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Resum 
 L'escola és avui dia un espai de cohabitació on els adolescents immigrants construeixen i 
consoliden la seva identitat. En aquest context les relacions d'amistat determinen en bona mesura 
el grau d'aprenentatge de la cultura del país d'acolliment així com la vinculació simbòlica amb la 
societat que els acull. Aquesta investigació explora les característiques de les relacions d'amistat 
dels adolescents immigrants en el context de l'escola. La mostra va estar integrada per  682 
estudiants dels últims cursos de Secundària Bàsica Obligatòria (15-16 anys), de sis instituts de 
Catalunya. Els resultats revelen que els adolescents immigrants en bona mesura nominen com a 
amics a altres adolescents de la seva mateixa cultura i a altres pertanyents a altres cultures però 
amb els quals comparteix la condició d'immigrant. En canvi, els amics dels adolescents autòctons 
pertanyen, majoritàriament, a la seva pròpia cultura. Finalment, s'aprecien algunes diferències 
respecte al suport que ofereixen els amics dels diferents grups, sent lleugerament inferior el suport 
que perceben els adolescents d'origen estranger. Aquests resultats confirmen les conclusions 
d'estudis precedents i alerten sobre la necessitat d'aprofundir en les seves causes per evitar els 
negatius efectes que pot generar per als adolescents immigrats les deficiències del procés de 
socialització a l'entorn de l'escola. 
 
 
Paraules clau: Amistat, Adolescència, Immigració, Aculturació, Educació inclusiva 
 
 
Abstract 
 
Nowadays, the school is a space of cohabitation where teenager immigrants’ build and consolidate 
their identity. In this context the grade of learning and attachment to the Catalan culture is 
determined by the friendship relations. Therefore, this research explores the characteristics of the 
teenager immigrant’s friendship relations in the school context of Catalonia. The participants were 
682 students of the two last years of Compulsory Secondary Education (14-16 years old), of six 
High Schools in Catalonia. The results showed on one hand, that the majority of the teenager 
immigrants’ nominate other teenagers of their culture or from another culture -but also 
immigrants- as friends. On the other hand, the friends of the native teenagers are mostly from their 
own culture. Finally, there are some differences with respect to the support that the friends give in 
both groups that is, the teenager immigrants’ receive less support. These results confirm the 
findings of previous studies and highlight the need to explore its causes to avoid the harmful 
effects that the deficiencies of the socialization process in the school can generate for the teenager 
immigrants’. 
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Introducció   
Al llarg de la última dècada la societat catalana ha experimentat un progressiu 

augment de la diversitat cultural, lingüística i identitària a conseqüència de l’arribada 
massiva de població estrangera d’edat, procedència, llengua i cultura diversa. 

Aquest increment de la població immigrant ha afectat de manera molt significativa al 
nostre sistema educatiu que ha anat ajustant de manera progressiva les dinàmiques i els 
espais normalitzats per a l'escolarització dels nois i les noies immigrants. No obstant 
aquest esforç, existeix preocupació pels elevats índexs d'abandonament, fracàs escolar així 
com per alguns problemes de comportament social dels adolescents immigrants en el 
context de l'escola. (Bartolomé, 2000; Comas, Molina i Tolsanas, 2008). 

Els processos de configuració de la identitat, els tradicionals conflictes de l'escola 
multicultural, i les relacions entre comunitats són clau per a entendre aquesta 
problemàtica. A través de la interacció amb els altres augmenta, no només el coneixement 
sobre altres grups o persones, sinó, també, el coneixement d'un mateix. Així, a través 
d'aquesta interacció, construïda sobre un respecte i valoració de la diversitat cultural, 
s'inicia el contacte entre cultures i el diàleg intercultural. La composició dels cercles 
d’amistat dels adolescents immigrants ocupa un paper decisiu en totes les dimensions del 
procés d’integració social i cultural.  

La importància de les xarxes en la integració i el seu impacte en la societat receptora és 
vista en relació amb el tipus de xarxa formada i amb les ajudes que es presten dintre 
d'elles. Concretament l’amistat en l’adolescència acompleix unes importants funciones 
evolutives. Cap als 13 anys comença a prendre importància el paper que té l’amistat en la 
satisfacció de les necessitats emocionals: afectivitat, intimitat, confidència, confiança, 
lleialtat, fiabilitat, paritat, reciprocitat, ajuda mútua, acceptació… són les qualitats que la 
majoria dels adolescents esperen d’un amic (Perinat, 2003). En definitiva, les amistats 
estimulen les identificacions recíproques i contribueixen a la reestructuració de la identitat 
personal i social. 

Cal insistir en el fet que les relacions d’amistat no són processos duals, sinó que es donen 
dins d’una estructura social: el grup d’iguals. Això es el que permet que l’adolescent pugui 
iniciar l’exercici de la seva autonomia en condicions de certa seguritat. Per exemple, s'ha 
comprovat que l'amistat està associada amb un ajustament psicosocial positiu en general i 
especialment amb l'ajustament escolar. Així els estudiants amb alts assoliments acadèmics 
i amb expectatives acadèmiques elevades per a si mateixos, tendeixen a interactuar amb 
iguals que també valoren l'assoliment acadèmic, que estan molt motivats i que participen 
activament en la vida de l'escola (Boykin, et. al. 2005; Ryan, 2001).  

