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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

L’estudi realitzat ha abordat quines són les competències i els factors clau que estudiants universitaris d’origen 
immigrant consideren que han estat claus per arribar a la universitat, assolint així l’èxit educatiu. S’han escollit 
estudiants que haguessin fet l’escolaritat obligatòria total o parcialment a Catalunya. 
Per dur a terme la recerca s’ha treballat amb relats de vida (un total de 13 escrits) i narracions audiovisuals (amb un 
total de 4 produccions), essent finalment 17 les evidències vàlides. Finalment, s’ha elaborat, administrat i processat un 
qüestionari d’opinió que s’ha remès a 2472 estudiants de la Universitat de Barcelona, dels quals hem aconseguit 128 
respostes considerades vàlides. 
Els relats s’han analitzat amb un procediment inductiu, procedint a una lectura exhaustiva de les paraules dels 
participants i anant identificant quines són les competències i els factors clau que ells consideraven que els havien 
ajudat a arribar a la universitat o que, tot i no ser ells conscients, nosaltres identificàvem com a tals.  Pel que fa a les 
narracions audiovisuals, es va dur a terme una anàlisi tant del contingut, tenint com a referència els resultats obtinguts 
als relats escrits, com d’aspectes més tècnics, centrats en la imatge i el so. Per acabar, els qüestionaris s’han analitzat 
a partir de processos bàsics d’estadística descriptiva. 
Pel que fa als resultats obtinguts, respecte a l’eix de competències, la més destacada és la d’autonomia i iniciativa 
personals, lligada a la responsabilitat i autoexigència. Respecte a l’eix d’èxit educatiu, destaca el paper del professorat, 
tant pel suport que els ofereixen com per les expectatives que dipositen en ells. I, per acabar, respecte a l’eix d’inclusió 
social, els aspectes que l’afavoreixen es centren sobretot en el recolzament de la família, en l’entorn més immediat i en 
el fet d’entendre la possibilitat de viure amb altres cultures com un enriquiment. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

The study has focused on what are the skills and factors that college students’ children of immigrant families 
have been considered basics to the university access. To carry out the research work, we have worked with 
stories of life (13) and visual narratives (4). Finally, we have designed, processed and administered a 
questionnaire to University of Barcelona’s students (128) 
The stories were analyzed with an inductive process reading the words of participants and identifying what are 
the skills and key factors that they considered that had helped them to arrive to higher education. Regarding to 
the visual narratives, a content analysis has been done, having as a reference the results of stories, and 
technical like the image and sound. Finally, the questionnaires were analyzed thanks to basic processes of 
descriptive statistics.  
As for results, about the key of competences, the most important is the autonomy and the personal initiative 
linked to the responsibility and self-discipline. Related to the educational success highlights the role of 
teachers for the support and the expectations placed on their students. And finally, about the social inclusion 
the issues that favor are focused on the support of the family and the fact to understand the possibility of living 
with other cultures as an enrichment. 

 



 

 

 

 
 
 
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. 
 

MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 

5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 

Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 

 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 

 

 
 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  
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Introducció  

 

Antecedents 

La idea de dur a terme el projecte “Competències i factors clau per a l’èxit 

educatiu des de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es 

d’immigrants1” (2009 ARAF1 00010) va sorgir a partir d’observar l’augment del 

volum de població immigrant i la seva distribució al territori català en els últims 

anys. Concretament el percentatge de població estrangera a Catalunya es 

situa pràcticament en un 15% i, el que és encara més significatiu, els 

percentatges en les franges que es correspondrien a les edats dels estudis 

superiors es mouen entre el 23,48% per a la franja d’entre els 20-24 anys i el 

29,5% en la franja compresa entre els 25 i 29 anys2. A partir de diferents estudis 

vam poder constatar que de tota aquesta població d’origen immigrant, 

només un percentatge molt reduït arribava a la universitat3, de manera que 

vam centrar l’objectiu d’aquest estudi en conèixer les competències claus i els 

factors més rellevants que els estudiants universitaris fills/es de famílies 

immigrades consideren que els han estat útils per aconseguir l’èxit educatiu, 

entenent aquest com el fet d’arribar a la universitat. 

Tots els estudis (Huguet i Navarro, 2006) indiquen que els estudiants immigrants 

són un col·lectiu vulnerable amb resultats per sota dels estudiants autòctons.  

En una línia similar Ferrer (2009: 47) recull l'estudi de Schnepf (2008) sobre els 

resultats de l'alumnat de famílies immigrants a l'estudi PISA2003 i les seves 

conclusions que determinen que la dispersió de resultats és molt més gran en 

els immigrants que en els nadius. Les dades de PISA 2009 (OECD, 2010) 

                                                           
1 Hem optat per no parlar d'immigrants de segona perquè un dels interrogants que ens 

plantejàvem i que, de fet, els propis participants han comentat és "quan un immigrant 

deixa de ser-ho" o "fins quant l'etiqueta de l'origen immigrant". Si la condició 

d'immigrant no desapareix, esdevé un obstacle per construir la identitat cultural. 
2
 Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 2009 

3 Vegeu, per exemple, l’Informe-09 de la Inclusió social a Espanya de l’Institut 

d’Infància i Món Urbà segons el qual el col·lectiu de persones immigrades ho té 

especialment difícil: un 15% dels que tenen entre 18 i 24 anys no han obtingut el títol 

d’ESO (davant el 7,3% de mitjana a Catalunya), i un 44,3% no han aconseguit 

l’educació postobligatòria (enfront el 31% de mitjana del nostre país), tot i que 

l’alumnat immigrant de primera generació té unes expectatives acadèmiques més 

altes que l’alumnat autòcton. 
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segueixen confirmant l’obtenció de resultats significativament més baixos per 

part de l’alumnat immigrant o amb família immigrant, amb una mitjana de 43 

punts de diferència en comparació amb els estudiants autòctons en el conjunt 

dels països de la OECD.  En el cas de l’estat espanyol, la diferència és superior , 

amb 56 punts de mitjana, i a Catalunya, arriba als 82 punts (Instituto de 

Evaluación, 2010).   

A més, a més, Aja et al. (2000) justifiquen la importància de l'educació dels 

immigrants per tres motius: són persones que sovint tenen llengua, religió i 

referents culturals diferents; normalment es tracta de persones amb escala 

social baixa i l'escolarització dels fills és una via per a la integració dels pares. 

En conseqüència, el projecte integra camps d’estudi diversos: les 

competències clau, la inclusió de població immigrant, els factors que influeixen 

en l’èxit escolar i, pel que fa a la forma de presentar el producte resultant de la 

recerca, la redacció d’històries de vida i la presentació de narracions 

audiovisuals (veure apartat metodologia). 

Pel que fa a les competències, encara que aquest enfocament ha estat usual 

en certs camps de la formació, com pot ser l’ocupacional, és un camp 

relativament nou pel què fa a l’educació obligatòria, post obligatòria i 

universitària i, a més, posseeix una lògica pròpia, que no es pot importar del 

camp de les qualificacions professionals. Malgrat la seva relativa novetat, 

disposem d’estudis que constitueixen les bases que han orientat el nostre 

treball. Per una banda, vam prendre com a referència la classificació de 

l’OCDE (DeSeCo, 2005) respecte les grans competències (1.Competència per 

utilitzar eines de forma interactiva i eficaç; 2.Competència per funcionar en 

grups socials heterogenis i 3.Competències per actuar de forma autònoma). En 

relació a l’estat espanyol com a referència vam tenir en compte les 

competències bàsiques previstes a l’annex I de la LOE i el desplegament fet al 

nostre país als Decrets 142/2007 I 143/2007, pels quals s’estableixen l’ordenació 

dels ensenyaments de l’educació primària i secundària obligatòria.  

L’enfocament per competències proposa que les persones disposin d’un 

conjunt de sabers tècnics, metodològics, socials i participatius que 

s’actualitzen en una situació i moment particulars. És a dir, que desenvolupin 

l’aptitud per enfrontar eficaçment una família de situacions anàlogues, 
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mobilitzant a consciència i de manera a la vegada ràpida, pertinent i creativa, 

múltiples recursos cognitius: sabers, capacitats, informacions, valors, actituds, 

esquemes de percepció, d’avaluació i de raonament. Per això consideràvem 

que les persones que han arribat als estudis superiors disposaven d’aquestes 

capacitats i, a banda de considerar les propostes que han d’estar 

determinades per acadèmics i a voltes per empleats, vam voler incorporar la 

visió dels protagonistes i descobrir aquelles competències que, en primera 

persona, consideràvem que havien estat cabdals. 

En segon lloc, pel que fa a la inclusió de la població immigrant, vam partir de 

les prioritats que establia el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 

(Generalitat de Catalunya, 2005). Aquest document ens recorda que la 

immigració actual és una de les expressions més visibles de les desigualtats 

mundials i de la globalització i assenyala que entre 2001 i 2005, el flux 

d’estrangers arribats al nostre país, lluny d’estabilitzar-se i com comentàvem 

anteriorment, s’ha accelerat, diversificat i estès a tot el territori; que l’evolució 

de la població estrangera a Catalunya en els darrers anys presenta un 

creixement de població originària d’Amèrica Llatina i que el creixement de les 

nacionalitats procedents de l’est d’Europa, amb Romania, Ucraïna i Rússia al 

capdavant, és una de les tendències més destacades dels darrers quatre anys. 

Les dades més recents indiquen un canvi en les tendències migratòries degut a 

la crisi econòmica (de fet, el retorn d'immigrants ha fet disminuir la població 

escolar catalana per primer cop en vuit anys). Tots aquests són elements que 

vam tenir en compte tant a l’hora d’agafar la mostra d’estudiants com 

d’elaborar la instrumentació de la recerca. 

Encara que el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 ja contempla 

programes concrets de millora en l’àmbit educatiu (Plans Educatius d’Entorn, 

aules d’acollida, programes de millora de la distribució dels alumnes d’origen 

estranger en els centres educatius, etc.), alerta d’alguns fets sobre els que cal 

seguir treballant. Entre les dificultats actuals destaca que la concentració de la 

població estrangera en els nivells més baixos del mercat de treball es produeix 

amb independència del nivell de formació, força similar al de la població en 

conjunt, la qual cosa ens ha de portar a cercar els factors per a l’èxit escolar 

d’aquests col·lectius. Així mateix, el Pla de Ciutadania i Immigració 2009 – 2012 

(Generalitat de Catalunya, 2010) inclou en els seus eixos la promoció de 

http://www.3cat24.cat/noticia/391333/catalunya/El-retorn-dimmigrants-fa-disminuir-la-poblacio-escolar-catalana-per-primer-cop-en-vuit-anys
http://www.3cat24.cat/noticia/391333/catalunya/El-retorn-dimmigrants-fa-disminuir-la-poblacio-escolar-catalana-per-primer-cop-en-vuit-anys
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l’accés i participació de les persones immigrants a l’educació postobligatòria.  

Per altra banda, recentment l’Institut d’Infància i Món Urbà ha publicat 

l’Informe-09 de la Inclusió social a Espanya. En ell assenyala diversos factors 

que intervenen en el rendiment escolar dels infants i joves, com: el nivell 

educatiu dels pares, els recursos culturals que els infants tenen a casa, la 

pobresa, el gènere (els nois tenen més vulnerabilitat que les noies), etc. És en 

aquesta línia que vam proposar l’elaboració d’històries de vida audiovisuals 

que vinculessin l’evolució individual amb els factors per a l’èxit escolar i les 

competències clau i alhora constituïssin una “bona pràctica” o experiència 

exemplificadora que mostrés les oportunitats de progressar de qualsevol 

persona. 

En tercer lloc, pel que fa a l’èxit escolar, d’acord amb l’informe de la Comissió 

Europea per a l’Educació i la Cultura sobre la Qualitat de l’Educació Escolar4, 

és definit atenent a la disminució en l’índex d’abandonament, la finalització de 

l’educació secundària superior, i la participació en l’educació superior. 

Aquesta definició podem completar-la atenent al que diuen també institucions 

europees sobre el fracàs escolar. Així5, l’OECD proporciona una definició de 

fracàs escolar que inclou tres dimensions:  

- El baix assoliment o fracàs pel que fa al nivell mínim de la programació 

establerta; 

- El recent abandonament escolar o no haver adquirit les qualificacions 

necessàries per entrar al mercat laboral; 

- I com a conseqüència a llarg termini, la manca d’habilitats per una inserció 

laboral d’èxit al mercat de treball.  

Així, si el definim en el seu sentit més lax, l’èxit escolar es podria entendre per 

l’assoliment de les competències bàsiques de l’ensenyament obligatori, 

competències que permeten entrar d’una forma regular al mercat de treball. 

En un sentit més estricte, però, l’èxit escolar es definiria com l’assoliment, de les 

competències necessàries per accedir a l’ensenyament superior, en el nostre 

                                                           
4 European Commission, D.G. Education and Culture, European Report of the Quality of 

School Education. Sixteen quality indicators (Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2001). 

D’5 OECD, Overcoming Failure at School (Paris: OECD, 1998). 
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cas les competències requerides per superar el batxillerat. D’altra banda el 

fracàs escolar s’associa a l’abandonament prematur del sistema educatiu 

(obligatori) i a la manca d’assoliment de les competències bàsiques 

establertes per a l’ensenyament obligatori. Ambdues coses dificulten greument 

la inserció amb èxit al mercat laboral. De fet, la Comissió Europea en la seva 

Agenda 2020 (Comisión Europea, 2010) estableix com un dels cinc objectius 

prioritaris de la dècada la reducció de l’abandonament escolar prematur per 

sota del 10%.  

En aquesta recerca, vam partir dels treballs clàssics de les escoles eficaces, del 

moviment de millora de l’escola i del moviment de millora d’eficàcia de 

l’escola (treballat a l’estat espanyol per Murillo) i per iniciatives com el projecte 

Atlàntida o  Comunitats d’Aprenentatge.  

D’altra banda, vam prendre com a referència el document de Serra i 

Palaudàries (2010). Aquests autors, a partir de l'administració d'un qüestionari a 

mil cent alumnes, han trobat dades sobre la continuïtat i l'abandonament de 

l'alumnat immigrant i han vist quins factors ajuden a mantenir-se al sector 

educatiu: 

- El primer factor és la nacionalitat: Gambia, Xina o Marroc tenen menys 

continuisme en el sistema educatiu. Dels estudiants marroquins que continuen, 

una cosa positiva és que aquests fan batxillerat. 

- El segon factor és el curs que s'està fent: A quart d'ESO hi ha molt 

abandonament. 

- Un tercer factor és la classe social de les famílies i la seva posició de treball i 

qualificacions dels àmbits de treball. Influeix més la formació de la mare que 

no la del pare. Però, sent un factor que influeix més, les mares tenen menys 

formació. 

- Un quart factor és el gènere: els nois abandonen més que les noies. Això pel 

que fa els qüestionaris als alumnes (amb estructura no convencional cosa que 

no influeix en la continuïtat dels estudis). 

- Aquests mateixos autors han fet entrevistes amb alguns pares i mares. La 

majoria de famílies manifesten tenir expectatives elevades respecte la 

continuïtat dels fills. Aquest fet és tan important que a vegades és determinant 

per prendre la decisió de quedar-se aquí en comptes de marxar al seu país 
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d'origen per tal d'afavorir aquesta continuïtat. De vegades la continuïtat dels 

alumnes depèn molt de l'expectativa que tenen envers ells i no d'ells mateixos. 

I aquest depèn molt de com la família es relaciona amb l'escola. A vegades 

les famílies coneixen molt poc el sistema educatiu, el centre, etc. Es considera 

que la clau per a que hi hagi més alumnes mantinguts al sistema és que la 

família doni suport i per tant, que aquesta tingui relacions col·laboradores amb 

l'escola, estratègies de treball conjuntes i profundes. 

- De forma anàloga, Alegre, Benito i González (2006) a partir de 30 entrevistes 

a alumnes d'incorporació tardana a l'ESO que pertanyen a sis centres diferents 

públics de Catalunya, extrauen algunes idees. En primer lloc, rescaten que els 

alumnes quan arriben senten una gran desorientació i això fa que s'ajuntin 

amb persones que parlin la seva mateixa llengua (importància de l'element 

lingüístic) i, en tot cas per a la socialització usen el castellà, però gairebé mai el 

català. En segon lloc, respecte l'aula d'acollida, ho conceben com espai de 

transició però per alguns és un lloc de" pèrdua de temps". La valoració de 

l'aula ordinària recull, en canvi, que sovint se senten insegurs i desconcertats, 

inferiors respecte la resta de companys i la percepció canvia en funció de la 

llengua (si són llatinoamericans o no). Finalment, la valoració del professorat 

d'acollida, la valoració dels amics (normalment els de l'aula d'acollida els 

mantenen durant molt de temps), i les expectatives de futur esdevenen 

elements claus de la inclusió. 

Aquests estudis que ens indiquen quines són les variables més vinculades a 

l’èxit escolar i vam voler descobrir si alguna d’elles emergeixen dels relats dels 

nois i noies participants a l’estudi.  

El nostre estudi, com veurem, recolza aquestes mateixes troballes en tant que 

els i les estudiants participants tant en els relats de vida com en les narracions 

audiovisuals i els qüestionaris es van referir a la importància de les expectatives 

i del suport familiar, especialment quan aquest s'ha donat de forma conjunta 

amb l'escola. 
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Objectius inicials del projecte 

El projecte partia amb un únic objectiu inicial: Conèixer les competències clau i 

els factors més rellevants que els estudiants universitaris fills/es de famílies 

immigrades consideren que els han estat cabdals per assolit l’èxit educatiu. 

Aquest objectiu, en el projecte inicial, es desplegava en un seguit d’accions 

dins del pla de treball que s’han anat realitzant, tot ajustant-les en funció de les 

dificultats sorgides respecte la selecció d’informants. 

 

Marc teòric de referència 

 

Inclusió 

 

Antecedents 

Ens trobem avui amb una gran coincidència entre els diagnòstics fets sobre la 

situació de l’educació en el món en relació i els principals problemes que 

enfronten en general els sistemes educatius a l’entrada del nou mil·lenni. No 

ens referim només als diagnòstics nacionals i regionals, sinó i principalment als 

internacionals i als que tenen un caràcter mundial. Ens podem referir així  tant 

a la Cimera Mundial a favor de la Infància, celebrada a Jomtien (Tailàndia) el 

1990, com a la continuació i revisió dels seus treballs feta en el Fòrum Consultiu 

Internacional sobre Educació per a Tothom, celebrat sis anys després a 

Amman (Jordània), o al més recent celebrat l’any 2000 a Dakar (Senegal), tots 

ells promoguts per la UNESCO. També els resultats del successius Informes PISA 

de 2003, 2006 i 2009, promoguts per l’OCDE (2004, 2007 i 2010), que comparen 

els sistemes educatius de 43 països en funció del rendiment acadèmic dels 

estudiants. 

Qualsevol anàlisi mínimament acurada, tant dels informes aportats per les 

cimeres i fòrums esmentats com dels resultats obtinguts a través del projecte 

PISA, ens permet destacar, a més del problema quantitatiu de la manca 

d’escolarització en països i regions sumides en el subdesenvolupament, dos 
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problemes compartits pels països desenvolupats o en vies de 

desenvolupament: 

- El fracàs escolar, entès com la proporció d’estudiants que en acabar la 

seva escolaritat obligatòria no han assolit els aprenentatges que hom 

considera bàsics per continuar, si així ho desitgessin, els seus estudis. Catalunya 

és en l’actualitat una de les comunitats autònomes i el conjunt de l’estat un 

dels països europeus amb l’abandonament escolar prematur més elevat. 

L'índex de fracàs escolar a l'Educació Secundària Obligatòria, a l'ESO, ha 

baixat un punt però continua per sobre del 21%, segons dades del curs passat 

presentades pel Departament d'Educació.  

- El caràcter excloent dels sistemes educatius, entès com les barreres de tota 

mena, tant actitudinals com físiques, organitzatives o metodològiques, que 

impedeixen l’èxit educatiu d’importants sectors de l’alumnat en funció del seu 

origen social, econòmic, cultural, lingüístic, i de l’alumnat amb discapacitat. 

Aquesta “barrera” apareix especialment a secundària que és on es dóna la 

gran diferència percentual.  

 

La inclusió educativa constitueix, a banda d’un moviment internacional de 

primera magnitud, una nova manera d’entendre l’educació i l’escola que 

situa en primer terme la superació de les desigualtats i de l’exclusió. Entenent 

que l’educació és un dret, el moviment per a la inclusió se centra en els grups i 

les persones que sistemàticament en són excloses. En moltes àrees del planeta 

aquests grups poden ser tan amplis com quan la població femenina es troba 

fortament limitada en el seu dret a l’educació, ja sigui per la seva retirada 

precoç del sistema educatiu o pel simple fet de no poder accedir-hi. En 

d’altres zones els grups esmentats poden ser la població infantil treballadora o 

explotada laboralment, la població pertanyent a minories culturals i ètniques, 

etc. Però tampoc podem oblidar, i d’això la Conferència de Salamanca (1994) 

se’n va fer ressò, de la població amb discapacitat. 

Totes aquestes constatacions són les que van donar lloc al moviment per a 

l’escola inclusiva o educació per a tothom, sorgit a la dècada dels 90, i que es 

planteja una visió de la inclusió més enllà de la igualtat d’oportunitats, en el 

sentit que cerca la transformació de l’escola i dels sistemes educatius per fer-

los aptes i capaços de donar resposta a tota la població que han d’atendre. 
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No es veu la inclusió, doncs, com un fet individual i adaptador, pel qual 

determinades persones o fins i tot grups, s’adapten a una organització 

preestablerta de l’escola i de l’educació, sinó que principalment s’entén com 

un moviment que ha de facilitar canvis d’actitud i procediments perquè els 

centres educatius puguin donar resposta a tota la població del lloc on 

s’ubiquen més enllà de, i tenint en compte, les seves característiques 

individuals i socials. 

 

D’altra banda, Ainscow (1995) ens aporta la idea d’escola inclusiva, que va 

més enllà de l’enfocament de la integració. Cal canviar el conjunt de les 

actuacions de l’escola i l’aula per a incloure tot l’alumnat a la mateixa aula i 

en un mateix currículum comú. Per això és necessari identificar i eliminar les 

barreres a la participació; valorar la diferència com a factor enriquidor i 

treure’n partit; preocupar-se per la qualitat de l’experiència de l’alumnat amb 

necessitats especials, la seva participació activa i consideració de les seves 

opinions, i els resultats d’aprenentatge. En aquesta línia, Stainback i Stainback 

(2009) remarquen molt la visió de l'escola com a comunitat i fan referència a la 

diversitat social en el seu sentit ampli (cultural, social, i també a la discapacitat) 

com a font de riquesa. Respecte el funcionament de les escoles, el mateix 

autor (Ainscow, 2001) relata les pràctiques inclusives en països i contextos 

culturals molt diferents, fent un especial èmfasi en el treball col·laboratiu entre 

el professorat, com a base també per a la recerca educativa. 

 

Inclusió educativa i immigració 

La composició social del nostre país, com ha passat en d’altres països 

europeus en dècades anteriors, ha canviat substancialment.  La proporció de 

persones que vénen d’altres països d’Amèrica Llatina, El Magrib, Àsia i també 

de l’Europa de l’Est s’ha incrementat de manera notable a partir de la dècada 

dels noranta i això ens enfronta a nous reptes socials i educatius (entre 

d’altres), quan el que es pretén és afavorir la inclusió d’aquestes persones. Tal 

com podem apreciar en la taula 1, el percentatge de població estrangera a 

Catalunya es situa pràcticament en un 15% i, el que és encara més significatiu, 

els percentatges en les franges que es correspondrien a les edats dels estudis 



12 

 

superiors es mouen entre el 23,48% per a la franja d’entre els 20-24 anys i el 

29,5% en la franja compresa entre els 25 i 29 anys. 

 

Població 

Catalunya 

7.364.078 

Espanyola 

Estrangera 

Total 

6.260.288 

1.103.790 

7.364.078 

85,01% 

14,99% 

Població per 

franges 

Total 

població: 

Població 

estrangera 

Percentatge 

20 – 24 anys 

25 – 29 anys 

426.750 

606.020 

108.668 

178.794 

23,48% 

29,50% 

Taula 1: Població estrangera a Catalunya. Elaboració: Facultat de Formació del 

Professorat (2010) Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2009) 

 

És obvi el canvi d’estructura social que això comporta, i es tracta d’una realitat 

que en les darreres dècades ha suscitat molts debats i no menys prejudicis. El 

que a nosaltres ens interessa aquí és en quina mesura l’educació ha 

esdevingut un instrument de cohesió social o, al contrari, en quina mesura 

aquesta població està exclosa dels diferents nivells educatius. I és que en la 

societat actual el nivell formatiu ha passat d’ésser un petita avantatge (i no en 

tots els casos) a esdevenir un requisit per a la inclusió i una necessitat per 

defugir l’exclusió social. 

 

L’accés als estudis universitaris, tot i tractant-se de nivells no obligatoris, és un 

indicador de cohesió social, sobretot per les immigracions que ja porten 

dècades establertes i segones generacions al país. Malauradament les dades 

que tenim a l’abast posen de manifest que aquesta població està poc 

representada en aquests estudis. Tal com ens indica la taula que adjuntem a 

continuació (v. taula 2) 

 

 

ALUMNAT  

Total 

Catalunya 

Proporció 

en el total 

Catalunya 

Alumnat 

estranger 

Proporció 

en 

l’etapa o 

Proporció 

en el total 

Catalunya 
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PER NIVELLS 

nivell 

Alumnat en nivells 

preuniversitaris* 

1.186.163 100,00 % 155.023 13,07% 13,07% 

Alumnat a Secundària 

Obligatòria 

271847 22,92% 47528 17,48%       4,01% 

Alumnat en nivells post 

obligatoris* 

164.855 13,90% 14.598 8,85% 1,23% 

Alumnat a Batxillerat 84135 7,09% 6222 7,40% 0,52% 

Taula 2. Ensenyaments obligatoris i post obligatoris. Elaboració: Facultat de Formació 

del Professorat (2010) Font: Educació Estadística curs 2008-20096. 

*Inclou EI, EP, ESO, Batxillerat (no el centre dels ensenyaments a distància), CFGM, CFGS 

i PQPI.  

 

L’estudi del CIDE (2005) reconeix que l’escola actual no està feta encara des 

d’un model intercultural sinó des d’un model culturalment homogeneïtzador, 

per la qual cosa la diversitat cultural és vista com un problema o un dèficit. 

Malgrat l’accés universal i el dret a accedir a l’educació, no es garanteix la 

mateixa qualitat i aprofitament per a tots els grups d’alumnes, la qual cosa pot 

portar a augmentar l’escletxa existent:  

 

“Els alumnes de baix rendiment sovint arribaven amb tot un conjunt de 

circumstàncies que posaven a prova la seva capacitat de resistència. 

Molts d’aquests alumnes comentaven que havien mantingut relacions 

conflictives a casa i que els mancaven suport socials adults. En molts 

casos abans d’emigrar havien tingut una escolarització interrompuda o 

precària. A través de la recerca es constatava que tendien a assistir a les 

escoles més disfuncionals amb menys recursos. Un cop s’instal·laven al 

país les seves notes ja començaven sent baixes i anaven empitjorant 

durant la seva estada en el seu país”. (Suárez Orozco, C. y Suárez Orozco, 

M., 2008). 

                                                           
6 http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Estadistica_0809.pdf  

Consultat a 29.01.2010 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Estadistica_0809.pdf
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En relació a això alguns estudis (Aja et al., 2000) analitzen la distribució de la 

població immigrant en centres, alertant de la inequitat que pot existir sota els 

lemes que defensen l'elecció de centre i emfasitzant la importància d’una 

bona política distributiva de la població nouvinguda. Aquesta anàlisi és 

continuada per Alegre (2005), que fa una revisió i descripció de les 

característiques de les polítiques d’acollida als centres i estudia la 

concentració de l’alumnat en centres escolar. A nivell internacional, aquest 

debat sobre sistemes de distribució de l’alumnat immigrant o pertanyent a 

minories culturals ja compta amb dècades d’estudis i experiències. Per 

exemple, Orfield (2001) fa un repàs de les tendències històriques de 

segregació, integració i posterior segregació que hi ha hagut als Estats Units. 

Amb el Civil Rights Project i les Magnet Schools, planteja una alternativa que no 

passi ni per la segregació formal o real, ni per la distribució de l’alumnat de 

minories.   

 

Èxit educatiu 

D’acord amb l’informe de la Comissió Europea per a l’Educació i la Cultura 

sobre la Qualitat de l’Educació Escolar7, l’èxit escolar és definit atenent a la 

disminució en l’índex d’abandonament, la finalització de l’educació 

secundària superior, i la participació en l’educació superior. 

És a dir, d’acord amb la definició els indicadors a utilitzar per conèixer aquest 

grau d’èxit serien: 

1. Índex d’abandonament de l’escolarització en el seu període obligatori 

(indicador invers). 

2. L’índex de finalització de l’educació secundària superior (en el nostre 

cas, el batxillerat o la formació professional de nivell superior) 

                                                           
7 European Commission, D.G. Education and Culture, European Report of the Quality of 

School Education. Sixteen quality indicators (Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2001). 
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3. L’índex de participació en l’educació superior, és a dir, accés als estudis 

universitaris. 

Aquesta definició podem completar-la atenent al que diuen també institucions 

europees sobre el fracàs escolar. Així8 l’OCDE proporciona una definició de 

fracàs escolar que inclou tres dimensions:  

- un baix assoliment o fracàs pel que fa al nivell mínim de la programació 

establerta; 

-  un recent abandonament escolar o no haver adquirit les qualificacions 

necessàries per entrar al mercat laboral; 

-  i com a conseqüència a llarg termini, la manca d’habilitats per una 

inserció laboral d’èxit al mercat de treball.  

 

En conseqüència, si el definim en el seu sentit més lax, l’èxit escolar es podria 

entendre per l’assoliment de les competències bàsiques de l’ensenyament 

obligatori, competències que permeten entrar d’una forma regular al mercat 

de treball. En un sentit més estricte, però, l’èxit escolar es definiria com 

l’assoliment, de les competències necessàries per accedir a l’ensenyament 

superior, en el nostre cas les competències requerides per superar el batxillerat. 

 

Factors d’influència en l’èxit 

Hi ha molts factors que poden influir en l'èxit escolar. De fet, hi ha diverses 

explicacions segons els autors o models que se segueixin, però, en general 

s'accepta que hi ha elements genèrics (Despesa en educació, currículum 

nacional...) i d'altres, del context (Nivell socioeconòmic de les famílies, gènere, 

rendiment previ dels alumnes, zona geogràfica,...), en els que no podem 

intervenir, mentre que sí podem fer-ho en els que depenen del centre educatiu 

i l'aula. A tall d'exemple, algunes de les causes que poden ajudar a l'èxit són 

(Murillo, 2008) : 

a) Sentit de comunitat, que implica tant l'existència de metes clares, 

conegudes i compartides per part de la comunitat escolar, com el 

treball col·legiat per part dels docents;  

                                                           
8 OECD, Overcoming Failure at School (Paris: OECD, 1998). 
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b) Clima escolar i d'aula, és a dir, bones relacions entre els membres de la 

comunitat educativa i presència d'un ambient afectiu i que fomenti el 

treball dels alumnes a classe;  

c) Altes expectatives, dels docents cap als alumnes, però també dels 

directius cap als docents i de les famílies cap al centre;  

d) Qualitat del currículum/estratègies d'ensenyança (elements relacionats 

amb les estratègies didàctiques, el reforç i la retroalimentació i l'atenció 

a la diversitat);  

e) Organització de l'aula (per una banda, l'organització de les activitats a 

l'aula i, per altre, l'organització física de la mateixa);  

f) Seguiment i avaluació dels alumnes, dels docents i del propi centre 

educatiu;  

g) Implicació de les famílies, és a dir, el seu compromís amb el centre i la 

participació a les diferents activitats. 

Per tant, les escoles hi tenen un paper rellevant per millorar l'èxit, fixant fites 

clares, mantenint altes expectatives, vetllant pel clima, atenent l'alumnat amb 

estratègies organitzatives inclusives,... En aquest sentit, entre altres resultats del 

projecte, l'informe de INCLUD-ED Consortium (2009) anomenat Actions for 

success in schools in Europe diferencia entre agrupaments "mixture" (grups 

heterogenis sense recursos complementaris), "streaming" (grups amb 

adaptacions curriculars diferents fent ús de recursos complementaris) i 

"inclusion" (grups heterogenis sense adaptacions curriculars, fent ús de recursos 

complementaris). Per aconseguit aquesta inclusió destaca la importància de 

la participació de les famílies, referint-se especialment a la formació de 

familiars i a la presa de decisions col·legiada). En una línia similar Ferrer 

(2009:57) al·ludeix a l'estudi dut a terme pel Grup Europeu sobre Equitat dels 

Sistemes Educatius (GERESE), que mostra que els alumnes manifesten ser 

partidaris d'un sistema igualitari on tots els estudiants siguin tractats de la 

mateixa manera. En la major dels països, un nombre considerable d'alumnes 

creu que haurien de rebre com a mínim més suport i atenció a l'aula. Ferrer 

(2009) recupera també l'estudi de Gorard et al. (2003) relatiu a la percepció 

dels estudiants. Aquells estudiants de sistemes educatius més segregadors 

manifesten experimentar menys equitat i conclou que la barreja d'alumnes a 
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l'escola té més importància pel que fa a la cohesió social que pel que fa a la 

millora de l'escola. 

D’altra banda, l’escola ha d’entomar les evidències de discriminació que 

pugui haver-hi procurant un clima de seguretat, respecte i aprenentatge seré 

per a tots i totes. En aquest sentit, Canimas i Carbonell (2008) parlen de com 

l'escola fa front a conflictes que es donen pel fet que hi hagi diferents cultures 

en contacte a les escoles, tot proposant tractar-los com una oportunitat per 

aprendre, millorar i conviure millor i, sobretot, prevenir-los. Potser alguna de les 

estratègies que comenten podrien emprar-se en els centres on hi hagi 

situacions de discriminacions com les que han expressat els participants de la 

nostra recerca. 

 

Competències clau 

La LOE introdueix el tema de les competències enteses com allò que un jove 

ha d’haver desenvolupat a la fi de l’escolarització obligatòria per aconseguir 

la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida 

activa d’una manera satisfactòria i adoptar una actitud d’aprenentatge 

permanent al llarg de tota la vida. Es tracta, doncs, de la capacitat de posar 

en marxa tots els recursos que té la persona (actitud, coneixements, habilitats, 

experiència,…) per afrontar una tasca (Escamilla,  2008). 

Aquest enfocament pretén una major vinculació entre els aprenentatges, de 

forma que hi hagi una formació integral que permeti aprendre a aprendre i 

persistir en l’aprenentatge al llarg de la vida (Martín i Moreno, 2007). 

La justificació dels dissenys per competències es basa en factors diversos, com 

ara: 

- La necessitat de l’adquisició d’aprenentatges estratègics: obtenció, 

selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, 

comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres. 

- Enfocament dels continguts en base a problemes socials i rellevants 

(complexos i interrelacions) i la seua aplicació en contextos propers. 

- L'educació en els valors democràtics, la sostenibilitat, les habilitats socials i el 

pensament crític. 
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L’aprenentatge de competències implica doncs, donar lloc a aprenentatges 

estratègics (que possibiliten aprendre i desenvolupar-ne d’altres); aplicar els 

coneixements (saber), habilitats (saber fer), i actituds ( saber ser i saber estar) a 

la resolució de problemes amb qualitat i eficàcia; entendre que no es tracta 

d'emmagatzemar i reproduir la informació sinó que esdevé fonamental 

ensenyar a cercar-la, seleccionar-la, organitzar-la i interpretar-la per tal de 

construir interpretacions pròpies i saber-les comunicar i que aprendre no es 

només adquirir coneixements, sinó el desenvolupament de la capacitat 

d’utilitzar-los i transferir-los a la resolució de situacions i problemes en diferents 

contextos (Monereo, 2009). 

Així doncs, la metodologia activa basada en problemes, l’aprenentatge 

cooperatiu, les simulacions, els projectes, les webquest,... poden ser estratègies 

metodològiques coherents amb el desenvolupament de competències. Però, 

a banda de la metodologia, comporta altres conseqüències, com un canvi en 

el rol i les competències del professorat, canvis institucionals (relatius als 

agrupaments, espais,...) i canvis en relació a l’obertura del centre a l’entorn 

(per exemple, amb plans d’entorn, revisant la coordinació escola - família o 

repensant la importància de les activitats complementàries). 

