha enllaços amb altres recursos de la xarxa sobre la temàtica. 

 
 

- IRÈNIA (http://www.irenia.net/) 
 

Breu descripció: 
 
Pàgina web d’un col·lectiu de professionals i docents, que treballen cap a la cultura de 
la pau, mitjançant l’educació per a una ciutadania responsable. S’hi trobarà entre 
d’altres, diferents jocs de taula com les col·leccions Entreterres, Aigua i La Irene i l’Alí. 

 
 

- LES MIGRACIONS HUMANES. REVISTA JUVENIL INTERDISCIPLINAR 
(http://www.xtec.es/escola/migracions/) 

 
Breu descripció:  
 
S’hi recullen diferents seccions que pretenen oferir elements de reflexió adreçats a 
joves. Hi conté materials i articles.  

  
 

- MOVIMENTS MIGRATORIS...QUI ES L'ESTRANGER?  
(http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/immigracio/index.htm) 

 

Breu descripció: 
 
Guia didàctica adreçada a alumnes del cicle superior de primària i a ESO. Les seves 
autores pretenen apropar al públic a 3 eixos transversals: l’educació en valors 
(tolerància, integració, treball cooperatiu, solidaritat, etc.), la descoberta de l’alteritat i 
l’educació emocional, descobrint i reconeixent sentiments que poden conduir a 
diferents conflictes. 
 

 
- TINC UN NOU AMIC!! (http://www.xtec.es/~bpalau2/) 
 

Breu descripció: 
 
Webquest adreçada al Cicle Superior de Primària i Primer Cicle d'ESO. 
Aquesta web recull un conjunt d'activitats ideades per treballar a l'escola amb els 
alumnes nouvinguts, tan en la seva acollida per part dels companys i mestres com en 
l'aprenentatge de la llengua catalana. 

 
 
 
6.5. Pel·lícules i/o documentals 
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Acabem aquest recull bibliogràfic i de recursos fent esment a diverses pel.lícules que tracten el 
tema de la diversitat cultural en la societat, o bé el tema de la diversitat cultural hi apareix com 
teló de fons. En moltes d’elles apareix la construcció de la identitat per part dels joves 
pertanyents a minories ètniques o culturals, i poden ser un bon recurs per a animar un 
cinefòrum amb l’alumnat, i també amb adults (claustres o associacions de mares i pares). Es 
tracta d’un llistat molt breu, però prou significatiu i diversificat. 
 
 

- Akin, F. (2004). Contra la pared. 120 minuts. 
 
- Aristarain, A. (1992). Un lugar en el mundo. Argentina – Espanya - Uruguai: 120 

minuts. 
 

- Armendáriz, M. (1990). Las cartas de Alou. Espanya: 92 minuts. 
 

- Bollaín, I. (1999). Flores de otro mundo. Espanya: 105 minuts. 
 

- Boughedir, F. (1996). Un verano en la Goulette. França – Tunísia:  89 minuts. 
 

- Chatiliez, E. (1998). La vida es un largo río tranquilo. França: 89 minuts. 
 

- Goldman, M. (1996). Hatred. Austràlia: 56 minuts. 
 

- González Iñárritu, A. (2006). Babel. 120 minuts. 
 

- Kaye, T. (1998). American History X. EUA: 120 minuts. 
 

- Martinelli, R. (1993). Sara, Sara! Itàlia: 106 minuts. 
 

- Nair, M. (1991). Mississippi Masala. UK – EUA: 118 minuts. 
 

- O’ Donnell, D. (1999). Oriente es oriente. UK: 96 minuts. 
 

- Piper, M. & Lagartofernández, D. (2005). Ni fàcil ni difícil. Produccions Somni de Mico: 
42 minuts. 

 
- Soler, Ll. (1998). Saïd. Espanya: 98 minuts. 

 
- Visconti, L. (1960). Rocco y sus hermanos. Itàlia – França: 180 minuts. 

 
 
 
6.6. Referències bibliogràfiques complementàries de la fase de fonamentació 
 
Abenoza, R. (2004). Identidad e inmigración: orientaciones psicopedagógicas. Madrid: 
Ministerio de educación y ciencia. Secretaría General Técnica & Los libros de la Catarata. 
 
Bauman, Z. (2001). Globalització. Les conseqüències humanes. Barcelona: Edicions de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Bauman, Z. (2004). Identitat. Converses amb Benedetto Vecchi. València: Publicacions de la 
Universitat de València. 
 
Besalú. X. & Campani, G. & Palaudàrias, J. (compiladors) (1998). La educación intercultural en 
Europa. Un enfoque curricular. Barcelona: Ediciones Pomares – Corredor. 
 
[Bilbeny, N. La configuración de los valores individuales y colectivos en la Europa 
mediterránea, a]: Roque, M.ª (ed.) (1997). Identidades y conflicto de valores. Diversidad y 
mutación social en el Mediterráneo. Barcelona: Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i 
Cooperació. 
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Caballero, Z. (2001). Aulas de colores y sueños. La cotidianeidad en las escuelas 
multiculturales. Barcelona: Ediciones Octaedro & EUB (Ediciones Universitarias de Barcelona). 
 