Des de fa diversos anys la investigació ha confirmat que la qualitat de les amistats, 
concretament els models d'interacció i interactivitat entre els parells, és una valuosa font 
per a comprendre l'ajustament social, sobretot en l'adolescència (Everett & Cummings, 
2000; Waldrip et. al, 2008). Els trets distintius de les amistats estretes o de major qualitat, 
són especialment la intimitat i el recolzament en moments de necessitat. Aquestes 
provisions extraordinàries de l'amistat són crucials per a l'ajustament psicològic en la 
infantesa i en l'adolescència (Claes, 1992; Castellana, 2003). 

Les relacions d’amistat determinen en bona mesura el grau d’aprenentatge de la cultura 
del país d’acollida així com la vinculació simbòlica amb la societat que els acull. La 
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investigació sobre les xarxes socials i la transnacionalitat de les mateixes s'ha convertit en 
un dels grans temes d'interès dels últims temps en l'estudi de les migracions. Recents 
estudis realitzats en diverses províncies espanyoles posen de manifest les seves 
característiques així com la seva repercussió en la integració social (Aparicio i Torns, 
2005; Maya, 2008). 

En el nostre projecte, quan parlem d’amistat no ens estem referint tant a una qüestió de 
quantitat com de qualitat. Aspectes com ara, el grau de satisfacció, el compromís, l’ajuda 
mútua que poden aportar els amics i les oportunitats d’acció col·lectiva que poden generar 
són els aspectes que ens interessa estudiar ja que són aquests aspectes els que més 
decisivament es relacionen amb la integració sociocultural i amb la identitat multicultural. 

La investigació sobre les xarxes socials i la transnacionalitat de les mateixes s'ha convertit 
en un dels grans temes d'interès dels últims temps en l'estudi de les migracions. La 
interactivitat en l'interior dels grups multicuturals són molt saludables; permeten compartir 
preferències i preocupacions, redueixen tensions i disminueixen l'ansietat (Stephan i 
Stephan, 1989, Warren, Jackson i Sifers, 2009).  

Desafortunadament, la naturalesa, la qualitat, i l'estabilitat de les relacions d'amistat inter-
ètniques o interculturals ha estat poc explorada. La majoria d'aquests estudis s'han realitzat 
en Estats Units, Gran Bretanya i Canadà (Clark i Ayers, 1992; Howes i Wu, 1990; 
Schneider i Dixon, 2007).  

En general, totes les investigacions mostren un alt grau d'encapsulació ètnica/racial entre 
els amics. Així, es constata una tendència més etnocèntrica pel què fa a aquells que 
s'assenyalen com a millors amics. Els adolescents que tenen major contacte entre els seus 
grups ètnics mostren positives actituds cap a les interrelacions entre diferents grups. Tot i 
que generalment les interaccions amb els seus grups ètnics ocorren al marge de l'escola 
(Phines, Ferguson i Tate,1997).  

Així mateix , alguns estudis han comprovat que les amistats co-ètniques són més estables 
que les amistats inter- ètniques, les quals al seu torn es caracteritzen per més competició i 
menys intimitat. Per altra banda, la falta de la proximitat, així com competició hostil es 
relaciona amb la conflictivitat i la dissolució de les amistats inter-ètniques (Normand i 
Schneider, 2008).  La inestabilitat emocional i els baixos nivells de la qualitat de l'amistat 
poden comportar comportaments pro-bullying i de victimizació en les relacions entre els 
iguals, que s’ aguditzen a causa de les dificultats per a la integració social (Lino, 2006). 

Per tant, les característiques de les relacions d’amistat poden suposar l’accés o no a 
determinats espais relacionals així com determinar el desenvolupament d’una identitat 
cultural més o menys oberta a la nova cultura (Aparicio i Torns, 2005; Maya, 2008). 
Alguns estudis que exploren les influències de la família i del grup d'iguals en la 
motivació acadèmica en cultures diferents demostren que aquestes influències varien en 
funció de les orientacions de valor que predominen. S'ha constatat que el suport social dels 
amics permet predir la naturalesa de la motivació acadèmica dels adolescents pertanyents 
als diferents grups culturals (Vitoroulis et.al. 2009; Wentzel, 1998). 

En aquesta línia es destaquen els resultats i primeres conclusions d'una investigació 
realitzada en l'entorn dels processos i les dinàmiques de construcció identitària entre 
adolescents immigrats a Catalunya (Essomba, 2008). Aquest estudi constata que els 
adolescents troben relacions socials significatives en els centres escolars, a pesar de la qual 
cosa, gairebé en la totalitat dels casos estudiats apareix l'entorn extraescolar com més 
significatiu en aquest sentit. 
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De Miguel i Carvajal (2007) en la seva investigació sobre la percepció de la immigració i 
relacions d'amistat amb els estrangers en els instituts en la comunitat d'Andalusia, 
constaten que les preferències dels adolescents sobre els diferents col·lectius d'estrangers, 
no queden reflectides de la mateixa manera en les relacions d'amistat entre els companys 
de curs. Segons aquest estudi, no s'observen indicis que apuntin a una possible 
discriminació sobre la base de qüestions d'origen ètnic o geogràfic a l'hora d'establir un 
vincle afectiu. D'aquesta manera es demostra que els estereotips sobre els immigrants 
s’esvaeixen amb la convivència en els instituts. 