Com hem indicat, a banda de la Recomanació del Parlament Europeu i del 

Consell de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a 

l’aprenentatge permanent (Diari Oficial de la Unió Europea, L 394, 30.12.2006, 

10-18), les competències venen establertes a la LOE, als Decrets de Mínims 

Ministerials i als Decrets de la Generalitat, dels quals en traiem les 

competències bàsiques seleccionades al nostre context: 

 

Les competències comunicatives: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Competències artística i cultural 

Les competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital 

4. Competència matemàtica 

5. Competència d’aprendre a aprendre 

Les competències personals: 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
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Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

8. Competència social i ciutadana  

 

Encara que la implantació de la LOE és recent, com que en el treball per al 

desenvolupament competencial probablement ja es venia realitzant, 

treballant-se en el si de les diverses àrees curriculars, ens vam proposar analitzar 

en els relats i narracions audiovisuals dels estudiants, a quina d’aquestes 

competències feien més referència els informants de la recerca. 
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Metodologia 

 

Procés i procediments de recollida d’informació de la recerca 

 

El procés que es va seguir per dur a terme la recollida d’informació va ser 

complex. El conjunt de l’estudi s’inscriu en un paradigma interpretatiu i no 

pretén la generalització d’allò que mostrin els instruments de recollida 

d’informació, sinó més aviat la comprensió profunda dels elements que, al 

judici de cada individu, des d’un enfocament fenomenogràfic, el van ajudar a 

desenvolupar les seves competències clau i els factors que el van poder 

coadjuvar a assolir l’èxit escolar. Per això la metodologia va ser eminentment 

qualitativa però cal destriar tres fonts diferents de recollida d’informació: els 

relats de vida, les narracions audiovisuals i el qüestionari. 

 

Selecció d’informants 

Per a la selecció dels participants, vam cercar persones que estiguessin fent 

estudis universitaris i que haguessin fet tota o part de la seva escolaritat bàsica 

al nostre país. Això va portar a desestimar molts informants. 

A causa de l’especificitat dels criteris de selecció, cal destacar la dificultat per 

trobar estudiants amb el perfil sol·licitat i que a més, volguessin formar part de 

l’estudi. Per aquest motiu cal destacar la laboriosa i extensa dedicació per la 

cerca d’informants, així com les accions que es van portar a terme per la seva 

identificació (annex 4.2): 

- Carta a l’Oficina de Preinscripcions per a les Proves d’Accés a la 

Universitat (annex 4.1a). 

En un primer moment vam intentar un abordatge més “macro”, a partir 

de l’Oficina de Preinscripcions per a les Proves d’Accés a la Universitat. 

Aquesta oficina, per la Llei de Protecció de Dades, no ens va poder 

facilitar cap contacte i ens va lliurar només informació de caire 

estadístic. 
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- Carta a la vicerectora d’estudiants de la Universitat de Barcelona 

(annex 4.1b). 

En un primer moment, al·ludint a la protecció de dades, tampoc no ens 

van poder ajudar a identificar els possibles participants. Per aquest motiu 

vam començar altres procediments de cerca menys formalitzats. Tot i 

que finalment ens va oferir la seva ajuda per altres vies (annex 4.1c). 

- Crida a través d’associacions d’immigrants. 

Mitjançant trucades i correus electrònics vam intentar contactar amb 

algunes associacions (per exemple, la Asociación de Amigos del Pueblo 

Marroquí o l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 

(AMIC), a les que hi fossin vinculades persones amb el nostre perfil. 

- Crida a través del campus virtual de la Universitat de Barcelona (a través 

del criteri del cognom i a 337 alumnes. 

Un criteri que ens va semblar poc rigorós però que valia la pena intentar 

donada l’escassetat de persones amb qui podíem treballar, va ser lliurar 

una sol·licitud via campus virtual seleccionant aquelles persones que 

tinguessin cognoms estrangers. Som conscients del biaix que això 

comportava però com que tampoc no es volia cap representativitat 

estadística, era un camí per contactar amb algunes persones que 

poguessin tenir el perfil (al propi missatge s’explicava quin era el perfil 

que cercàvem). 

- Penjada de 80 rètols a les universitats de Barcelona (annex 4.3). 

Un altre procediment poc usual va ser l’elaboració de rètols que vam 

penjar a la Universitat de Barcelona (campus central, campus de 

Casanovas, campus de Pedralbes i campus Mundet) informant de la 

recerca i demanant col·laboradors. 

- Crida informal a partir dels contactes dels membres de l’equip. 

Degut a la manca d’estudiants tot i les actuacions de cerca de 

participants, una forma informal d’augmentar el nombre d’informants 

va ser demanar a tots els membres de l’equip de recerca que 

busquessin entre els seus estudiants de les diverses assignatures de les 

quals eren docents, alumnes amb el perfil que sol·licitàvem, així com 

que també informessin a les classes sobre aquest projecte i les 

modalitats de participació en aquest.   
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- Informació presencial a les aules de la facultat de pedagogia i de 

formació del professorat. 

A part de demanar als professors membres de l’equip que entre els seus 

alumnes cerquessin estudiants, també se’ls hi va demanar a altres 

docents de la Facultat de Pedagogia i de Formació del Professorat de 

la Universitat de Barcelona que informessin als seus estudiants sobre la 

investigació i els animessin a participar tot i no participar en el projecte 

ARAFI.  

- Correus electrònics a persones considerades clau (el cap del projecte 

“Èxit”, els directors d’escoles de centres de Ciutat Vella,...). 

Una altre de les actuacions va ser el fer de posar-nos en contactes amb 

aquelles persones que pel seu perfil professional així com lloc de treball 

vam considerar que podien ser claus en la nostra cerca d’estudiants 

participants de la recerca.  

- Carta a la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

A part de les actuacions de caire més informal, també van haver-hi 

accions més formals a partir de posar-nos en contacte amb 

departaments i secretaries de la Generalitat de Catalunya que pel seu 

caire, vam creure que ens podien ajudar en la cerca d’estudiants. 

D’aquesta manera, es va telefonar a la Secretaria d’Immigració per tal 

de demanar si ens podien facilitar els contactes d’aquelles persones 

que complissin el perfil per la recerca i tot i que ens van facilitar el seu 

correu electrònic per enviar-los la informació de la investigació on-line, 

finalment no ens van poder ajudar en el procediment de cerca 

d’estudiants. 

- Contacte amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya. 

En aquest cas es va seguir el mateix procediment que en el cas anterior 

i malauradament, es van obtenir els mateixos resultats. La raó es basava 

principalment en la protecció de dades dels estudiants.  

- Contacte amb el programa “D’aquí, d’allà”, de la Televisió de 

Catalunya. 

Durant el curs 2010- 2011, la Televisió de Catalunya ha estat realitzant un 

projecte format pel programa “D’aquí, d’allà”, en el que durant sis 
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mesos, el canal va oferir una programació especial per mostrar com són 

les principals comunitats d'immigrants que viuen a Catalunya (Marroc, 

Equador, Xina, Colòmbia, Romania i Bolívia) a partir de tot tipus d'espais 

de la cadena (documentals, cinema, magazins culturals, programes 

d'entrevistes i de debat) oferiran continguts relacionats amb aquests 

països i comunitats. Per aquest motiu, es va telefonar el programa per 

sol·licitar si ens podien posar en contacte amb alguna de les persones 

que havien aparegut en ell i que entraven dins del perfil que 

demanàvem. Tot i així, degut a un tema de protecció de dades, no es 

va poder contactar amb els participants del programa.  

Finalment, els participants han estat seleccionat en funció d’uns criteris 

específics: 

1- Edat d’arribada: els estudiants van realitzar algun curs de l’educació 

obligatòria al país d’acollida. Per tant, eren estudiants que com a 

màxim van arribar als setze anys.  

2- Nacionalitat: els estudiants provenien d’Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia, 

i/o de l’Europa no comunitària.  

3- Varietat d’universitats i estudis de procedència. 

 

Procés de recollida de dades 

L’obtenció de la informació es va a terme durant l’any 2010 mitjançant les 

aportacions dels estudiants de fills/es immigrants. Només se’ls va informar sobre 

els tres eixos (les competències claus, l’èxit escolar i l’ inclusió educativa) que 

orientarien la nostra anàlisi, deixant totalment lliure l’elaboració dels productes 

pertinents (el relat de vida i la narració audiovisual).  

Per poder dur a terme l’objectiu de conèixer quines són les competències 

claus i els factors més rellevants que els estudiants universitaris fills/es de famílies 

immigrades consideren que els han estat útils per aconseguir l’èxit educatiu ens 

vam centrar en les preguntes que en tot moment han orientat les contribucions 

dels informants. Eren les següents: 

- Quins creus que han estat els principals factors o variables que t’han ajudat a 

arribar a la universitat? 
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- Quins són els principals obstacles que t’has trobat?, com els has pogut superar? 

 

Per això, es va portar a terme un estudi a través d’una metodologia qualitativa 

basada principalment en dos instruments de recollida de la informació (el relat 

de vida i la narració audiovisual), i portats a terme per part del col·lectiu 

d’estudiants universitaris d’origen immigrant. 

Aquestes dues estratègies de recollida d’informació van estar finalment 

complementades amb l’elaboració i administració d’un qüestionari. 

 

Instruments de recollida de dades 

Relats de vida 13  Disseny i aplicació 

del qüestionari  

128 

Narracions 

audiovisuals 

4 

 

Els relats 

 

A la classificació de material biogràfic clàssica (Allport, 1942), podem trobar 

documents en primera persona, proporcionats per l’individu: autobiografies, 

diaris i anotacions, cartes, documents expressius (composicions poètiques, 

artístiques, literàries), manifestacions verbals obtingudes en entrevistes i 

declaracions espontànies o en qüestionaris i documents en tercera persona 

sobre l’individu en qüestió (històries de vida, biografies, estudi de casos). 

 

Entenem que el relat de vida no és una autobiografia, no és una historia 

completa de la vida, sinó que és una part de la historia d’una persona o un 

grup de persones. És una part de la història d’una persona o conjunt de 

persones a petició d’un investigació que marca les pautes i la finalitat. Es pot 

obtenir mitjançant una entrevista detallada o, especialment, des d’una posició 

narrativa i subjectiva, a partir de dues o tres preguntes orientadores que donen 

més marge a la persona perquè faci el seu relat escrit.  

 



25 

 

El relat de vida s’inclou dins del que anomenem “histories de vida” que podem 

trobar en forma d’autobiografia o de narració de tota o d’una part de 

l’historia de l’autor. La narració és una descripció aproximada de l’historia de 

vida des del punt de vista objectiu (incorporació de dades, fets, dates, etc.). A 

les narracions de vida cada persona explica part de la seva experiència 

viscuda a través d’una descripció en forma narrativa. A més, tracta de mostrar 

o descriure les experiències a través del filtre del investigador/a i en funció de 

la finalitat per la qual es demana la realització de l’escrit (en aquest cas, 

recordem que ha estat per captar els factors d’èxit i les competències Claus 

per arribar a l’ universitat). Per tant, amb els relats de vida es van obtenir 

informacions i descripcions de cada autor, que una vegada analitzades van 

ajudar a tenir una visió de conjunt que va facilitar la comprensió del 

desenvolupament individual de cada persona.  

 

Es van trobar varies referències a les histories de vida i a segments d’història de 

Vida. Per exemple, hi ha una definició d’història de vida escrita per Pujades 

(2002) que es centra en la definició epistemològica i en la superació del 

positivisme i la defineix com un relat autobiogràfic obtingut per l’investigador 

mitjançant entrevistes successives en les que l’objectiu és mostrar el testimoni 

subjectiu d’una persona gràcies a la que es recullen tant fets com els avenços 

del que aquesta persona diu que fa de la seva pròpia existència. Per tant, la 

figura de l’investigador és només un inductor de la narració, el seu transcripció 

i també l’encarregat de retocar diversos aspectes.  

 

Autors com Cary (1999) presenten la historia de vida com aquell petit instant e 

la historia de vida de la que s’investiga del participant. Per tant, l’autor 

assegura que la historia no és tot sinó el tros que nosaltres prenem com a 

investigadors. A més, assegura que prendre aquest gir epistemològic porta cap 

a una ontologia realista del que podria estar contextualitzat fins el naixement 

d’alguna cosa més certa i real. Existeix una gran complexitat sobre el que és la 

historia de vida, per exemple, un dels seus límits apareix quan es 

descontextualitza i quan s’abusa.  
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Optem, en aquest cas, seguint Bertaux (1981, 1993, 2005) pels relats de vida. Els 

relats, que estan inclosos dins de l’etnosociologia, ja han estat molt utilitzats en 

temes relacionats amb la immigració. Els orígens dels relats de vida es troben 

en una fonamentació filosòfica- epistemològica.  El punt de partida d’aquestes 

investigacions es troba en el món de la sociologia i l’antropologia, i es 

desenvolupa i l’adoptem, com altres paradigmes, a l’educació. Així com la 

fase anterior eren histories de vida no centrades en qüestions educatives , ara 

aquestes s’utilitzen sobretot (en el món de l’educació), per temes com la 

formació del professorat (Goodson, 2003, i Bolívar, 1999), i inclús temes 

curriculars o de pràctiques. Durant el post modernisme, la desaparició de les 

grans referències fa que el subjectivisme, el subjecte i la persona, passi a primer 

terme.  

Fent referència a aquest enfocament més educatiu, els autors Fernández, 

Bolívar i Domingo (1998), centren l’ús del relat en el professorat. El seu llibre està 

pensat per l’anàlisi de diaris de professors, de pràctiques de professors, de 

formació de professors, etc. Segons Focault és una tècnica de saber i poder i 

segons Gadamer és una experiència significativa de la vida diària. A més a 

més, Hernández, Sancho i Ribas (2011 van fer un estudi de recollida d’històries 

de vida de docents.  

D’altra banda, autors com Catani i Bertaux, citen relats de pràctiques limitades 

en el temps, seqüències biogràfiques, relats biogràfics, mini històries de vida i 

històries de vida social com estratègies per a la recerca. Hi ha varis formats dins 

de l’amplia visió dels relat de vida en funció de la seva finalitat.  

 

En el mateix article de Cary, s’assegura que la historia de vida podria ser una 

redempció del que estan fent les Ciències Socials respecte tot el que es va 

deixar fora durant l’època positivista, per tant, és post- positivista. Es tracta de 

posar èmfasi a aquelles veus que no parlaven i no pertanyien a la Lliga 

Acadèmica, i ara estan començant a veure’s: els professors, els alumnes, etc. 

Per tant, estaríem parlant d’un enfocament d’una investigació més educativa. 

En definitiva, es tracta de que els professors adquireixin un major valor davant 

de la tendència tècnica, curricular i burocràtica que a voltes ha caracteritzat 

el funcionament del sistema educatiu (Goodson, 2003).  
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Recollida de dades 

La informació recollida dels relats de vida (annex 2.1) va ser anònima, i per 

tant, es va garantir confidencialitat en el tractament de les dades. Les 

condicions que se’ls va demanar als participants, tant amb el guió (annex 1.1) 

com el dia de la reunió (annex 4.1d) van ser que l’extensió de l’escrit fos 

absolutament lliure i només es va fixar amb ells una data de lliurament.  

Finalment es van obtenir 16 relats de vida dels quals tres van ser finalment 

desestimats per no complir els dos criteris fonamentals referits a l’edat 

d’arribada i a la nacionalitat, per tant, hi ha hagut 13 escrits a analitzar. Els 

documents tenien una mitjana de tres pàgines (un d’ells incloïa fotografies 

familiars i del país d’origen de l’autor), i dels 13 seleccionats 4 estaven 

redactats en llengua castellana i la resta en llengua catalana.  

 

 

 

Cognom Nom Origen 

Origen 

patern 

Origen 

matern Estudis 

A. A., K.  K. Marroc Marroc Marroc Infermeria 

S. S., K. K. Brasil Brasil Brasil Pedagogia 

O., O. O. 

Espanya Nigèria Filipines Administració i Direcció 

d'Empreses 

D. L., H. H. Marroc Marroc Marroc Educació Infantil 

H., L. L. Marroc Marroc Marroc Educació Social 

K. Y., M. M. Espanya Marroc Marroc Psicologia 

A. B., M. M. El Magrib El Magrib Magrib Màster de Intervencions 

socials i educatives 

N. V., T. T. Espanyola Vietnamita Vietnamita Criminologia 

H., S. S. Marroc Marroc Marroc Estudis anglesos 

G. D., N N. 

Espanyola Mèxic Espanyola Postgrau en Educació 

Emocional 

V. A., A. A.  Romania Romania  Romania Sociologia 

http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=151522&course=9391


28 

 

A., E. E. Uruguai Uruguai Uruguai Ciències Polítiques 

P. W., A.  A.  Argentina  Catalunya  Argentina Psicologia 

 

Com podem observar, la gran majoria de participants prové de l’Àfrica (46%), 

un 23% dels participants són de països Llatinoamericans, un dels participants 

prové d’Àsia, un altre de l’est d’Europa. 

 

Les narracions audiovisuals 

 

Entenem per narració audiovisual una de les tècniques per descriure la vida o 

les experiències d’una persona sense necessitat de que s’hagi de recórrer a la 

paraula escrita (Noyes, 2004). Pot estar formada per imatges de la persona 

explicant aspectes de la seva vida, mostrant el seu entorn quotidià, fotografies, 

documents de so i/o altres materials. Per regla general, les auto narracions 

audiovisuals són creades, registrades i editades per la mateixa persona.  

 

Recollida de dades 

Així doncs, el següent instrument de recollida de la informació va ser la 

narració audiovisual, que malgrat no poder ser anònima es va analitzar 

garantint la confidencialitat. Per a realitzar aquest producte se’ls va oferir als 

estudiants una formació gratuïta de vint hores a partir d’un Taller en 

Audiovisual amb un programa que incloïa principalment el llenguatge 

audiovisual, l’edició del vídeo digital, l’edició no lineal i l’optimització de vídeo 

digital. Per això se’ls hi va deixar als participants una càmera de vídeo per a 

que desenvolupessin el seu projecte de forma autònoma. A més, disposaven 

d’un tutor/a on-line per a les consultes pertinents lligat a un vídeo bloc (vlog) 

ad hoc privat (annex 2.2).   

 

En primer lloc, vam preparar un guió per a presentar als participants amb les 

idees principals sobre el projecte, l’objectiu, les modalitats de participació i les 
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dates de formació (per a la narració audiovisual) i de lliurament del producte, 

juntament amb una informació teòrica sobre els relats escrits i les narracions 

audiovisuals i els tres eixos en els quals ens centraríem: competències clau, èxit 

escolar i inclusió educativa (annex 1.1). 

 

Durant la formació, se’ls parlava primerament del projecte, de què era i quin 

objectiu tenia. Un apartat que es va comentar van ser els eixos en el quals ens 

centraríem. Vam deixar molt clar que la narració audiovisual era totalment 

lliure i que no els hi marcaríem cap pauta, però que ens fixaríem en tres eixos 

en concret (competències clau, èxit escolar i inclusió social) perquè era del 

que tractava el nostre estudi. Per ajudar-los a entendre els tres eixos vam 

plantejar un llistat de preguntes per a cadascun d’ells. Tot seguit se’ls explicava 

en què consistia la narració audiovisual i vam considerar oportú presentar-los 

diferents exemples de narracions audiovisuals ja fetes, per a que tinguessin una 

idea de la gran varietat de modalitats i possibilitats que tenien. Per acabar, es 

posaven a treballar amb l’ajuda del tutor en el seu propi producte, des del 

disseny fins a la producció final. 

 

Cal destacar que finalment va resultar un procés amb un rendiment reduït 

perquè vam obtenir pocs productes. Es van dur a terme dues fases de 

formació per a l’obtenció de narracions audiovisuals. La primera formació es 

va dur a terme a finals de l’any 2010. Les persones que vam aconseguir van ser 

un total de sis, però a falta d’una setmana per a l’inici es van donar de baixa 

tres persones. Els motius versaven des de la incompatibilitat d’horaris amb la 

formació a causa d’una nova feina fins a la falta de temps per a dur-lo a 

terme. Finalment, i amb tres persones fent la formació, un dels participants no 

va arribar a entregar el producte a causa de la falta de temps . 

La segona formació es va dur a terme durant el mes d’abril i contava amb un 

total de quatre persones apuntades, de les quals una no va arribar a fer la 

formació per incompatibilitat d’horaris. Dels tres que si la van arribar a fer, 
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només dos van arribar a entregar el producte final. L’últim participant no el va 

poder entregar per falta de temps. 

Amb tot això, finalment, es van obtenir 4 narracions audiovisuals. 

 

Esquema primera formació 

  

Esquema segona formació 

 

A més a més, també es van dur a terme entrevistes a alguns dels participants 

en les narracions per tal de poder aclarir i ampliar algunes temàtiques que 

consideràvem rellevants. 

 

Cognom Nom Origen 

Origen 

patern 

Origen 

matern Estudis 

M. H. S. Colòmbia Colòmbia Colòmbia Comunicació Audiovisual 

P. B. K. França Argentina Argentina Pedagogia 

B. A. Marroc Marroc Marroc Estudis àrabs i hebreus 

V. M. Equador Equador Equador Relacions laborals 

 

En el cas de les narracions, podem veure que tres dels participants provenen 

de països Llatinoamericans, mentre que només un d’ells prové de l’Àfrica. 
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En tots dos casos, tant el relat com la narració audiovisual, l’estudi que 

proposàvem era una autoavaluació demorada i, per tant, més madura i 

conscient. No demanàvem sobre les competències clau en el mateix moment 

de l’educació primària o secundària sinó un cop els i les estudiants ja han 

superat aquestes etapes i, amb la perspectiva del temps, valoren els factors i 

competències més determinants segons la seva opinió i des de la seva cultura 

d’origen. 

 

En definitiva, es tractava de veure com ha estat la vida en general i 

acadèmica en particular de les persones que han arribat a la universitat a 

partir de 2006 (podem escollir alumnat des de primer de grau fins a quart curs 

de llicenciatura). De les seves vivències i de la seva pròpia vinculació amb 

factors bàsics i competències clau per a l’èxit educatiu, quin aprenentatge en 

traiem? Com podem donar a conèixer i, si s’escau, extrapolar aquests factors a 

la comunitat de procedència (especialment a través dels documents 

audiovisuals) per tal de crear expectatives positives sobre l’èxit escolar? Com 

donar a conèixer les diferències de competències, tal vegada lligades al llegat 

migratori de cadascú, a tota la comunitat educativa per tal d’acceptar la 

diversitat i considerar-la una font d’enriquiment per a tots plegats? 

 

Els qüestionaris 

 

Finalment, i en part per les dificultats aparegudes en la cerca i selecció de 

participants pel projecte, es va decidir afegir un tercer element de recollida de 

la informació: el qüestionari (annex 1.2), que primer va ser validat gràcies a sis 

voluntaris estudiants fills/es de famílies immigrades que ja havien participat 

amb els relats escrits (annex 1.3). El qüestionari va ser aplicat a una mostra 

d’estudiants que el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística va vehicular, 

sense que nosaltres tinguéssim accés en cap moment a les dades personals. 

Concretament es va enviar a 1172 estudiants de primer i segon cicle, i a 1300 

de graus, tenint en compte el criteri de la nacionalitat del estudiant com a 
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referència. És a dir, va ser enviat a un total de 2472 estudiants i d’aquest 

enviament massiu van respondre 381, les respostes dels quals eren totalment 

anònimes. 

Les preguntes del qüestionari anaven lligades al voltant, fonamentalment, de 

les unitats de significat que s’havien detectat a través del relat de vida i 

confirmat amb la categorització de la narració audiovisual, i estava format per 

una pregunta introductòria que recollia l’ informació general sobre l’estudiant 

(nacionalitat, nacionalitat dels pares, edat d’arribada al país d’acollida, etc.), 

quatre preguntes de resposta tancada que feien referència als factors claus 

per arribar a la universitat, a les dificultats i als elements afavoridors, i a les 

competències, i donava l’oportunitat d’afegir consideracions o opinions. A 

més, el qüestionari informava sobre les modalitats de participació (el relat de 

vida i la narració audiovisual), en cas de que algun dels estudiants mostrés 

interès en participar a l’ investigació d’una manera més activa.  

A continuació es mostren les preguntes resumides del qüestionari (annex 1.4): 

 

Lloc de naixement: 

País de naixement del pare: 

País de naixement de la mare: 

Edat al venir a Espanya (en cas d’haver nascut a un país estranger): 

Estudis que estàs cursant actualment: 

1. Quins creus que han estat els principals factors o variables que t’han ajudat a arribar 

a la universitat?  

2. Quins són els principals obstacles que t’has trobat alhora d’arribar a la universitat? 

3. Quin d’aquests elements relatius a l’ÈXIT ESCOLAR creus que t’ha influït per arribar a 

la universitat?  

4. Quina d’aquestes competències creus que t’han estat útils per arribar a la 

universitat? 

Altres consideracions o comentaris que vulguis afegir: 
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Respecte la forma d’administrar el qüestionari, es va utilitzar una de les 

aplicacions del Google. Aquesta permetia una elaboració senzilla de la prova, 

garantia l’anonimat d’aquests participants i afavoria el processament de les 

dades (en oferir els resultats en un document.xls). Un cop preparat i enviat a 

l’oficina de la Vicerectora, es van establir 15 dies de marge per tal que els 

estudiants que havien rebut el qüestionari el poguessin contestar i un cop 

finalitzat aquest període es va procedir a l’anàlisi de les respostes. 

 

L’anàlisi de les dades de la recerca 

Relats de vida 

 

L’anàlisi dels documents es va realitzar seguint un procés inductiu. A partir de la 

lectura de tots els relats de vida per part dels sis membres del grup 

d’investigació, s’identificaven les unitats de significat que es consideraven 

rellevants, primer separadament per, finalment, arribar a un llistat únic d’unitats 

de significat que van aconseguir agrupar-se en 10 categories. Amb aquest 

llistat definitiu es van tornar a categoritzar tots els relats.  

Aquesta categorització, a banda que permetia quantificar l’aparició de les 

unitats de significat, com s’explicarà més endavant, permetia organitzar 
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categoria a categoria i unitat a unitat el seguit de fragments que hem 

considerat que fan referència a aquest eix. Això es troba al document 

anomenat “Codes with quotations” que hem posat íntegrament a l’annex 3.5. 

 

L’ aplicació de les unitats de significat emergents (annex 3.1) es va fer a través 

del programa Atlas.ti el qual va permetre relacionar les unitats de significat 

amb aquelles parts dels relats de vida que feien referència a aquestes per 

obtenir la següent informació: quantes vegades sortia cada unitat de significat 

en el global dels relats de vida així com a quants relats de vida estava present. 

Aquests dos elements ens permetien calibrar la importància de cada unitat i, 

en definitiva, de cadascuna de les categories en les què es trobaven 

agrupades. 

El llistat de les unitats de significat (annex 3.2 i annex 3.3) que es va extreure de 

la informació obtinguda a través dels relats de vida és, de forma resumida: 

Capacitat de comunicar-se 

Comunicació en llengües estrangeres 

Competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia 

Competència digital 

Aprendre a aprendre 

Competències socials i cíviques (ser sociable) 

Sentit de la iniciativa i autonomia.  

Consciència i expressió cultural 

Competències emocionals: 

Autoexigència intrínseca 

Alta autoexigència degut a l’esforç de les famílies 

Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat en un mateix. Autoimatge positiva. 

Cultura de l’esforç i responsabilitat 

El gènere com element dificultant 

Pressió per gènere 

 

Sentiments relacionats amb l’èxit 

Fet de sentir-se arrelat 

Auto percepció positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, etc.)  

Auto percepció de no ser diferent 

 Ser el primer universitari de la família 

Expectatives de futur: anar a la universitat 

Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats” 

 Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat 

“Guanyar-se el respecte” dels altres a través de l’èxit escolar 

 Valoració de la pròpia cultura 

 

Les diferència de percepcions segons els nivells d’educació 

Les percepcions de l’escolaritat a la llar d’infants 

Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Primària: 

Records d’inclusió infantil 

Records d’exclusió infantil 

Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundària: inseguretat envers el futur 

 

L’experiència universitària 

Les percepcions de l’escolaritat a la Universitat 

La desconeixença de l’entorn universitari. 
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La diferència entre accedir-hi i mantenir-se: dificultats per no abandonar. 

Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un treball. 

Els objectius d’arribar a la universitat 

Elements afavoridors relatius a la família 

Expectatives de la família. 

Accions de la família per a donar suport de l’educació dels fills/es: fer els deures, assistir a 

reunions, animar els estudis, insistir en que siguin responsables... 

Valoració positiva que atorga la família a l’ importància de l’educació. Creença en el valor de 

l’educació com a mecanisme de promoció social 

Els estudis previs dels pares com a element afavoridor de l’estimulació dels estudis 

Una figura familiar cabdal: la mare 

Una figura familiar cabdal: els germans 

Una figura “familiar” cabdal: la parella 

 

Elements afavoridors relatius al procés d’immigració 

Expectatives abans de la immigració 

Conseqüències i efectes positius de tenir família extensa en el país de destinació 

 Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ barri (i no anar a un context on ja hi ha molta 

població immigrant) 

Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure a altres cultures com un enriquiment 

Manteniment de la identitat cultural: aprendre sense desaprendre 

Elements obstaculitzants relatius a la família 

Els recursos econòmics limitats 

La religió familiar 

El paper de l’estudiant dintre de l’estructura familiar i les seves responsabilitats. 

 

Elements obstaculitzants relatius al procés d’immigració 

Primer xoc cultural: diferències d’hàbits 

Percepció de les diferències derivades de situacions de discriminació 

 

Elements obstaculitzants relatius a la vivenda 

Dificultats derivades de la situació domèstica (vivenda compartida, poc espai,...) 

Situació de la vivenda familiar i haver de desplaçar-se. 

Diferència entre entorn urbà o rural 

L’impacte positiu d’un bon procés d’adaptació 

Importància del coneixement previ d’algunes persones 

Existència d’altres estudiants nouvinguts en el mateix centre 

Superar la por al canvi d’etapa educativa, al nou centre 

Superar el desconeixement dels espais i les persones, desorientació 

 

Els subjectes del centre escolar: professorat 

Les altes expectatives del professorat 

Les característiques del bon professor 

Accions del professorat:  

El reforç positiu per part del professorat per augmentar els aprenentatges acadèmics 

La intervenció del professorat més enllà de l’àmbit acadèmic, incorporant una “preocupació 

personal” 

L’interès per conèixer la cultura del nouvingut. 

 

Els subjectes del centre escolar: l’equip directiu 

 

Solucions organitzatives de l’escola 

L’aula d’ acollida 

Les metodologies inclusives (treball cooperatiu, aprenentatge globalitzat,...) 

Les classes de reforç 

Els agrupaments heterogenis 

Ajuda del context del poble, de les persones autòctones del barri o municipi. 

Ajuda dels veïns nouvinguts  

Ajuda dels veïns autòctons però que en una època van ser immigrants dins l’estat espanyol 

Suport de l’entorn del país d’origen: necessitat de demostració 

Suport dels amics 

Ajuda acadèmica 

Ajuda econòmica 
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Acompanyament, tutela,... 

Beques: ajudes econòmiques del sistema. 

Figura de l’assistent social per a la sensibilització i integració de les famílies 

 

Les unitats emergents eren relatives als tres eixos d’anàlisi i es dividien en deu 

temes/categories principals: 

1. LES COMPETÈNCIES COM EIXOS CLAUS PER A LA SEVA PROGRESSIÓ. 

2. ELEMENTS I ACCIONS PERSONALS QUE PODEN INFLUIR EN L’ÈXIT (gènere com element 

dificultant; sentiments relacionats amb l’èxit; la diferència de percepcions segons els nivells 

d’educació; i l’experiència universitària). 

3. ELS ELEMENTS AFAVORIDORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL (elements afavoridors relatius a la 

família; i elements afavoridors relatius al procés d’immigració). 

4. ELS ELEMENTS DIFICULTADORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL (elements obstaculitzants relatius a 

la família; elements obstaculitzants relatius al procés d’immigració; i elements obstaculitzants 

relatius a la vivenda).  

5. L’ESCOLA COM ELEMENT CABDAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR (l’impacte positiu d’un bon 

procés d’adaptació; els subjectes del centre escolar: professorat; els subjectes del centre 

escolar: l’equip directiu; i solucions organitzatives de l’escola).  

6. ELS ENTORNS D’EDUCACIÓ NOFORMAL COM COMPLEMENTARIS PER L’ÈXIT EDUCATIU: el 

joc al carrer 

7. L’ ENTORN PER L’ÈXIT EDUCATIU (ajuda del context del poble, de les persones autòctones 

del barri o municipi; ajuda dels alumnes nouvinguts; i ajuda dels veïns autòctons però que en una 

època van ser immigrants de l’estat espanyol). 

8. ALTRES ELEMENTS AFAVORIDORS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL (beques: ajudes 

econòmiques del sistema; figura de l’assistent social per a la sensibilització i integració de les 

famílies).  

9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL. 

10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català. 

 

A partir d’aquí, la feina realitzada de categorització va servir pel buidatge 

d’altres documents d’informació (les narracions audiovisuals), i per l’elaboració 

de nous instruments de recollida d’informació (el qüestionari).  

 

Narracions audiovisuals 

 

Pel que fa a l’anàlisi de la narració audiovisual, va ser dut a terme per part dels 

membres de l’equip de recerca que pertanyen al LMI (Laboratori de Mitjans 

Interactius). 

El procediment d’anàlisi va ser molt semblant al dels relats escrits, però donat el 

seu caràcter audiovisual (per una part l’àudio i per l’altra la imatge), hem 

pogut fer dos tipus d’anàlisi principals: l’anàlisi tècnica i l’anàlisi del contingut. 
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Primerament, es va fer l’anàlisi tècnica de les narracions. Aquesta consistia a 

fer un seguiment cronològic del producte de cada participant segons les 

diferents temàtiques que anaven sorgint al llarg de cadascuna de les seves 

narracions, i tenint en compte els segons o minuts que durava cada tema. 

Vam incidir molt en la duració de cadascun dels temes i les causes de la seva 

aparició. En aquesta anàlisi també es van tenir en compte aspectes com el 

tipus de música (el seu ritme i la seva tonalitat), les imatges (mida, color i 

forma), l’enquadrament,... S’ha de tenir en compte que no tots els participants 

van portar a terme el mateix tipus de narració, de manera que no es podia 

realitzar una comparació entre elles perquè no tots han utilitzat els mateixos 

elements. On un dels participants va posar una música de fons, l’altre va posar 

la seva veu en off o es podien haver gravat a ells mateixos parlant o als seus 

familiars. 

Paral·lelament a aquesta anàlisi, i amb el llistat d’unitats de significat 

emergents amb l’Atlas.ti dels relats escrits, es va fer una contrastació amb els 

resultats que anàvem obtenint de les narracions (annex 2.2), identificant les 

unitats de significat que eren comuns als relats escrits i a les narracions 

audiovisuals i quins apareixien de nous a les narracions. Finalment, amb les 

últimes incorporacions de relats escrits, es va dur a terme el llistat d’unitats de 

significat definitiu (annex 3.2). 

 

Per acabar, i com un afegit al fet de que amb l’anàlisi de les narracions vam 

veure que hi havia alguna informació que calia aprofundir, vam sol·licitar a 

alguns dels participants una entrevista personal, on ens vam centrar en aquells 

temes que ens eren més interessants i rellevants. 

 

Qüestionaris 

 

Com hem indicat, el procés de recollida de dades dels qüestionaris es va 

realitzar mitjançant l’aplicatiu de Google i ha recollit informació entorn 5 

interrogants principals: 
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1. Quins creus que han estat els principals factors o variables que t’han ajudat a arribar 

a la universitat?  

2. Quins són els principals obstacles que t’has trobat alhora d’arribar a la universitat? 

3. Quin d’aquests elements relatius a l’ÈXIT ESCOLAR creus que t’ha influït per arribar a 

la universitat?  

4. Quina d’aquestes competències creus que t’han estat útils per arribar a la 

universitat? 

 

A partir de les 381 respostes que van arribar, es va fer una selecció dels 

qüestionaris que interessaven per a la investigació, atenent a: 

 Criteri 1: Edat d’arribada. Tots aquells estudiants que van arribar a 

Espanya amb més de divuit anys no es van tenir en compte ja que van 

arribar al país d’acollida per a realitzar els estudis secundaris i no 

l’Educació Primària. 

o 137 respostes eliminades 

o 244 respostes útils per a l’ investigació 

 Criteri 2: Nacionalitat. Selecció dels qüestionaris dels estudiants 

fills/es d’immigrants d’Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia, i aquells de la Unió 

Europea que pertanyien a països de l’antiga Unió Soviètica.  

o 34 respostes eliminades 

o 204 respostes útils per a l’ investigació (al mateix temps es 

van eliminar altres respostes al veure a través dels comentaris dels 

estudiants que aquests no encaixaven dins del perfil sol·licitat).  

 Criteri 3: Edat d’arribada II. Finalment es va disminuir el criteri 

d’edat d’arribada al país d’origen i per tant, aquells estudiants de més 

de quinze anys van quedar desestimats per a l' investigació perquè 

consideràvem que no havien realitzat l’educació obligatòria a Espanya. 

o 76 respostes eliminades 

o 128 respostes útils per a l’ investigació.  