Casas, M. (coord) (2003). També catalans: fills i filles de famílies immigrades. Barcelona: 
Finestra Oberta 38. Fundació Jaume Bofill. 
 
Castells, M. (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultural. El poder de la 
identidad. vol. 2. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Kymlicka, W. (1995). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Kymlicka, W. (2001). La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. 
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 
 
Maalouf, A. (1999) Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat. 
Barcelona: Edicions La Campana. 
 
Parekh, B. (2000). Repensando el multiculturalismo. Diversidad cultural y teoría política. 
Madrid: Ediciones Istmo. 
 
Ros, A. (coordinadora) (2004). Interculturalitat. Bases antropològiques, socials i polítiques. 
Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Serra, C. (2006). Diversitat, racisme i violència. Conflictes a l’educació secundària. Vic: Eumo 
Editorial. 
 
Soriano, E. (coord). ( 2001). Identidad cultural y ciudadanía intercultural. Su contexto educativo. 
Madrid: Colección Aula Abierta. Editorial La Muralla. 
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7. ANNEXOS 
Annex núm. 1: Autorització de la família per a realitzar les entrevistes amb els adolescents 

Annex núm. 2: Sol.licitud als IES per demanar la col.laboració per entrevistar a alumnes 
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Annex núm. 1: Autorització de la família per a realitzar les entrevistes amb els 

adolescents 
 
 
 
 
 
Benvolguda família,  
 
 
 El projecte Campus Ítaca de la UAB, té un equip de recerca que proposa construir coneixement 
sobre la identitat cultural dels adolescent de famílies immigrades, amb la finalitat d’establir pautes i 
propostes d’intervenció educativa que els ajudin a evitar l’exclusió social. 
 

Per aquest motiu, demanem la vostra autorització, per que puguem entrevistar als vostres fills i 
se’ns faciliti així la informació necessària per a la recerca,  amb el benentès que la UAB en farà un ús 
totalment confidencial i, només s’empraran amb finalitats i d’investigació relacionades amb el projecte. 
 
 
Bellaterra, 28 de febrer de 2006. 
 
     
 
 
Pilar Garcia       Miquel Àngel Essomba. 
Coordinadora Campus Ítaca    Director del projecte ERIC 
  
 
 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ 

 
 
El Sr./Sra. ...................................................................................com a pare/mare o tutor/a 
de l’alumne/........................................................................................................autoritzo a  
l’equip de recerca ERIC.....................................................................................................a entrevistar al 
nostre fill/a. 
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Annex núm. 2: Sol.licitud als IES per demanar la col.laboració per entrevistar a alumnes 
 
 
Benvolguts/Benvolgudes: 
 

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos que en el marc del Campus Ítaca s’està realitzant 

el projecte Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i 

processos d’inclusió. 

 

En aquest projecte es proposa fer un seguiment de l’alumnat de famílies immigrades per obtenir 

coneixement sobre les diverses formes en que aquests nois i noies construeixen la seva identitat personal i 

cultural, amb la finalitat d’elaborar propostes d’intervenció educativa destinades a evitar l’exclusió social 

per motius d’ètnia o cultura i fomentar els valors d’interculturalitat. 

 

És per aquesta raó que sol.licitem la vostra col.laboració, i us demanem que ens acordeu una data per 

entrevistar als alumnes ............................i ...................... que van participar al projecte del 2005. Les dates 

haurien de fixar-se entre el 13 de març i el 6 d’abril del 2006. 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i propera col.laboració. 

 

 
 
 
Pilar Garcia       Miquel Àngel Essomba. 
Coordinadora Campus Ítaca    Director del projecte ERIC 
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Annex núm. 3: Gràfic per a l’anàlisi de les identificacions dinàmiques dels adolescents 
nouvinguts 
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Annex núm. 4: Dimensions clau per a la creació d’activitats didàctiques de qualitat 

sobre la construcció identitària 
 
 

Jornada de Recerca i Immigració
AGAUR - 13 juny de 2007

Investigació: Adolescents immigrats a Catalunya 
i construcció de la identitat cultural

Alumne
immigrat Grup - classeEstil 

cognitiu
Representació

social

Comunicació

Aprenentatge

FACILITACIÓ
CONSTRUCCIÓ

IDENTITÀRIA

ESCOLA

SOCIETAT

DESCRIPTIUDESCRIPTIU

 
 
 



Adolescents immigrats a Catalunya i construcció de la identitat cultural. Trajectòries de vida i processos 
d’inclusió. 

 
 

 130 

 
 
 
 

Annex núm. 5: Principis per a la creació d’activitats didàctiques de qualitat sobre la 
construcció identitària 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative 
Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 30 de juliol de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 
 