Cal tenir en compte que actualment el sentiment i la necessitat de pertinença a un grup es 
fan palesos en la importància que adquireix per a l’adolescent i que, més enllà de les 
situacions grupals escolars i de temps de lleure, s’allarguen molt especialment per mitjà 
del telèfon mòbil i de les xarxes socials d'Internet, i esdevenen nuclis en connexió 
permanent (Gil et al., 2003). 

D'altra part i en relació amb les implicacions educatives d'aquest fenomen, existeix bastant 
acord entre els investigadors sobre les favorables contribucions de l'atenció a les variables 
culturals en relació amb l'ajustament escolar, defensat la idea que el context de l'escola pot 
assemblar-se a un context extraescolar en els quals les competències cognitives són 
emergents (Rogoff, 2003). Per exemple, respecte a les preferències dels estudiants per a 
treballar conjuntament amb altres companys de classe, els estudiants valoren millor a 
aquells als quals atribueixen valors idèntics als de la seva cultura (Ziegler, 1981). 

Observacions sobre la graduació d'esforç i la cooperació entre estudiantes i entre 
estudiantes i mestres, durant múltiples tasques d'estudi, demostren favorables efectes a 
motivació per aprendre en els estudiants immigrants de les metodologies d'ensenyament 
que validen l'herència cultura (Oortwijn et al., 2008). A més es constata amb freqüència 
que els professors, encara que semblen tenir una actitud positiva cap als estudiants no 
nadius, en general tenen expectatives molt baixes i els ofereixen tasques poc exigents 
(Gay, 2000). 

En correspondència amb els pressupostos i les evidències que les referències consultades 
mostren, és molt probable que els estudiants immigrants de la comunitat de Catalunya que 
es perceben com un col·lectiu en risc d'abandó escolar s'interessin per millorar els seus 
assoliments acadèmics quan els mitjans per a assolir aquest propòsit reflecteixin aspectes 
coincidents amb la seva identitat i amb les seves experiències de vida, més enllà del 
context escolar. 
Els processos en la formació de les identitats, els conflictes a l'escola multicultural i les 
relacions entre comunitats són processos clau per entendre el desenvolupament de les 
persones que pertanyen a grups minoritaris. Per a ajudar-los pot ser útil estudiar l'origen i 
el ràdio d'actuació d'aquestes relacions (àmbit escolar o extra escolar), la qualitat que 
tenen aquests vincles, especialment el suport que brinden els amics a la integració social. 

En aquest sentit, l’estudi es centra en la qualitat de les amistats, com a font imprescindible 
per a comprendre l'ajustament social dels adolescents. Concretament, l’objectiu central 
d’aquesta investigació es: Conèixer si la relació d’amistat constitueix un escenari propici 
per a la integració dels adolescents immigrants a Catalunya, és a dir, si afavoreix 
l’intercanvi entre cultures i ofereix els suports necessaris per a l’ajust social dels 
adolescents. 
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Metodologia  
La metodologia implementada és la pròpia d’un estudi descriptiu/comprensiu, 

combinant tècniques quantitatives (qüestionaris) per a la primera aproximació al objecte 
d’estudi i tècniques qualitatives (entrevistes) per focalitzar aspectes de major interès.  

La recollida de dades es va dur a terme en els mateixos centres educatius. Els participants 
varen rebre un quadern o pack de qüestionari que inclou varis instruments,  començant per 
un breu qüestionari demogràfic, i seguidament els instruments restants: Escala 
d’Aculturació (Index of Aculturation), adaptada de Ryder, Alden & Paulhus (2000); 
Qüestionari sobre la Qualitat de l’Amistat (Measuring Friendship Quality), adaptat de 
Bukowski, Hoza & Oivin (1994); i finalment, el Qüestionari sobre Suport Acadèmic dels 
Iguals (Peer Support for Academics), adaptat de Fulgini (1997).  

L’ordre de presentació dels instruments va seguir el criteri de contrabalanceig 
predeterminat en la seva seqüenciació per a minimitzar el potencial efecte d’ordre 
d’aplicació. L’idioma dels qüestionaris, en tots els casos traduïts de les seves versions en 
anglès, va ser ajustat al registre local del català i/o del castellà. Es va oferir la possibilitat 
de respondre en qualsevol dels dos idiomes  (en l’annex es mostra la versió A, en català).  
Els participants completen els qüestionaris en grups, corresponent al seu grup classe, en 
horari escolar, amb presència dels seu professor tutors i d’alguns dels investigadors de 
l’equip per tal d’aclarir els dubtes que poguessin sorgir. Completar el qüestionari va 
suposar un temps total d’aproximadament 30 minuts.  