Per tant, per l’anàlisi de l’ informació del macro qüestionari i per a l’elaboració 

de les conclusions sobre aquest es van tenir en compte 128 respostes dels 

estudiants fills/es d’immigrants.  
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El procés de treball de l’equip de recerca 

 

L'equip de recerca va estar integrat per persones amb diversos perfils. Això va 

permetre, d'una banda, disposar d'un marc teòric ric i actualitzat des de les 

tres perspectives d'anàlisi i, d'altra banda, diversificar les tasques i treballar per 

subgrups, de forma que la feina fos més operativa. 

L’equip es va reunir de forma plenària en set ocasions, aixecant acta dels 

acords i evolucions del treball en cadascuna d’aquestes sessions, que han 

estat concretament:  

- 23 de març de 2010 

- 30 d’abril de 2010 

- 11 de juny de 2010 

- 22 de desembre de 2010 

- 17 de febrer de 2011 

- 10 de març de 2011 

- 5 d’abril de 2011 

 

Sense la implicació de tots els membres del grup, el treball hagués estat 

inviable. Han tingut un paper especialment destacat les dues persones que 

van col·laborar en el projecte al llarg del mateix i intensivament en el moment 

final, la Maite Fernández i la Núria García. Sense aquestes dues persones la 

logística del projecte (cerca, contacte i seguiment dels participants, gestió 

documental, gestió econòmica; creació d'un espai Dropbox per compartir 

materials, gestió bibliogràfica en Refworks, etc) i el desenvolupament 

acadèmic del mateix hauria estat molt difícil. 
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Resultats 

 

Resultats per a cada procediment de recollida de dades 

Resultats dels relats de vida 

 

Tal i com s’ha donat a conèixer a l’aparat de “metodologia”, finalment s’han 

analitzat 13 relats de vida on els estudiants provenien (o els seus pares), dels 

següents països d’origen: Brasil, Colòmbia, Filipines, Marroc, Mèxic, Nigèria i 

Vietnam. I que estaven cursant o acabaven de cursar els següents estudis: 

Infermeria, Pedagogia, Administració i Direcció d’Empreses, Comunicació 

Audiovisual, Educació Infantil, Educació Social, Psicologia, Criminologia i Estudis 

Anglesos. I eren de les següents universitats: Universitat Pompeu Fabra (1), 

Universitat de Barcelona (11), i Universitat Rovira i Virgili (1). 

 

Tal i com explicàvem anteriorment (concretament a l’apartat d’anàlisi dels 

relats de vida), gràcies a l’anàlisi d’aquests amb l’ajuda del programa Atlas.ti 

es van obtenir dos documents i evidències de resultats molt importants. D’una 

banda, la taula de freqüència, és a dir, la informació sobre quantes vegades 

sortir cada unitat de significat (enllaçada a una categoria de les deu 

esmentades a l’apartat d’anàlisi dels resultats), a cada relat. D’aquesta 

manera, tal i com podeu observar a continuació, a l’esquerra de la taula 

apareixen les unitats de significat i a dalt el número de cada relat (tretze en 

total), i es pot observar quantes vegades ha sortit cada una d’aquestes en 

cada relat així com el total de vegades que han sortit les unitats emergents en 

tots els relats (annex 3.4): 

 

 

CODES                   1   2   3   4   5  6   7   8   9  10  11  12  13 Totals 

------------------------------------------------------------------------------- 

1. LES COMPETÈNCIES     
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1.1. Capacitat de co     0   2   0   3   0  0   2   0   2   1   1   0   0  11 

1.2. Comunicació en     2   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   1   6 

1.3. Competència mat   1   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   5 

1.4. Competència dig    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

1.5. Aprendre a apre     0   0   0   1   3   0   0   1   0   0   0   0   0   5 

1.6. Competències so     0   0   3   2   2   1   0   1   0   1   2   1   0  13 

1.7. Sentit de la in     0   4   0   0   2   1   0   1   1   0   1   0   0  10 

1.8. Consciència i e     0   0   0   1   2   0   0   1   0   0   0   0   0   4 

1.9. Competències em    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

1.9.1. Autoexigència     1   1   0   1   1   1   0   1   0   0   0   0   0   6 

1.9.2. Alta autoexig     3   0   1   1   0   0   0   0   0   0   3   1   0   9 

1.9.3. Auto eficàcia     1   1   0   0   1   0   0   0   2   0   0   2   0   7 

1.9.4. Cultura de l’     1   4   2   1   1   3   0   0   0   1   3   2   0  18 

2. ELEMENTS I ACCION     

2.1. El gènere com e     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

2.1.1. Pressió per g     1   3   3   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0  10 

2.2. Sentiments rela     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

2.2.1. Fet de sentir     0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1 

2.2.2. Autopercepció     1   1   0   1   2   0   2   0   0   1   1   2   0  11 

2.2.3. Auto percepci     1   1   2   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   8 

2.2.4. Ser el primer     1   0   0   0   1   1   0   0   0   1   1   0   0   5 

2.2.5. Expectatives      1   0   1   2   2   0   0   0   1   1   5   1   0  14 

2.2.6. Capacitat d’a     0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   3 

2.2.7. Ganes d’apren     1   4   0   1   1   0   3   0   0   1   0   0   0  11 

2.2.8. “Guanyar-se e     1   2   0   0   1   0   1   1   0   0   2   0   0   8 

2.2.9. Valoració de      0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

2.3. Les diferència      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

2.3.1. Les percepcio     1   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   4 

2.3.2. Les percepcio     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

2.3.2.1. Records d’i     1   1   1   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   6 

2.3.2.2. Records d’e    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1 

2.3.3. Les percepcio     1   0   1   1   1   2   0   0   1   1   1   0   1  10 

2.4. L’experiència u     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

2.4.1. Les percepcio     0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

2.4.2. La desconeixe     0   0   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3 

2.4.3. La diferència     0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

2.4.4. Haver de comp     0   0   2   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   5 

2.4.5. Els objectius     1   1   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   5 
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3. ELS ELEMENTS AFAV      

3.1. Elements afavor     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

3.1.1. Expectatives      1   3   1   0   3   1   0   0   0   1   2   3   0  15 

3.1.2. Accions de la     2   0   0   1   3   2   0   1   0   0   2   0   0  11 

3.1.3. Valoració pos     2   0   0   1   1   1   2   0   1   2   4   2   0  16 

3.1.4. Els estudis p     1   0   0   0   1   0   1   0   0   3   0   0   0   6 

3.1.5. Una figura fa     0   0   0   3   1   0   0   2   1   0   0   0   0   7 

3.1.6. Una figura fa     0   0   3   2   2   1   0   0   0   0   1   0   0   9 

3.1.7. Una figura “f     0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

3.2. Elements afavor     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

3.2.1. Expectatives      0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

3.2.2. Conseqüències     0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

3.2.3. Ser els prime     0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3 

3.2.4. Entendre (tot     0   0   1   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   4 

3.2.5. Manteniment d     0   0   0   2   1   0   0   1   0   0   0   0   0   4 

4. ELS ELEMENTS DIFI    

4.1. Elements obstac     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

4.1.1. Les poques ex     0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 

4.1.2. Els recursos      1   0   1   0   3   0   1   1   2   2   0   0   0  11 

4.1.3. La religió fa     0   2   2   0   0   5   0   0   0   1   0   0   0  10 

4.1.4. El paper de l     0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2 

4.2. Elements obstac     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

4.2.1. Primer xoc cu     0   2   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   5 

4.2.2. Percepció de      1   1   2   3   1   0   0   0   0   2   2   0   0  12 

4.3. Elements obstac     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

4.3.1. Dificultats d     0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2 

4.3.2. Situació de l     0   2   0   0   1   1   0   1   0   0   0   0   0   5 

4.3.3. Diferència en     0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   3 

5. L’ESCOLA COM ELEM    

5.1. L’impacte posit     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

5.1.1. Importància d     1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

5.1.2. Existència d’     0   0   0   0   1   1   1   0   0   1   0   0   0   4 

5.1.3. Superar la po     0   2   1   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6 

5.1.4. Superar el de     0   2   1   5   0   0   0   0   0   2   3   1   0  14 

5.2. Els subjectes d    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

5.2.1. Les altes exp     2   1   0   1   2   0   0   0   1   0   4   4   0  15 

5.2.2. Les caracterí     3   4   1   1   7   0   1   1   5   3   6   2   0  34 

5.2.3. Accions del p     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
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5.2.3.1. El reforç p    1   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   5 

5.2.3.2. La interven     1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   6 

5.2.3.3. L’interès p     0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

5.3. Els subjectes d     0   2   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   5 

5.4. Solucions organ     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

5.4.1. L’aula d’ aco    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   9   5   0  15 

5.4.2. Les metodolog     2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

5.4.3. Les classes d     1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4 

5.4.4. Els agrupamen     1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   4 

6. ELS ENTORNS D’EDU    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

7. L’ ENTORN PER L’È      

7.1. Ajuda del conte     0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2 

7.2. Ajuda dels veïn     1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

7.3. Ajuda dels veïn     0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 

7.4. Suport de l’ent     0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2 

7.5. Suport dels ami     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

7.5.1. Ajuda acadèmi     0   2   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5 

7.5.2. Ajuda econòmi     0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3 

7.5.3. Acompanyament    0   4   0   1   0   2   0   1   0   0   1   0   0   9 

8. ALTRES ELEMENTS A     

8.1. Beques: ajudes     2   0   0   0   3   0   3   0   0   1   0   1   0  10 

8.2. Figura de l’ass     0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

9. ALTRES ELEMENTS O     0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   8   3   3  19 

10. LA LLENGUA COM E    4   2   0   2   0   0   1   1   3   4  14   4   1  36 

------------------------------------------------------------------------------- 

Totals                                    47  75  40  49  66  32  25  18  28  38  84  37   6 545 

 

D’altra banda, un altre document de resultats obtingut a través del programa 

utilitzat pel buidatge dels relats de vida ha estat l’anàlisi numèrica (annex 3.6) 

de cada unitat de significat. És a dir, si en el cas anterior analitzàvem quantes 

vegades sortia cada unitat de significat, en aquest cas es busca en quants 

relats surt cada unitat emergent dels tretze existents. Per tant, a la taula que hi 

ha a continuació es pot observar a l’esquerra totes les unitats de significat 

(lligades a una categoria o tema principal), al mig el número de relats de vida 

sobre tretze que apareix, i a la dreta, finalment, el tant per cent de cada 

categoria en relació a la seva aparició en els relats de vida.  
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CODES              

------------------------------------------------------------------ 

1. LES COMPETÈNCIES     

1.1. Capacitat de co     6/13   46,15% 

1.2. Comunicació en       4/13   30,77% 

1.3. Competència mat     3/13   23,08% 

1.4. Competència dig     0/13   0% 

1.5. Aprendre a apre      3/13   23,08% 

1.6. Competències so      8/13   61,54% 

1.7. Sentit de la in      6/13   46,15% 

1.8. Consciència i e      3/13   23,08% 

1.9. Competències em    

1.9.1. Autoexigència      6/13   46,15% 

1.9.2. Alta autoexig      5/13   38,46% 

1.9.3. Auto eficàcia      5/13   38,46% 

1.9.4. Cultura de l’      9/13   69,23%   

2. ELEMENTS I ACCION    

2.1. El gènere com e    

2.1.1. Pressió per g      6/13   46,15% 

2.2. Sentiments rela    

2.2.1. Fet de sentir      1/13   7,69%   

2.2.2. Autopercepció      8/13   61,54% 

2.2.3. Auto percepci      6/13   46,15%  

2.2.4. Ser el primer      5/13   38,46% 

2.2.5. Expectatives       8/13   61,54% 

2.2.6. Capacitat d’a      3/13   23,08% 

2.2.7. Ganes d’apren      6/13   46,15%  

2.2.8. “Guanyar-se e      6/13   46,15% 

2.2.9. Valoració de       1/13   7,69%  

2.3. Les diferència     

2.3.1. Les percepcio      3/13   23,08% 

2.3.2. Les percepcio    

2.3.2.1. Records d’i      6/13   46,15% 

2.3.2.2. Records d’e      1/13   7,69%  

2.3.3. Les percepcio      9/13   69,23%  

  

2.4. L’experiència u    

2.4.1. Les percepcio      1/13   7,69%  
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2.4.2. La desconeixe      2/13   15,39% 

2.4.3. La diferència      1/13   7,69%  

2.4.4. Haver de comp      3/13   23,08% 

2.4.5. Els objectius      5/13   38,46% 

3. ELS ELEMENTS AFAV    

3.1. Elements afavor    

3.1.1. Expectatives       8/13   61,54% 

3.1.2. Accions de la      6/13   46,15%  

3.1.3. Valoració pos      9/13   69,23% 

3.1.4. Els estudis p      4/13   30,77% 

3.1.5. Una figura fa      4/13   30,77% 

3.1.6. Una figura fa      5/13   38,46% 

3.1.7. Una figura “f      1/13   7,69%  

3.2. Elements afavor    

3.2.1. Expectatives       2/13   15,39% 

3.2.2. Conseqüències     1/13   7,69%  

3.2.3. Ser els prime      2/13   15,39% 

3.2.4. Entendre (tot      4/13   30,77% 

3.2.5. Manteniment d      3/13   23,08% 

4. ELS ELEMENTS DIFI    

4.1. Elements obstac    

4.1.1. Les poques ex      1/13   7,69%  

4.1.2. Els recursos       7/13   53,85% 

4.1.3. La religió fa      4/13   30,77% 

4.1.4. El paper de l      2/13   15,39% 

4.2. Elements obstac    

4.2.1. Primer xoc cu      3/13   23,08% 

4.2.2. Percepció de       7/13   53,85% 

4.3. Elements obstac    

4.3.1. Dificultats d      2/13   15,39% 

4.3.2. Situació de l      4/13   30,77% 

4.3.3. Diferència en      3/13   23,08% 

5. L’ESCOLA COM ELEM    

5.1. L’impacte posit    

5.1.1. Importància d      1/13   7,69%  

5.1.2. Existència d’      4/13   30,77% 

5.1.3. Superar la po      4/13   30,77% 

5.1.4. Superar el de      6/13   4,6%  
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5.2. Els subjectes d    

5.2.1. Les altes exp      7/13   53,85% 

5.2.2. Les caracterí      11/13   84,62% 

5.2.3. Accions del p    

5.2.3.1. El reforç p      3/13   23,08% 

5.2.3.2. La interven      5/13   38,46% 

5.2.3.3. L’interès p      1/13   7,69%  

5.3. Els subjectes d      4/13   30,77% 

5.4. Solucions organ    

5.4.1. L’aula d’ aco      3/13   23,08% 

5.4.2. Les metodolog      1/13   7,69%  

5.4.3. Les classes d      2/13                          

15,39% 

5.4.4. Els agrupamen      4/13   30,77% 

6. ELS ENTORNS D’EDU     1/13   7,69%  

7. L’ ENTORN PER L’È    

7.1. Ajuda del conte      2/13   15,39% 

7.2. Ajuda dels veïn      1/13   7,69%  

7.3. Ajuda dels veïn      1/13   7,69%  

7.4. Suport de l’ent      2/13   15,39% 

7.5. Suport dels ami    

7.5.1. Ajuda acadèmi      3/13   2,3% 

7.5.2. Ajuda econòmi      1/13   7,69%  

7.5.3. Acompanyament     5/13   38,46% 

8. ALTRES ELEMENTS A    

8.1. Beques: ajudes       5/13   38,46% 

8.2. Figura de l’ass      1/13   7,69%  

9. ALTRES ELEMENTS O      5/13   38,46% 

10. LA LLENGUA COM E     10/13  76,92% 

 

Així doncs, podem observar que en els relats de vida, les competències més 

citades com a eixos claus per a la seva progressió han estat la capacitat de 

comunicar-se, les competències socials i cíviques (ser sociable), el sentit de 

l’iniciativa i autonomia i finalment, el que més apareix en tots els relats ha estat 

la cultura de l’esforç i responsabilitat (18 vegades i apareix a 9 dels 13 relats de 

vida), dins de les competències emocionals.  
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Aquesta capacitat d’adaptar-se utilitzant tot tipus d’estratègies es pot vincular 

amb l’estudi de Torrabadella i Tejero (2005), autors que analitzen "què van fer 

per tirar endavant" persones arribades als 60 o 70 que expliquen el procés 

d'integració des de la seva pròpia biografia. Per tant, han emprat també el 

mètode biogràfic interpretatiu amb històries de vida (via entrevista) i narració 

de relat de vida escrit. A partir d'estudiar el perfil biogràfic de deu persones 

consideren que hi ha quatre categories de persones en els seus perfils: 

- Són "resistents": la resistència amb contextos poc amables (discriminació), 

- Són "intèrprets" (capaços de llegir i interpretar codis de la seva cultura i de 

traslladar-los aquí), 

- Són "malabaristes" (sobretot pel que fa a les dones)en tant que poden 

sostenir i mobilitzar diversos elements o codis alhora i 

- Són "mestissos" en el sentit que tenen una concepció hibrida i flexible de la 

seva pròpia identitat. També destaca que són capaços de conciliar els 

projectes individuals amb les demandes familiars i fins i tot amb les demandes 

socials o de l'escola. Esdevenen, per tant, models positius que caldria fer servir 

amb adolescents. Aquesta seria una estratègia a tenir present. 

 

En relació als elements i accions personals que poden influir en l’èxit, amb 

gairebé el mateix número de referències, apareix el gènere com element 

dificultant (la pressió pel gènere) i els sentiments relacionats amb l’èxit com 

l’auto percepció positiva lligada al sentit de la iniciativa i autonomia, a les 

expectatives de futur (concretament al fet d’anar a la universitat), i a la 

capacitat d’allunyar-se de les “males amistats” aspecte que apareix quan els 

estudiants fan referència a la necessitat de trencar amb els “ghettos” creats 

dins l’escola per poder trencar amb els estereotips culturals i avançar 

acadèmicament i en definitiva professionalment. Per últim i sorprenentment, 

apareixen les diferències de percepcions segons els nivells d’educació dins del 

qual destaquem les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundaria i 

lligat a aquesta la inseguretat envers al futur (apareix un 69,23% dels relats de 

vida), com a element que influeix en l’èxit.  

 

En relació als elements afavoridors de la inclusió social destaquem per sobre 

dels altres els elements relatius a la família ja que aquesta apareix com un 
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actor clau en el desenvolupament personal de l’alumne i en l’assoliment de 

l’èxit per part d’aquest. D’aquesta manera, les expectatives de la família (15), 

les accions de la família per a donar suport a l’educació dels fills i filles (11) (per 

exemple, fent els deures, assistint a les reunions, animant els estudis, insistint en 

la responsabilitat dels fills, etc.), i la valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància de l’educació com a mecanisme de promoció social (16), són els 

elements més citats i apreciats per part dels informants dels relats de vida.   

 

Contràriament, respecte a els elements dificultadors de la inclusió social, els 

elements relatius a la família són els que tornen a aparèixer amb més força, 

concretament els recursos econòmics limitats (11) i la religió familiar (10), és a 

dir, la influencia d’algunes de les tradicions i costums que traspassen de pares 

a fills. A més a més, també hi ha la percepció de les diferències derivades de 

situacions de discriminació dins dels elements obstaculitzants relatius al procés 

d’immigració. I finalment, amb menys freqüència, un element obstaculitzant 

relatiu a la vivenda com és la situació de la vivenda familiar i el fet d’haver-se 

de desplaçar (30,77%). 

D’altra banda, referint-nos a l’escola com element cabdal per a l’èxit escolar 

cal destacar dins l’impacte positiu d’un bon procés d’adaptació el fet de 

superar el desconeixement dels espais i les persones, aspecte que provoca 

desorientació en els estudiants (14) i per tant, que va acompanyat de 

sentiments negatius. Dins del centre escolar, allò que es destaca més i del que 

se’n fa més referència és la figura del professor con a subjecte de l’escola. Cal 

destacar que les altes expectatives del professorat són valorades molt 

positivament per adquirir l’èxit per part dels estudiants, però a més a més, les 

característiques del bon professor definides pels mateixos relators dels escrits 

apareix un gran nombre de vegades, concretament 34, i a un 84,62% dels 

relats. Per acabar amb el centre escolar com a factor que dóna impuls a l’èxit, 

la solució organitzativa de l’escola de l’aula acollida també ha estat un 

element importants pels alumnes (15), tot i que a vegades positivament i 

d’altres de forma negativa.  

Els altres eixos que s’han analitzant en els relats de vida han sortir més 

superficialment i per tant, amb molta menys freqüència que els ha anomenats. 

D’aquests destaquem el suport dels amics, concretament en la funció 
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d’acompanyament i de tutela (38,46%), altres elements afavoridors del sistema 

educatiu i social com són les beques, és a dir, les ajudes econòmiques del 

sistema (38,46%) i altres elements obstaculitzants del sistema educatiu i social 

(38,46%) no citats anteriorment. Finalment, la llengua com element clau, 

concretament el català, ha estat un dels eixos que ha aparegut amb més 

freqüència en tot el conjunt dels relats (36), i que d’altra banda, ha sortit 

gairebé a tots els escrits.   

 

Resultats de les narracions audiovisuals 

 

Tal i com comentàvem a l’apartat “metodologia”, finalment s’han analitzat 4 

narracions audiovisuals d’ estudiants que provenien (ells/es o els seus pares), 

dels següents països d’origen: Colòmbia, França (amb pares argentins), Marroc 

i Equador. De tots ells, els estudis que estaven cursant o acabaven de cursar 

són els següents: Pedagogia, Comunicació Audiovisual, Relacions Laborals o 

Estudis Àrabs i Hebreus. Tres d’ells estudien a la Universitat de Barcelona i l’altre 

a la Universitat de Vic 

En quant a les narracions audiovisuals, els resultats que hem obtingut van més 

enllà del què diu cadascú dels participants (anàlisi del contingut), ja que 

podem fixar-nos també en el com ho diu (anàlisi tècnic, més vinculada a la 

semàntica de les imatges).  

A mode d’exemple podem veure l’anàlisi que es va dur a terme a una de les 

participants en la modalitat de narració audiovisual.  

 

00.00 - 00.15 

Fotografies diverses: S. amb una germana? mare; amb la família en una celebració;. imatges 

felices d'abans del procés migratori de la mare 

 

00.15-02.22 

Imatges audiovisuals on veiem la mare treballant. ella neteja en un centre comercial. 
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La mare parla en off dels seus desitjos envers les seves filles: esforç; voler i orgull que surtin 

endavant; orgull de fer-ho sense sentir vergonya perquè la mare es dediqui a la neteja; aprofitar 

les oportunitats  

02.22 - 02.38 

La mare inicia sola el procés migratori, elles queden a cura de l'avia 

Fotografies amb la germana felices a la piscina, a la casa... 

02.38 - 03,28 

L'avia mira a càmera i envia un missatge 

Parla d'orgull de la família per anar a la universitat en un pla mig tancat 

03.28- 04.45 

Les nenes van a viure amb una parella ja que l'avia no es pot fer càrrec (el pare i la seva nova 

companya? (Marona)) 

Unes 10 Fotografies de les nenes amb la parella que ara els cuidarà. Imatges felices 

Entrevista amb Marona que parla de disciplina, organització, importància de l'educació des de 

casa i prioritat d'estudiar com a objectiu vital que han de valorar 

04.45-05.05 

La mare pot reagrupar la família. 

Imatges de la família al llarg del temps, alguna foto de la trobada amb la mare.... Totes imatges 

felices. 

Es marca la dificultat d'entrada en un nou institut i la separació a l'escola de la germana petita. 

S'inicia el relat ara ja de manera individual. Fins ara el jo era un nosaltres d'ella i la germana, un 

pack inseparable 

05.05-5.21 

enregistrament de l'entrada de l'institut 

ràpidament s’emfatitza l'ajuda d'amics en el procés d'adaptació 

Suport del professorat per potenciar camins que l'agradaven (fotografia i imatges referents de 

fotografia que va guanyar un premi) 

05.21 - 05.45 

Canvi de domicili i d'institut 

problemes d'adaptació amb imatges de tot el grup  en sortides escolars. Imatges que no 

reflecteixen aquesta situació de dificultats 

Nova aportació d'una amiga? en el procés d'adaptació (PAU) una dona a la qual veiem en una 

fotografia 

Imatges referents de l'institut a dia d'avui. Està buit 
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05.45-05.55 

Imatges amb companyes a la universitat: imatges de festes en cases diferents, de carnestoltes 

en un espai públic;  o preparant un treball de televisió en el plató de la universitat 

A continuació, s’especifiquen les temàtiques que es van voler ampliar durant l’entrevista 

posterior que se li va fer a aquesta participant en concret: 

 El relat està marcat per la influència de la família i la seva condició social i econòmica. Una 

influència marcada sempre des de l'esforç i la dura feina per aconseguir que les filles arribin 

a la universitat. 

 Totes les imatges la gent surt  feliç amb un somriure 

 Aquesta sensació de felicitat també es reflecteix en la creació del relat en forma de conte 

on les nenes són flors i les dones que les cuiden en la seva vida són reines 

 Es presenten obstacles però ràpidament s'aporta la solució 

 No veiem la relació amb el pare, no es parla del pare. Pot ser la persona que apareix al 

costat de l'avia però no se li fa cap referència en el text o la imatge. No és protagonista 

 La mare els ha inculcat el que podríem dir "'orgull de classe" orgull de ser universitàries i 

"triomfar" tot  i que la mare es dediqui a netejar. Orgull de la condició de netejadora de la 

mare. I així es reflecteix en les imatges de la mare netejant i presentada en la seva feina 

 Tot el relat presenta les filles com a essers dependents: que van canviant de residència per 

necessitats dels adults durant l'estada al país d'origen i els canvis de residència en el país 

d'arribada. Fins que entra en la universitat, una experiència que en el relat audiovisual dura 

menys de 10 segons 

 Crec que la selecció de personatges és prou interessant ja que en principi serien les persones 

que li van marcar la infància però crec que el pes és massa. I a partir de les fotografies i 

temes vinculats amb institut i universitat poden donar més idees en una entrevista en 

profunditat si cal. A més només parla d'una amiga de l'institut i res dels amics de fora però 

potser a causa del temps. la proposta audiovisual que ha plantejat... 

 Imatges que utilitzem i imatges que haguéssim utilitzat 

 

Pel que fa a l’anàlisi tècnica que vam fer, podem parlar de dos aspectes 

principals que s’han analitzat amb profunditat: la imatge i el so. 

És interessant observar com, quan els participants fan referència a una època 

alegre, les imatges van més ràpid i solen tenir una gamma de colors més 

amplia , sobretot amb els colors càlids. En canvi, quan fan referència a algun 

aspecte d’una època difícil, les imatges solen ser més fosques, variant en 

tonalitats de grisos, i passen a menys velocitat.  

Pel que fa a la música, podem observar que les narracions que han posat 

algun tipus de música, aquesta sol ser més alegre i ràpida en el moments que 

expliquen alguna època que per a ells ha estat bona i alegre i que, pel que fa 

als moments on la seva vida ha estat més difícil, la música sol ser més lenta i 

nostàlgica o, fins i tot, trista. 

S’ha de tenir en compte que amb cadascuna de les narracions s’ha dut a 

terme un anàlisi totalment diferent, ja que la seva edició també ha estat molt 

diversa. 
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Finalment, en quant a l’anàlisi del contingut, hem pogut observar que moltes 

de les unitats de significat que van sorgir a partir de l’anàlisi dels relats escrits es 

repeteixen a les narracions audiovisuals. Podem observar que es concentren 

en dos aspectes: per una banda les competències emocionals relacionades 

amb sentiments vinculats a l’èxit i, per altra banda, els elements afavoridors 

relacionats amb la família. 

En el primer cas, relacionem la unitat de significat de les “Competències 

emocionals” amb la dels “Sentiments relacionats amb l’èxit” ja que tots ells fan 

molta incidència en temes com la cultura de l’esforç i la responsabilitat, les 

expectatives de futur dirigides a anar a la universitat, el fet de ser el primer de 

la família en arribar a la Universitat i les ganes d’aprendre, considerant 

l’educació com una oportunitat. 

En el segon cas, fem referència a la unitat de significat anomenada “Elements 

afavoridors relacionats amb la família” donat que les temàtiques es centren en 

temes com les expectatives de la família; les accions de la família per a donar 

suport de l’educació dels fills/es (fer els deures, assistir a reunions, animar els 

estudis, insistir en que siguin responsables...); la valoració positiva que atorga la 

família a l’educació i la seva creença en el valor de l’educació com a 

mecanisme de promoció social i el fet de tenir una figura familiar cabdal 

(essent aquesta normalment la mare). 

 

Resultats dels qüestionaris 

 

Les respostes dels 128 qüestionaris d’estudiants universitaris de la Universitat de 

Barcelona (annex 3.7) han ajudat a obtenir informació molt variada i valuosa 

per la recerca sobre les competències i els factors claus per l’èxit dels 

estudiants immigrants. D’aquesta manera, primer de tot destaquem que el lloc 

de naixement d’aquests ha estat principalment (annex 3.8): Equador (10,1%), 

Marroc (13,2%) i Romania (11,7%) i per tant, destaquem la nacionalitat 

d’Amèrica Llatina i Europa de l’Est. En relació a l’origen dels pares, 

coincideixen els tres mateixos països citats anteriorment. D’altra banda, l’edat 

en que aquest col·lectiu va arribar a Espanya ha estat la mitjana de 10,6 anys 
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d’edat (tenint en compte que vam desestimar tots aquells que no havien 

realitzat part de l’educació obligatòria al país d’acollida, tal i com s’aclareix 

en l’apartat de la metodologia).  

En relació als estudis que estan cursant trobem que les carreres d’Administració 

i Direcció d’Empreses (8,1%), de Dret (9,09%), d’Infermeria (7,2%) i de Psicologia 

(8,1%) són les més realitzades per els estudiants participants de la recerca, i si 

tenim en compte l’especialitat dels estudis cursats podem comprovar que el 

17,2% es troben dins d’Arts i humanitats, mentre que el 54,5% els trobem dins de 

les Ciències socials i jurídiques.  

A partir d’aquesta informació detectada en relació al perfil de l’estudiant 

immigrant universitari, detectem que existeix una certa relació entre les àrees 

geogràfiques de les nacionalitats d’aquests i les especialitat de les carreres que 

estan cursant. D’aquesta manera, queda palès que els alumnes de l’Àfrica del 

Nord, els d’Amèrica Llatina, els d’Àsia Meridional i els de l’Europa de l’Est 

estudien carreres de Ciències socials i jurídiques, els d’Amèrica Central Arts i 

humanitats, els de l’Àsia Occidental Ciències de la salut, i a Àsia Oriental i a 

Europa Central trobem una gran varietat d’especialitats.  

 

En relació als tres eixos d’interès: competències claus, èxit escolar i inclusió 

educativa destaquem que primerament, els factors o les variables que els 

estudiants creuen que els han ajudat a arribar a la universitat han estat el 

recolzament familiar (76,5%), i l’auto imatge positiva (82,8%). D’aquesta 

informació podem destacar la correlació que existeix en un 63,2% dels casos 

entre el recolzament familiar i l’auto imatge positiva dels informants de l’ 

investigació. Si estudiem aquesta correlació en relació a les àrees d’origen, 

destaquen principalment que els de l’Àfrica del Nord, Amèrica Central, 

Amèrica Llatina, Àsia Occidental (juntament amb el recolzament del 

professorat), Europa Central i Europa de l’Est valoren el recolzament familiar i 

l’auto imatge positiva, mentre que els estudiants provinents de l’Àsia Meridional 

només citen com a factor clau l’auto imatge positiva i els de l’Àsia Meridional, 

curiosament, només el recolzament del professorat.  

D’altra banda, els principals obstacles que els estudiants asseguren haver 

trobat a l’hora d’arribar a la universitat han estat la desconeixença dels espais i 

de les persones, és a dir, la desorientació (30,4%), i la falta de recursos 
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econòmics (41,4%). Si destaquem quina correlació hi ha entre la nacionalitat i 

els obstacles escollits detectem que a l’Àfrica del Nord amb gran diferència és 

la falta de recursos econòmics, i a Amèrica Llatina i a l’Europa de l’Est la 

desconeixença dels espais i les persones així com també la falta de recursos 

econòmics. A més a més, si tenim en compte l’edat d’arribada, sorprèn 

comprovar que existeix una gran correlació entre els estudiants que venen dels 

11 als 16 anys i l’obstacle de les diferències culturals, és a dir, les evidències de 

discriminació (en 16 dels casos).  

Un altre element interessant a estudiar i analitzar ha estat la correlació positiva 

entre el reconeixement de certs obstacles i els factors d’èxit escollits. 

D’aquesta manera, comprovem que la màxima relació existeix entre el factor 

del recolzament familiar i la falta de recursos econòmics, i l’auto imatge 

positiva i la falta de recursos econòmics. Això vol dir que aquelles persones que 

han reconegut que la manca de recursos ha estat el principal obstacle han 

afirmat alhora que la família i el seu propi esforç i perseverança han estat els 

factors més determinants. 

A més a més també s’ha obtingut informació en relació a els elements relatius 

a l’èxit escolar que els estudiant han cregut que els han influït per arribar a la 

universitat. D’aquesta manera, el seguiment i control proper de cada estudiant 

per part del professorat (37,5%), les altes expectatives del professorat respecte 

les possibilitats de tots els estudiants (33,5%) i, sobretot, el clima escolar 

agradable i/o ambient afectiu 45,3%, han estat els més valorats amb 

diferència. 

Finalment, en relació a un dels tres eixos claus de la recerca (les 

competències), cal dir que aquestes han estat valorades no pel nombre de 

vegades que se seleccionen sinó per la valoració de l’1 al 5 que cada 

estudiant ha marcat. Així, ens trobem que la competència més ben avaluada 

amb un 4,6 ha estat la competència d’autonomia i iniciativa personal, seguida 

(sense gran diferència), de la capacitat de responsabilitat i autoexigència 

amb un 4,5. 
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Resultats per eixos d’anàlisi emergents 

 

1. LES COMPETÈNCIES COM EIXOS CLAU PER A LA SEVA PROGRESSIÓ 

 

Com ja hem indicat, la competència9 que ha esdevingut més rellevant tant als 

relats (freqüència: 10), com a les narracions audiovisuals i als qüestionaris 

(4,6/5) ha estat la d’autonomia i iniciativa personal, lligada a un auto 

concepte alt i a un esforç sostingut envers l’estudi. Alguns exemples d’aquesta 

competència els trobem, en paraules dels propis participants, en afirmacions 

com les següents: 

“Quería sacar las mejoras notas posibles para poder conseguir una 

matrícula” (relat de O.O.).  

 

“El último año de instituto fue bastante agotador, no paraban de 

hablarnos de la selectividad y estudiaba casi todos los días porque 

teníamos exámenes casi todas las semanas” (relat de T.N.V.). 

 

“(...) la meva aspiració em va ajudar a que no hi ha barreres i que el més 

important és l’autosuperació”. (relat de M.A.B.). 

 

“(...) si una persona vale, valdrá independientemente de la situación en 

la que se encuentre y, en este caso, valdría sin importar el colegio en el 

que estuviera matriculada. Aun así, la familia también juega un papel 

importante en la educación del niño” (relat de O.O.).  

                                                           
9
 Menció a banda mereix la competència lingüística, que abordarem, per la seva 

especificitat a la categoria desena. 
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“La meva forma de ser, el fet de voler autorealitzar-me, van ser un 

aspecte pel qual estudiar i arribar a la universitat ha sigut imprescindible” 

(relat de K.A.A.). 

 

“Des de petita he après que si vull alguna cosa he d’espavilar-me sola i 

lluitar per aconseguir-la” (relat de L.H.) 

 

Respecte aquesta competència d’iniciativa i autonomia, es troba molt lligada 

a l’esforç i l’autoexigència. Més que referir-se explícitament a l’autonomia, els i 

les estudiants han al·ludit a l’esforç, l’autoexigència i l’afany de superació. Les 

narracions audiovisuals són particularment rellevants i mostren el 

reconeixement que els i les estudiants fan dels pares com a model d’esforç i de 

treball dur. 

 

“(...) no me podía permitir el lujo de fracasar escolarmente(…). Este 

hecho me hacía pensar que no podía fallarles y debía trabajar muy duro” 

(relat de O.O.). 

 

“No quería decepcionar a mis padres y era preferible justificar mis 

suspensos a abandonar” (relat de M.K.Y.).  

 

Viure aquesta realitat els porta a ser responsables i treballadors i a exigir-se 

també en primera persona. La narració audiovisual d’S.M., tant pel relat 

explícit, com per la semàntica de les imatges, mostra molt bé aquest fet. Es veu 

la mare netejant un hipermercat mentre se sent la veu en off dient com 

sempre els exigia i els insistia que estudiessin. Aquesta demanda i fins i tot 
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aquesta certa pressió sentida per S.M. és la que l’ha abocat als estudis 

superiors. 

“(…) trabajando para que fueran alguien en la vida, siempre les he 

infundado los valores de las personas de los seres humanos, (...) y sobre 

todo el lucha. Yo me las llevaba a algún sitio donde yo tenía que trabajar 

para que vieran cómo trabajaba yo de duro para poderles dar una 

educación (...) A veces después las recompensaba llevándomelas de 

compras o algo, pero era fruto del trabajo que estaban haciendo ellas en 

ese momento. Pero también que se dieran cuenta que no era eso lo que 

yo quería para ellas” (mare, narració audiovisual S.M.). 

Aquestes evidencies entren dins del previsible. Levitt (2007) ja comentava que 

molts estudiants s’exigeixen molt perquè se senten en “l’obligació” d’esforçar-

se degut a la dedicació que perceben en els seus pares, per retornar-nos part 

d’aquest esforç. 

 

2. ELEMENTS I ACCIONS PERSONALS QUE PODEN INFLUIR EN L’ÈXIT 

 

Aquesta categoria engloba el gènere, els sentiments vinculats a l’èxit i les 

diverses percepcions en funció de l’etapa educativa. 

En primer lloc, el gènere, que segons tots els estudis previs, esdevé una variable 

determinant, no ha estat explícitament comentat als relats ni les narracions. 

Llevat de dues participants, marroquines, que sí han explicitat que el fet de ser 

dones els ha suposat una dificultat afegida, la resta no han esmentat aquesta 

característica. 

 

“Quan vaig acabar el institut tenia molt que volia seguir estudiant, mentre 

que els meus pares no ho veien massa clar, deien que ja sabia llegir i 

escriure i que això era suficient” (relat de L.H.) 
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Aquesta no consideració del gènere ens sobta perquè estudis anteriors havien 

identificat una sèrie de factors que contribueixen a la diferencia de gènere 

(trobant per exemple Suárez Orozco al 2008 que els nois de color es plantegen 

menys expectatives i s’enfronten a una estigmatització i discriminació majors 

que no pas les noies). Per tant, en el cas d’aquests nois hi ha més riscos de que 

no s’impliquin a l’escola. Mentre que les noies immigrant sovint tenen més 

responsabilitats a casa que els seus germans, ells, en canvi, tendeixen a tenir 

més llibertat per entrar en contacte amb la cultura local de barri però a 

l’escola els nois acostumen a tenir menys relacions positives amb el professorat 

i que l’entorn escolar els recolza menys que a les seves companyes de classe.  

 

“Era més habitual que les noies mostressin i mantinguessin una major 

implicació a l’escola. Aquesta realitat era traduïda amb unes notes 

significativament més altes” (Suárez Orozco i Suárez Orozco, 2008). 

 

En aquest sentit, Casas (2003) recupera les dades del seminari on es van 

treballar les característiques dels nois i noies immigrants que caldria tenir 

presents: condició socioeconòmica de la família (vulnerabilitat), l'edat (no a 

tot arreu es tracta el tema de l'adolescència de la mateixa manera, els 

processos d'identitat dels nois, com és l'oposició dels adults, les transicions i la 

concepció europea de cultura juvenil), i finalment, el gènere (sobretot el 

paper de les mares i el seu nivell educatiu). Sembla clar que les nenes són les 

que més solen allargar el procés educatiu. 

Per la seva banda Levitt (2007), en canvi, mostra les majors responsabilitats que 

s’acostumen a atribuir a les noies: 
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“Les filles tenien un sentit d’obligació més gran per oferir una ajuda 

quotidiana a les seves famílies. Mentre que eren més probable que els 

fills donessin suport econòmic als pares i germans”. 

 

Però reiterem que, en qualsevol cas, aquest no ha estat un element sensible 

des de la visió individual i particular dels participants a la nostra recerca. 

 

Finalment, pel que sembla, les vivències lligades a l’èxit varien en funció de 

l’etapa i del moment d’arribada i incorporació al nostre sistema educatiu. 

 

[Sobre la llar d’infants] “En él hice amigos de mi edad, sin importarles de 

dónde era. Aún así, siempre habia alguien que me discriminaba por el 

color de piel” (relat de O.O.).  

 

“Aún recuerdo los juegos y las canciones de nuestra profesora, la caja de 

aprender los números y otra de las letras (...)” (relat de S.H.) 

 

“Tengo pocos recuerdos de mi infancia, nunca fui a la guardería y sólo 

hablaba en vietnamita hasta que empecé prescolar. (...) mi primer dia de 

colegio fue traumático (...)” (relat de T.N.V.) 

 

No obstant això, aquest fet no ha emergit de forma explícita als relats amb una 

freqüència prou sensible. El que sí ha estat molt comentat, des de diverses 

perspectives, ha estat el procés de transició entre etapes i aquest ens sembla 

un element a considerar. Algunes persones ho han considerat un moment de 

desorientació: 
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“Quan vaig acabar primària em tocava fer l'ESO, i també tenia molta por 

dels alumnes i dels professors que em trobaria; de que em rebutgessin pel 

fet d'ésser del Marroc” (relat de L.H.). 

 

“Los profesores de esta etapa fueron algo muy importante para mi” (relat 

de S.H.) 

 

“En canvi l’entrada al nou curs va ser força diferent” (relat de N.G.D.). 

 

Altres persones han comentat la necessitat de tenir informació i de disposar de 

persones (professors o iguals) de referència en aquest moment de canvi.  

 

“Decidí apuntarme en el mismo instituto que mi mejor amigo” (relat de 

T.N.V).  

 

“(...) y recorrí la clase en busca de caras conocidas. No tardé en 

encontrarlas ya que encontré varias personas con las que anteriormente 

había compartido juegos en el jardín de infancia. Esto hizo que mi 

adaptación al nuevo colegio fuera fácil, aun habiendo entrado a mitad 

de curso” (relat de O.O).  

 

Si les transicions entre etapes acostumen a ser difícils, especialment quan van 

associades a canvis de centre, ho són encara més si la família no disposa tots 

els recursos per sonar suport als estudiants en aquests períodes 
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“Cuando llegaron a ese jardín, tenían que crecer en un mundo al que no 

estaban acostumbradas, y separadas, ya que una de ellas tenia que ir a 

un jardín para flores más grandes” (narració audiovisual de S.M.). 

 

“La Reina Mami seguía buscando un nuevo lugar para que sus flores 

crecieran y se trasladaron a otro reino. Allí, en el nuevo jardín, Tulipán no 

se sentía alegre ya que no se acostumbrada al estilo y ser de sus 

compañeros” (narració audiovisual de S.M.).  

 

Això ens indica la necessitat d’arbitrar mecanismes que informin del procés, 

que ajuden famílies i noies i nois a aquesta incorporació i que garanteixin una 

transició més harmònica. 

 

3. ELS ELEMENTS AFAVORIDORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

 

Agrupades en aquesta categoria trobem unitats de significat relatives a la 

família i al propi procés d’immigració (des de les expectatives abans de la 

immigració fins el manteniment d ela identitat cultural). 

Com hem indicat, la família ha esdevingut el gran element que correlaciona 

en positiu amb la continuïtat en els estudis i l’accés a l’educació superior. 

Quan aquest suport no hi és, també esdevé un element importantíssim. Així ho 

mostra, per exemple, la narració audiovisual de K.P. quan parla de la manca 

de valoració dels entorns escolars per part del seu pare, la qual cosa portava a 

qüestionar explícitament el valor de l’educació escolar. També trobem alguns 

exemples als relats audiovisuals: 
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“Mi padre tenia un discurso muy crítico con la escuela. Él es autodidacta 

dejó el colegio a los 12 años para ir a trabajar (…) Además, cuando 

comenzaba el bachillerato, mi madre volvió a Argentina y para mi eso 

supuso un gran sufrimiento” (narració audiovisual de K.P.) 

 

En qualsevol cas, això no ha esta majoritari. Sortosament, els estudiants que 

han arribat a la universitat valoren i agraeixen a les famílies el seu suport, com 

la literatura ha havia recollit. 

 

“En Lee ha tingut a la seva disposició uns recursos òptims per obtenir 

l’èxit escolar: uns progenitors amb una educació elevada i internacional 

que coneixen bé els sistema universitari, i uns mitjans econòmics amplis 

que li han proporcionat un accés que sovint queda fora de l’abast de 

famílies amb menys recursos (...) En Lee valora la implicació dels seus 

pares en la seva educació. Té molta confiança en ell mateix però 

també sap que els seus pares intervindran si cal. Això fa que li sigui molt 

més fàcil suportar la sensació que els mestres no tenen predisposició a 

donar-li un ajut extra -No necessito ajut. Si en necessito la meva mare 

em pot ajudar amb les ciències i el meu pare amb la història-”(Suárez-

Orozco, C., Suárez-Orozco, M., 2008) 

 

Ara bé, el terme “família” cal entendre’l de forma àmplia perquè en força 

relats i narracions ens hem trobat amb noves estructures familiars que cal 

reconèixer i valorar. En certs casos (com mostra, per exemple, la narració 

audiovisual de l’S.M.) la figura de la mare es veu substituïda per una nova 

parella del pare, que esdevé cabdal per mantenir aquestes expectatives 

envers l’ensenyament universitari. 

En altres casos, han estat els germans els veritables incitadors a l’estudi i a 

l’esforç, com es veu en el text següent: 
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“Mis hermanos también ejercieron una gran influencia sobre mi. Mi 

hermana mayor, tras obtener el graduado escolar inició formación 

profesional y posteriormente estudió peluquería” (relat de M. K.Y.). 

 

“Mi tercera hermana, un año mayor que yo, es quizá la hermana que 

más influyó en mí (podría decir que académicamente, fue la persona 

que más influyo en mí). Fue desde bien pequeña una estudiante modelo” 

(relat de M.K.Y.). 

 

“(…) (aún recuerdo la situación en la que le preguntaba a mi hermano 

mayor que cómo era posible que una persona se supiera todos esos 

números de memoria, mientras me ayudaba a aprender la tabla del 2). 

Mi hermano mayor, el mayor de todos, ha sido y fue uno de los factores 

más importantes en mi aprendizaje” (relat de S.H.). 

 

Això ja havia estat trobat pel CIDE (2005), que deia: 

 

“Un hecho claro que se identifica en el grupo de discusión en relación a 

la continuidad formativa es el referente educativo de estos jóvenes. Si 

bien el instituto acostumbra a ser un punto de información sobre los 

estudios posteriores a la secundaria, la diferencia es que gran parte de 

los estudiantes de este grupo va a reconocer que quieren estudiar algo 

porqué conocen de un hermano o de un compañero de clase o 

porque un amigo lo ha estudiado”. 
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Cal destacar, finalment, que, un cop assolida l’edat adulta, els estudiants 

universitaris fan esment reiteratiu a les seves parelles com un element de suport 

molt important. 

A banda d’aquesta diversa valoració dels elements familiars que aporten “en 

positiu” a les expectatives educatives i que encoratgen a seguir estudiant, la 

figura sens dubte més present, ha estat la de la mare. El “pare” individualment 

no apareix més que a la narració audiovisual de la K. P. i és en un sentit no molt 

positiu. Algunes persones es refereixen als pares, en plural, però de referir-se a 

un dels progenitors, fan referència a la mare. Això ja ha estat indicat en 

ocasions anteriors i, de fet, moltes polítiques d’alfabetització i de 

desenvolupament centren la seva atenció en les mares. 

 

“(...) passàvem la major part del temps amb la meva mare fins que 

finalment ens hi hem acabat acostumant tots” (relat de H. D. L.).  

 

“El fet de que la mare (...) tingui una mentalitat molt més oberta que el 

meu pare m’ha ajudat a desenvolupar aquesta competència i avançar 

sempre, tant acadèmicament com personal” (relat de H. D. L.). 

 

“Considero que la persona que més m’ha influït en la decisió d’accedir 

als estudis superiors ha sigut la meva mera; de fet sempre ho deia. D’una 

manera directa m’ha inculcat molt aquesta idea” (relat de K. S. S.).  

 

“La meva mare es va posar molt contenta i em va animar a seguir” (relat 

de M. A. B.).  
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Recollir aquest fet des de les paraules dels propis estudiants, es reafirma en la 

importància de la mare i en la necessitat d’articular mesures de formació, 

suport  en xarxes i participació en els centres educatius per a les mares. En 

aquesta línia Casas (2003) recomana posar exemples de les persones que ja 

han arribat a la universitat i que siguin accessibles per les famílies. A banda, 

potser caldrà combinar la tasca de l’escola amb la tasca d’altres agents 

socials i educatius de cara a sensibilitzar les famílies sobre la importància de 

l’educació. 

Cal vincular aquesta proposta amb l’estudi de Marí-Klose et al (2010). Aquests 

recercadors troben algunes diferències en l'atenció als fills en funció de 

diverses variables, entre elles el fet de tenir origen autòcton o immigrant. 

Aquesta variable influeix entre d'altres coses, en el rebre amics a casa (els 

immigrants ho fan menys que els autòctons); en el risc de patir obesitat o en la 

competència emocional (en aquest cas, sembla que menys desenvolupada 

entre el col·lectiu d'infants immigrants). L'estudi conclou que "els sistemes 

educatius no estan capacitats per corregir els efectes que les desigualtats 

socials produeixen en el rendiment acadèmic i l'èxit escolar" (Marí-Klose et al, 

2010: 186) i que, com que, en bona mesura aquestes desigualtats tenen 

l'origen en factors aliens de l'escola, probablement les solucions han de buscar-

se també fora de l'escola, modificant els estils parentals responsables 

d'aquestes desigualtats i dotant les famílies del capital cultural que ha de 

facultar els seus fills perquè tinguin èxit en la seva trajectòria educativa. 

 

Dintre d’aquesta categoria una unitat de significat molt representativa ha estat 

“expectatives de la família”. Alarcón (2010: 111) parla sobre les expectatives 

(agafant referències de l’Informe del Defensor Poble, 2003) en funció de la 

procedència. Comenta que els immigrants d’Àsia i Amèrica del Sud creen més 

expectatives en els seus fills que no pas els d’Àfrica (estudiants més orientats als 

Cicles Formatius): 
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“Les expectatives acadèmiques marquen de forma contundent el 

rendiment acadèmic i el rendiment amb l’estudi tal i com ha quedat 

demostrat en l’informe del 2003. Tant pel que fa a les expectatives de 

l’alumnat com a les del professorat i a la dels pares. Diu que el 63,8% de 

les persones joves de la gent immigrant tenen aspiracions d’arribar a 

tenir estudis universitaris davant del 60,2% dels autòctons (són alumnes 

d’Educació Primària i Secundària obligatòria, és a dir, dels 10 als 17 anys) 

Si considerem l’origen, els estudiants d’Àsia i Amèrica del Sud és el que 

tenen major expectatives universitàries. En canvi ens estudiants 

provinents d’Àfrica són els que tenen una major expectativa de realitzar 

estudis de formació professional qualificada (18,3% dels casos davant 

del 10,7% dels autòctons, el 12% dels estudiants d’Amèrica del Sud o el 

7,7% dels d’origen asiàtic)”. 

 

En el nostre estudi no hem identificat diferències en funció de les nacionalitats 

però sí el pes de les expectatives, que generen auto expectatives, que 

tendeixen a acomplir-se i que, en qualsevol cas, el context importa força. Els 

diferents països d’acollida tracten la diversitat ètnica, racial i religiosa de 

maneres diferents, la qual cosa té una enorme influència en les trajectòries 

d’adaptació: 

 

“Els models d’assimilació, aculturació i integració varien segons el país i 

l’entorn de partida: les característiques dels immigrants, les capacitats 

d’enclavament dels immigrants, i el context polític, social i econòmic de 

l’entorn d’origen i d’acollida” (Levitt, 2007). 

 

Respecte la identitat cultural, a les dades recollides apareix l’escola com 

element de creació d’aquesta identitat cultural. De fet, Carbonell i Quintana 

(2003) ja es referien a l’escola com el marc on l’alumne ha de construir la seva 

identitat cultural i fan una anàlisi de la distribució dels estudiants en centres 
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(concentrant-se en els públics i no pas en centres concentrats) i com això està 

generant una doble xarxa. Estudien també la seva concentració també no 

només en unes comarques sinó en unes poblacions i en uns barris concrets.  

Benito i González (2010: 21) aposten per fer una mirada àmplia abans de 

prendre mesures que puguin ser decisòries en la construcció de la identitat 

cultural: 

 

“Tot exercici que passi per tractar de valorar què és allò que col·loca 

l’alumnat estranger a una posició de diferència, requereix considerar 

uns factors que van molt més enllà d’allò que s’acostuma a considerar 

amb l’expressió d’identitat cultural”. 

 

Aquest fet no és comentat amb profusió pels participants de la nostra recerca 

però sí que alguns al·ludeixen al fet que és més fàcil la inclusió quan hi ha 

diversitat de persones (cultures, nivells socioculturals i econòmics,...) que no pas 

si es constitueixen ghettos i hi ha un col·lectiu d’immigrants molt nombrés. De 

fet, alguns dels participants a la recerca comenten s’han esforçat per escapar-

hi directament. 

 

4. ELS ELEMENTS DIFICULTADORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

 

En alguns casos hem trobat, com s’ha indicat a l’anterior categoria, que la 

família esdevenia en sí mateixa un element obstaculitzador. En altres casos han 

estat les responsabilitats o càrregues familiars les que han impedit més 

dedicació a l’estudi, com ens diuen alguns participants.: 
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“(...) sóc una persona molt autònoma ja que els meus pares no 

m’ajudaven. En primer lloc no valoraven molt l’educació, en segon lloc, 

cap dels dos no havia anat mai a l’escola (...)”  (relat de L.H.).  

 

“Mis padres son muy conservadores y considero que bastante machistas. 

Mi padre fue siempre un hombre muy estricto y no dudaba en utilizar el 

catigo físico si era necesario” (relat de T.N.V). 

 

O, fins i tot, hi ha alguns elements vinculats a la religió familiar que actuen com 

element negatiu, com veiem al relat següent: 

 

[Al Marroc] “L’escola es començava als sis anys, mentre que la mesquita 

es podia començar a una edat (...) com pot ser els tres ays ja que a la 

religió se li concedeix molta importància” (relat de L.H.).  

 

“(...) jo al Marroc tenia molt clar que com a molt arribaria a sisé perquè al 

poble només hi ha primària i després ja em quedaria a casa fins que 

vingués algun pretendent a demanar-me la mà” (relat de L.H.).  

 

En aquest sentit Carbonell i Quintana (2003) expliquen com els motius religiosos 

no poden utilitzar-se per a què l’estudiant no faci unes determinades activitats, 

o deixi d’anar a l’escola perquè aniria en contra de la igualtat de drets. El 

tema de que qualsevol signe d’identitat, provingui o no de la religió, sigui motiu 

d’exclusió de l’alumne no hauria de ser. I comenten com els centres han de 

proveir diferents tipus d’accions perquè tothom se sento còmode, des dels 

agrupaments fins a la qüestió dels espais o de l’ornamentació i estètica dels 

centres.  
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Però, tornant a la família, com també ja hem dit, aquesta és un element en 

positiu gairebé sempre (indicar % dels qüestionaris que trien la família). En 

canvi, el què sí ha resultat un element obstaculitzant de major pes ha estat el 

xoc cultural. La diferència de costums, hàbits i vivències esdevé una dificultat 

inicial molt important: 

 

“Després d’uns anys ja no veia estrany veure les dones amb el cabell 

descobert, dones amb texans i fins i tot vaig acostumar-me a veure-les 

amb pantalons curts” (relat de K.A.A.).  

 

“Estava acostumada a viure pràcticament a l’aire lliure” (relat de K.A.A.). 

 

Aquesta es veu agreujada si es viuen situacions de dificultat econòmica. Cal 

que els inconvenients derivats de la situació domèstica (vivenda compartida, 

poc espai,...) i/o de la ubicació geogràfica de la vivenda familiar(que 

obliguen a haver de desplaçar-se lluny per estudiar) no esdevinguin un 

obstacles que generi inequitat. 

 

Però, finalment, les evidències de discriminació viscudes han estat l’element 

obstaculitzador més gran, com es veu des de diversos registres: 

 

“Era una altra cultura, confrontacions, conflictes, a vegades arriben a 

insults” (narració audiovisual de A.B.).  

 

“D’on vens és la cosa que crea tot el conflicte. Però per poquetes coses 

que diguis la gent ja et jutja com moro” (narració audiovisual de A.B).  
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 “Aún así me discriminaban por mi color de piel, pero yo nunca hice caso 

porque pensaba que no comprendían mi situación” (relat de O.O.). 

 

“També cal dir que a l’institut vaig viure moments d’angoixa perquè em 

sentia rebutjada per alguns dels meus companys que deixaven anar 

comentaris com: “mora de mierda”, “vete a tu país”, “fas pudor”, entre 

d’altres” (relat de L.H.).  

 

“Fue un día de carnaval, quizá en quinto curso. Este dia iba disfrazada de 

caníbal (...). Un niño menor que yo se acercó solo para decirme que 

porqué me pintaba la cara si yo ya era negra. Me molestó, me enfadé 

tanto que aún lo recuerdo” (relat de M.K.Y).  

 

Aquest és un element per a la reflexió des dels centres educatius perquè la 

majoria d’actes que aquestes persones comenten s’han produït en el context 

escolar. 

 

5. L’ESCOLA COM ELEMENT CABDAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR 

 

Entre les unitats més vinculades a aquesta categoria hem trobat el 

reconeixement dels estudiants de la importància i impacte positiu (sobre els 

estudis futurs) que té un bon procés d’adaptació; la importància del 

professorat (de les seves competències i les expectatives que diposita en els 

estudiants) i  
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Respecte el procés d’adaptació, sembla que en aquest període es 

concentren les pors i desorientacions usuals en moments de canvi, 

augmentades pel desconeixement dels costums del país. Disposar de més 

informació prèvia i de persones (“amics grans”, iguals,...) de referència aporta 

seguretat i afavoreix l’adaptació. 

 

Respecte el professorat, els relats i algunes narracions audiovisuals ens han 

dibuixat un perfil de professor/a (especialment rellevant a l’educació 

secundària) com una persona que, més enllà del seu rol d’instructor en unes 

matèries concretes, ha esdevingut una persona preocupada per ells/es “més 

enllà de l’àmbit acadèmic” (que és com hem anomenat, de forma genèrica, 

la unitat de significat). 

 

“Un tutor le dijo una vez a mi madre que podía estudiar cualquier cosa 

que quisiera ya que tenía capacidades para hacerlo” (relat de O.O.). 

 

“Los profesores de esta etapa fueron algo muy importante (...)” (relat de 

S.H.).  

 

“Al llarg dels cursos dels cursos, he tingut professors o professores que 

m’han ajudat molt i incentivat a seguir estudiant” (relat de K.S.S.).  

 

 “En aquesta assignatura vaig tenir un professor que sempre recordaré 

doncs segurament que part del meu èxit escolar ha estat gràcies a ell” 

(relat de E.A.).  

 

“Tuve un gran tutor (de treball de recerca)” (narración audiovisual de 

M.V.).  
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Aquest professor/a al què molts participants es refereixen com element cabdal 

en les seves trajectòries acadèmiques, sembla que destaca per tenir interès en 

conèixer la cultura del nouvingut, per disposar, d’habilitats interpersonals i 

competències emocionals que afavoreixen la inclusió i per mostrar altes 

expectatives envers tots els nois i noies, tot reforçant positivament de forma 

sostinguda els estudiants per augmentar el seu rendiment. 

 

“(…) los profesores siempre la han ayudado y preguntado cosas sobre 

nuestra cultura” (relat de S.H.). 

 

“El paper dels professors al llarg de la meva formació ha sigut crucial per 

arribar on he arribat” (relat de K.A.A.).  

 

[Sobre el seu professor] “Em va dir que veia en mi un bon noi i que amb 

una mica més d’esforç me’n podia sortir, que no deixes l’escola i que era 

molt important posar-se a estudiar. (...) per primera vegada després 

d’anys podia parlar amb un professor sense pensar què pensava de mi” 

(relat de M.A.B.). 

 

“Ha sido un constante feedback: ellos creían en mí y yo creía en ellos” 

(relat de S.H.).  

 

“Con profesores como: (...) Académicamente se me fueron abriendo 

puertas, conocí a personas que influyeron en mi” (narració audiovisual de 

M.V.) 
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Pràcticament no ha sortit res relatiu als equips directius ni d’agrupaments, 

espais o aula d’acollida. Probablement en el moment que aquestes persones 

van cursar l’educació primària no van disposar d’aules d’acollida. Per tant, no 

podem confirmar ni rebatre les anàlisis de Carbonell i Quintana (2003) ni de 

Benito i González (2010) respecte les aules d’acollida. Aquests darrers autors, 

després d’un primer estudi el 2007, s’han dedicat a analitzar l’organització dels 

horaris de l’aula d’acollida, el professorat implicat, el tipus d’agrupació 

d’alumnes que es fa, l’entrada d’alumnat autòcton a aquesta, les matèries 

que s’imparteixen, etc. i han arribat a establir quan és bo que s’incorpori a 

l’aula ordinària, amb quin tipus d’activitats, amb quins criteris, quan demanar 

més o menys nivell de llengua castellana i de llengua catalana, si l’aula 

d’acollida pot ser o hauria d’estar oberta tot el dia encara que ells només 

vagin una estona, etc. 

També Gairín i Iglesias (2008) aborden el tema referint-se com elements 

essencials per l’èxit escolar tant a l’aula d’acollida com a la relació que ha 

d’haver-hi entre aquesta i els tutors i a la importància de la relació de l’escola 

amb l’entorn, creant uns espais informals o Plans d’Acollida Municipal (per 

assegurar el vincle que ha d’haver-hi amb altres agents).  

Però els nostres participants no s’han referit a cap d’aquests aspectes i no 

disposem, per tant, d’elements de contrast.  

 

6. ELS ENTORNS D’EDUCACIÓ NO FORMAL COM COMPLEMENTARIS PER L’ÈXIT 

EDUCATIU 

 

Aquest és, sens dubte, un element pràcticament inexistent. Vam decidir 

mantenir la categoria, malgrat que està mancada de continguts, per 

evidenciar precisament que aquest aspecte que podia semblar molt rellevant, 

ha estat un element inapreciable per part de les persones que han fet els relats 

i les narracions audiovisuals.  
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Si bé és cert que alguns participants han al.ludit al joc al carrer, a les relacions 

amb la colla d’amics,... aquest no ha estat un fenomen majoritari. 

 

“(…) pasé mucho tiempo en la calle. Viladecans era una ciudad que si 

algo tenía eran terrenos sin edificar en los que podíamos jugar 

libremente” (relat de M.K.Y.). 

 

Ans al contrari, gairebé en cap cas fan referència a esplais, casals, caus, 

centres,... i probablement aquests altres entorns i agents educatius podien 

haver contribuir a la seva adaptació.  

Potser en properes recerques caldria aprofundir en els motius pels quals no han 

gaudit d’aquests serveis (per no disposar d’informació, per no tenir recursos 

econòmics, per no considerar les famílies la conveniència d’aquestes 

activitats,...). 

Encara que hi ha autors que comenten la importància del grup d’iguals i del 

lleure per aquests joves, en el nostre cas podríem dir que pràcticament no 

l’han anomenat i, en conseqüència, que a judici dels participants aquest no és 

un element definitori ni tan sols important. 

De fet, quan ha sortit potser ha estat negativament. És a dir, alguna persona ha 

fet referència al grup d’iguals, ètnicament homogeni, com un element 

d’exclusió i han manifestat que per tirar endavant en els estudis calia apartar-

se d’un grup que tenia unes altres expectatives i que podien actuar com a 

“rèmora” del seu avenç. 

 

[Sobre les amigues] “Al hablarles de la universidad se reían de “mis 

fantasías”, acceder a la universidad era algo muy difícil de conseguir, 

restringido a ciertas personas (...). Una tarde decidí que no las vería más” 

(relat de M. K. Y).  
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“Yo por suerte no he tenido grandes problemas siento marroquí: era una 

chica tranquila estudiante, que iba con personas parecidas a mi y que 

precisamente al no querer problemas no me los buscaba, mientras que 

otros sí. Al formase grupos, se suele crear distancia entre diferentes grupos 

étnicos e incluso entre clases sociales de una misma cultura” (relat de 

S.H.). 

En canvi, Bonal et al. 82005) empren l’expressió “Adolescència Lleurocèntrica”: 

“Certament el lleure té cada vegada més presència a la vida dels 

adolescents i no perquè en tinguin més sinó perquè creix l’ intensitat 

subjectiva i la càrrega simbòlica de les vivències relacionades amb el 

lleure (...) Els adolescents són, s’interpreten a ells mateixos, constitueixen 

la seva identitat, en funció del que fan el en seu lleure” 

En aquest cas, no obstant, el lleure no ha estat present en les seves paraules i 

recordem que sí ha emergit, i molt, el tema de l’esforç i el treball sostingut. 

 

“Mis padres querían que estudiáramos durante las vacaciones de verano 

(...)” (relat de T.N.V.).  

 

“Tampoco salía a jugar a la calle porque mis padres no me dejaban, así 

que casi siempre estaba en casa jugando con mi hermana o haciendo 

los deberes” (relat de T.N.V.).  

 

Si bé, tal  i com hem indicat, cal promoure i reconèixer la cultura de l’esforç, no 

s’ha d’oblidar que els infants tenen el dret a jugar i a disposar d’espais de 

lleure, de joc lliure, d’oci, de relació amb iguals i amb diversos adults que 

actuïn com a models educatius diversos. Situar els nois i noies, especialment en 
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etapes primerenques, en situacions de pressió excessiva pot portar a quadres 

d’ansietat o estrès. Per tant, cal vetllar per l’equilibri entre l’exigència i el gaudi. 

 

7. L’ ENTORN PER L’ÈXIT EDUCATIU 

 

Entenem el context com el conjunt de variables alienes a la persona però que 

afecten i condicionen la seva actuació. Per aquest motiu hem agrupat aquí 

factors diversos com l’ajuda del context del poble, de les persones autòctones 

del barri o municipi; d’altres alumnes nouvinguts; dels veïns autòctons però que 

en una època van ser immigrants de l’estat espanyol, perquè algú els ha 

rescatat a les seves narracions. 

Sembla que en contextos rurals resulta, d’una banda, especialment important 

el suport de les persones més properes físicament. 

 

“També he tingut el suport de la població d'Alcover, ja que som una de 

les primeres famílies emigrades que va arribar el poble i m'han vist créixer i 

esforçar-me” (relat de L.H).  

 

Això ens ha de portar a reflexionar sobre la conveniència de disposar, en altres 

entorns, urbans o semi-urbans, de nuclis de referència, emfasitzant les 

associacions veïnals, dinamitzant els serveis de districte i creant, en definitiva, 

una xarxa de suport a les persones a la què trobin facilitats per establir vincles 

que els arrelin a l’entorn i els allunyin de situacions d’exclusió social. Alguns 

ajuntaments disposen de serveis com Espais Familiars o similars on assisteixen 

infants fins 3 anys sense escolaritzar acompanyats d’un adult. Encara que el 

servei prepara per a l’escolarització i posseeix objectius educatius respecte els 

nens i nenes, també té un objectiu en relació als adults acompanyants: que 

intercanviïn entre ells opinions i experiències i que vagin constituint un grup que 
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es trobi, més enllà del servei, i es doni suport mutu, evitant així certs perills 

derivats de l’aïllament. 

En aquest sentit pot ser molt útil disposar de persones de referència. Per 

exemple, es pot vehicular la participació de persones de la tercera edat que 

en el seu dia van ser immigrants d’altres comunitats autònomes espanyoles i 

que actuïn com acollidors o acompanyants de la població immigrant en un 

primer moment, facilitant-los certs tràmits i explicant-los certs referents culturals 

amb una especial sensibilitat donat que ells/es havien estat considerats, 

d’alguna forma immigrants: 

 

“Desde pequeña conocí a mis vecinos más cercanos: españoles que 

también migraron en busca de un futuro mejor y que muchos de ellos lo 

encontraron. Podía ver que eran gallegos, andaluces, extremeños… 

Personas que podrían comprender el gran esfuerzo que les supuso a mis 

padres llegar a este país” (relat de O.O.). 

 

Per altra banda, hem trobat que pot esdevenir un bon suport disposar de 

l’acompanyament d’altres persones que han passat per un procés semblant, 

com ens indiquen les paraules d’un dels participants: 

 

“També vaig rebre ajuda per part d'alguns companys que s'oferien 

voluntaris per ajudar-me, per aprendre'm els seus noms, jugar amb mi al 

patí...” (relat de L.H.).  

 

Tot plegat ens aboca al disseny de programes intergeneracionals, interculturals 

i intersectorials que afavoreixin la inclusió de tota la població de Catalunya. 
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8. ALTRES ELEMENTS AFAVORIDORS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL 

 

Com elements afavoridors del context hem trobat les reiterades referències a 

les beques o ajudes econòmiques del sistema i algunes altres relatives a la 

figura de l’assistent social per a la sensibilització i integració de les famílies.  

Disposar de mentors, amics grans, persones de referència ja hem comentat 

que esdevé un recolzament essencial: 

 

“Quan s'organitzava alguna excursió els meus pares mai m'hi deixaven 

anar perquè no volien pagar-ho perquè deien que no servia de res, però 

sovint m'ho pagava la meva amiga o l'escola (fins i tot el viatge de fi de 

curs” (relat de L.H.). 

 

“M'ha fet el paper d'amiga i de mare perquè sempre m'ha donat suport 

en tots els nivells sempre que ho he necessitat: econòmic i emocional” 

(relat de L.H.). 

 

Però cal tenir polítiques decidides de les quals accions planificades, i no 

erràtiques, que afavoreixin aquests processos, no deixant-los a l’arbitri de l’atzar 

o de les circumstàncies personals, que portin a que una persona disposi 

d’aquests amics o no. Com hem indicat, a partir de les pràctiques dels 

estudiants dels nous estudis d’educació (grau d’infantil, grau de primària, grau 

de pedagogia, grau d’educació social i tots els màsters existents), de 

programes d’Aprenentatge- Servei, de programes de voluntariat,... poden 

estudiar-se programes on es sistematitzi l’actuació d’aquestes persones de 

referència. 
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A banda, això ha d’anar acompanyat d’una política de beques que 

afavoreixi l’equitat. L’educació bàsica és obligatòria i gratuïta i així s’ha 

d’exigir. D’altra banda, més enllà de la obligatòria, cap noi o noia no s’ha de 

veure perjudicat per raons de sexe, nivell socioeconòmic,... i només la 

capacitat acadèmica ha de guiar l’accés als estudis postobligatoris i superiors. 

Això no pot ser cert si no hi ha beques, cosa que han reclamat molts dels 

participants. 

 

 “También es muy importante reconocer el valor que tienen las becas del 

estado, puesto que sin ellas mucha gente no podría estudiar (como es mi 

caso)” (relat de S.H.). 

 

“Les ajudes econòmiques he  rebut quasi tots els anys ha suposat un gran 

ajut. Sobretot ha sigut important un cop he arribat a ala universitat ja que 

la carrera que estic duent a terme resulta bastant cara (quatre mil euros 

a l’any, sense contar el material, el transport, etc)” (relat de K.A.A.). 

 

“(…) que molts estudiants immigrants que venen a estudiar sense tenir 

feina i amb pocs recursos, no tenen les suficients ajudes per a poder-se 

pagar els estudis” (qüestionari nº 15).  

 

Finalment, altres recursos personals i assistencials que el sistema social i de 

benestar té, són ben valorats per algun dels informants 

 

“Hay una persona a la que recuerdo con mucho cariño: José Miguel. Un 

asistente social que nos seguía de muy cerca sin que nos diésemos 

cuenta” (relat de M.K.Y). 
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En conjunt, es torna a constatar que la inclusió va més enllà de les accions que 

pot fer el centre escolar i que cal cercar sinèrgies entre agents educatius i 

socials i polítiques integrades de les que participin els serveis educatius, 

sanitaris, socials, oferint les condicions socioeconòmiques per al manteniment 

de les persones en el sistema educatiu. 

 

9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL 

 

Els obstacles detectats tenen a veure amb la percepció de les dificultats 

“externes” a la seva voluntat o la de les seves famílies per part dels 

participants. Aquesta categoria ha estat poc nombrosa perquè, de fet, la 

majoria de participants, en tenir els seus relats un to molt positiu i constructiu, 

vinculen els obstacles amb ajuts del sistema i gairebé tots són subsanats 

(d’aquí l’èxit assolit) amb aquests suports. 

Per Bonal (2005) la condició econòmica de la família i l’estructuració és un 

factor molt important però no un factor bàsic, mentre que hi ha un factor més 

rellevant que anomena l’alteritat familiar respecte a l’escola. Això voldria dir 

que allò important no és que els pares creguin en l’escola i que la reconeguin 

com a factor de mobilitat ascendent i/o d’inserció laboral, sinó que la “sentin 

com a quelcom seu”: 

“(...) Les famílies que s’integren o que participen a l’escola i que la 

senten més seva (...) és un factor que els pot ajudar. I en canvi els grups 

dels pares que no van a reunions, no assisteixen, poden tenir un 

distanciament”. 