En referència als criteris per a seleccionar la mostra - centres educatius i grups classe- va 
prevaler que el fet que estiguessin  ubicats en contextos amb un percentatge elevat de 
població immigrada i també que representessin nuclis de població de diferent tipologia. Es 
posa especial èmfasi en la sensibilització i informació dels objectius del projecte als 
responsables institucionals i dels centres per tal de garantir la representativitat de la mostra 
i el posterior interès en els resultats. 

La mostra definitiva va estar integrada per 682 estudiants, el 34% de origen estranger, 
entre 14 i 16 anys, tots  dels últims cursos de l’Ensenyament Secundari  Obligatori (ESO),  
distribuïts en sis instituts de Catalunya (Barcelona i Girona).  

Resultats 
A continuació es presenten, de forma resumida i en correspondència amb els objectius 

plantejats, els principals resultats de la recerca. 

1. Adaptació dels instruments, fiabilitat i validesa de les mesures 
D'acord amb els objectius de l'estudi es van utilitzar quatre instruments, adaptats dels 

originals validats en investigacions prèvies. L’ Escala d'Aculturació, adaptada de 
‘Vancouver Index of Acculturation’, de Ryder, Alden & Paulhus (2000), els Escenaris 
d'Activitats Culturals, adaptat de ‘Cultural Activities Intrument’, de Tyler, Boykin, Miller i 
Hurley (2006),  el Qüestionari sobre la Qualitat de l'Amistat (adaptat de Bukowski, Fotja 
& Oivin , 1994), el Qüestionari sobre Suport Acadèmic dels Iguals (adaptat de Fulgini, 
1997) i el Sistema per a l’Avaluació d’Habilitats Socials, (qüestionari per al professorat), 
adaptat de Social Skill  Rating Sistem (SSRS) de  Gresham, & Elliot (1990). Així mateix, 
es va confeccionar un qüestionari sociomètric que incloïa preguntes relacionades amb la 
identitat cultural dels amics que es nominen En aquest estudi es van obtenir anàlisis 
discriminants que confirmen l'estructura factorial dels instruments utilitzats, demostrat en 
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la distinció de les diferents subescales amb validesa interna calculada mitjançant l’alpha 
de Cronbach.  

2. Identitat cultural 

 Tot i la diversitat de cultura de la mostra fins i tot de la “doble cultura” que declaren 
una part dels adolescents que participen en la investigació (veure taula 1), s’observa una 
favorable aproximació a la cultura catalana per part de tots els adolescents d’origen 
estranger.  

Taula 1. Identitat cultural assenyalada pels estudiants participants en l’estudi  
Identitat Cultural Freqüència Per cent

1. Catalana 320 46 
2. Castellana/espanyola  64 9 
3. Gitana 5 1 
4. Europa Est (Romania, Polònia, Ucrainià) 8 1 
5. Àsia de l’Est (Xina) 3 1 
6. Asiàtica (Sud) (Pakistan, India) 7 1 
7. Mitjà Orient (Marroc , Síria, Egipte, Líbia) 15 2 
8. Sud-americana (Perú, Colòmbia, Argentina, Brasil ,Xile, 

Brasil, Bolívia…) 38 5 
9. Centre Amèrica (Hondures, Equador, Cuba) 43 6 
10. Àfrica (Senegal) 33 4 
11. Doble identitat (Catalana/Espanyola + Cultura d’origen  75 12 
12. Doble identitat (Catalana/Espanyola ) 68 11 
13. No Identificats  3 1 

N=682 (34% d’origen estranger)  

Pel que fa a l’aculturació, en tots els aspectes avaluats els estudiants varen mostrar una 
bona aproximació tant respecte la seva cultura d’origen com respecte la catalana (veure 
figura 1). Crida especialment l’atenció la indiferència per la cultura d’origen dels amics, 
aspecte altament valorat (4 punts en una escala de 1 a 5).  

Figura 1. Resultats de l’Escala d’Aculturació 

1

2

3

4

5

Celebracions Activitats socials Estudiar amb amics Cinema/música Identidad Valors Humor/bromes Amistats

De la Cultura d'origen 

De la Cultura Catalana

 
 Font: Escala d'Aculturació amb valors descendent des de (1) No m’agrada (5) M’agrada molt 
Algunes variables sociodemogràfiques determinen variacions culturals respecte a la 
integració (estatus socioeconòmic i competència lingüística).   
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3. Característiques de l’amistat 

 Respecte als trets de les relacions d’amistat dels adolescents objecte d’aquest estudi 
vàries qüestions criden l’atenció. D’una banda, cal destacar el fet que els amics dels 
adolescents pertanyen, majoritàriament, a la mateixa cultura, essent més del 50% des del 
“millor amic” fins al nombrat en la quarta preferència (Amic 4). Aquest resultat és 
superior entre els adolescents que s’identifiquen amb la cultura catalana i castellana i 
confirma les conclusions de l’estudi realitzat per Aparico, Portes i Haller (2009) a 
Barcelona. D’altra banda, destaca també la baixa reciprocitat de l’amistat dels adolescents 
immigrants en el context escolar. Les taules 2 i 3 resumeixen els resultats estadístics sobre 
els que es basen aquestes dues afirmacions.    