 

Aquests obstacles han estat posats de manifest a alguns dels productes 

analitzats. 
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“Estava acostumada a viure pràcticament al aire lliure (...). Encara 

recordo com vaig reaccionar la primera vegada que vaig veure la casa. 

– Això és una casa per ratolins oi?” (relat de K.A.A.).  

 

Aquesta categoria no aporta obstacles diferents als previstos (idioma, nivell 

econòmic, vivenda,...) però ens reitera en les dificultats existents, especialment 

en un context com l’actual i ens fa veure la importància dels elements 

rescatats a l’apartat anterior. 

 

10. LA LLENGUA COM A ELEMENT CLAU 

 

La llengua ha esdevingut un dels elements més rellevants. El fet de no saber la 

llengua és considerat un aspecte negatiu inicialment (fins i tot en una de les 

narracions audiovisuals quan es parla de la llengua apareix un mur) però 

resulta no ser cap problema un cop s’assoleix un nivell mínim i aleshores es viu 

com una font de riquesa cultural i personal. 

 

“Empezó mi escolarización. El primer muro: el idioma. No sabia hablar 

español a pesar de que mis padres son argentinos” (narració audiovisual 

de K.P.).  

 

 “(...) Vam aprendre a parlar molt bé i ràpidament el català i el castellà i 

a sentir-nos-hi molt agust” (relat de H.D.L.).  

 



82 

 

“Ahora es cuando uno se da cuenta de lo bueno que es hablar otros 

idiomas!” (relat de S.H.).  

 

A vegades, el fet de que els nens i les nenes vagin a l'escola i aprenguin el 

català, influeix molt en que les famílies també estudiïn i s'esforcin per integrar-se 

igual que els seus fills i filles. 

I d'altra banda, també passa a l'inversa (el fet de que els pares estudiïn i 

dediquin temps formar-se influeix als nois i a les noies), encara que això no s’ha 

vist en cap dels casos analitzats. 

Cummins (1992) assenyala que la inclusió i l’èxit de l’alumnat immigrant o 

parlant de segones llengües no és un problema tècnic ni exclusivament dels 

estudiants, sinó un problema de relacions de poder dins la societat i la 

comunitat educativa. Cal, per tant, respectar les llengües maternes. 

L’aprenentatge de la 2a llengua (L2) en el cas de parlants de llengües no 

minoritàries és molt rellevant per reforçar la identitat cultural i fer créixer les 

expectatives sobre l’alumnat. També cal un suport en l’aula ordinària després 

del primer període d’aprenentatge donat  que cal aprendre-la a nivell 

acadèmic. 

 

Competència lingüística 

Aquesta competència que ha esdevingut cabdal ja havia estat entomada en 

estudis previs. Per una banda, Suárez Orozco i Suárez Orozco (2008), a “Històries 

d’immigració la comprensió dels patrons de rendiment escolar dels joves 

immigrants nouvinguts” van entrevistar 407 nens i joves a Boston i Sant 

Francisco. El treball versa sobre les variables que es relacionen amb l’èxit 

escolar i també a les dificultats d’assolir-lo: 
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“En un estudi a gran escala realitzat amb 5000 alumnes immigrants de 

primera i segona generació, procedents de tretze països diferents, la 

fluïdesa en llengua anglesa es va revelar com el factor clau alhora de 

predir un encaix escolar positiu”. 

 

Si bé la competència verbal es pot desenvolupar pràcticament en un parell 

d’anys, aspecte que ja havia estat enunciat per Cummins (2002), per assolir el 

nivell de coneixements lingüístics necessaris per ser competitius a l’aula cal de 

cinc a set anys de mitjana en condicions òptimes. És a dir, una cosa és l’ús 

quotidià de la llengua i un altre cosa és l’ús més a fons, més acadèmic (cal fer 

notar en aquest punt que algunes de les aportacions dels participants en 

aquesta recerca han estat en llengua castellana): 

 

“L’anàlisi dels estudis de casos d’alt rendiment, va confirmar que aquells 

joves generalment mostraven uns coneixements sòlids de la llengua 

anglesa. Els alumnes amb uns coneixements lingüístics més 

desenvolupats, estaven més ben capacitats per seguir les lliçons, fer 

preguntes, respondre preguntes d’un test d’elecció múltiple, acabar els 

deures i redactar treballs escolars”. 

 

Aquest coneixement de la llengua no pot suposar, en cap cas, l’abandó de la 

llengua materna, ans al contrari. En aquest sentit, els relats i les narracions dels 

participants d’aquesta recerca expliquen l’enriquiment de mantenir “dues 

cultures” i, en alguns casos, “dues llengües”. Aquest fet ja havia estat comentat 

per Carbonell i Quintana (2003: 53) a“Immigració i igualtat d’oportunitat” quan 

parlaven de la importància de mantenir la llengua familiar: 
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“L’ensenyament de la llengua familiar es considera un element educatiu 

molt important, especialment per les millores que introdueixen la relació 

amb el nucli familiar”. 

 

Aquest enriquiment ha estat copsat als nostres relats: 

 

“Al principio, cuando éramos pequeños, mis padres siempre nos 

hablaban en árabe, pero nosotros respondíamos en castellano, hasta 

que mi madre, mientras estábamos un verano en Marruecos, se dio 

cuenta de que, a pesar de que entendíamos el árabe, no sabíamos 

responder con él (lo que producía un impedimento cuando íbamos de 

vacaciones a Marruecos). Entonces, al volver a España nos empezó a 

obligar a todos a responder en árabe (los dos mayores no tenían 

problema, puesto que pudieron aprender igual de bien árabe que 

castellano, no como nosotros los pequeños)” (relat de S.H.). 

 

Els autors expliquen com afecta això a l’autoestima i en definitiva com després 

això redunda en una millora escolar. Però es tracta no només de com aprenen 

la llengua del país sinó com conserven o com aprenen la llengua familiar, com 

una riquesa. En aquest sentit, en el nostre país el document “Atención del 

alumnado inmigrante en el sistema educativo en España” recull un acord 

entre Espanya i Marroc per a que l’ensenyi àrab als centres escolar i a nivell 

internacional, la resolució del Parlament Europeu del 2009 sobre educació dels 

fills dels immigrants ens diu que els països han d’incorporar l’aprenentatge i 

l’ensenyament de les llengües maternes als estudiants en els seus sistemes.  

En una línia similar, Levitt (2007) comenta que l’aculturació selectiva 

combinada amb la conservació ètnica parcial condueix a resultats escolars 

més positius.  
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Cummins (2002) relaciona aquest aprenentatge amb el tema d’autoestima, 

de sentiment de pertinència, d’empoderament, i, en definitiva, de construcció 

de la identitat cultural.  

Potser això enllaça amb la idea de multiculturalisme que, ben entès, en els 

anys 80, feia una defensa del coneixement de les llengües d’origen de les 

famílies en ares d’una defensa de la identitat. Respecte aquest fet, cada cop 

es parla d’identitats múltiples (Sen, 2009), constructe que ha aparegut tant als 

relats com a les narracions. 

Finalment, Huguet i Navarro (2006) comenten que sovint els problemes 

d’aprenentatge es lliguen a les dificultats de llenguatge i en canvi es pensa 

que estudiants que provenen de països llatinoamericans, pel fet que dominen 

la llengua castellana, s’incorporen correctament i no tenen cap problema. 

Intenten evitar aquestes anàlisis massa simplificades i proposen fer una anàlisi 

més genèrica de quina és la situació prèvia de cada noi o noia, les 

expectatives familiars, etc., per veure exactament com es pot acollir millor a 

aquests estudiants. A més, una persona d’Amèrica Llatina es troba amb un 

castellà molt diferent i la fluïdesa o la comprensió en llengua castellana no és 

tant senzilla. Com veurem més endavant, els autors que estudien les aules 

d’acollida emfasitzen la necessitat d’aquesta avaluació diagnòstica per evitar 

incorporacions estandaritzades. 
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Conclusions 

 

Conclusions de la recerca 

 

Respecte les competències clau 

Les competències que els estudiants asseguren que han desenvolupat més al 

llarg dels seus estudis i que creuen que els han ajudat a arribar a la universitat 

han estat dues principalment: la competència d’autonomia i iniciativa 

personal, i la responsabilitat i autoexigència. Dins d’aquesta última, la cultura 

de l’esforç ha estat la més valorada pels companys, entenent aquesta com el 

pròpia treball autònom dels estudiants per arribar a aconseguir els seus 

objectius tot i els obstacles, així com l’autoexigència intrínseca.  

D’altra banda, cal destacar que la capacitat de comunicar-se ha estat molt 

citada i valorada pels participants de la recerca ja que ha estat lligada a la 

creença de la llengua com a element clau per assolir els objectius, en aquest 

cas concret, la llengua catalana. Els instruments de recerca asseguren que tot i 

que ha estat un element dificultós en la majoria dels casos, haver assolit el 

coneixement de la llengua tant parlat com escrit els ha ajudat a una millor 

integració en els espais d’oci amb els companys. I en relació amb aquest últim 

aspecte, cal posar èmfasi amb les competències socials i cíviques (ser 

sociable), és a dir, la capacitat d’establir contacte amb els altres, ja que han 

servit perquè els estudiants puguin relacionar-se amb els demés i així disminuir 

les situacions derivades de la discriminació entre companys i sentir-se iguals 

que els demés i assolir els mateixos objectius independentment de les barreres 

socials, culturals o econòmiques.  

 

Respecte l’èxit educatiu 

L’èxit educatiu va lligat totalment i fonamentalment amb el fracàs escolar, és a 

dir, l’abandonament escolar i per tant, la manca d’habilitats per la inserció 
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laboral amb èxit. Els informants de l’ investigació asseguren que hi ha un 

conjunt de factors que han influït en el seu èxit escolar. Aquests factors i 

variables serien principalment el recolzament de la família, així com l’auto 

imatge positiva que tenen d’ells mateixos, dos aspectes que a més a més 

estan relacionats entre sí perquè apareixen conjuntament en moltes de les 

respostes. A més a més asseguren que elements i accions personals que han 

pogut influir en el seu èxit, és a dir, a la seva arribada a la universitat, han estat 

les seves mateixes percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundaria, a més 

a més de sentiments relacionats amb l’èxit com poden ser l'auto percepció 

positiva (la seva capacitat de decisió, la mentalitat oberta, etc.), i les altes 

expectatives de futur, és a dir, l’objectiu segur, clar i ferm d’anar a la 

universitat. 

A més a més, és evident que per tal de disminuir el fracàs escolar i per tant, 

garantir-ne l’èxit, cal tenir en compte l’escola com a element cabdal per a 

l’èxit escolar. Dins d’aquesta, l’element principal que asseguren que ha estat 

decisiu els estudiants immigrants ha estat el professorat com a subjecte del 

centre escolar. I és que la majoria dels participants a l’ investigació defensen 

les característiques del bon professor i les altes expectatives del professorat 

respecte a la possibilitat d’anar a la universitat com a gran ajuda pel seu 

desenvolupament social i acadèmic, destacant més concretament el 

seguiment i el control proper de cada estudiant per part dels docents. Per tant, 

ens trobem amb una valoració positiva del professor o professora, no des del 

punt de vista disciplinari sinó més enllà de la instrucció, és a dir, com a membre 

actiu en l’acompanyament i preocupat per l’infant o per l’adolescent. A més 

a més, dins del centre educatiu, el clima escolar agradable i/o l’ambient 

afectiu també ajuden a que hi hagi un alt rendiment de l’estudiant.  

Per tant, tal i com hem pogut comprovar, ens trobem amb un conjunt de 

factors genèrics i també relacionats amb el context (nivell socioeconòmic, 

gènere, rendiment de l’estudiant), en els que no podem intervenir. 
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Respecte la inclusió social 

La inclusió social és una nova manera d’entendre l’educació situant en primer 

terme les desigualtats i l’exclusió que durant la recerca han aparegut en molts 

dels casos analitzant. Els estudiants fills/es d’immigrants destaquen els elements 

relatius a la família, i el més citat i valorat ha estat la valoració positiva que 

atorga la família a l’ importància de l’educació, és a dir, el fet de creure en 

l’educació com a mecanisme de promoció social, així com les expectatives 

que tenen envers a aquesta. Dins de la família, cal destacar que el membre 

més nombrat ha estat la figura de la mare valorada molt positivament com a 

punt clau pel recolzament i l’acompanyament al llarg de l’ infància i 

l’adolescència (així com la figura dels germans/es en alguns dels casos), 

mentre que la figura del pare se la nombra en pocs casos i en aquests es fa 

referència a una persona autoritària i amb poca creença de l’educació com 

a aspecte fomentador del canvi.  

Els elements afavoridors relatius al procés d’immigració han estat el fet 

d’entendre el fet de viure amb altres cultures com un enriquiment, i per tant, 

veure el procés d’inclusió de manera positiva i optimista.  

Contràriament, els elements dificultadors del procés d’inclusió social i que per 

tant dificulten l’èxit educatiu han estat principalment i amb diferència els 

recursos econòmics limitats de la família i la percepció que han tingut els 

estudiants de les seves diferències en les situacions de discriminació. A més a 

més, cal destacar la religió familiar com un punt d’inflexió en els processos 

d’integració social dels infants i adolescents immigrants. D’altra banda, la 

desconeixença dels espais i les persones (és a dir, la desorientació), també és 

un element que surt en molts dels casos, per tant, ressalta l’ importància de 

l’escola com instrument clau de cohesió social i, en alguns casos, el caràcter 

excloent dels sistemes educatius com les barreres actitudinals, físiques, 

organitzatives o metodològiques que tal i com defensen els informants, 

dificulten el seu èxit educatiu en funció del seu origen social, econòmic, 

cultural i lingüístic.  

 

Quadre- resum 
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Tot seguit hem intentat sistematitzar els elements emergents, tot situant-los en 

relació al què deia la bibliografia prèvia. És a, dir, hi havia aspectes que, 

d’alguna forma “esperàvem” trobar i d’altres que ens han sobtat (tant en 

positiu com en negatiu). Els posem, de forma esquemàtica, en la taula 

següent: 

 

Aspectes positius que esperàvem i han 

aparegut 

Aspectes negatius que esperàvem i han 

aparegut 

La importància del recolzament i el suport 

familiar en relació a la continuïtat cap als 

estudis superiors. 

La influència de l’esforç i la voluntat pròpia de 

tirar endavant. 

El professorat com element clau pel 

desenvolupament acadèmic i professional de 

l’adolescent.  

La importància del desenvolupament de les 

competències socials i cíviques per a poder 

relacionar-se i així trencar les barreres entre els 

nous companys.  

Les dificultats econòmiques amb les que 

s’enfronten en molts casos el col·lectiu 

immigrant per poder pagar els estudis dels 

seus fills i filles. 

La llengua com element que obstaculitza el 

procés d’integració i els moments de relació 

entre iguals per evitar evidències de 

discriminació. 

La influència de la religió d’origen en aspectes 

tradicionals com per exemple, la limitació 

d’estudiar fins a saber llegir i escriure.  

La necessitat de compaginar els estudis amb 

una feina i per tant, tenir dificultats per 

l’organització pel seu temps d’estudi.  

Les evidències de discriminació i per tant, la 

percepció de les diferències.  

 

Aspectes positius que esperàvem i no han 

aparegut (o no amb la força que indicaven els 

estudis precedents) 

Aspectes negatius que esperàvem i no han 

aparegut (o no amb la força que indicaven els 

estudis precedents) 

L’aspecte del gènere entenent que, en alguns 

dels casos, el fet de ser dona dificulta l’èxit 

escolar.  

La importància de les amistats o grups d’iguals 

com element de recolzament i 

acompanyament en els moments difícils.  La 

importància dels entorns de lleure i dels agents 

educatius no escolars 

La importància de la identitat cultural i la forta 

vinculació amb el país d’origen així com amb 

els seus costums, tradicions, hàbits, etc. 

El rol dels equips directius per afavorir l’èxit 

escolar 

Les dificultats relacionades amb els programes 

d’integració relacionats amb l’aula d’acollida 

i per tant, la separació del col·lectiu immigrant 

en aules no ordinàries.  

 

Aspectes positius que no esperàvem Aspectes negatius que no esperàvem 

L’auto percepció d’alguns estudiants de no 

ser diferents als altres.  

La capacitat de molts informants de guanyar-

se els respectes dels altres a través de seu 

propi èxit escolar, és a dir, el fet de ser bon 

estudiant per poder sentir-se integrat.  

La figura de la parella com a element clau per 

l’èxit escolar.  

La influència positiva i les conseqüències de 

tenir familia extensa en el país de destinació.  

La influència de les males amistats en la 

majoria dels casos relacionades amb aquell 

col·lectiu de la mateixa cultura que dificulta el 

desenvolupament de l’individu i fomenta els 

ghetos. 

La desconeixença, en alguns dels casos, del 

món universitari 
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Limitacions de l’estudi 

Les limitacions de l’estudi han estat derivades principalment de la dificultat 

d’accés als estudiants. La Llei de Protecció de Dades impedeix donar dades 

personals si no s’ha sol·licitat el consentiment explícit de l’individu. Per aquest 

motiu tots els canals oficials que podien disposar de les dades que requeríem 

(per accedir a persones amb el perfil que cercàvem) ens van negar aquesta 

informació. Això va portar a una tasca extraordinària per trobar estudiants, 

informar-los de la recerca i demanar la seva participació. 

Això creiem que afecta el nombre de relats finals dels què disposem, encara 

que la recerca, pel seu caràcter qualitatiu, no pretenia cap mostreig 

representatiu. 

D’altra banda, també ha afectat al nombre de narracions audiovisuals 

aconseguides i la qualitat de les mateixes. En aquest cas també ha influït el fet 

que es tractava d’elaborar d’un producte que té cert grau de dificultat i, per 

tant, necessita cert esforç. I, tractant-se d’una tasca voluntària, sense cap 

reconeixement, sol·licitada a estudiants universitaris dedicats intensivament als 

estudis, era difícil d’obtenir. 

Donades aquestes limitacions, i un cop explotats els relats, vam decidir 

complementar l’estudi amb un qüestionari d’opinió sobre els tres eixos que 

orientaven l’objecte de recerca, que ens ha permès complementar les dades 

de forma força satisfactòria. 

Per tot això, i malgrat les dificultats, fem una valoració positiva del procés de 

treball i dels resultats aconseguits. Caldria, però, seguir aprofundint en algunes 

d’aquestes troballes amb anàlisis més acurades en futurs processos de recerca. 
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Impacte previst 

 

L’impacte de l’estudi pot donar-se, a partir d’ara, a diversos nivells i sobre 

audiències diverses: 

a)  En primer lloc, sobre el conjunt de la comunitat científica. A partir de 

disposar dels resultats, l’equip de recerca ha fet un pla de difusió que 

preveu l’elaboració de documents per a presentar-los a congressos, 

jornades, seminaris i simposis i per a la publicació en revistes especialitzades. 

b) En segon lloc, la recerca pot tenir un impacte sobre associacions, 

organitzacions i institucions que treballin amb població immigrant. Es faran 

arribar, a demanda, els productes audiovisuals generats. Aquests, en el 

entorn de la web 2.0 actual poden esdevenir d’interès per a una població 

àmplia. 

c) En tercer lloc, la recerca pot tenir un impacte sobre les autoritats 

educatives en el sentit que s’elaboren propostes d’actuació concretes a la 

llum de les dades que han emergit. 

 

Tot seguit es comenta cadascuna d’aquestes accions amb més deteniment. 

 

Explotació de les dades prevista per a la difusió en 

congressos i/o publicacions 

 

Durant l’última reunió del grup de recerca es va pactar una distribució de 

tasques per a l’elaboració dels productes de difusió. D’aquesta manera es va 

parlar de la possible realització dels següents productes de difusió: 

- Article nuclear (de resum del procés de recerca i dels principals 

resultats). 

- Article monogràfic sobre la dimensió del gènere. 

- Article monogràfic sobre la dimensió emocional en la formació dels 

docents respecte la inclusió de la població immigrant. 
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- Article sobre el paper de l’escola, el professorat i en definitiva, sobre 

l’èxit escolar. 

- Article sobre la figura del “bon professor” recuperant totes les 

aportacions d’aquesta unitat de significat. 

 

Altres possibles a articles (a explorar): 

- Article sobre la inclusió 

- Article sobre les competències 

- Article sobre els relats de vida (teoria i metodologia) 

- Article sobre les narracions audiovisuals (metodologia i interpretació de 

les narracions) 

- Article sobre l’explotació del qüestionari monogràficament. 

 

Per la demora patida en la recollida dels resultats donada la dificultat d’accés 

als informants que ja ha estat comentada, aquests productes estàn en procés, 

en diversos graus d’elaboració. Esperem al llarg dels propers mesos poder tenir 

finalitzades aquestes diverses contribucions per poder-les presentar tant a 

congressos, seminaris, jornades i trobades científiques diverses com per poder 

enviar-les a revistes del camp per a que les sotmetin a una revisió amb la 

finalitat de considerar la seva publicació. Algunes de les revistes considerades 

per l’equip han estat: 

 Research in Higher Education 

 Discourse- Studies in the Cultural Politics of Education 

 Teoria de la Educación (Universidad de Salamanca) 

 Comunicar (Universidad de Huelva) 

 Revista Española de Pedagogía  

Així com d’altres revistes considerades per la FECYT, que són les següents: 

 Cultura y Educación 

 El Profesional de la Información 

 ESE- Estudios sobre Educación 

 Infancia y Aprendizaje 

 RELIEVE- Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 

 Revista de Educación 

 Revista de Psicodidáctica 
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Finalment, preveiem que una altra font de difusió sigui el fet de disposar, en la 

pàgina web del grup CAU (Competències i Avaluació a la Universitat)10, d’un 

espai per a penjar els documents resultants de la nostra recerca. 

 

Llistat d’associacions i ens a qui es pot fer arribar el resultat de 

la nostra recerca  

 

UNESCOCAT 

Objectiu: fer present la UNESCO a Catalunya i la cultura i llengua catalanes a 

la UNESCO.  

 

AMIC (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya) 

Objectiu: fomentar la integració social i laboral de les persones nouvingudes a 

Catalunya. Tasca que desenvolupa des de l’òptica que aquestes persones són 

treballadors i treballadores que contribueixen a la construcció d’una societat 

diversa i plural, en el marc dels valors democràtics de ciutadania. 

 

Associació d'Immigrants Saharauis a Catalunya  

Objectius: integrar els ciutadans saharauis en una societat acollidora, dur a 

terme projectes de sensibilització i de cooperació, unir el discurs polític i social 

de tots per a que la seva causa no caigui en l’oblit i, per últim, estar al costat 

dels seus activistes que pateixen cada dia tortures i vexacions per part dels 

marroquins que injustament els maltracten a les presons i els deneguen una 

cosa tan valuós com la llibertat d’expressió. 

 

FCONGD (Federació catalana d'ONGs)  

Objectiu: facilitar i potenciar la tasca de les ONG catalanes per al 

desenvolupament amb transparència, ètica i qualitat. 

 

                                                           
10

 http://www.ub.edu/grupcau (En construcció) 

http://www.ub.edu/grupcau
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Servei Solidari per la Inclusió Social 

Objectiu: realitzar programes relatius a l'acollida i a la formació, així com 

projectes de cooperació internacional. 

 

Institut Català Internacional per la Pau 

Objectiu: promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, promoure la 

resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un 

paper actiu com agent de pau 

 

Casal d'infants del Raval 

Objectiu:  aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels 

infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió social i les comunitats on 

viuen  

 

Mescladis 

Objectiu: aportar propostes per a l’acomodació d’immigrants i ciutadans 

natius mitjançant iniciatives educatives que promoguin la cohesió social i 

iniciatives econòmiques que facilitin la inserció social i laboral.  

 

Fundació Solidaritat UB 

Objectiu: fomentar valors de solidaritat, promoure la participació social i 

canalitzar accions de cooperació per al desenvolupament i per la defensa 

dels Drets Humans. 

 

Xarxa d'Escoles Compromeses amb el Món 

Objectiu: crear ponts de comunicació entre els diferents agents que treballem 

l’educació en la ciutadania global, com ara, centres d’educació formal, 

centres d’educació no formal, ONG, ajuntaments, AMPAS, entitats, xarxes 

solidàries... 

 

Casa Àsia 

Objectiu: promoure i realitzar projectes i activitats que contribueixin a un millor 

coneixement i al impuls de les relacions entre Espanya i els països d’Àsia i del 

Pacífic.  
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CIIMU (Institut d'infància i món urbà) 

Objectiu: contribuir a la millora de la qualitat de vida de la infància, 

l’adolescència i les famílies mitjançant la investigació aplicada, la formació, la 

divulgació i el intercanvi i el debat d’informació. 

 

IMEB (Institut Municipal d'Educació de Barcelona). 

Objectiu:  participar, innovar i millorar l’acció educativa en el marc del 

compromís de Barcelona com a Ciudad Educadora.  

 

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

Objectiu:  impulsar la innovació i la millora educativa. 

 

CEB (Consorci d'Educació de Barcelona (Generalitat de Catalunya i 

Ajuntament)) 

Objectiu:  treballar plegats per a la millora dels serveis als centres educatius i a 

la ciutadania a través d'una única xarxa educativa. 

 

Associació de Mestres Rosa Sensat 

Objectiu: millorar l'educació. És un moviment de renovació pedagògica. 

 

USTEC (Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament) 

Objectiu:  lluitar per un model d'Ensenyament públic, de qualitat, democràtic, 

laic i per un tipus de societat no excloent, solidària, participativa... 

 

Fundació Bofill 

Objectiu:  promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la nostra 

societat i que impulsin realitzacions que contribueixin al seu millorament a 

través de la supressió de les desigualtats 

 

IOC (Institut Obert de Catalunya 

Objectiu: facilitar que pugui arribar al màxim de persones superant les 

limitacions de l'espai i del temps, posar els interessos, les necessitats i les 

possibilitats de progrés de les persones en el centre d'un model educatiu 



96 

 

flexible i adaptable, impulsar la formació al llarg de la vida, i presentar una 

oferta educativa de qualitat i amb voluntat de millora. 

 

Propostes d’actuació i/o intervenció que es desprenen dels 

resultats 

 

A partir de constatar que el més rellevant ha estat la figura del professorat, 

podem indicar possibles intervencions als àmbits següents: 

 Formació inicial del professorat: La competència relativa a “Valorar la 

diversitat com un fet natural i integrar−la positivament” hauria de ser 

prioritària en els plans d’estudis dels graus d’infantil i de primària i al 

màster d’educació secundària. En tant que els relats analitzats no 

destaquen tant les estratègies , organitzatives o metodològiques com el 

tarannà personal del mestre o la mestra, caldria treballar també les 

competències emocionals. 

 Formació permanent del professorat: Prioritzar aquesta dimensió als 

plans de formació i de recerca del Departament d’Ensenyament i 

procedir després a l’avaluació de la transferència d’aquesta formació. 

 Impulsar, com indica la LOE i la LEC, la cultura de l’esforç i 

responsabilitat: Aquesta pot fer-se via modelatge familiar però també 

en el marc escolar i posant a l’abast de les famílies els serveis de suport 

que afavoreixin aquest esforç sostingut dels seus fills/es i processos de 

formació de mares/pares. Aquestes modalitats formatives han de 

prioritzar l’intercanvi entre iguals i actuar a partir del respecte i la 

valoració de la diversitat plurilingüe i pluircultural. a la vegada que 

cerquin sinèrgies escola- família per desenvolupar la competència 

d’autonomia així com emfatitzar la cultura de l’esforç, és a dir, de la 

voluntat d’un mateix per voler ser i fer. 

 Realitzar accions compensatòries per gènere: Impuls dels estudis de la 

població femenina, especialment als estudis secundaris, creant beques 
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específiques i cercant persones mediadores que esdevinguin 

exemplificadores per les noies. 

 Entomar, als centres educatius, les situacions d’assetjament o evidències 

discriminatòries de soca-rel i vehicular mecanismes (a les NOFC) que 

penalitzin accions d’aquesta mena. 

 Repensar l’existència i funcionament de les aules d’acollida: el procés 

d’assignació dels estudiants, les hores de permanència, el moment 

d’incorporació definitiva a l’aula ordinària,...). 

 Repensar els barems dels processos d’inscripció i matrícula als centres 

educatius, de forma que s’eviti en la mida del possible l’acumulació de 

població immigrant en uns centres determinats. Això hauria d’anar 

vinculat a altres polítiques que vetllessin per un equilibri en la distribució 

de la població immigrant als municipis i barris, i en definitiva, per crear 

sistemes de suport social per a què tothom tingui les mateixes 

oportunitats d’aprenentatge. 

 Donar a conèixer a les famílies, si s’escau mitjançant les associacions 

d’immigrants, el sistema educatiu universitari. Caldria que els centres 

educatius dinamitzessin les escoles de pares o es creessin espais familiars 

de formació per tal de donar a conèixer el sistema educatiu i 

sensibilitzar, en definitiva, respecte el valor de l’educació com a 

element pel canvi, la transformació i el desenvolupament personal i 

professional de l’ésser humà, independentment del seu origen, religió, 

cultural o nivell socioeconòmic.  

 Afavorir la política lingüística catalana, a través de fomentar la base de 

l’aprenentatge d’aquesta: la lectura i la comprensió lectora.  

 

A més, també caldria tenir altres aspectes transversals en aquestes actuacions 

o intervencions socioeducatives, com per exemple la sensibilitat en l’ús del 

llenguatge referent a aquest col·lectiu de població (sobretot en relació a les 

evidències de discriminació detectades). Això ens aboca a la planificació i 

posada en pràctica de polítiques de sensibilització per tractar temes com per 

exemple, el fet de no parlar d'immigrants de segona generació ni cap terme 

per l'estil perquè un dels interrogants que ens plantejàvem i que els propis 

participants han comentat és "quan un immigrant deixa de ser-ho" o "fins quant 



98 

 

l'etiqueta de l'origen immigrant". I és que cal tenir en compte que si la condició 

d'immigrant no desapareix mai, la construcció de la identitat esdevé 

complexa. 
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ANNEX 1 
 

 

 

 

 

 

Disseny dels documents de recollida de dades 

 



1.1 Guió relats i narracions audiovisuals 
 

GUIÓ RELATS O HISTÒRIES DE VIDA 

Un equip de professors/es dels departaments de Didàctica i Organització Educativa i Didàctica 

de l’Expressió Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona, estem iniciant una investigació 

sobre “Competències i factors clau per a l'èxit educatiu des de la perspectiva dels estudiants 

universitaris fills/es dels immigrants (2009 ARAF1 00010)”, entenent per èxit educatiu el fet 

d’haver arribat a la universitat. És per això que estem cercant les opinions dels estudiants fills 

d’immigrants (europeus comunitaris i no comunitaris, llatinoamericans, asiàtics,...) que 

estiguin estudiant a les universitats catalanes. Per aquest motiu, sol·licitem la teva 

col·laboració en aquest projecte de recerca. 

Objectiu del projecte: Conèixer les competències clau i els factors més rellevants que els 

estudiants universitaris fills/es de famílies immigrades consideren que els han estat cabdals 

per assolit l’èxit educatiu. 

Tasca que et demanem: Un relat de vida o una narració audiovisual. 

 

Relat de vida 

Compromís que adquirim: La informació continguda als relats es anònima. Per això, et 

garantim la confidencialitat en el tractament de les dades i, si de la recerca se’n deriva una 

publicació, sol·licitaríem el teu permís explícit per fer servir aquesta informació garantint el teu 

anonimat o, si ho prefereixes, apareixent amb nom i cognoms, com a informant clau. D’altra 

banda, et farem un certificat de participació a la recerca. 

Condicions que demanem respecte el relat: L’extensió del teu escrit és absolutament lliure 

però sí hem de fixar una data. Et proposem dues convocatòries (R1 i R2). Ens aniria molt bé 

disposar de la teva aportació abans del dia 30 de juliol de 2010 o bé abans del 30 de setembre 

de 2010. Pots enviar-ho per correu electrònic a: ecano@ub.edu 

 

Què és un relat? 

Dins de la Investigació Etnosociològica, es troben les histories de vida en forma d’autobiografia 

o relat de tota o part de la seva història. El relat és una descripció aproximada de la història de 

vida, des del punt de vista objectiu (perquè incorpora dades, fets, dates,...) i subjectiu (perquè 

incorpora interpretacions, sentiments, reflexions,...). En el relats, hom explica part de la seva 

experiència viscuda. En definitiva, és una descripció, en forma narrativa, d’un fragment de 

l’experiència viscuda.  

En el relat de vida, es tracta de mostrar o descriure les experiències a través del filtre del 

investigador i en funció de la finalitat per la qual es demana el relat (en aquest cas,  els factors 

mailto:ecano@ub.edu


d’èxit i les competències clau per arribar a la universitat). Per tant, amb els relats de vida, 

s’obtindran informacions i descripcions que una vegada analitzades, ajudaran a obtenir una 

visió de conjunt que facilitarà la comprensió del desenvolupament individual de cada persona. 

Narració audiovisual 

Compromís que adquirim: La informació continguda a les narracions audiovisuals no pot ser 

anònima però et garantim la confidencialitat en el tractament de les dades i, si de la recerca 

se’n deriva una publicació, sol·licitaríem el teu permís explícit per fer servir aquesta informació 

garantint el teu anonimat o, si ho prefereixes, apareixent amb nom i cognoms, com a 

informant clau.  

D’altra banda, com que entenem que aquesta col·laboració implica una certa dedicació, com a 

contraprestació t’oferim de forma totalment gratuïta un taller de formació de 20 hores. 

 

Condicions que demanem respecte el vídeo: El format és absolutament lliure però sí que hi ha 

data de lliurament en funció del grup. Et demanem: 

 Una narració audiovisual en el termini pactat. 

 L’ús responsable de la càmera de vídeo que et prestem i el seu retorn en la data de 
finalització de la narració audiovisual. 

 L’assistència a les sessions de formació. 
 

FORMACIÓ: 

1ª sessió (5/07/2010) 

Introducció. 

2ª sessió (6/07/2010) 

Preparació teòrica, preparació pràctica i pràctiques guiades. 

3ª sessió (7/07/2010) 

Edició de vídeo digital. 

4ª sessió (8/07/2010) 

Optimització de vídeo digital. 

5ª sessió (9/07/2010) 

Pràctiques guiades. 

 

Totes les sessions es realitzaran a: 

Campus Mundet 

Vall d’Hebron, 171 



Edifici de Migdia  

Aula 1004 

 

Durant el període d’enregistrament i edició del vídeo disposareu d’un tutor/a on-line per a les 

consultes que us vagin sorgint. Tenint en compte que hi haurà dos torns per aquest enregistrament 

(un grup les dues darreres setmanes de juliol i l’altre les dues primeres setmanes de setembre), la 

data màxima d’entrega del document dependrà de grup en el que us trobeu.  

 

Grup N1: Del 19 al 30 de juliol de 2010. Data i lloc de lliurament i de retorn de la càmera: 30 de 

juliol al LMI (Edifici de llevant, planta 0) 

Grup N2: De l’1 al 17 de setembre de 2010. Data i lloc de lliurament i retorn de la càmera: 17 

de setembre al LMI (Edifici de llevant, planta 0) 

 

Finalment, et farem un certificat de participació a la recerca. 

 

Què és una narració audiovisual? 

L'auto-relat audiovisual és una tècnica per descriure la vida o les experiències d'una persona 

sense que aquesta hagi de recórrer a la paraula escrita. Pot consistir en imatges de la persona 

explicant coses de la seva vida, mostrant el seu entorn quotidià, fotografies, àudio i altres 

materials. Per regla general, els auto-relats audiovisuals són ideats, enregistrats i editats per la 

mateixa persona. 

 

Encara que tant el relat de vida com la narració audiovisual són lliures, per guiar-te pots fer 

servir els interrogants següents 

- Quins creus que han estat els principals factors o variables que t’han ajudat a arribar a 
la universitat? 

 

- Quins són els principals obstacles que t’has trobat? Com els has pogut superar?  

 

Ens interessen especialment els elements que tinguin a veure amb els tres eixos que articulen 

el projecte. No vol dir que hagis de parlar d’ells, però és bo que sàpigues que analitzarem el 

teu relat pensant en aquests, dels quals et fem cinc cèntims a les pàgines següents: 

1. COMPETÈNCIES CLAU 
2. ÈXIT ESCOLAR 
3. INCLUSIÓ EDUCATIVA 



 

1. COMPETÈNCIES CLAU 

QUÈ CAL SABER DE COMPETÈNCIES? 

Definició. 

Una competència és la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats de manera transversal i 

interactiva en contextos i situacions diverses per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i 

problemes de la vida quotidiana . 

 

Tipus 

Encara que hi ha moltes classificacions de competències, tot seguit us indiquem les que es 

proposen a la “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo”: 

- Comunicació en la llengua materna 

- Comunicació en llengües estrangeres 

- Competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia 

- Competència digital 

- Aprendre a aprendre 

- Competències socials i cíviques 

- Sentit de la iniciativa i el esperit d’empresa 

- Consciència i l’expressió culturals 

 

Preguntes clau orientadores: 

 Quina competència/es creus que has desenvolupat més al llarg dels estudis? 

 Quina/es creus que t’ha estat més útil per arribar a la universitat? 

 Quines experiències, accions, tasques, elements,... t’han ajudat a desenvolupar 
aquestes competències? 

 
 

2. ÈXIT ESCOLAR 

QUÈ CAL SABER D’ÈXIT ESCOLAR?  

Definició 



D’acord amb l’informe de la Comissió Europea per a l’Educació i la Cultura sobre la Qualitat de 

l’Educació Escolar1: 

L’èxit escolar és definit atenent a la disminució en l’índex d’abandonament, la finalització de 

l’educació secundària superior, i la participació en l’educació superior. 

Aquesta definició podem completar-la atenent al que diuen també institucions europees sobre el 

fracàs escolar. Així2, l’OECD proporciona una definició de fracàs escolar que inclou tres 

dimensions:  

- El baix assoliment o fracàs pel que fa al nivell mínim de la programació establerta; 
- El recent abandonament escolar o no haver adquirit les qualificacions necessàries per entrar al 

mercat laboral; 
- I com a conseqüència a llarg termini, la manca d’habilitats per una inserció laboral d’èxit al 

mercat de treball.  
Així, si el definim en el seu sentit més lax, l’èxit escolar es podria entendre per l’assoliment de les 

competències bàsiques de l’ensenyament obligatori, competències que permeten entrar d’una 

forma regular al mercat de treball. En un sentit més estricte, però, l’èxit escolar es definiria com 

l’assoliment, de les competències necessàries per accedir a l’ensenyament superior, en el nostre 

cas les competències requerides per superar el batxillerat. D’altra banda el fracàs escolar s’associa a 

l’abandonament prematur del sistema educatiu (obligatori) i a la manca d’assoliment de les 

competències bàsiques establertes per a l’ensenyament obligatori. Ambdues coses dificulten 

greument la inserció amb èxit al mercat laboral. 

 

Causes 

Hi ha molts factors que poden influir en l’èxit escolar. De fet, hi ha diverses explicacions segons els 

autors o models que se segueixin, però, en general s’accepta que hi ha elements genèrics (Despesa 

en educació, currículum nacional...) i d’altres, del context (Nivell socioeconòmic de les famílies, 

gènere, rendiment previ dels alumnes, zona geogràfica,...), en els que no podem intervenir, mentre 

que sí podem fer-ho en els que depenen del centre educatiu i l’aula. A tall d’exemple, algunes de 

les causes que poden ajudar a l’èxit són (Murillo, 2008)3:  

a) Sentit de comunitat, que implica tant l’existència de metes clares, conegudes i compartides per 

part de la comunitat escolar, com el treball col·legiat per part dels docents; b) Clima escolar i 

d’aula, és a dir, bones relacions entre els membres de la comunitat educativa i presència d’un 

ambient afectiu i que fomenti el treball dels alumnes a classe; c) Altes expectatives, dels docents 

cap als alumnes, però també dels directius cap als docents i de les famílies cap al centre; d) 

Qualitat del currículum/estratègies d’ensenyança (elements relacionats amb les estratègies 

didàctiques, el reforç i la retroalimentació i l’atenció a la diversitat); e) Organització de l’aula (per 

                                                           
1 European Commission, D.G. Education and Culture, European Report of the Quality of School Education. Sixteen quality indicators 

(Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001). 

2 OECD, Overcoming Failure at School (Paris: OECD, 1998). 

3 MURILLO, F.J. (2008). Hacia un Modelo de Eficacia Escolar. Estudio Multinivel sobre los Factores de Eficacia de las Escuelas 

Españolas. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(1), pp. 4‐28. 



una banda, l’organització de les activitats a l’aula i, per altre, l’organització física de la mateixa); f) 

Seguiment i avaluació dels alumnes, dels docents i del propi centre educatiu; h) Implicació de les 

famílies, és a dir, el seu compromís amb el centre i la participació a les diferents activitats. 

 

Preguntes clau orientadores: 

 Quines van ser les expectatives del professorat respecte les teves possibilitats? 

 Com van estar les relacions entre la teva família i l’escola? 

 Quan es va interessar per la universitat: qui va influir en la seva decisió? Hi va haver 
persones que intentaven frenar la seva idea d’anar a la Universitat. 

 

 

3. INCLUSIÓ EDUCATIVA 

QUÈ CAL SABER D’INCLUSIÓ?  

Definició 

La inclusió educativa constitueix, a banda d’un moviment internacional de primera 
magnitud, una nova manera d’entendre l’educació i l’escola que situa en primer terme 
la superació de les desigualtats i de l’exclusió. Entenent que l’educació és un dret, el 
moviment per a la inclusió se centre en els grups i les persones que sistemàticament 
en són excloses. Per contraposició al concepte d’integració, amb base al qual havíem 
estat treballant fins a la dècada dels 90, molt centrat en l’escolarització de l’alumnat 
amb discapacitat, el concepte d’inclusió permet una visió més global i una focalització 
dels problemes de l’educació, posant l’èmfasi en: 
- El fracàs escolar, entès com la proporció d’estudiants que en acabar la seva escolaritat obligatòria 

no han assolit els aprenentatges que hom considera bàsics per continuar, si així ho desitgessin, els 
seus estudis. S’estima que al nostre país  la xifra d’alumnat que no assoleix aquests nivells es situa 
entre el 25 i el 30% 

- El caràcter excloent dels sistemes educatius, entès com les barreres de tota mena, tant actitudinals 
com físiques, organitzatives o metodològiques, que impedeixen l’èxit educatiu d’importants sectors 
de l’alumnat en funció del seu origen social, econòmic, cultural, lingüístic, i de l’alumnat amb 
discapacitat. 

El concepte d’inclusió esdevé un eix nuclear d’aquesta investigació, doncs el que estem  
cercant aquí és en quina mesura l’educació ha esdevingut un instrument de cohesió 
social o, al contrari, en quina mesura aquesta població està exclosa dels diferents 
nivells educatius. La veu de les persones interessades és la font principal d’informaciò 
per detectar els fets i components que han afavorit la seva inclusió (en el sentit d’èxit 
educatiu arribant als nivells superiors) i diferenciar-los dels fets i components que 
actuen com a barreres.  
 
Causes o àmbits a explorar des del punt de vista de la inclusió 
 Experiència general a primària i expectatives generades en els estudis. 

- Expectatives del professorat 
- Relacions entre la seva família i l’escola 
- Tipus d’agrupament on havien estat emplaçats (homogenis, no...? 
- Aprenentatge de la seva llengua materna 



- Visibilització o no... De la seva cultura a l’escola: se sentia valorat per la seva cultura? 
- Accions o activitats que l’estimulaven en l’aprenentatge o que, al contrari, l’hi feien perdre 

les ganes d’aprendre 
- Si en algun moment havia rebut alguna mena de suport: quina eficàcia li atorga, com el 

vivia? 
- Amistats fetes a l’escola: h’hi havia de la seva cultura?  Com vivien els seus companys 

l’escola?  Què és el que més l’unia als amics d’altres cultures?  Què és el que més li costava 
entendre d’ells o elles? 

 On es cursa la secundària? 
 Vivències de la secundària: 

- Professors que van marcar? Assignatures... 
- Accions o activitats que l’estimulaven en l’aprenentatge o que, al contrari, l’hi feien perdre 

les ganes d’aprendre 
- Es feia visible la seva cultura a l’institut: se sentia valorat per la seva cultura? 
- Amistats fetes a l’institut: n’hi havia de la seva cultura?  Com vivien els seus companys 

l’escola?  Què és el que més l’unia als amics d’altres cultures?  Què és el que més li costava 
entendre d’ells o elles? 

- Expectatives: tenies la sensació de capacitat per estudiar?  Què i qui t’ajudava a tenir 
aquesta sensació. 

- Si en algun moment havia rebut alguna mena de suport: quina eficàcia li atorga, com el 
vivia? 

- Quan es va interessar per la universitat: quí va influir en la seva decisió?  Hi va haver 
persones que intentaven frenar la seva idea d’anar a la Universitat. 

- Quin va entendre com el principal alicient per anar a la Universitat, i quin pensa que va ser 
el principal obstacle que va haver de sortejar? 

 Nivell econòmic, cultural i actitud de la família: 
- Estudis pares 
- Germans o germanes 
- Paper de la parella? 
- Diaris, revistes, media, aficions culturals en la família 
- Possibilitat de suport econòmic 

 Experiències laborals prèvies o simultànies 
- Estímul o barrera per a la formació? (formació per progressar a la feina? feina poc 

compatible amb la formació?) 

 Entorn: 
- Amistats, col·legues, companys d’estudi, etc. 
- Biblioteca, equipaments culturals 
- Àmbit de l’esplai 
- Escola d’adults, organitzacions para-educatives 

 Universitat: 
- Integració: establiment de relació. 
- Relacions transformadores / relacions limitadores (en funció de si comporten augment de 

confiança amb les pròpies capacitats o, pel contrari, el seu qüestionament) 
- Ajuts o suports (institucionals o no, de la pròpia universitat o externs) 

 

Preguntes clau orientadores: 

 Quin vas considerar com el principal estímul per anar a la Universitat, i quin penses que va 
ser el principal obstacle que vas haver de sortejar? 

 Quines accions o activitats van estimular el teu aprenentatge o, al contrari, et van fer 
perdre les ganes d’aprendre? Per exemple, en quin tipus d’agrupament vas ser emplaçat a 
l’organització de les aules? 

 En algun moment vas rebre alguna mena de suport? Si és així, quina eficàcia li atorgues? 
Com el vas viure? 



1.2 Qüestionari inicial 

 
Benvolgut/da, 
Abans de passar a aquest qüestionari a altres persones que com tu, són estudiants 

universitaris fills d’immigrants, necessitem validar-lo per tal de comprovar que no hi hagi 

errors de comprensió o d’execució del mateix. 

És per això que et demanem que intentis contestar-lo i un cop acabat, ens indiquis quan de 

temps has tardat i tots aquells comentaris respecte a les preguntes. 

Veuràs que tens espai per anotar totes aquestes observacions. 

Moltes gràcies 

 

Instruccions 

En el marc del projecte “Competències i factors clau per a l'èxit educatiu des de la perspectiva 

dels estudiants universitaris fills/es dels immigrants (2009 ARAF1 00010)”, volem copsar les 

opinions dels estudiants universitaris fills d’immigrants (europeus comunitaris i no 

comunitaris, llatinoamericans, asiàtics,...), amb l’objectiu de conèixer les competències clau i 

els factors més rellevants que considereu que han clau per assolir l’èxit educatiu. És per això 

que demanem la vostra col·laboració en aquest estudi.  

No us portarà més de 8 minuts respondre’l i és absolutament confidencial. Amb les vostres 

opinions probablement podem establir idees per orientar polítiques de suport a aquest 

col·lectiu. 

      Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Quants minuts has tardat en contestar el qüestionari? 

 

Dades d’identificació 

- Lloc de naixement: 

- Nacionalitat del pare: 

- Nacionalitat de la mare: 

- Edat al venir a Espanya (en cas d’haver nascut a un país estranger): 

- Estudis que estàs cursant actualment: 

Observacions: 

 



1. Quins creus que han estat els principals factors o variables que t’han ajudat a arribar a la 

universitat? (pots escollir més d’una opció) 

1.  El recolzament familiar  

2.  El recolzament del professorat 

3.  Les solucions organitzatives de l’escola (aula d’acollida, metodologies 

inclusives, classes de reforç, etc.) 

4.  El recolzament de les amistats o de la parella 

5.  L’ajuda del poble/barri 

6.  Els elements facilitadors del sistema (ajudes econòmiques, figura de l’assistent 

social, etc.) 

7.  L’existència d’altres immigrants a l’escola 

8.  L’auto imatge positiva: ganes d’aprendre, autoexigència, seguretat, 

responsabilitat, autonomia i/o iniciativa 

9.  Altres: 

........................................................................................................................... . 

 

Saps contestar? 

S’entén la pregunta? 

S’entenen totes les opcions? 

 

2. Quins són els principals obstacles que t’has trobat alhora d’arribar a la universitat? (pots 

escollir més d’una opció) 

1.  La diferència cultural 

2.  La falta d’estimulació i/o de motivació per part de la família 

3.  Les evidències de discriminació (diferències culturals) 

4.  La llengua 

5.  Els factors religiosos 

6.  La desconeixença dels espais i les persones (desorientació) 

7.  La falta de recursos econòmics 

8.  La limitació dels desplaçaments  

9.  Les poques expectatives de futur a causa de la cultura d’origen 

10.  Altres: 

.......................................................................................................................... . 

 

Saps contestar? 

S’entén la pregunta? 

S’entenen totes les opcions? 

 
3. Quin d’aquests elements relatius a l’èxit escolar creus que t’ha influït per arribar a la 

universitat? (pots escollir més d’una opció) 

1.  Altes expectatives del professorat respecte les possibilitats de tots els 

estudiants 

2.  Relacions fluïdes família- escola 

3.  Clima escolar agradable i/o ambient afectiu 

4.  Organització de l’aula i tipus d’agrupament dels estudiants 



5.  Seguiment i control proper de cada estudiant per part del professorat 

6.  Altres: 

.......................................................................................................................... . 
 

Saps contestar? 

S’entén la pregunta? 

S’entenen totes les opcions? 

 

4. Quina d’aquestes competències creus que t’han estat útils per arribar a la universitat? 

Atorga el número 1 a la més important fins el 8 a la menys important 

__ Comunicació en la llengua materna 

__ Comunicació en llengües estrangeres 

__ Competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia 

__ Competència digital 

__ Aprendre a aprendre 

__ Competències socials i cíviques 

__ Sentit de la iniciativa i l’esperit d’empresa 

__ Consciència i expressió cultural 

__ Altres: 

.......................................................................................................................... .  

 

Saps contestar? 

S’entén la pregunta? 

S’entenen totes les opcions? 

 

Altres consideracions o comentaris que vulguis afegir: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..….……………… . 

 

Finalment, volem agrair-te la teva participació i oferir-te la possibilitat de continuar 

col·laborant amb nosaltres a partir de la realització d’un relat de vida o la creació d’una 

narració audiovisual (amb una formació específica gratuïta per a dur-la a terme), dels quals 

rebries un certificat oficial de participació. Si estàs interessat escriu un correu electrònic a: 

ecano@ub.edu, i obtindràs tota la informació. 

Gràcies. 

 

 

 

mailto:ecano@ub.edu


1.3 Justificació de les modificacions dutes a terme pel 

qüestionari final 
 

Observacions: 

Moltes gràcies pel vostre temps i per col·laborar en la validació del qüestionari.  

El qüestionari va ser enviat a 1172 estudiants de primer i segon cicle, i a 1300 de graus des del 

Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística tenint en compte la nacionalitat de l’alumne 

com a referència. És a dir, el qüestionari va ser enviat a 2472 alumnes. D’aquest enviament 

massiu, 381 alumnes van respondre.  

A partir d’aquí, es va fer una selecció d’aquelles respostes que ens interessaven per la recerca 

a partir d’uns criteris: 

Criteri 1. Edat d’arribada: Tots aquells estudiants que van arribar a Espanya amb més de divuit 

anys no els tenim en compte perquè considerem que han arribat al país d’acollida per realitzar 

estudis secundaris.  

- 137 respostes eliminades. 

- 244 respostes útils per la recerca. 

Criteri 2. Nacionalitat: Només tindrem en compte les respostes dels qüestionaris d’aquells 

estudiants fills d’immigrants d’Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia, i aquells de la Unió Europea que 

pertanyen als països de l’antiga Unió Soviètica.  

- 34 respostes eliminades. 

- 204 respostes útils per la recerca (van haver-hi sis respostes eliminades al mateix 

temps al veure a través de comentaris dels estudiants, que no encaixaven amb el 

perfil demanat).  

Criteri 3. Edat d’arribada II: Finalment, es disminueix l’edat d’arribada al país d’arribada i 

aquells estudiants de més de quinze anys no els tenim en compte per l’ investigació ja que 

considerem que no han realitzat l’educació obligatòria a Espanya. 

- 76 respostes eliminades. 

- 128 respostes útils per la recerca.  

 

Així doncs, per l’anàlisi de l’ informació del macro qüestionari i per l’elaboració de les 

conclusions sobre aquest es tindran en compte 128 respostes dels estudiants fills 

d’immigrants.  

 



1.4 Qüestionari final 

Benvolgut/da,  
En el marc del projecte “Competències i factors clau per a l'èxit educatiu des de la perspectiva 

dels estudiants universitaris fills/es dels immigrants (2009 ARAF1 00010)”, volem copsar les 

opinions dels estudiants universitaris fills d’immigrants (europeus comunitaris i no 

comunitaris, llatinoamericans, asiàtics,...), amb l’objectiu de conèixer les competències clau i 

els factors més rellevants que considereu que han clau per assolir l’èxit educatiu. És per això 

que demanem la vostra col·laboració en aquest estudi.  

No us portarà més de 5 minuts respondre’l i és absolutament confidencial. Amb les vostres 

opinions probablement podem establir idees per orientar polítiques de suport a aquest 

col·lectiu. 

 

Lloc de naixement: 

País de naixement del pare: 

País de naixement de la mare: 

Edat al venir a Espanya (en cas d’haver nascut a un país estranger): 

Estudis que estàs cursant actualment: 

 

1. Quins creus que han estat els principals factors o variables que t’han ajudat a arribar a la 

universitat?  

Pots escollir més d’una opció. 

10.  El recolzament familiar  

11.  El recolzament de les amistats o de la parella 

12.  El recolzament del professorat 

13.  Les solucions organitzatives de l’escola (aula d’acollida, metodologies 

inclusives, classes de reforç, etc.) 

14.  L’existència d’altres immigrants a l’escola 

15.  El suport del veïnat 

16.  El suport d’altres immigrants del teu entorn més proper 

17.  Els elements facilitadors del sistema (ajudes econòmiques, figura de l’assistent 

social, etc.) 

18.  L’auto imatge positiva: ganes d’aprendre, autoexigència, seguretat, 

responsabilitat, autonomia i/o iniciativa 

 Altres: ................................................................................................................ . 

 
2. Quins són els principals obstacles que t’has trobat alhora d’arribar a la universitat? 

Pots escollir més d’una opció. 



11.  Les diferències culturals: evidències de discriminació 

12.  La falta de motivació per part de la família 

13.  La llengua 

14.  Els factors religiosos 

15.  La desconeixença dels espais i les persones (desorientació) 

16.  La falta de recursos econòmics 

17.  La limitació dels desplaçaments  

18.  La falta d’expectatives de futur degut a l’entorn cultural 

 Altres: .............................................................................................................. . 

 
3. Quin d’aquests elements relatius a l’ÈXIT ESCOLAR creus que t’ha influït per arribar a la 

universitat?  

Pots escollir més d’una opció. 

1.  Seguiment i control proper de cada estudiant per part del professorat 

2.  Altes expectatives del professorat respecte les possibilitats de tots els 

estudiants 

3.  Clima escolar agradable i/o ambient afectiu 

4.  Organització de l’aula i tipus d’agrupament dels estudiants 

5.  Relacions fluïdes família- escola 

 Altres: .............................................................................................................. . 
 

4. Quina d’aquestes competències creus que t’han estat útils per arribar a la universitat? 

Valora les següents competències de l’1 al 5, de menys (1), a més importància (5) 

__ Competència comunicativa 

__ Competència matemàtica 

__ Tractament de la informació i competència digital 

__ Competència d’aprendre a aprendre 

__ Competència social i ciutadana 

__ Competència d’autonomia i iniciativa personal 

__ Competències artística i cultural 

__ Responsabilitat i autoexigència 

  

 
Altres consideracions o comentaris que vulguis afegir: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..….……………… . 

Finalment, volem agrair-te la teva participació en la contestació del qüestionari i oferir-te la 

possibilitat de continuar col•laborant amb nosaltres a partir de la realització d’un relat de 

vida o la creació d’una narració audiovisual, dels quals rebràs un certificat de participació. Si 

estàs interessat escriu un correu electrònic a: ecano@ub.edu, i obtindràs tota la informació. 



 

 

ANNEX 2 
 

 

 

 

 

 

Dades recollides 
 



2.1 Relats 
 

RELATO DE VIDA 1 

Nací un 27 de enero de 1988 en Barcelona. Este dato no sería relevante si no fuera porque se 

trata de mi fecha de nacimiento, del primer momento en que me sumergí en el mundo. Nací 

fruto del amor entre mi padre y mi madre, dos personas que ocho años antes se habían 

conocido en las calles de la ciudad condal. Siempre me ha dado la impresión que mis padres 

han sido una pareja extraña, ya que ninguno de los dos era español y tampoco eran del mismo 

país. Mucha gente se fascina al conocer la nacionalidad de mis padres, incluida yo.  

Mi padre es nigeriano, mientras que mi madre es filipina. Hay miles y miles de quilómetros que 

los separan tanto geográficamente como culturalmente, pero nada de eso les detuvo para 

emprender el viaje que marcaría sus vidas. España suponía para ellos una aventura incierta, 

pero necesaria si querían vivir una vida mejor. Cuando ellos llegaron a Barcelona no había 

mucha gente inmigrante, aunque con el tiempo conocieron a más personas que estaban en su 

misma situación. En una de esas ocasiones fue cuando se conocieron. 

Después de mi nacieron mis dos hermanos pequeños Kalu e Ibe, con pocos años de diferencia. 

El hecho de que fuera la única chica y además la mayor hizo que tuviera que esforzarme 

mucho para conseguir lo que quería, ya que yo era la “prueba piloto” en el sentido de que no 

me podía permitir el lujo de fracasar escolarmente. 

Un poco antes de nacer yo, mis padres se trasladaron a L’Hospitalet de Llobregat, una 

localidad cercana a Barcelona. Desde pequeña conocí a mis vecinos más cercanos: españoles 

que también migraron en busca de un futuro mejor y que muchos de ellos lo encontraron. 

Podía ver que eran gallegos, andaluces, extremeños… Personas que podrían comprender el 

gran esfuerzo que les supuso a mis padres llegar a este país. 

Con dos o tres años empecé a ir al jardín de infancia. Un lugar que, aunque pequeño, me hizo 

pasar unos muy buenos momentos. En él hice amigos de mi edad, sin importarles de donde 

era. Aún así, siempre había alguien que me discriminaba por mi color de piel, pero yo nunca 

hice caso porque pensaba que no comprendían mi situación.  

Por aquel entonces hablaba castellano y comprendía el inglés, ya que mis padres entre ellos 

hablaban este idioma. Era curioso ver cómo ellos me hablaban en inglés y yo responderles por 

inercia en castellano. Esta curiosa situación estuvo presente en nuestras vidas durante 

bastantes años, tanto que muchas veces se me escapaba alguna palabra en inglés al no saber 

traducirla al castellano. Tuve bastante suerte porque luego el inglés se introdujo en las aulas y 

no tuve ningún problema para aprender la parte gramatical, que era lo que nunca me 

enseñaron.  

Sin embargo, el catalán no lo aprendí hasta mucho más tarde, cuando tras cambiarme de 

colegio por segunda vez, me quedaría en el colegio que marcaría gran parte de mi vida. Entré 

en él a los seis años y no salí de él hasta los dieciséis. En él aprendí gran parte de las cosas que 

en la actualidad conozco. 



Todavía recuerdo mi primer día de clase, cuando llegué más que puntual y recorrí la clase en 

busca de caras conocidas. No tardé en encontrarlas ya que encontré varias personas con las 

que anteriormente había compartido juegos en el jardín de infancia. Esto hizo que mi 

adaptación al nuevo colegio fuera fácil, aun habiendo entrado a mitad de curso. De esta forma, 

también el contacto con el catalán fue mucho más rápido. Los primeros días de clase no 

acababa de entender ese idioma que para mí era indescifrable.  

Tras varios titubeos, le pregunté a mis compañeros en qué idioma estaba hablando mi 

profesora, ya que hasta el momento nunca había pasado por una situación similar. A esa 

lengua le llamaban catalán. Al principio me costó entrar en contacto con ella porque sin querer 

utilizaba el castellano, pero a base de insistir mis profesoras en que lo practicara, finalmente 

no hubo problemas en la adaptación a esa lengua antes desconocida. Desde entonces nunca 

he dejado de practicar el catalán ya que tanto en las distintas clases que ido teniendo a lo largo 

de mi vida como en mi vida personal lo he utilizado.  

Mis padres me apuntaron a este colegio porque pensaban que me podrían proporcionar un 

buen nivel educativo, pero siempre tuve yo la última palabra. Aunque era muy pequeña, me 

preguntaron si quería cambiar de escuela y, sin pensármelo mucho, dije que sí. Siempre 

habíamos pensado que este colegio debía tener muy buenos profesores ya que personas 

cercanas a mis padres nos lo recomendaron.  

Con el tiempo pienso que la decisión fue muy acertada, aunque opino que si una persona vale, 

valdrá independientemente de la situación en la que se encuentre y, en este caso, valdría sin 

importar el colegio en el que estuviera matriculada. Aun así, la familia también juega un papel 

importante en la educación de un niño.  

En mi caso, mis padres estuvieron muy pendientes de que hiciéramos los deberes que se nos 

mandaban y en resolver siempre las dudas que se nos presentaran.  En un principio, acudían 

siempre a las reuniones de padres además de las entrevistas personales que se realizaban cada 

año, pero con el tiempo, dejaron de acudir a ellas, sobre todo por la falta de tiempo. Muchas 

veces los otros padres les explicaban los temas que se había tratado en ellas, y otras veces los 

profesores les llamaban directamente por teléfono para explicarles cómo había ido todo. 

Durante bastantes años  todos mis compañeros de clase eran españoles, por lo que en parte 

me sentía algo diferente, pero esa sensación duró muy poco porque siempre me hicieron 

sentir como una más de la clase. Supongo que ayudó mucho que fuera buena estudiante 

porque, probablemente, si no lo hubiera sido, la cosa hubiera sido muy distinta.  

Mis asignaturas preferidas siempre fueron las lenguas además de la música y la educación 

física. Con quince años estudiaba cuatro lenguas distintas: castellano, catalán, inglés y francés. 

Me gustaban también las ciencias sociales y la historia, ya que siempre he tenido interés por 

conocer todo lo que me rodea. Da la casualidad que en estas asignaturas los profesores que 

tuve eran muy buenos, aunque también muy exigentes.  

En cambio, asignaturas como las ciencias naturales y la tecnología no me gustaban tanto. Les 

dedicaba el mismo tiempo e incluso más que las anteriores, pero nunca acabé de entender 



aquello que no podía ver.  Un tutor le dijo una vez a mi madre que podía estudiar cualquier 

cosa que quisiera ya que tenía capacidades para hacerlo. 

Los primeros inmigrantes que vi entrar en mi clase tardaron bastantes años en llegar. Creo  

recordar que fue en segundo de ESO cuando llegaron. Se trataba de dos hermanos indios (un 

chico y una chica) que llevaban poco tiempo en la ciudad. Él era mayor que ella y, por lo tanto, 

le tocaba estar en nuestro curso. Aún así, todos sabíamos que le tocaba algún curso más ya 

que tenía mucha más edad que nosotros, pero eso no nos importó.  

A partir de ese momento llegó mucha más gente de otros países del mundo y siempre el 

objetivo de la escuela fue integrarlos dentro de las aulas. Algunas veces esto no fue posible por 

la lengua. Algunos de ellos no eran castellanohablantes, por lo que el castellano y el catalán 

suponían un impedimento para poder seguir las clases con facilidad.  

Para este tipo de casos se crearon las clases de refuerzo que funcionaban de forma distinta a 

las clases del resto del grupo. En ellas se reforzaban diversas asignaturas como podían ser el 

castellano, el catalán, las matemáticas y las ciencias naturales.  No sólo formaban parte de las 

clases de refuerzo los estudiantes inmigrantes sino que también había españoles que tenían 

problemas similares de aprendizaje.   

Muchas veces me tocó colaborar con ellos en trabajos en grupo, donde los profesores 

intentaban que los grupos que se formaran en las distintas asignaturas fueran homogéneos.  

Gracias a estas actividades pude conocerles mejor y tener una buena relación con ellos. Aún 

así, nunca entendí que algunos tuvieran poco interés por aprender. Me parecía que el colegio 

les ofrecía una muy buena oportunidad para desarrollarse y no comprendía porque dejaban 

pasar esa oportunidad.  

En cuarto de ESO debía decidir qué bachillerato quería cursar y dónde quería realizarlo. Tras 

muchas dudas, finalmente me decidí por cambiar de centro y trasladarme a un instituto de la 

localidad para estudiar el bachillerato social. Al llegar a este nuevo centro todo me pareció 

distinto. Los profesores continuaban siendo de calidad y en algunos casos, a veces eran 

mejores a los que había tenido en mi anterior colegio. 

Quería sacar las mejores notas posibles para poder conseguir una matrícula de honor. Me veía 

con la capacidad suficiente para conseguirlo, así que me esforcé mucho.  Sabía que con una 

muy buena nota podía conseguir mi objetivo: llegar a la universidad. Siempre fue uno de mis 

sueños, desde que era muy pequeña. Tenía muy claro que quería estudiar Administración y 

Dirección de Empresas (ADE). 

Con este objetivo marcado mis alicientes eran diversos: desde mejorar el futuro de mi familia, 

hasta poder tener la posibilidad de trabajar de lo que más me gustara gracias al título 

universitario. Siempre he pensado que si mis padres hubieran tenido una titulación 

universitaria les hubiera ido mucho mejor. Esta decisión siempre fue entendida por mi familia, 

que desde el primer momento me apoyó.  Además, los profesores de los distintos centros a los 

que asistí estaban de acuerdo en que debía aprovechar mis aptitudes y dedicarme al mundo 

de la gestión de empresas.  



Aún así, alguna vez tuve dudas de que pudiera suceder ya que mi familia no tenía los recursos 

económicos suficientes. Por suerte, al conseguir mi matrícula de honor en bachillerato pude 

respirar tranquila porque con ella tenía el primer curso de la universidad totalmente pagado. 

Para los cursos posteriores me otorgaron la beca del estado siempre, con lo que podía 

pagarme la matrícula, el transporte y siempre quedaba algo para el material. 

Al entrar en la universidad conseguí algo que todavía nadie había conseguido en mi familia. 

Mis padres sólo habían cursado la educación básica en sus respectivos países y mis hermanos 

son más pequeños que yo, así que era la primera en dar este paso tan importante.  Este hecho 

me hacía pensar que no podía fallarles y debía trabajar muy duro para conseguirlo. Para esto 

último he utilizado siempre las bibliotecas, ya que en mi casa resulta difícil poderse concentrar. 

He utilizado tanto las de la universidad como las municipales que, aparte de estar cerca, 

algunas tienen aulas de estudio que abren para las fechas de exámenes. 

 

 



RELAT DE VIDA 2 

Tenia set anys quan vaig emigrar per primera vegada amb els meus pares i quatre germans a 

Catalunya, concretament a Alcover un poble petit de la província de Tarragona. Al Marroc, 

vivia en un poble rural de Nador, on la població es dedicava a la ramaderia i a l'agricultura. En 

el poble només hi ha un centre d'Educació Primària i una mesquita. L'escola es començava als 

sis anys, mentre que la mesquita es podia començar a una edat més propera com els tres anys, 

ja que la religió se li concedeix molt importància. Tan en la mesquita com en l'escola, 

utilitzaven la violència per educar, és a dir, si no ens sabíem la lliçó (per exemple alguna part 

del l’alcorà, les taules de multiplicar, etc.), sabíem que el mestre o l’Aiman en el cas de la 

mesquita ens pegarien. En aquest sentit els alumnes no podíem tenir molta motivació per 

l'educació. Jo no vaig anar a la mesquita sinó directament a l'escola. El que recordo és que 

només eren tres aules i els grups s'alternaven: uns anaven al matí d'altres a la tarda; i que 

teníem molt poc material i mobiliari. 

Els mestres tenien una petita casa prop de l'escola on vivien, tots eren homes i alhora del patí 

a les noies ens feien rentar els plats, les olles... No hi havia gaire organització i els mestres 

marcaven les normes que a ells els hi interessava. El ser una escola tan petita, tampoc teníem 

director. Aquest es trobava a la ciutat per qualsevol consulta o problemàtica que tinguéssim. 

De les matèries que ens impartien a l'escola les que recordo són les matemàtiques, l’alcorà, in 

l'àrab com a llengua oficial. 

Recordo que a les nits m'esforçava molt per aprendre'm les lliçons de l’alcorà de memòria, i 

quan feia els deures i m'equivocava no deixava que cap dels meus germans m'ajudés; ho volia 

fer sola. Sovint plorava perquè no tenia fulls o llibretes per quan m'equivocava; tenia molta 

voluntat pels estudis. Ja des de petita sóc una persona molt autònoma ja que els pares no 

m'ajudaven: en primer lloc no valoraven molt l'educació, en segon lloc, cap dels dos no havia 

anat mai a l'escola i per últim, el meu pare es trobava a Europa, ja que va emigrar per buscar 

feina i fer-nos la documentació per venir a Catalunya. Des de petita ja he après que si vull 

alguna cosa he d’espavilar-me sola i lluitar per aconseguir-la. 

Tot i així, jo al Marroc tenia molt clar que com a molt arribaria a sisè perquè el poble només hi 

ha primària, i després ja em quedaria a casa fins que vingués algun pretendent a demanar-me 

la mà; i sinó era així amb quedaria per sempre amb els pares (segons la seva concepció, la 

dona és propietat dels pares i quan es casa, del seu marit). Jo també pensava que era així fins 

que vaig venir a Catalunya. Estudiar m'ha permès tenir una altre visió, per exemple, que la 

dona també pot estudiar, treballar, tenir el carnet de conduir, independitzar-se... Tot això per 

a mi, en un primer moment, era difícil de concebre. 

Jo trobo que en la societat en la que vivim és imprescindible l'educació i sobretot per les dones 

immigrades dels països subdesenvolupats perquè som poc valorades. Estudiar ens permet 

adquirir nous punts de vista, adonar-nos que la dona també és important igual que l'home i 

tenir els mateixos drets. A vegades el que aprenc ho vull aplicar amb la meva família i és quan 

hi ha un xoc de punts de vista perquè ells han rebut una educació i jo una altra, i no ens 

entenem. 

 

Finalment vaig venir a Catalunya. Era el desig de tots els nois i noies del meu poble: anar a 

algun país d'Europa, tenir de tot i ser feliç; aquest era el pensament que jo també tenia. No 



pensava en com seria l'educació en aquest país ni com serien les persones, sinó que tindria 

més coses: roba, joguines, molt menjar, etc. 

Una vegada arribats a Catalunya, a Alcover, vaig arribar gairebé a final de curs de primer de 

primària. L'inici va ser molt dur perquè no sabia dir ni una paraula en català, només parlava el 

bereber, no coneixia a ningú, anava vestida diferent que els meus companys. Tenia molta por i 

el meu desig era torna al meu estimat poble. 

Recordo que el primer dia d'escola el meu pare va acompanyar els meus germans i a mi. Quan 

vam arribar a la que seria la meva classe, el meu pare va trucar a la porta i ens va obrir una 

mestra. No entenia el que veia perquè el meu poble sempre havia vist homes, no sabia que les 

dones també podien ser mestres. Tots els alumnes se'm van quedar mirant perquè era diferent 

d'ells: el color de pell, la vestimenta... Era l’ única noia immigrant, i de l'escola érem la segona 

família de marroquins que hi havia. Em sentia molt sola perquè no hi havia cap company o 

companya de la classe que fos del Marroc; algú amb qui pogués parlar i compartir el que 

sentia. 

Llavors el meu pare em va deixar a l'aula i va marxar. Estava tant espantada... La mestra em va 

fer asseure en una taula que hi havia al costat de la seva per estar per mi; fet que actualment 

és gairebé impossible a causa de l'elevat nombre d'immigrants i del recel que existeix per part 

de la resta dels alumnes influenciats per la societat. 

Vaig rebre molta ajuda per part dels mestres. Em tractaven amb molt de respecte i m'ajudaven 

molt; em sentia molt de gust anant a classe. També vaig rebre ajuda per part d'alguns 

companys que s'oferien voluntaris per ajudar-me, per aprendre'm els seus noms, jugar amb mi 

al patí... Era tota una novetat per ells. Ser l’única marroquina em va ajudar a aprendre amb 

més rapidesa el català perquè per comunicar-me amb els meus companys només ho podia fer 

en aquesta llengua. 

Quan era festa i no havíem d'anar a l'escola, em posava trista perquè a mi m'agradava molt 

anar-hi perquè a classe em sentia a gust i reconeixien el meu esforç. M'esforçava molt. Sempre 

feia els deures i els mestres em felicitaven; se sentien orgullosos de mi, mentre que els meus 

pares no sabien ni el que feia, i mai anaven a les reunions. La comunicació amb l'escola gairebé 

era nul·la, jo sempre tenia la mateixa excusa pels mestres: que els meus pares no entenien bé 

l' idioma i tampoc el parlaven, i que per això no anaven a les reunions. 