Taula 2.  Freqüències d’amics nominats dins la mateixa cultura   
Diades Millor amic Amic 1 Amic 2 Amic 3 Amic 4 
Immigrants 54% 54% 50% 50% 54% 

Immigrants 2ªG 29% 43% 36% 29% 21% 
Catalans 85% 88% 83% 67% 23% 
Castellans 77% 70% 85% 54% 8% 

Font : Qüestionari sociomètric 

Taula 3. Reciprocitat de l’amistat 
Reciprocitat Millor amic Amic 1 Amic 2 Amic 3 Amic 4 
Immigrants 13% 33% 0% 13% 54% 
Immigrants 2ªG 29% 50% 29% 14% 21% 
Catalans 32% 33% 30% 16% 23% 
Castellans 47% 54% 23% 31% 8% 
Font: Qüestionari sobre qualitat de l’amistat   

 
D’altra banda, es constaten poques diferències respecte a la qualitat de l’amistat entre els 
adolescents d’origen estranger i els que s’identifiquen amb la cultura catalana o castellana, 
(veure figura 2). 

 
Figura 2. Qualitat de l’amistat.  
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Nota: Els valors en les columnes indiquen, per a cada subgrup, la mitja amb la qual s’avalua la dimensió que 
qualifica l’amistat en una escala descendent des de (1) Mai (5) Amb molta freqüència 
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En canvi, s’aprecien algunes diferències respecte al suport que ofereixen els amics dels 
diferents grups, essent lleugerament inferior el suport que perceben els adolescents 
d’origen estranger (veure figura 3).  

Figura 3. Suport percebut per part dels amics de l’escola. 

1

2

3

4

5

Fer els deures Compartir materials Estudiar per a  
avaluacions

Ànims 

Immigrants

Immigrants 2a G

Catalans

Castellans

 
Nota: Escala descendent, des de (1) Quasi mai fins a (5) Amb molta freqüència  

Com es pot comprovar a la figura 3 i com ja hem apuntat anteriorment, en general els 
adolescents d’origen estranger perceben menys suport acadèmic per part dels amics. 
Aquest suport és més insuficient respecte a la preparació per les avaluacions i sembla més 
apreciat en relació a l’aspecte afectiu (“donar-se ànim”) en tots els subgrups.  

4. Aproximació qualitativa a les experiències d’amistats interculturals 

Finalment, i prenent com a referència els resultats de la primera fase de l’estudi, es va 
seleccionar una mostra d’adolescents (diades d’amics) que van presentar resultats més 
extrems (positivament o negativament) als quals es va realitzar una entrevista en 
profunditat semidirigida, amb cita prèvia i exprés consentiment.    

El contingut d’aquestes entrevistes es va analitzar fent servir un software científic d’anàlisi 
qualitativa (atlas.ti) amb una idea exploratòria. En la taula 4 es resumeixen els resultat 
obtinguts.  

Taula 4. Anàlisis del contingut de les  entrevistes sobre l’amistat 

 
Aquests resultats són preliminars i provisionals (estudi pilot), la font prové de 12 
entrevistes als membres de diades que tipifiquen pràctiques d’amistats intra i interculturals 
observades en la població estudiada. Per a aquesta anàlisi s'han considerat totes les 
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freqüències codificades en cada subconjunt de la mostra (tipus de diada) en total 352 
unitats temàtiques.  

Una anàlisi més refinada i completa ha de tenir en compte si les diades són d'amistat 
recíproques o no i també la incidència del gènere. Per tant, aquests resultats són només 
una pista a tenir en compte amb molta cautela. En el moment d’elaboració d’aquest 
informe estem ampliant la mostra d’aquest estudi. Així mateix estem pendent de 
completar les dades que provenen del professorat  relacionats amb l'ajust social percebut 
en el comportament dels estudiants d’origen estranger. 

Conclusions  
Concloent, els resultats d’aquesta recerca es poden resumir en els següents punts 

d’interès:  

1. Els adolescents d'origen estranger valoren positivament tots els aspectes de la 
cultura catalana i molt especialment les relacions d'amistat amb els seus iguals 
autòctons. Alhora valoren la seva cultura d'origen.  

2. Coincidint amb estudis previs, les relacions d'amistat dels adolescents tendeixen a 
reafirmar llaços de la cultura d'origen (poques amistats interculturals).  

3. Mentre que seguretat i confiança són garantia de qualitat de l'amistat per a tots els 
adolescents, els immigrats valoren més la companyia i els autòctons l'ajuda.  

4. Addicionalment, per als adolescents immigrants fallen les expectatives sobre els 
seus amics (baixa reciprocitat i percepció d'insuficient suport).   

En general, els resultats d'aquest estudi ofereixen una valoració bastant completa sobre la 
dinàmica del procés d'aculturació dels adolescents immigrats a Catalunya, especialment 
útil per adequar les polítiques educatives en una societat plural que es declara oberta i 
inclusiva. No obstant això, aquest estudi no és per res definitiu, al contrari, ens planteja 
una seriosa de preguntes que incentiven la seva ampliació. 

Des del punt de vista metodològic, tot i que s'han obtingut una alta fiabilitat dels 
instruments utilitzats per a aquesta investigació, convé incorporar altres instruments que 
permetin obtenir informació més directa sobre les experiències de la socialització dels 
adolescents immigrants. 

En la nostra opinió aquestes conclusions són alentidors, encara que ens plantegen nous 
interrogants i reptes educatius. Contràriament al que s’ha trobat en alguns estudis en la 
societat catalana, d'acord amb els resultats constatats en aquest estudi, no s’haurien 
d’esperar conflictes ètics interculturals en el context de l'escola. 

Sobretot, és necessari sensibilitzar al professorat, a les famílies i a la comunitat en el seu 
sentit més ampli, en tant qualsevol esforç per millorar la qualitat de vida dels adolescents 
immigrats no és possible sense la voluntat i el compromís de tota la societat per 
col·laborar en això. 

Impacte previst 

El pas següent d'aquest estudi és posar a l'abast de la comunitat els resultats 
constatats, especialment al professorat per contrastar-los amb les seves percepcions i 
experiències.  
En definitiva, la investigació ha de servir de referència per al disseny d’una estratègia 
d'intervenció que permeti millorar la situació actual de les relacions entre els adolescents 
de les diferents cultures que conviuen a l'escola. En aquesta línia la proposta d’intervenció 
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es concreta en dur a terme un assessorament col·laboratiu  per als centres educatius i 
socials on els adolescents immigrants hi tenen una presencia significativa.  
Aquesta intervenció ha de facilitar l’avaluació de la qualitat de les relacions d’amistat que 
estableixen els adolescents així com afavorir l’adopció d’accions de millora.  
Accions previstes:   
1. Contrastar els resultats de la recerca amb la percepció, les experiències i les 

expectatives del professorat d'Educació Secundària involucrat actualment en  projectes 
educatius en contextos comunitaris multiculturals.  
Objectiu: Validació contextual de la recerca i presa de decisions consensuades respecte 
a les actuacions educatives estratègiques, pertinents i factibles.   

2. Fomentar Programes d'Educació Intercultural orientats al desenvolupament de 
l'empatia i d’actituds prosocials.   
Objectiu: Participació activa dels estudiants en l'exercici de la mediació per a la 
resolució de conflictes a favor del diàleg entre cultures.  

Possibles eixos temàtics:  
a) Relacions interpersonals i raons per a l'amistat en l'ESO 
b) Timidesa, rebuig i victimització entre iguals  
c) Resolució prosocial de conflictes versus resolució passiva/agressiva. 

Els adolescents que participen en aquests programes treballen entorn les seves opcions 
i possibilitats mentre aprenen i prenen decisions sobre fets i actuacions rellevants. 
Aquesta perspectiva suggereix la necessitat d'adoptar actituds reflexives obertes a la 
diversitat, a l'inesperat i a les singularitats.  

3.  Ajudar a dissenyar pràctiques educatives que fomentin la Convivència escolar  
Objectiu: Estimular la innovació en els processos d'aprenentatge introduint pràctiques 
d'aprenentatge cooperatiu que estimulin  la construcció de coneixement entre els 
adolescents amb atenció a les variables culturals (identitat, valors, etc.).  
Per exemple:  
a) Dur a terme programes basats en la Tutoria entre Iguals a l'aula i amb la 

participació de la família, per millorar la competència lingüística dels adolescents 
d'origen estranger.  

b) Desenvolupar experiències de Aprenentatge Basats en Projectes orientats a la 
millora de la convivència entre cultures en el radi del barri com a comunitat més 
propera al context escolar.  

Per millorar la qualitat de vida dels adolescents immigrats es necessita la voluntat i el 
compromís de tota la societat. Els resultats que es presenten en aquesta recerca i les 
actuacions que se’n deriven es poden considerar com el nostre “grà de sorra”.  

Per que fa la difusió dels resultats, fonamental per generar sensibilització social i plans 
d’actuació, s’han presentat tres comunicacions a dos Congressos: el VII Simposi: Llengua, 
Cultura i Educació (Girona, 18-19 de novembre, 2010) i el VI Congres Internacional de 
Psicologia i Educació. III Congres Nacional de Psicologia de l’Educació (Valladolid , del 
29 de març al 1 d’abril, 2011). Així mateix, s’han establert col·laboracions a nivell 
internacional amb altres investigadors que estudien el tema, per exemple amb el Dr. B. 
Schneider de la Universitat d’Ottawa, per tal de contrastar els resultats i aprofundir en 
l’anàlisi de les dades, per l’elaboració d’articles possibles de ser publicats en revistes 
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d’impacte i especialitzades en el tema de la recerca, com ara Cultura y Educación  i the 
International Journal of Intercultural Relations.     
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Annexo 
 
Qüestionari  
 

Benvolgut, Benvolguda, 

La Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb la Universitat de Girona, està 

portant a terme un estudi sobre l’adolescència, amb l’objectiu de conèixer com són 

actualment  les seves relacions socials, i especialment, les relacions d’amistat. 

La teva col·laboració, com a representant d’una generació que està vivint canvis socials i 

econòmics molt importants, és per nosaltres de gran interès. En aquest sentit et sol·licitem 

que ens ofereixis alguna informació.  Per això, et demanem que completis les preguntes 

que trobaràs a continuació. Com podràs veure són preguntes curtes i fàcils de respondre. 