Quan els mestres ens demanaven que havíem de comprar algun material, no els hi deia els 

meus pares perquè no m'ho compraven mai, sinó a la meva amiga catalana que vaig conèixer 

un any després d'arribar a Alcover. Ella m'ho comprava tot. Sabia que els meus pares no 

valoraven l'educació.  

 

Quan vaig acabar primària em tocava fer l'ESO, i també tenia molta por dels alumnes i dels 

professors que em trobaria; de que em rebutgessin pel fet d'ésser del Marroc. Però no era així, 

també em tractaven amb respecte i em sentia molt a gust perquè tots els professors es 

comportaven molt bé i valoraven molt el meu esforç. Em sentia reconeguda per tots ells. Tot i 

que no tenia el suport de la meva família perquè ells no donaven importància a l'educació, 

sabia que a l’ institut si que ho tenia. Per mi l' institut és com si fos part de la meva família, i ho 

serà sempre pel suport que m'han donat. Quan s'organitzava alguna excursió els meus pares 

mai m'hi deixaven anar perquè no volien pagar-ho perquè deien que no servia de res, però 

sovint m'ho pagava la meva amiga o l'escola (fins i tot el viatge de fi de curs). Estic molt agraïda 

per tot el que han fet per mi.  



També cal dir que a l’ institut vaig viure moments d'angoixa perquè em sentia rebutjada per 

alguns dels meus companys que deixaven anar comentaris com: “- Mora de mierda”, “- Vete a 

tu país”, “- Fas pudor”, entre d'altres. Hi havia moments que desitjava tornar al meu poble 

perquè això no em passava allà. Però a mesura que aquests companys veien que m'esforçava i 

fins i tot treia millors notes que molts d'ells, van acabar respectant-me tots. És molt gratificant 

quan et sents acceptada per la resta. 

A diferència de molts dels meus companys que no els agradava estudiar i anar a l' institut, a mi 

m'agradava molt i m'esforçava, i aquest fet a vegades els provocava certa molèstia; alguns em 

deien “empollona”. Un professor sempre em diu: “- Ets com una formigueta que vas treballant 

i esforçant-te i marcant el teu propi camí...”. 

 

Quan vaig acabar l' institut tenia molt clar que volia seguir estudiant, mentre que els meus 

pares no ho veien massa clar, i deien que ja sabia llegir i escriure i que això era suficient. Però 

l'equip directiu del meu institut se'n van encarregar de convèncer-los, van parlar amb el meu 

pare que mai havia anat a cap reunió i li van parlar sobre les bones notes que treia i el meu 

bon comportament. I va ser quan el meu pare va adonar-se que la seva filla havia de seguir 

estudiant. La seva decisió va sorprendre algunes persones, sobretot de la meva cultura, que no 

trobaven bé que una noia de més de setze anys seguís estudiant, i a més, havent de desplaçar-

se a un altre poble. Però això amb el pas del temps s'ha anat superant i algunes d'aquestes 

persones ara em tenen un gran respecte i valoren molt el fet que hagi arribat a la universitat, i 

per alguns sóc un exemple a seguir. 

A l’ institut on havia anat a cursar el batxillerat era la primera magrebina que havia acabat 

batxillerat. Els professors estaven molt satisfets de tenir una noia magrebina, i tots estaven 

molt segurs que arribaria a la universitat (i així ha estat). Sovint vaig a visitar alguns d'aquests 

professors i professores. 

 

Quan vaig acabar el batxillerat i vaig fer les Proves d'Accés a la universitat, els meus pares ja 

tenien una altra visió. No van posar cap mena de resistència perquè continues estudiant, el 

contrari, em donaven suport. L'única cosa que els tenia preocupats era que la facultat estigués 

a mitja hora de casa aproximadament. No els hi agrada que la noia estigui lluny de casa; 

sempre la volen tenir controlada. 

A la universitat, de la meva classe d'Educació Social sóc l’única marroquina. M'estimen molt i 

valoren molt que jo com a dona hagi arribat tant lluny. He conegut veritables amistats. En 

canvi, els enllaços amb els professors/es han estat més febles que els que he tingut a primària i 

a secundària. Però tot i així, també he conegut algun professor que m'ha ofert la seva ajuda en 

tot moment. 

 

Des de que vaig arribar del Marroc fins a l'actualitat, en la meva educació ha intervingut la 

meva família però sobretot una persona molt important per mi, una amiga catalana que té 

quaranta quatre anys i tres fills. M'ha fet el paper d'amiga i de mare perquè sempre m'ha 

donat suport en tots els nivells sempre que ho he necessitat: econòmic i emocional. Sempre 

m'ha animat a estudiar a seguir endavant per ser una persona independent, per prendre les 

meves pròpies decisions i no sempre estar a les ordres dels meus pares i germans. 

Al llarg del bi la universitat he tingut també el suport de professors de l'ESO que per a mi són 

amics que sempre m'han ajudat, per exemple, un professor que vaig tenir estant a batxillerat 



que em feia repàs de matemàtiques quan ho necessitava de forma gratuïta, i també he tingut 

el seu suport quan he tingut alguna crisi d’identitat i he estat a punt de tirar la tovallola. Quan 

ho necessito quedem a l' institut i parlem una mica de tot. És a dir, que la relació d'amistat que 

he tingut amb alguns professors segueix existint actualment. 

 

En definitiva, els principals factors que m'han ajudat ha arribar a la universitat han estat els 

següents: per una banda, la meva pròpia iniciativa, voluntat i esforç; seguidament la meva 

amiga catalana que sempre m'ha ajudat quan ho he necessitat i ha estat la meva referent; els 

professors/es que he tingut a primària, i sobretot, a secundària i a batxillerat; i per últim, el 

suport de la meva família encara que en un primer moment van ser el meu obstacle perquè no 

em deixaven seguir estudiant. 

També he tingut el suport de la població d'Alcover, ja que som una de les primeres famílies 

emigrades que va arribar el poble i m'han vist créixer i esforçar-me. A més sóc la primera 

marroquina del poble que ha arribat a la universitat i els sorprèn molt i sempre m'han animat a 

seguir estudiant. 

Jo realment em sento orgullosa d'haver arribat a la universitat perquè m'he demostrat a mi 

mateixa, a la meva família, a la població de la meva cultura i a la població catalana que una 

dona immigrant magrebina també pot estudiar i arribar a la universitat. A més, al llarg de 

l'educació que he rebut fins arribar a la universitat he conegut molts amics i això m'ha permès 

conèixer altres punts de vista. Remarco la importància de l'educació, sobretot per les dones en 

el meu cas musulmanes, ja que estem molt reprimides i ens permet tenir una visió crítica de la 

realitat i assolir més llibertat i prendre les pròpies decisions.  

 



RELATO DE VIDA 3 

Iniciaré mi relato resumiendo el que creo que fue el principal motivo por el que me cuento 

entre los “éxitos académicos”, hijos de personas inmigradas del estudio. Principalmente fue 

debido a que en ningún momento de mi vida, ni en el ámbito personal, formativo o 

posteriormente laboral, me consideré o me consideraron diferente. Con los años he 

comprendido que no es que nosotros no seamos diferentes, sino que todo el mundo es 

diferente, y eso es lo que nos hace iguales. El pertenecer a dos mundos te convierte en alguien 

muy plástico, te enseña a adaptarte a situaciones muy diferentes rápidamente, a cambiar de 

registro y en ocasiones de opinión según la cultura en la que te encuentres en ese momento. A 

tolerar o incluso, a aprobar actitudes que tu otro yo rechazaría efusivamente.  

Nací y vivo en Viladecans, una ciudad en la periferia de Barcelona. Estudié EGB en la escuela 

Pau Casals y posteriormente ESO y Bachillerato en el IES Miramar. Durante mi infancia, a pesar 

de que la ciudad contaba con un número moderado de personas llegadas de otros países 

(Marruecos principalmente), éramos pocas las familias inmigradas que residíamos en la 

ciudad, el resto eran hombres, solteros o casados en el país de origen, que llegaban para 

trabajar en el campo y residían hacinados en pisos, pensiones o en las entonces famosas 

barracas.  

La vida escolar transcurrió sin contratiempos. Era una buena niña, notable en los estudios, que 

no destacaba del resto de la clase. Tenía muchos amigos, y aunque pertenecía a uno de los 

grupos que se formaron en clase, me entendía con todos mis compañeros. En ese ambiente, 

nunca me sentí diferente. Quizá era marroquí, quizá era musulmana, pero a nadie parecía 

importarle, ni para bien ni para mal. Eran tan aislados los comentarios discriminatorios que me 

marcó mucho la primera vez que oí a un niño hacerlo. Fue un día de carnaval, quizá en quinto 

curso. Ese día iba disfrazada de caníbal (el horrible disfraz del hueso en la cabeza y la cara 

pintada de negro). Un niño menor que yo se acercó solo para decirme que porqué me pintaba 

la cara si yo ya era negra. Me molestó; me enfadé tanto que aún lo recuerdo. ¿Por qué me 

llamaba negra si era incluso más blanca de piel que él? Solo era un niño  e incluso mi disfraz 

era más racista que su comentario pero me hizo sentir diferente y de algún modo 

discriminada. 

Mis padres siempre nos animaron a estudiar pero considero que para ser una niña, debí de 

tener un gran sentido de la responsabilidad. Al ser analfabetos y hablar con dificultad el 

castellano, mis padres no podían controlar mis estudios, que hiciese o no los deberes, que 

preparase con tiempo los exámenes, etc. No podían ayudarme con las tareas escolares ni 

pagar clases de repaso, pero en clase tuve siempre buenos maestros que me alentaban a sacar 

partido a mis capacidades y a quedarme sin recreo si necesitaba una explicación extra.  Si bien 

es cierto que estudiaba cuando tenía que hacerlo, también lo es que pasé mucho tiempo en la 

calle. Viladecans era una ciudad que si algo tenía eran terrenos sin edificar en los que 

podíamos jugar libremente. Los adultos no temían por nuestra seguridad y los niños podíamos 

correr por el barrio sin necesidad de ir acompañados de nuestros padres. A pesar de ello, nadie 

nos libraba de volver a casa día sí día también, con heridas en las rodillas, un labio sangrante o 

una picada de abeja. Tenía muchos amigos y pasábamos las tardes jugando.  



Mis hermanos también ejercieron una gran influencia sobre mi. Mi hermana mayor, tras 

obtener el graduado escolar inició la Formación Profesional y posteriormente estudió 

Peluquería. Su incorporación temprana en el mundo laboral ayudó a que la economía familiar 

fuese algo más desahogada. Hasta entonces el sueldo de mi padre, que rondaría las 40.000 

pesetas mensuales, debía  cubrir todos los gastos.  Mi hermano, el segundo en edad, 

abandonó los estudios sin obtener siquiera el graduado escolar. A los catorze años se 

incorporó como aprendiz en un taller de carpintería.   

Mi tercera hermana, un año mayor que yo, es quizá la hermana que más influyó en mí (podría 

decir que académicamente, fue la persona que más influyo en mí). Fue desde bien pequeña 

una estudiante modelo. En casa la llamábamos “calculín”, y en la escuela era el orgullo de sus 

maestros. En una de las reuniones de padres de la escuela, mi padre, orgulloso de lo que le 

contaba la maestra, le comunicó que su hija sería secretaría. La maestra, sorprendida le 

corrigió: “- Perdone pero su hija tendrá una secretaría”. En mi familia nadie había llegado a la 

universidad por lo que alcanzar el éxito era llegar a ser secretaria. Ese día quizá algo cambió. 

He de corregir la frase anterior. No es que en mi familia nadie hubiese llegado a la universidad, 

sino que en nuestro entorno, en nuestro barrio en el que amigos y compañeros eran todos 

autóctonos, nadie tenía familiares que hubiesen ido a la universidad. Nadie hablaba de la 

universidad.  

Hay una persona a la que recuerdo con mucho cariño: José Miguel. Un asistente social que nos 

seguía de muy cerca sin que nos diésemos cuenta. Durante toda la etapa escolar yo no había 

tenido oportunidad de asistir a los viajes escolares con mis compañeros. Además de las 

dificultades económicas, otro motivo de peso era el miedo que tenían mis padres a que viajase 

sola con otros niños (en masculino). José Miguel habló con ellos y les hizo ver la importancia de 

participar en actividades de ese tipo, y pagó la mitad de mi viaje. No era la familia la que 

acudía a solicitar ayuda, puesto que desde el puto de vista de mis padres ir de colonias era algo 

totalmente innecesario. Era el propio asistente social el que se preocupaba porque una niña no 

se quedase sin esos tres días que recordaría el resto de su vida. A partir de entonces mis 

padres me permitieron ir a todas las colonias que se organizaron.  

Y llegó la ESO. Fui la primera promoción que accedió a la ESO tras la reforma. Ese año mi 

familia y yo nos mudamos de barrio. En el nuevo instituto no conocía a nadie pero no me costó 

adaptarme ni relacionarme con mis compañeros. En ese ambiente tampoco nadie me hizo 

sentir diferente. Hice amigos con facilidad y me llevaba bien con todos mis compañeros. Había 

algo que quizá si me llama la atención: tenía un profesor que siempre confundía mi nombre. 

Me llamaba Hakima. Hakima era una chica que pertenecía a otro grupo y a la que no me 

parecía en nada, ni físicamente ni en el nombre, pero el hecho de relacionarnos a ambas con 

un mismo origen hacía que nos confundiese. Quizá físicamente me pareciese más a una Marta 

o en el nombre a una María, pero me confundía con Hakima.  

Secundaria fue la explosión de mis capacidades. Descubrí el pacer de la lectura y tuve una 

amiga con la que competía por ser la primera de la clase y sin esperarlo, terminé por ser una 

estudiante excelente. Por entonces yo seguía relacionándome con mis amigas de la infancia, 

pero con el tiempo me fui distanciando de ellas. Teníamos intereses y prioridades diferentes.  

Me di cuenta de que estaba cambiando y madurando. Al hablarles de la universidad se reían 



de mis fantasías. Acceder a la universidad era algo muy difícil de conseguir, restringido a 

ciertas personas a las que ellas no conocían, pero que sin duda pertenecían a familias con un 

gran capital económico. Una tarde decidí que no las vería más.  

Llegado el bachillerato decidí que estudiaría ciencias. Me gustaba todo lo relacionado con la 

salud. Mi hermana Radia inició sus estudios de Odontología en la Universidad de Barcelona, lo 

que me motivó para querer estudiar alguna carrera relacionada con la salud.  El bachillerato 

transcurrió sin incidentes, seguía obteniendo buenas calificaciones y preparé a conciencia los 

exámenes de selectividad. Finalmente pude estudiar Odontología.  

No fue difícil acceder a la Universidad pero si permanecer en ella.  Me resultó difícil encajar 

con mis nuevos compañeros. Poco a poco me convertí en una persona muy tímida e 

introvertida. Ese mismo año empecé a trabajar para pagar los gastos que generaban mis 

estudios. Cada vez pasaba más tiempo en el trabajo y menos en la universidad. Ya no me 

motivaba asistir a clase, y lo hacía de vez en cuando por obligación. La situación se alargó 

durante cuatro años. No quería decepcionar a mis padres y era preferible justificar mis 

suspensos a abandonar.  

Finalmente me di cuenta de que no valía la pena alargar algo que no me hacía feliz. Fue muy 

duro decidirme a dejar la carrera pero en cuanto explique la situación en casa todos me 

apoyaron. Tuve el resto del curso para decidir que quería hacer con mi vida. Me planteé todas 

las opciones, consulté, me asesoré y finalmente, descubrí lo que quería hacer, estudiar 

Psicología. 

En la Facultad de Psicología todo fue diferente. Superé la timidez y con esfuerzo pude 

compaginar los estudios con el trabajo. Cada año superaba las asignaturas siguiendo el 

itinerario recomendado, hasta hoy.  Considero que a los dieciocho años no estaba preparada 

para tomar una decisión tan importante.  

Desde hace dos años curso tercero de Psicología pero ahora la situación es diferente. Además 

de trabajar, compagino mis estudios con un bebé de dieciocho meses que me motiva más que 

nada a conseguir mi objetivo.  

 



RELAT DE VIDA 4 

A continuació presentaré el meu relat de vida en el que tractaré de mostrar i/o descriure les 

experiències que he viscut al llarg del meu procés d’immigració i el de la meva família. 

L’objectiu d’això és analitzar quins han estat els factors d’èxit i les competències clau que 

m’han ajudat a arribar a la universitat.  

Explicaré la biografia dels meus avis, pares, germans i, finalment la meva, amb l’ajuda de 

documents i una sèrie d’entrevistes. 

Història de la família 

Mohammed B. L. i Fàtima K. 

Mohammed B. L. (el meu avi per part materna), neix el 1913, a un poble del Rif (Marroc) 

anomenat Beni Amart, d’on prové el cognom L., i on els seus pares vivien de l’agricultura. La 

seva mare va morir i el pare va tornar-se a casar amb una altre dona, amb la qual va tenir dues 

filles i un fill (germanastres del meu avi). 

Després de morir el seu pare i la seva madrastra, el meu avi es fa càrrec de les seves dues 

germanes i dels seus germanastres. Se’ls emporta a Tetuan per reunir-se amb altres familiars 

perquè s’ocupin d’ells, ja que encara eren molt petits, sent ell  el més gran amb quinze anys.  

Per poder-se  guanyar la vida, amb 15 anys s’afilia a l’exèrcit Regular d’Indígenes, on durant 

uns quatre o cinc anys guanya alguns diners fent algunes feines. Al 1933 entra en el cos de 

l’exèrcit, manat pel militar Franco, en aquell moment dictador d’Espanya, i marxa a Espanya ja 

que es trobava en la Guerra Civil ( 1936 – 1939 ), i s’hi queda fins que acaba la guerra. 

A l’exèrcit, aprèn a parlar i escriure el castellà i alguna cosa de català. Uns anys després de la 

postguerra el meu avi torna a Tetuan per reunir-se amb la família i seguir exercint de militar en 

Alkasaba (Tetuan) on es fa cap del seu exèrcit de Regulars Indígenes. 

Es casa al 1942, aproximadament, tenint ja 29 anys amb la meva àvia, de 12 anys, amb qui va 

tenir 11 fills (dels quals 7 segueixen vius).  

La meva àvia neix al 1930, a una regió de Tetuan anomenada Faahs. Els seus pares Fàtima i 

Abdesalam K. es dedicaven també l’agricultura. Des de sempre, va ajudar a casa i al camp, i tal 

i com ella afirma: 

“Gairebé no em deixaven jugar ni sortir, sempre havíem d’ajudar a casa i col·laborar amb la 

feina. No podíem queixar-nos, ja sabíem el que hi havia. No és com ara”. 

De tant en tant, anava al mercat de Tànger a vendre els productes els quals produïen (per 

exemple, arròs). Va ser llavors quan va conèixer el meu avi Mohammed Ben Lamarti. 

Al cap d’un temps es varen prometre i finalment, van acabar casant-se. Al 1945 neix la seva 

primera filla, Herhimo, i a partir d’aquí, té un fill aproximadament cada any, fins a tenir 10 

parts. L’últim part va ser al 1960, quan neix la meva mare, Latefa.  



La meva àvia explica: -“A tots els vaig tenir a casa i jo ja s’havia quan estava preparada. 

Agafava una galleda amb aigua i tovalloles, i amb l’ajuda de les veïnes donava a llum. 

S’avisava a la llevadora  del poble, i els hi tallava el cordó umbilical. El nen no se’l rentava amb 

aigua fins al setè dia, per por a que es refredes”. 

Al 1962, el meu avi deixa l’exèrcit després d’haver-hi estat durant 30 anys (29 anys i 11 mesos, 

tal i com indiquen els documents) i marxa a Gibraltar al 1965, on treballa de jornaler fen 

construccions a les carreteres, entre d’altres feines. Des d’allà, escrivia cartes a la meva àvia 

per explicar-li com estava. La meva àvia les duia a que les llegissin, ja que és analfabeta, i ell li 

responia regularment. 

Durant dos mesos, el meu avi no va enviar-li cap carta, la qual cosa va fer que la meva àvia es 

preocupes. Un temps més endavant, va rebre una carta de la Olga, la dona que li alquilava la 

casa al meu avi, dient-li que el seu marit estava malalt. Com que necessitava diners, va deixar 

els nens amb la Herhimo, la filla més gran, i va marxar sense saber ni on havia de buscar-lo.  

“No tenia cap més remei. Tenia a set nens plorant i amb gana a casa, i gairebé no em 

quedaven diners. Vaig anar a l’ajuntament a parlar amb l’alcalde i així poder anar a Gibraltar a 

buscar-lo. Un cop allà, gràcies a la carta on hi tenia la direcció, vaig poder arribar fins on estava 

l’Olga, i sorprendre a l’avi, el qual no s’esperava la meva visita”- explica la meva àvia. 

La meva àvia es queda amb ell un temps, on més tard, tornaria a deixar els nens a càrrec de la 

filla més gran, per poder treballar a Gibraltar. Durant aquest temps la meva àvia busca feina a 

Gibraltar i s’espavila per conèixer a gent, aprendre castellà i una mica d’anglès mentre fa 

diverses feines.  

Mensualment, aproximadament, van tornant a Tetuan per anar a veure els fills. Finalment, 

tornen els dos a retrobar-se amb tots els seus fills definitivament. El meu avi decideix obrir una 

botiga de queviures.  

Després d’això, el meu avi decideix venir sol a Barcelona, i s’instal·la Bufalà (1967) on busca 

feina i una casa. Tres mesos després va a buscar els seus fills, menys el més petit, deixant a les 

filles amb la mare, tot i que tres mesos després torna a buscar-les. Resideixen a Bufalà durant 

8 anys (fins el 1975) i s’hi adapten molt bé ja que els dos ja sabien parlar castellà. El meu avi 

aconsegueix trobar feina ràpidament. 

Passats els 8 anys es traslladen al carrer Guifré de Badalona, actual casa de la meva àvia, tot i 

que durant aquest temps seguien baixant al Marroc cada estiu i seguien tenint contacte amb 

els familiars d’allà. Finalment tots els fills es casen i el desembre de 1981 mor el meu avi d’un 

infart. Al cap d’un any i mig aproximadament la meva mare es casa (1983). 

2.2. Latefa L. 

La meva mare va néixer el 26 de Novembre de 1960 a Tetuan. Va venir a Barcelona amb 8 anys 

quan el meu avi, Mohammed B. L., desprès d’haver dut a tots els nois cap a Bufalà,va tornar un 

temps més tard a recollir-los. Un cop varen vendre la casa i endur-se l’equipatge, van marxar 

amb vaixell.  



“Quan vam arribar, trobava molt a faltar la meva casa i els meus companys, però a la vegada 

m’agradava estar en un lloc nou”. 

Al principi va ser-li difícil, ja que no sabia parlar català i de castellà només en sabia poca cosa, 

que li havia ensenyat el meu avi. Va inscriure’s a l’escola Boix de Bufalà, on va començar a 

establir amistats i aprendre a escriure i parlar el castellà, adaptant-se ràpidament.  

Tot i així, cada estiu, com he dit anteriorment, la meva mare junt amb els seus germans i els 

meus avis, baixaven al Marroc a veure la família i a passar-hi allà les vacances, ja que tots els 

nois treballaven a la mateixa empresa de transports del meu avi. Un estiu, durant el casament 

del meu tiet Abdesalam al Marroc, tota la família va retrobar-se i la meva mare coneix al meu 

pare, Youssef D., ambdós tenint 19 anys.  

Uns anys desprès, el meu pare li demana la mà a la meva mare, però al 1981 mor el meu avi 

Mohammed B. L.. El casament queda ajornat durant any. El 23 d’agost de 1983 es casen els 

meus pares. Un mes abans del casament, la meva mare baixa a Tetuan per tal de preparar-ho 

tot pel casament. Un cop casada a Tànger, es queda a viure amb el meu pare, ja que el meu avi 

patern, Mohammed D., insisteix en fer-los una casa al costat de la d’ells, junt l’escola italiana 

on treballava el meu avi com a professor d’educació física. Mentre el meu pare treballa, la 

meva mare busca una feina com a perruquera, i hi treballa durant un any, ja que ja tenia el 

títol professional de perruqueria, fins que queda embarassada del meu germà gran, Sohaib D.. 

Segons explica la meva mare, durant la seva estança amb els seus sogres Mohammed D. i 

Herhimo L., ho va passar molt malament, ja que va ser un canvi radical en la seva vida, ja que 

es trobava completament sola en un lloc on estava acostumada a anar-hi només per poc 

temps. El meu pare treballava tot el dia i ella no coneixia a ningú a Tànger.  

A més a més, els costums de la meva mare eren diferents, ja que havia estat gairebé tota la 

seva vida a Badalona. El seu pare tenia un pensament més liberal, ja que a Badalona, no 

posava cap impediment a les seves filles o a la seva dona a l’hora de sortir o vestir. En canvi, un 

cop amb els seus sogres, tot va ser molt difícil. 

“No podia vestir com jo volia, ja que tota la seva família em mirava malament i deien que ho 

feia per cridar l’atenció al carrer. Tampoc em deixaven sortir sola i només ho podia fer amb el 

meu marit. Era insuportable”.  

La meva àvia Fàtima, va venir a veure a la meva mare i va adonar-se de la seva situació. Llavors 

va parlar amb els sogres de la meva mare i els hi va dir que això no podia seguir així, ja que la 

meva mare no s’havia casat per viure amb ells. Poc temps desprès, el meu pare va trobar un 

pis nou a Tànger i s’hi van traslladar a principis de 1985. La meva mare coneix a les veïnes, sis 

germanes, les quals visitava per no estar-se tot el dia sola. 

 El 12 de desembre de 1985, la meva mare té al meu germà Sohaib, que li va canviar la rutina, 

ja que en ell troba el recolzament que li mancava.  

Més endavant, al meu pare li proposen una feina a l’Aràbia Saudita, però mentre espera el 

visat per poder anar-hi, decideix marxar a Barcelona, i així buscar alguna feina mentre 

s’allotjava amb la meva àvia Fàtima. Dit i fet, al 1988 el meu pare decideix marxar a Barcelona, 



on hi troba molta feina a causa de les Olimpíades del 1992. Mentrestant, el meu pare es 

comunica amb la meva mare mitjançant cartes. A Barcelona el meu pare hi troba bastant feina 

i decideix quedar-s’hi per un temps,  renunciant a la feina a Aràbia Saudita. 

El meu pare lloga una casa a Barcelona, i de tant en tant, venia a veure a la meva mare i al meu 

germà al Marroc. Al principi el meu pare venia un cop al mes aproximadament, però cada cop 

que marxava, tornava per un temps més llarg. Al 1990 el meu pare baixa al Marroc, ja que la 

meva mare està apunt de donar a llum per segon cop. Finalment, neix el meu germà Bilal i jo.  

Desprès del nostre naixement, el meu pare es queda dos mesos amb nosaltres, ja que no pot 

marxar fins que no obté la residència. Un cop aconsegueix la residència, ja pot tornar a 

Barcelona. Passats aquests dos mesos, s’entorna a Barcelona durant un any, i així 

successivament fins que vam complir tres anys. Durant aquest temps, la meva mare fa de 

figura paterna i materna, i nosaltres coneixíem el nostre pare per fotografies i pel que ens 

explicava la meva mare.  El meu germà gran era una gran ajuda per la meva mare, ja que la 

meva àvia Fàtima va estar amb nosaltres fins que varem complir els 4 mesos. A partir d’aquí el 

meu germà gran era l’únic recolzament i ajuda que tenia la meva mare. 

“Durant les visites mensuals que feia el papa, us posàveu a plorar pensant que era un tiet 

llunyà, ja que no el reconeixíeu, i ell s’enfadava. Jo me’n reia, però cada cop que marxava ens 

havíem de tornar a acostumar a estar sols” – explica la meva mare. 

Al complir tres anys, la meva mare no aguanta més i decideix agafar-ho tot i marxar cap a 

Eivissa, on el meu pare hi treballava llavors, sense que ell en sabes res. Dit i fet, el 4 d’agost de 

1994 decideix treure’s el mocador per decisió pròpia i va al consolat a demanar la 

documentació necessària per entrar a Espanya. Al principi, li van posar alguns impediments, 

però al veure que parlava perfectament el castellà, li van posar les coses més fàcils. Li van dir 

que primer de tot havia d’escriure una carta al Consol espanyol a Tanger. Sense pensar-s’ho 

dos cops, va fer veure que marxava a casa, i va quedar-se dins del consolat. Allà va veure-hi un 

calaix. 

Segons explica: -“Era una coincidència. Vaig quedar-me parada. Dins del calaix hi havia un bloc 

de fulls i bolígrafs. Era com si m’estiguessin dient que ho agafés i que no perdés el temps per 

escriure la carta. Els vaig agafar i me’ls vaig endur a un lavabo públic dins del consolat, i llavors 

vaig escriure la carta, inventant-me una mica una història convincent, per la qual volia anar a 

Espanya. Vaig posar-hi que la meva mare es trobava molt greu i al estar sola, jo i havia d’anar 

urgentment”. 

Al sortir del lavabo, va entregar la carta sense sobre a un funcionari que es dedicava a recollir 

les cartes. Al cap de dos o tres dies torna al consolat , tot i que l’espera es de tres o quatre 

mesos. Per casualitat, va sentir que cridaven el seu nom a la cua. En aquell moment, tota 

sorpresa, va entrar al departament dels visats i allà explica la seva història.  

“Em van fer una pregunta rere l’altre, i gairebé tot el que els hi contestava era inventat. Com 

que feia vuit mesos que el papa no venia a veure’ns, vaig explica’ls-hi que el meu marit m’havia 

abandonat amb els meus tres fills i que ens mantenia la meva mare”. 



Uns dies desprès, va anar-hi per entregar uns documents quan el Consol va citar-la per parlar 

amb ella, ja que va interessar-se per la seva història. Durant la conversa que va establir amb el 

Consol, aquest va quedar molt sorprès pel que li explicava, i va dir-li que s’esperés a baix. Una 

estona desprès va baixar una dona amb el seu passaport i va dir-li que el Consol l’havia donat 

un visat de set dies.  

“En aquell moment vaig emocionar-me molt, i vaig posar-me a plorar. Set dies eren set dies, i el 

visat no el donaven a qualsevol, i menys amb tant poc temps de sol·licitar-lo”. 

Al cap de dos dies la meva mare ens va agafar, deixant-ho tot tal i com estava, pensant que no 

la deixarien passar i que hauria de tornar, i va tancar la casa. La meva àvia ens esperava a 

l’altre cantó de la frontera, amb la qual ens vam reunir i vam agafar el vaixell. 

“No m’ho creia. Fins que no vaig arribar a Algeciras no m’ho vaig acabar de creure i vaig posar-

me a plorar moltíssim. La meva mare no parava de dir-me que callés i vosaltres em miràveu 

espantats, sense saber que passava. Ja estàvem fora”. 

Més tard, un autocar des de Algeciras fins  Alacant va dur-nos durant tota la nit fins i al matí 

vam arribar. Després de dinar, vam agafar un altre autocar que ens duia a Dènia. Un cop allà, 

vam agafar un vaixell cap a Eivissa.  

Al mateix port d’Eivissa vam agafar un taxi perquè ens dugués a la feina del meu pare. Un cop 

a la feina, la meva mare va començar a preguntar per ell als treballadors i de cop va arribar el 

meu pare, el qual no li va fer cap gràcia veure’ns allà.   

2.3. Youssef D. 

El meu pare neix el 17 de març 1961 a Tànger. El seu pare, Mohamed D., treballava com a 

professor d’educació física en l’Escola Estatal Italiana, a Tànger. Eren cinc germans, dels quals 

quatre anaven a l’escola italiana on varen estudiar italià, àrab i francès.  

Als 17 anys, el meu tiet Abdel es gradua i marxa a estudiar a Itàlia junt a un grup d’estudiants, 

on hi resideix fins al dia d’avui. El meu pare, va graduar-se en formació professional de 

metal·lúrgia, junt amb el meu tiet Hamed, tot i que el meu tiet ho va fer en un institut diferent.  

Un cop acabada la formació, comença a treballar d’ajudant d’un conegut arquitecte anomenat 

Abdel Harchi, amb el qual hi aprèn moltes coses durant un any i mig. Desprès d’això, comença 

a treballar durant tres anys en fusteria d’alumini a ’”Alum du Nord” a Tànger. Acaba marxant ja 

que no hi ha més feina. Al 1983 s’instal·la en una empresa italiana -marroquina ( l’empresa 

més gran de fusteria  metàl·lica de tota Àfrica ) on regeix de cap de muntatge durant set anys. 

Desprès d’això li ofereixen una feina a Aràbia Saudita i mentre espera el visat marxa cap a 

Barcelona (tal i com he esmentat anteriorment). 

- “Quan vaig arribar a Barcelona vaig decepcionar-me ja que m’esperava una altre ciutat molt 

millor. Vaig buscar feina ràpidament, ja que tenia les sabates foradades. Sabia parlar el 

castellà i vivia amb l’àvia Fàtima, el meu únic problema era que no tenia diners”- recorda el 

meu pare. 



Volia regular la seva situació d’estranger, però a Barcelona encara no hi havia la regularització 

d’estrangeria. A més, quedava poc pel nostre naixement i va renunciar a la feina d’Aràbia 

Saudita ja ho trobava massa lluny. 

Va treballar amb diferents empreses, com ara “Persianas mòbil”, “Roldex”, “Pesc. 

internacional”, etc., i amb aquesta última marxa a Eivissa per treballar a “Ku”, l’actual 

“Privilege”, on hi comença al 1992 i hi esta tres anys.  

L’amo de la discoteca d’ “Amnesia”, d’Eivissa,  l’interessa molt la feina del meu pare i li 

proposa una oferta interessant, la qual el meu pare accepta. Des de llavors hi ha treballat 

durant vint anys fins el dia d’avui. 

Quan vam arribar nosaltres a Eivissa el meu pare queda sorprès. Segons explica:  -“Vaig 

quedar-me molt sorprès, però la veritat és que em vaig alegrar molt de veure-us. Ràpidament 

vaig buscar un pis més gran”. El meu pare es trobava bastant confós davant de la situació en 

que es trobava. D'un dia per l'altre, tenia a la seva dona i els seus tres fills amb ell. El pis on ell 

hi residia era molt petit per tots sis, tot i que la meva àvia va marxar al cap d'una setmana.  

Segons explica: -"Vaig discutir bastant amb la mama, ja que no em va fer molta gràcia que 

vingués sense dir-me'n res. Durant bastants dies varem estar en una situació bastant tensa i 

depriment". 

Un cop arribats a Barcelona el meu pare busca un pis per a tots, tal i com he explicat 

anteriorment, ja que no podíem estar sempre a casa de la meva àvia, cosa que era bastant 

difícil al ser família nombrosa.  

Tot i així, un cop instal·lats al carrer en Prim i que els meus germans i jo comencéssim 

l’escolarització, el meu pare seguia viatjant a Eivissa.  Gairebé no el veiem i passàvem la major 

part del temps amb la meva mare fins que finalment ens hi hem acabat acostumant tots. 

3. La meva generació 

3.1. Sohaib D. 

Neix el 12 de Desembre de 1985 a Tànger. Davant la situació de solitud de la meva mare, el 

meu germà va canviar-li la vida per complet. Tot i veure al nostre pare molt poc, el recordava 

sempre que tornava. Des de sempre somiava i desitjava venir a Espanya, i ja tenia el 

pressentiment de que algun dia marxarien del Marroc. 

-“Recordo el dia que jo estava a casa i va venir la mama plorant, dient-me que ja tenia el visat 

per marxar cap a Espanya. Vaig posar-me molt content, ja que ho esperava des de feia molt” – 

recorda el meu germà. No li feia cap llàstima deixar els seus amics. Tot i saber que les coses 

canviarien, pensava que segur que serien cap a millor. 

Un cop arribats a Eivissa, desprès del llarg viatge, va adaptar-s’hi ràpidament. Va estar dos 

mesos aproximadament a l’escola Sant Antoni de Portmany, on va començar-hi quart de 

primària. Va fer amics i aprendre a parlar i llegir castellà molt. Des de sempre va ser molt bon 

estudiant, tot i així, al trobar-se amb un altre sistema escolar, diferents companys i una altre 

llengua, va ser-li molt difícil. Però el pitjor va venir desprès. 



Segons afirma: -“Estava molt motivat per conèixer coses noves i estudiar, però vulguis o no va 

ser-me difícil. De passar a compartir l’entrepà amb els meus amics (ja que no mengen porc), 

anar a dinar a casa d’ells o resar junts, vaig passar a un gran distanciament amb els nois de la 

meva edat, tot i que fes amics”. 

Un cop que vam arribar a Barcelona, no va agradar-li gens, ja que s’havia acostumat a la casa 

de camp d’Eivissa, i al veure’s en una ciutat molt més gran va desanimar-se molt. A més, la 

casa de la meva àvia era molt petita. 