Llegeix amb atenció les instruccions i no dubtis en preguntar-nos qualsevol qüestió que no 

entenguis bé. Agraïm per endavant la teva col·laboració. 

 

Dades generals 
Nom i Cognoms: 

 

Edat:  Sexe: D _ H _ 
Dona / Home 

Institut: 

 

Grup: Nota mitjana acadèmica 

Quants cursos has fet en aquest institut inclòs aquest any?   1__  2 __ 3___ 4___ 

Llengua que utilitzes habitualment  a casa teva 
 
 

Des de quan vius a Catalunya? 
Any 

Data de naixement 
Dia/Mes /Any 

Lloc de naixement 
País/ciutat 
 
 

Estatus socioeconòmic 

Alt / Mitjà / Baix 

Lloc de naixement de la teva mare 
País /Ciutat 
  

Lloc de naixement del teu pare 
País /Ciutat 
 
 

Lloc de naixement dels teus avis materns 
País /Ciutat 
 

Lloc de naixement dels teus avis paterns 
País /Ciutat 
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A. Les frases següents descriuen com les persones gaudeixen realitzant activitats de la cultura 

catalana/espanyola o activitats de la seva cultura tradicional. Moltes d’aquestes frases et 
demanaran sobre el teu patrimoni cultural, és a dir, la cultura d’on procedeixes o a la qual 
pertanys (cultura tradicional). Aquesta pot ser la cultura del lloc on vas néixer, la cultura on 
has crescut o la cultura dels teus pares i avis. 

 
Respon a cadascuna de les preguntes amb molta atenció fent un cercle en un dels números que 
estan a la dreta de les preguntes per indicar el teu grau d’acord o desacord. 

 

Si us plau, escriu el nom de la teva cultura tradicional en el següent requadre: 
 

Moltes persones es consideren també membres d’una altra cultura.  Apart de la cultura que 
has indicat en la pregunta anterior, indica si et consideres, a més, membre d’una altra 
cultura i de quina. 

 No___  Sí____  De quina__________________________ 

Utilitza l’escala següent per indicar la teva resposta:  
 

Molt en desacord En Desacord Neutre D’acord Molt d’acord 
1 2 3 4 5 
     

1. M’agrada participar en les  festes i celebracions de la meva cultura 
tradicional. 

1 2 3 4 5 

2. M’agrada participar en les  festes i celebracions tradicionals de 
Catalunya. 

1 2 3 4 5 

3. M’agrada quedar amb gent de la meva cultura tradicional. 1 2 3 4 5 

4. M’agrada quedar amb gent de Catalunya. 1 2 3 4 5 

5. M’agrada estudiar i fer els deures amb companys de classe de la meva 
cultura tradicional.    

1 2 3 4 5 

6. M’agrada estudiar i fer els deures amb companys de classe catalans.  1 2 3 4 5 

7. M’agrada el cinema i la música de la meva cultura tradicional. 1 2 3 4 5 

8. M’agrada el cinema i la música espanyola  i catalana 1 2 3 4 5 

9. M’agrada ser com els adolescents típics de la meva cultura tradicional. 1 2 3 4 5 

10. M’agrada ser com els adolescents catalans. 1 2 3 4 5 

11. Penso que créixer en la meva cultura tradicional és una bona forma de 
vida.   

1 2 3 4 5 

12. Penso que créixer com a català és una bona forma de vida 1 2 3 4 5 

13. M’agraden les bromes de la gent de la meva cultura tradicional. 1 2 3 4 5 

14. M’agraden les bromes de la gent de Catalunya. 1 2 3 4 5 

15. Vull tenir amics catalans 1 2 3 4 5 

16. Vull tenir amics de la meva cultura tradicional. 1 2 3 4 5 
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B. A continuació t’oferim una llista de qüestions que generalment preocupen als pares dels 
adolescents. Ens agradaria conèixer, des del teu punt de vista, la importància que els teus pares 
donen a aquestes qüestions.  

Utilitza la següent escala per indicar la teva desposta:  
Res important Poc important  Neutre Important     Molt important   

1 2 3 4 5 

Respon a cadascuna de les preguntes amb molta atenció, encerclant un dels números que hi ha  a la 
dreta de cada pregunta per indicar la teva opinió. 

1. Que em porti bé a l’institut.   1 2 3 4 5 
2. Que pugui passar de curs. 1 2 3 4 5 
3. Que tingui bones notes a totes les assignatures. 1 2 3 4 5 
4. Que sigui dels/les millors estudiants de la classe. 1 2 3 4 5 
5. Que continuï estudiant després de l’ ESO.   1 2 3 4 5 
6. Que passi a Batxillerat. 1 2 3 4 5 

C. Quins són els teus millors amics/amigues? (escriu a sota els seus noms i cognoms)  

1. Nom: 
Cognom: 

Ès alumne/a d’aquesta escola? Si no és de l’escola, d’on és?*: 
 

2. Nom: 
Cognom: 

Ès alumne/a d’aquesta escola? Si no és de l’escola, d’on és?*: 
 

3. Nom: 
Cognom: 

Ès alumne/a d’aquesta escola? Si no és de l’escola, d’on és?*: 
 

4. Nom: 
Cognom: 

Ès alumne/a d’aquesta escola? Si no és de l’escola, d’on és?*: 
 

* Pot ser: al barri, al club esportiu, a reunions familiars, a l’església, a la mesquita, etc.   
 

D. D’aquests amics/amigues quins són del teu mateix grup cultural, és a dir, procedeixen de la 
mateixa cultura? (escriu a sota els seus noms i cognom)                              
………………………………………………….   

       ………………………………………………….  
       ………………………………………………….  
 
E. Els que no són de la teva mateixa cultura, d’on són?:  

 …………………………………………… és de    …………………..………………….   
……………………………………………. és  de   .. …………………………………....  
……………………………………………. és  de   .. …………………………………....  
 

F. Si us plau, indica amb quina freqüència els teus amics/amigues i tu feu les següents accions:  

Utilitza la següent escala per indicar la teva desposta:  
Mai Quasi mai  Neutre Algunes vegades   Amb molta freqüència  
1 2 3 4 5 

Respon a cada pregunta amb molta atenció encerclant  un dels números que hi ha a la dreta de cada 
pregunta per indicar la teva valoració: 
1. Ens ajudem l’un/a a l’altre/a amb els deures de l’Institut 1 2 3 4 5 
2. Compartim apunts i altres materials escolars 1 2 3 4 5 
3. Estudiem junts/es per a les avaluacions 1 2 3 4 5 
4. Ens animem fer fer-ho bé a l’Institut  1 2 3 4 5 
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G. Escriu a continuació el nom del teu millor amic/amiga  

El meu millor amic/amiga és: ____________________ De quina cultura és?_______________  
 
Respecte a aquest millor amic/amiga, si us plau, indica en quina mesura s’acompleixen les 
següents afirmacions. Pensa abans de respondre. Asegura’t que l’avaluació que fas es correspon 
amb l’estat actual de la vostra amistat (com és ara) i no com tu desitjaries que fos.  
 

Utilitza l’escala següent per indicar la teva resposta:  

Mai Gairebé  Mai  Neutre Gairebé sempre     Sempre  
1 2 3 4 5 

 
 

1. El meu amic/amiga i jo no estem d’acord en moltes coses. 1 2 3 4 5 
2. Si m’oblidés l’esmorzar o necessités alguns diners per comprar-lo,  el 

meu amic/amiga me’n deixaria. 
1 2 3 4 5 

3. Amb freqüència el meu amic/amiga i jo ens asseiem per parlar sobre 
l’Institut i sobre les coses que ens agraden.   

1 2 3 4 5 

4. El meu amic/amiga i jo compartim tot  el nostre temps lliure. 1 2 3 4 5 
5. El meu amic/amiga m’ajuda quan tinc algun problema.  1 2 3 4 5 
6. El meu amic/amiga continua enfadat amb mi encara que li digui que “ho 

sento” després de barallar-nos. 
1 2 3 4 5 

7. Si  el meu amic/amiga i jo fem alguna cosa que molesta a l’altre, podem 
arreglar les coses amb facilitat.  

1 2 3 4 5 

8. Si altres companys/es m’estiguessin molestant, el meu amic/amiga 
m’ajudaria. 

1 2 3 4 5 

9. Si tinc un problema a l’Institut o a casa, puc parlar d’això amb el meu 
amic/amiga.  

1 2 3 4 5 

10. Pot ser que em baralli amb el meu amic/amiga. 1 2 3 4 5 
11. El meu amic/amiga m’ajudaria si jo ho necessités. 1 2 3 4 5 
12. Si el meu amic/amiga i jo discutim, podem dir “ho sento” i no passa res, 

tot queda oblidat. 
1 2 3 4 5 

13. El meu amic/amiga i jo discutim molt. 1 2 3 4 5 
14. El meu amic/amiga estaria per mi si un altre noi em causés problemes   1 2 3 4 5 
15. Si hi ha alguna cosa que em molesta, puc dir-li al meu amic/amiga, 

encara que no pugui dir-ho a altres persones. 
1 2 3 4 5 

16. Si el meu amic/amiga marxés, el/la trobaria a faltar    1 2 3 4 5 
17. Al meu amic/amiga se li acudeixen coses divertides per fer junts/es.   1 2 3 4 5 
18. Penso en el meu amic/amiga, fins i tot quan ell/a no és a prop.  1 2 3 4 5 
19. Em sento molt bé quan estic amb el meu amic/amiga.  1 2 3 4 5 
20. El meu amic/amiga i jo anem un/a a casa de l’altre després de l’Institut i  

els caps de setmana.  
1 2 3 4 5 

21. El meu amic/amiga em molesta o em fa enfadar, fins i tot quan li dic que 
pari.    

1 2 3 4 5 

22. Quan les coses em surten bé, el meu amic/amiga se n’alegra per mi. 1 2 3 4 5 
23. De vegades el meu amic/amiga fa alguna cosa per mi, em fa sentir 

especial. 
1 2 3 4 5 
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