Més endavant,  el meu germà va començar a trobar-se  bastant perdut acadèmicament, ja que 

va fer el quart en tres centres diferents. No obstant això, encara es trobava motivat en els seus 

estudis, i la època que va passar al Gitanjali va ser la millor que va tenir. Hi va fer molts amics, 

els quals molts d’ells conserva actualment.  

Tal i com ell afirma:  -“Al Gitanjali vaig ser acollit com un més, sense diferències, i els companys 

m’ajudaven amb allò que no entenia. Els professors, sobretot, van portar-se molt bé amb mi. 

Sens dubte, van ser els millors anys d’escolarització”. 

Un cop a sisè, coincideix en que aquell any feien el canvi i tots passaven a primer d’ESO, en 

comptes de seguir fins a vuitè. Per ell va ser un gran xoc, ja que compartia el centre amb nois i 

noies molt més grans. A més, el sistema era un canvi radical. 

-“Els professors anaven al que anaven. Venien a fer classe, i qui volia aprendre endavant, aquell 

que no l’interesses ja ‘ho faria” – afirma. A partir d’aquí va començar a desmotivar-se 

acadèmicament, ja que molts nens l’insultaven i li feien boicot. No va voler canviar de centre, 

ja que estava fart de tants canvis, i va preferir quedar-s’hi fins que acabés.  

Segons explica: -“Estava fart que mols nens m’insultessin o fossin racistes amb mi. Quan ho 

explicava els professors em deien que m’ajudarien, però a l’hora de la veritat ningú m’ajudava, 

sinó tot el contrari. Va ser molt difícil, i vulguis o no, els meus estudis ja no podien ser els que 

eren”.  

3.2. Bilal i Hasnae D. 

El meu germà i jo, varem néixer el 16 de maig de 1991 a Tànger. Des de petits vam estar 

sempre amb el nostre germà gran i la meva mare, i com ja he dit anteriorment, veiem el meu 

pare molt de tant en tant i gairebé ni el reconeixíem. 

Jo no recordo molt bé el viatge que vam fer per venir cap aquí, ni on vam instal·lar-nos un cop 

arribats a Barcelona. Però el meu germà recorda el viatge cap a Eivissa perfectament, i recorda 

estar molt confós i desorientat:  -“Jo estava molt trist i preocupat, tot i saber que anàvem a 

buscar el papa, però l’ambient en el que ens trobàvem i veure a la mama plorar i neguitosa, em 

feia estar així. No sé perquè, però m’imaginava que la mama i l’àvia ens duien algun lloc per 

abandonar-nos-hi” – afirma el meu germà. 

El que si que recordo jo, va ser el primer dia que vaig arribar a l’escola Gitanjali. Tot era nou 

per a mi i el meu germà, però tot i així ens van rebre molt bé. Recordo que els professors feien 

tot el possible perquè ens adaptéssim el més ràpid. Tot i que no sabéssim parlar ni el català ni 



el castellà, no ens va costar entendre’ns amb els nostres companys, ni amb els professors, ja 

que anotaven les paraules que veien que repetíem molt i desprès la meva mare els hi 

explicava. Però no obstant això, vam aprendre a parlar molt bé i ràpidament el català i el 

castellà i sentir-nos-hi molt agust. 

Segons el meu germà: -“A pesar d’estar amb nens i nenes de la nostre edat, jo m’hi veia 

diferent”. 

No enyoràvem res del Marroc, ja que no ho recordaven, i no hi vam baixar per primer cop fins 

que varem complir set anys, l’estiu de 1998. Quan vam baixar-hi, vam retrobar-nos amb la 

nostre família, que feia quatre anys que no vèiem, però per nosaltres dos, era com si fos el 

primer cop que els veiem.  

Varem començar la primària i ja ens trobàvem molt adaptats a tot el que ens rodejava, fins que 

el meu germà va haver de repetir, a causa de començar a tenir problemes amb les llengües, les 

quals barrejava.  

-“M’ho vaig prendre molt malament. El fet d’haver de canviar de companys, i sobretot, de 

separar-me de la meva germana, amb la qual sempre hi estava, va ser un gran xoc per a mi.  

A més a més, els companys amb els quals em va tocar, no em van rebre gaire bé, i em 

boicotejaven bastant” – m’explica el meu germà. Tot i així, a partir de tercer de primària tot ja 

canvia, i ja s’hi troba bé, desprès de tot.  

Jo vaig acabar acostumant-me a no estar a la mateixa classe del meu germà. Finalment, em 

continuat fins al dia d’avui sense cap mena de problema pel que fa a la nostre cultura i 

acadèmicament, sabent-ho combinar perfectament. Considerem que hem adquirit quelcom 

més bo de cada lloc. 

4. Tancament del treball 

En conclusió, aquest treball m’ha servit per tal de conèixer més detalladament l’emigració que 

ha patit la meva família i finalment jo, iniciada pel meu avi des de petit, en busca d’una vida 

millor per ell i la seva família.  

Durant la realització del treball he descobert i conegut molts fets i esdeveniments els quals no 

coneixia i que molts d’ells m’han sorprès, així com incitat a cercar més informació. 

5. Conclusió 

Una competència és la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats de manera transversal i 

interactiva en contextos i situacions diverses per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i 

problemes de la vida quotidiana .  

Aquesta definició em serveix per afirmar que durant la meva immigració he hagut de saber 

utilitzar coneixements i habilitats apreses en un context i aplicar-les en un de completament 

diferent. He après també, a resoldre els problemes que han anat apareixent al llarg del meu 

camí, sobretot el xoc cultural que he trobat, tot i la meva ràpida integració.  



Una de les competències que més ràpid he après a saber dur ha estat la comunicativa, ja que 

havia de saber en quin context i amb qui utilitzar la meva llengua materna, i alhora comunicar-

me amb la resta de persones amb dues llengües que per a mi eren estrangeres. Així doncs, 

considero que aquestes han estat les competències que m’han ajudat arribar a la universitat. 

En tot moment vaig esforçar-me per comunicar-me amb les persones del meu entorn, sempre 

recolzada per la meva mare. El fet de que la meva mare ja hagués passat la seva infància aquí i 

de que tingui una mentalitat molt més oberta que el meu pare, m’ha ajudat a desenvolupar 

aquesta competència i avançar sempre, tant acadèmicament com personalment.  

Respecte l’èxit escolar, vaig seguir tots els cursos adequadament i els professors sempre 

mostraven bones expectatives en mi. Realment aprenia ràpid i quan m’hi posava, em sorprenia 

a mi mateixa.  

Com ja he dit anteriorment, les relacions entre la meva família i l’escola eren bones, tot i que 

l’única persona que ha estat involucrada en la meva escolarització ha estat, com he dit 

anteriorment, la meva mare. Sempre s’ha interessat per conèixer els meus professors, assistir 

a totes les reunions i dur un bon seguiment dels meus estudis. Quan he necessitat ajudes 

extres, me las ha ofert sense dubtar. Trobo que això juga un paper molt important, ja que el 

fet de veure a la meva mare tan interessada perquè estudi i no faltés mai a l’escola, ha ajudat a 

que m’esforces per tal de n defraudar-la. Tanmateix, obtingués els resultats que obtingués, 

sempre estava orgullosa i segura de que m’hi havia esforçat al màxim.  

Pel que fa a la inclusió educativa, el principal estímul que em va influenciar a anar a la 

Universitat, venia de mi mateixa. Sabia que sense uns estudis superiors tot em seria més difícil 

en un futur, i per a què enganyar-nos, pensava que per a una dona marroquina encara més. No 

tenia elecció, havia i volia seguir estudiant tant sí com no.  

Al inici del batxillerat vaig sentir-me bastant desmotivada ja que la dificultat i el nivell que 

exigien era cada vegada més alt. A més, la majoria dels companys amb els quals havia anat fins 

ara havien deixat d’estudiar per aquest motiu o es varen canviar de centre, ja que el meu 

centre era molt exigent. Vaig estar fent classes particulars fora del centre durant l’ESO, 

sobretot en matemàtiques i anglès. Un cop al batxillerat, ja no em van caldre, tot i que ens 

ajudàvem entre companys en quelcom hi trobàvem més dificultat.  

Així doncs, tots aquests factors són els que m’han estimulat i ajudat a ser a la Universitat en el 

dia d’avui, on hi destaco en primer lloc a la meva mare, ja que sense el seu suport no crec que 

ho hagués arribat a aconseguir.  



RELATO DE VIDA 5 

Mi vida comenzó antes de que yo naciera. Estaba mi madre, mi padre y mis dos hermanos 

mayores. Por aquel entonces aún vivían en Marruecos, aunque mi abuelo (padre de mi 

madre), ya comenzó a traer de vez en cuando a mi madre, para que se instalara en España y 

luego pudiera traer a su familia. El problema era que mi madre no conseguía acostumbrarse a 

este país, y aunque venía con mi abuelo, a los dos o tres meses se volvía a Marruecos. 

Y uno de esos viajes fue el inicio de mi historia. Me concibieron en Marruecos, pero al cabo de 

unos meses mi madre vino a España y, cuando estaba de ocho meses y medio, a punto de dar 

a luz y aprovechando Semana Santa, decidió volver a Marruecos. Justo al llegar a nuestro 

pueblo me tuvo, 28 de Marzo de 1991, en Zaa-Zaa (Ksar el Kebir). Así empezó todo. 

 Mi madre pasó casi un año con nosotros en Marruecos y entonces regresó a España con la 

idea clara de reagrupar a toda su familia en este país, donde en ese momento parecía haber 

muchas más oportunidades. Afortunadamente no tardó mucho y en unos meses subimos mis 

hermanos, mi padre y yo. Y digo afortunadamente porque justo un poco antes de que ella 

volviera a España esa vez, se creó un acuerdo entre España y el Reino de Marruecos para 

controlar a los marroquíes que venían a España mediante la imposición de un visado 

obligatorio, cosa que hasta el 13 de Febrero de 1992 no era necesaria (podías venir a España 

con tan solo el pasaporte que lo podía obtener cualquiera). Al crearse ese acuerdo, nosotros 

tuvimos que esperar en Marruecos esos meses, hasta que vinimos todos. 

Lógicamente no recuerdo mi llegada a este país, aún era muy pequeña. Pero lo que sí recuerdo 

son momentos puntuales de mi infancia.  

Crecí con mis dos hermanos y mis padres en un pequeño pueblo de Toledo. Todos nos 

conocíamos en el pueblo y apenas había marroquíes (tan solo había otras dos familias más). 

Vivía cerca de la plaza del pueblo, en una casa antigua y llena de amor y de personas. 

Teníamos los familiares de mi madre que venían a visitarnos los fines de semana: de ellos 

tengo los recuerdos de tantas cenas y risas y niños. Toda la familia de mi madre vivía en 

Madrid, mientras que la de mi padre lo hacía en Marruecos, a la que visitábamos todos los 

veranos sin excepción. El porqué de vivir en ese pueblo fue gracias a mi abuelo: en cuanto mi 

madre llegó a España esa última vez, él le presentó a una mujer madrileña de buena posición y 

casada para que trabajara con ella. Esa mujer la dio trabajo, la enseñó el idioma, la buscó casa 

en ese pueblecito (donde ella pasaba los veranos), la ayudó a traer a su familia y, hoy por hoy, 

la sigue tratando como a su más íntima amiga. 

También recuerdo el primer día de colegio, o más bien de preescolar. Me había preparado e 

iba muy, muy, muy contenta e ilusionada agarrada de la mano de mi madre. Ese recuerdo lo 

tengo clarísimo: llegamos al colegio y seguía muy feliz; entramos al pasillo mientras la 

profesora hablaba con mi madre y yo seguía muy feliz; pero en el momento en que mi madre 

me dijo adiós porque pretendía dejarme sola con la profesora, me puse a llorar y llorar y no 

había quien me hiciera parar. La profesora me agarraba del brazo, para que no saliera 

corriendo detrás de mi madre, y allí me quedé. Es muy gracioso ese recuerdo y a la vez muy 

representativo. ¿Estamos realmente preparados para dejar a esa persona que nos ha 

acompañado desde el primer momento en que venimos al mundo a los 3 o 4 años? 



Allí comenzaron mis estudios y ellos son el motivo de escribir este relato en este momento. 

Por ello he decidido dividir el relato en tres partes: Preescolar-Primaria (hasta los doce años), 

seguido de la E.S.O.-Bachillerato (hasta los 18 años) y por último el inicio de la Universidad 

hasta ahora (diecinueve años). 

Preescolar y Primaria: 

Con ese comienzo estudiantil tan divertido (a mi manera de ver de ahora, porque os aseguro 

que en ese momento fue muy trágico), el resto de preescolar fue más bien placentero. Aún 

recuerdo los juegos y las canciones de nuestra profesora, la caja de aprender los números y 

otra de las letras, nuestras grandes obras de arte con “Plastidecor” y, sobre todo, las largas 

siestas de las tardes. Además, en el último curso de preescolar nació mi hermano pequeño, 

por lo que la familia aumentó y pasamos a ser un total de seis, pero aún faltaba una más. 

Mi paso a Primaria fue tan radical como un simple cambio de pasillo y de profesores, por lo 

que mi comienzo fue más sencillo. Recuerdo los libros Santillana, los primeros cuadernillos 

para aprender a escribir y a leer, las tablas de multiplicación (aún recuerdo la situación en la 

que le preguntaba a mi hermano mayor que cómo era posible que una persona se supiera 

todos esos números de memoria, mientras me ayudaba a aprender la tabla del 2). Mi hermano 

mayor, el mayor de todos, ha sido y fue uno de los factores más importantes en mi 

aprendizaje: él estudió hasta que se sacó la E.S.O. y quería seguir estudiando y ser arquitecto, 

pero la situación económica de mi familia (que no era muy, muy mala, pero tampoco buena), 

le hizo pensar en dejar los estudios, trabajar y más tarde (al cabo de unos años), volver. Pero 

ya se sabe que cuando uno deja los estudios es muy poco probable que luego pueda volver, y 

eso mismo le ocurrió a él. En mi memoria están las colecciones de libros que me compraba 

cuando podía, su interés en responderme todas y cada una de las preguntas que le hacía sobre 

el universo, la tierra, los problemas matemáticos, etc. Para mí, él fue quien me impulsó desde 

el principio a seguir cuestionándome todo y a no perder las ganas de aprender. Puede que 

fuera porque él no había tenido la oportunidad de estudiar y quisiera que yo sí que la tuviera 

(o más bien que no la dejara pasar). Es algo que recuerdo con nostalgia y que siempre 

agradeceré. 

Mis padres no tienen estudios, pero sí saben leer y escribir (mi padre en árabe, mientras que 

mi madre en árabe y en español). Ambos siempre han querido que estudiáramos, y sobre todo 

más ahora. Siempre han dicho que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar pero que 

querían que sus hijos sí que la tuvieran, y últimamente le dan mucha más importancia. Somos 

una familia de religión musulmana, ni muy estrictos ni muy liberales: mis padres defendieron 

(y ahora nosotros defendemos) la educación y la libertad de pensamiento, así como la fe. En 

segundo de primaria llegó la última de la familia: mi hermana pequeña, y con ello 

completamos la familia de siete miembros. Mis dos hermanos mayores estudiaron hasta 

obtener el título de la E.S.O., por lo que soy la primera en la familia estudiando en la 

universidad, y seguramente no seré la última, puesto que mi hermana pequeña sigue el mismo 

camino.  

En cuanto a los idiomas que se hablan en casa, ahora mismo son el árabe y el castellano. Al 

principio, cuando éramos pequeños, mis padres siempre nos hablaban en árabe, pero nosotros 

respondíamos en castellano, hasta que mi madre, mientras estábamos un verano en 



Marruecos, se dio cuenta de que, a pesar de que entendíamos el árabe, no sabíamos 

responder con él (lo que producía un impedimento cuando íbamos de vacaciones a 

Marruecos). Entonces, al volver a España nos empezó a obligar a todos a responder en árabe 

(los dos mayores no tenían problema, puesto que pudieron aprender igual de bien árabe que 

castellano, no como nosotros los pequeños). Ahora usamos ambos idiomas por igual en casa 

(castellano entre los hermanos y árabe con los padres), aunque yo hace poco comencé a sentir 

una gran inclinación a hablar el árabe en más situaciones (¡ahora es cuando uno se da cuenta 

de lo bueno que es hablar otros idiomas!). Los mayores lo leen y escriben perfectamente, 

mientras que los pequeños y yo, aunque sabemos leer y escribir en árabe, lo hacemos con 

muchas faltas. 

Volviendo a la escuela, según pasaba el tiempo yo también crecía. Solía reflexionar sobre los 

años que me quedaban estudiando y me llenaba de impaciencia; también recuerdo una 

conversación con una amiga española, en la que ella me decía que algún día la gustaría ir a la 

universidad y yo la contesté que a mí también me gustaría. Lo curioso era que la palabra 

universidad se me hacía muy, muy grande, no sabía nada acerca de ella, sólo que debía de ser 

muy cara y seguramente habría que estudiar mucho. No tenía claro que iba a pasar con mi vida 

o hasta donde llegarían mis estudios, sólo sabía que estaba y que seguiría estudiando. Al final, 

yo sí llegué a la universidad, mientras que mi antigua compañera dejó los estudios. En mi 

escuela no había muchos marroquíes (en general no había apenas extranjeros), recuerdo a la 

hija de una de esas familias y ya está. Por ello siempre me relacioné con españoles; para mí era 

muy normal, eran mis compañeros y profesores y médicos y vecinos. Todo lo llevé con mucha 

normalidad, por lo que nunca busqué ni encontré apenas diferencias. Ellos sabían de mi 

cultura y, en el colegio, la valoraban. Todos nos conocíamos y, por lo tanto, también conocían 

a mi madre. Mi madre es una mujer llena de vitalidad y optimista, siempre con palabras 

agradables en la boca. Me daba mucho gusto, y me lo sigue dando, que la gente conozca a mi 

madre, porque me siento muy orgullosa de ella. En el colegio, ella siempre venía a las 

reuniones de padres, a interesarse por nuestro aprendizaje, y los profesores siempre la han 

ayudado y preguntado cosas sobre nuestra cultura. La verdad es que la etapa en el colegio fue 

muy cálida y cercana. 

Y, por último, me gustaría añadir una cosa más sobre esta etapa: los profesores. Ahora cuando 

he crecido recuerdo el caso de una profesora maravillosa: era la secretaria del colegio, pero 

también mi profesora en muchas asignaturas. Una de ellas era literatura. Recuerdo cómo nos 

leía a Bécquer y su “Monte de las ánimas”: en ese momento nunca le di importancia ni sabía 

quién era “ese”, pero ya en la E.S.O. fue cuando me di cuenta de que a una edad tan temprana 

ella intentó hacernos disfrutar con la gran literatura. Esa profesora la recuerdo con mucha 

nostalgia, al igual que muchos otros. En general, tengo muy buenas sensaciones cuando 

recuerdo el colegio. 

E.S.O. y bachillerato: 

Doce años y cambio al instituto. Como no había instituto en mi pueblo, diariamente durante 

toda la E.S.O. y durante el bachillerato cogía un autobús escolar por la mañana para ir y otro 

por la tarde para volver a casa. Esta etapa la dividiría en dos partes: el primer ciclo de la E.S.O. 

(primero y segundo), y el segundo ciclo junto con Bachillerato (tercero, cuarto y bachiller). Esta 



separación es porque algo cambió en mí: dejé de hacer tanto caso a mi familia, y empecé a 

centrarme más en mí. Seguramente tenga mucho que ver con la adolescencia. Es un paso que 

todos hemos pasado. En cuanto a los centros, tanto el colegio como el instituto eran públicos, 

puesto que ni en el pueblo en que vivía ni al que iba había alguno privado o concertado. Y las 

organizaciones de las aulas en el instituto se llevaban a cabo simplemente por materias 

comunes: los alumnos que tenían materias comunes iban en una clase, y así sucesivamente.  

Sobre los idiomas, aunque en el colegio comencé a aprender un poco inglés, no fue hasta el 

instituto donde profundicé un poco más. En realidad no tuve buenos profesores de inglés 

hasta cuarto, que fue cuando me tocó una profesora que me maravilló y me enamoró del 

inglés. Ponía pasión en lo que hacía y fue gracias a ella, al volverme a tocar en primero de 

bachillerato, que decidí estudiar Estudios Ingleses. También aprendí un poco de francés los dos 

primeros años, pero al no seguir teniendo más asignaturas de ese idioma, al final he olvidado 

lo poco que aprendí. 

Los profesores de esta etapa fueron algo muy importante: tuve desde profesores que te decían 

claramente que se sacaron las oposiciones copiando y por suerte (-“Tu vas y firmas en el 

examen de la oposición y te vas, no hace falta que rellenes nada... luego con el tiempo, como 

van tirando de esa bolsa, al final te llaman”), hasta profesores increíblemente buenos y que 

ponían pasión en lo que hacían. Cuando me encontraba con la primera clase de profesores, lo 

único que podía hacer era aguantar y tirar hacia adelante como se pudiera. Sabía que les 

tendría durante todo un largo curso y que más valía tenerlos contentos a tenerlos enfadados, 

además de que lógicamente no aprendería nada y me centraría más en aprobar. Sin embargo, 

cuando encontraba la otra clase de profesores, sólo me centraba en disfrutar de las clases, en 

interesarme por su materia, en mejorarme a mí misma, y en aprender y aprender. Realmente 

disfrutaba como una niña pequeña: siempre quería más, ¡aun habiendo tocado el timbre! 

Estaba el caso de esa profesora de inglés; también tuve a otro profesor que me marco mucho 

en literatura y lengua; y a una profesora de historia (que ahora habiendo estado en la 

universidad no sé qué hacía dándonos clases a nosotros y no a gente más adulta y seria). En 

realidad, los profesores son un factor muy importante: tienen en sus manos estimular nuestro 

aprendizaje o quitarnos todas las ganas, pero también es verdad que los estudiantes somos 

grandes retos cuando estamos en el instituto. Reconozco que es muy, muy difícil ganarse a una 

clase de treinta alumnos, donde a lo mejor cinco son aplicados, quince están por estar pero no 

molestan, y diez te hacen la vida imposible. Las cosas como son: hay tanto profesores buenos y 

malos como alumnos buenos y malos. Por ello pienso que la educación no está bien pensada; 

se debería organizar de otra manera para que las clases se aprovechasen realmente y no se 

trabaje por trabajar y se vaya a clase por estar. En mi caso siempre he sido de esas cinco 

personas aplicadas, pero eso no quita que no haya podido aprender todo lo que a mí me 

hubiera gustado por culpa de diez graciosos que nunca dejan dar clase, o por algunos 

profesores que dejan mucho que desear. Quitando ese tipo de profesores, que al final la 

mayoría de las veces no te conocen y, por ello, no aportan una opinión de gran peso, siempre 

he mantenido buena relación con los profesores que se interesan por que tú aprendas. Ha sido 

un constante feedback: ellos creían en mí y yo creía en ellos. Siempre han apoyado a los que se 

interesaban y han creído en nuestras posibilidades. Por suerte, yo siempre he creído en mi 

misma, es decir, sabía que tenía la capacidad para estudiar, ¿por qué? Es una cuestión que me 

he preguntado muchas veces (¿por qué yo sí y otros no?). Sinceramente, creo que ha sido 



porque he crecido en una familia unida, y estable (dos factores muy importantes) y donde, 

además, no solo se me ha animado a estudiar sino que ponen gran énfasis en ello. Otro factor 

es que yo también me he dejado motivar por esos buenos profesores que antes mencioné.  

En cuanto a la cultura en el instituto, al aumentar considerablemente el número de alumnos y 

las procedencias, también aumentó el multiculturalismo. Allí encontré a un grupo de chicas 

marroquíes (el grupo se mantenía en siete u ocho chicas más o menos cada año) y otro 

formado por chicos marroquíes (una cosa parecida). Además había sudamericanos y un chico 

de China. En mi caso, como venía de un colegio donde apenas había personas de otros países, 

no venía con ninguna distinción en la mente en cuanto a irme con unos u otros. Solía ir con 

quien tenía más afinidad: hubo un par de chicas marroquíes, y el resto eran españolas. 

También es cierto que en el instituto, al haber mucha más gente, también hay muchas más 

opiniones, es decir, te podías encontrar con personas abiertas pero al mismo tiempo con 

muchos racistas. Eso creo que es importante ahora cuando lo pienso, porque a un joven o a 

una joven en plena adolescencia le marcan mucho los demás compañeros (o cualquier cosa 

que no sea la familia) y pueden moldear su vida y su personalidad por ellos. Si un joven crece 

con miedo o marginado (y esto incluso entre los propios españoles, ya que recuerdo ejemplos) 

y además realmente se deja influir por ello, ¿quién va a pensar en los estudios? Y esto no es 

una realidad lejana, porque aún sigue existiendo en la mayoría (por no decir en todos) de los 

institutos. Se dice que los niños son muy crueles en el colegio, y es cierto, pero aún lo son más 

en la adolescencia (y eso es mucho más importante, porque de pequeños son tus padres tus 

héroes, pero en la adolescencia los héroes se vuelven tus amigos o la gente de tu edad). Yo por 

suerte no he tenido grandes problemas siendo marroquí: era una chica tranquila, estudiante, 

que iba con personas parecidas a mí y que precisamente al no querer problemas no me los 

buscaba, mientras que otros sí. Al formarse grupos, se suelen crear distancia entre diferentes 

grupos étnicos o incluso entre clases sociales de una misma cultura. Es inevitable que se hagan 

grupos en esas edades (se busca tener la aceptación de los demás), pero las consecuencias a 

veces pueden ser buenas y otras veces no. Yo sí estuve algún curso en algún grupo de chicas, 

pero no nos cerrábamos y siempre estábamos abiertas a los demás.  

Así pues, cuando llegué a bachillerato las relaciones eran las mismas, puesto que sólo 

cambiábamos de edificio, pero no de instituto. Comencé bachillerato haciendo la rama 

tecnológica, pensando que quería estudiar arquitectura, pero tuve profesores tan buenos de 

inglés y literatura (los que mencioné antes) que me hicieron plantearme realmente qué quería 

hacer. No fueron ellos directamente, sino una reflexión conmigo misma. Al final, recién 

acabado primer de bachillerato y habiendo aprobado todo, hablé con jefatura de estudios y les 

plantee mi problema: para acceder a una carrera de letras necesitaría mejor la rama de 

humanidades. Ellos me ayudaron en todo momento y me tramitaron un cambio: me dijeron 

que podía pasar directamente a segundo de humanidades, pero que mientras hacía ese curso, 

tenía que recuperar algunas asignaturas de primero de humanidades que yo no hice por haber 

estado en el tecnológico. Acepté, y saqué con éxito tanto segundo de humanidades como 

primero, todo en un mismo año.  

18. Universidad- 19 (ahora): 

Y finalmente llegó el momento de la universidad. 



En mi caso no hubo una decisión consciente y razonada de elegir la universidad y no otra cosa. 

Desde que empecé a tener conocimiento sobre qué es y cómo funciona la universidad 

(segundo o tercero de la E.S.O.), siempre pensé que seguiría estudiando bachillerato y luego la 

universidad. Un poco antes de hacer la selectividad comencé a reflexionar sobre otras 

posibilidades de Grado Superior, pero no había ningun curso que me llamara la atención y en 

realidad en ningún momento me lo plantee totalmente en serio. Mi camino era continuar con 

la universidad; casi parecía que me venía sola. Nadie influyó en mi de manera directa; yo diría 

que simplemente fue el siguiente paso de una cadena que se inició mucho antes (familia 

estable y unida, apoyo para estudiar, mi hermano, la gran consideración que di a los buenos 

profesores y la poca que di a los malos, mis ganas, mi capacidad, etc.). Todos me apoyaban, no 

hubo nadie que me dijera que no estudiara en la universidad o básicamente que dejara de 

estudiar. De hecho no solo mi familia más cercana, sino incluso primos y primas me animaban 

a seguir estudiando. Además, tuve a muchos profesores que me hablaban de cómo eran las 

clases, los profesores y cómo fue su experiencia; me encantaba preguntarles cómo les fue a 

ellos, porque así me hacía una idea yo. También habría que destacar tres competencias que 

para mí fueron muy útiles: las sociales y cívicas por un lado, tener consciencia y expresión 

cultural por otro lado y saber aprender por último : he sabido comportarme y ser educada en 

todo momento, he sabido que poseo un “extra” gracias a mi origen, y  he sabido adaptarme a 

las asignaturas y a los cursos para superarlos con éxito (y con esto me refiero a la forma de 

estudiar, a la forma de preguntar y también a los profesores). En definitiva, todas estas cosas 

me sirvieron para ir a la universidad.  

En cuanto a los obstáculos que me encontré yo diría que el único fue el económico. Yo recibí 

beca del ministerio durante bachillerato (así como una beca en primero de bachillerato para 

irme a estudiar un mes de verano a Inglaterra), por lo que pensaba que también me la darían 

en la universidad, pero claro, no estaba totalmente segura. Mi problema no fue pagarme la 

matrícula, puesto que la matrícula del primer curso la tendría pagada con el título de matrícula 

de honor que obtuve en bachillerato, sino para pagar los gastos que la universidad conlleva. Al 

principio no quería pedir nada a mi familia, porque creía que no podrían hacer frente a sus 

gastos más los míos pero, al final, mis padres en todo momento me apoyaron para que fuera y 

me dijeron que ellos se las apañarían para ayudarme hasta que recibiera la beca. No fue algo 

sencillo, pero lo hicieron. En definitiva, el dinero con el que estudiar fue mi único miedo para 

seguir estudiando, y afortunadamente allí estuvieron mis padres para ayudarme. También es 

muy importante reconocer el valor que tienen las becas del estado, puesto que sin ellas mucha 

gente no podría estudiar (como es mi caso). 

Después de tener todo eso “solucionado”, ya sólo me quedaba pensar dónde estudiar. Tenía 

dos posibilidades: ir y venir diariamente a madrid (mi pueblo está justo entre Toledo y Madrid, 

de hecho, más cerca de esta última ciudad), que serían unos cuarenta y cinco minutos de ida y 

otros cuarenta y cinco de vuelta, o bien venir a Barcelona, donde tenía familia lejana de mi 

madre y vivir con ellos mientras estudiaba en la universidad. Al principio siempre tuve una 

vaga y lejana idea de que iba a ir a Madrid (aunque por casualidades de la vida nunca había 

mirado ninguna universidad de allí, mientras que sí que lo hice de Barcelona), pero poco a 

poco, habiendo visitado Barcelona y habiendo conocido a un chico aqui, me acabé decantando 

por estudiar en Barcelona. En bachillerato había comenzado a mirar universidades por internet 

y, casualmente como decía antes, lo hice de Barcelona, en concreto de la Universidad de 



Barcelona. Es muy curioso que fuera de esta universidad (recordemos que está a casi 800 km 

de mi casa) de la primera que tuviera algún tipo de información y que sea en ella donde al final 

estoy estudiando. Cuando la idea se asentó más en mi mente y cobró sentido, se lo planteé 

todo a mis padres y, al final, después de muchas conversaciones de aqui y de allí, mi idea se 

volvió realidad. 

Desde que estoy en la universidad, es decir, desde hace un año y medio (estoy estudiando 

segundo curso), mi vida ha cambiado bastante. Con lo abierta que es la universidad y la gran 

libertad que te da, he aprendido a ser más auto-dependiente, es decir, por ejemplo, a saber 

organizarme los estudios yo sola o a decidir hasta cuánto quiero profundizar sobre un tema y 

sobre cuales no hacerlo. Te da más autonomía, que si sabes aprovechar, puede ser muy 

beneficiosa. Un profesor del año pasado siempre nos recordaba que tan solo un 10% de la 

experiencia universitaria de un alumno pertenece a los profesores, porque el 90% restante 

depende exclusivamente del alumno y de cómo o qué haga él por interesarse por la 

universidad o para sacarle provecho. Yo creo que es cierto, porque, entre otras muchas cosas, 

tenemos la oportunidad de hacer muchos contactos, de acceder a bibliotecas e importantes 

equipamientos. Lo único que echo un poco de menos es el trabajo: he ido dando brincos de un 

lado a otro, pero nada bueno o relacionado con mis estudios. Dada la situación actual de 

España, no tenemos muchas puertas abiertas los estudiantes. 

En definitiva, habiendo reflexionado sobre todo un poco, puedo resumir mis factores claves en 

los siguientes puntos. En mi caso, he podido llegar a estudiar principalmente a mi familia, que 

son la base a partir de la cual comienzo a formar toda mi vida; a mis competencias, que he ido 

desarrollando cada vez más gracias a mi vida personal y a mi vida estudiantil (como la de 

aprender a aprender, muy importante y que según la vayas utilizando con los años puede 

seguir creciendo o disminuyendo); a los profesores, que al final, sin darte cuenta y aunque van 

cambiando cada año, te van acompañando durante gran parte de tu vida; y por último pero no 

menos importante, a las personas que uno elige para que le vayan acompañando en el día a 

día, como es mi pareja, que siempre está allí para animarme en los momentos de bajón y para 

disfrutar de los triunfos personales. 
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Nací el 6 de febrero de 1981 en Plasencia, Cáceres.  Mis padres acababan de llegar a España 

hacía apenas unos meses desde un campo de refugiados en Filipinas en el que llevaban dos 

años. Mis padres Canh y Hong, son vietnamitas y se marcharon del país tras la guerra de 

Vietnam porque no se identificaban con el régimen comunista.  Robaron un pequeño barco de 

pesca y, junto a dos hermanos de mi madre, un hermano de mi padre y mi hermano mayor 

que en aquel momento tenía poco más de un año, escaparon del país.  Estuvieron un tiempo 

refugiados, primero en Camboya y luego en Filipinas hasta que, finalmente, la Cruz Roja les 

trasladó a España. Primero estuvieron en Cáceres, pero al poco tiempo de mi nacimiento les 

trasladaron Mallorca, donde obtuvieron asilo político y se instalaron finalmente. 

Tengo un hermano mayor y una hermana pequeña.  Mi hermano Khiem tiene tres años más 

que yo y mi hermana Antonia es un año menor que yo.  Siempre he considerado que a mis 

hermanos se les ha beneficiado más que a mí: Khiem es el mayor y además un chico, con lo 

cual se libraba siempre de determinadas tareas consideradas “para chicas”, y además le 

permitían hacer cosas que a nosotras no sólo por el hecho de ser niñas (como quedarse a 

dormir en casa de sus amigos o jugar en la calle); mi hermana Antonia, al ser la pequeña, era el 

ojito derecho de mi padre y le consentían y mi mimaban mucho.   

Tengo pocos recuerdos de mi infancia, nunca fui a la guardería y sólo hablaba en vietnamita 

hasta que empecé preescolar.  Para mí el primer día de colegio fue traumático, me sentía sola 

y no conocía a nadie, me pasé el día llorando hasta que vinieron a recogerme.  Recuerdo que 

mi madre venía a verme a la hora del recreo y me traía la merienda, pero las profesoras le 

recomendaron que dejara de visitarme porque esas visitas dificultaban mi adaptación en el 

colegio. De la etapa preescolar apenas recuerdo nada, recuerdo que me enseñaron el 

abecedario y que apenas tenía amigos, sólo tenía una amiga también de padres vietnamitas, 

que me defendía de otros niños y niñas que querían pegarme.   

Mis hermanos y yo fuimos a un colegio público (el que nos correspondía por la zona en la que 

vivíamos). A mí solían considerarme una de las empollonas de la clase, al menos durante la 

etapa escolar. Mis padres nos ayudaban con las matemáticas, pero no con el resto de 

asignaturas, sobre todo porque les costaba bastante entender el castellano.  Empecé a tener 

dificultades en sexto curso de la E.G.B. con la asignatura de matemáticas y creo que desde ese 

momento empecé a auto convencerme de que no se me daban bien los números.  Aun así, no 

tuve ningún problema para acabar la E.G.B con un buen expediente.  Durante la etapa escolar 

no tuve demasiadas amigas ni amigos. Tampoco salía a jugar a la calle porque mis padres no 

me dejaban, así que casi siempre estaba en casa jugando con mi hermana o haciendo los 

deberes. 

Mis padres son muy conservadores y considero que bastante machistas. Mi padre fue siempre 

un hombre muy estricto y no dudaba en utilizar el castigo físico si era necesario. Nunca 

tuvieron problemas con nosotros para que nos ocupáramos de nuestras tareas escolares, las 

cumplíamos sin necesidad de que nos lo ordenaran.  Siempre hacíamos los deberes y los tres 

sacábamos muy buenas notas. Mis padres también querían que estudiáramos durante las 

vacaciones de verano, así que nos compraban los cuadernos de “Vacaciones Santillana” y cada 

día repasábamos durante una hora algunas de las lecciones que habíamos dado durante el 



curso. Recuerdo que mi padre nos reforzaba mucho cuando sacábamos buenas notas a través 

de elogios, no con regalos o juguetes. De hecho, creo que nunca nos regalaron nada por sacar 

buenas notas ni a nosotros se nos ocurrió pedir ningún tipo de recompensa material por sacar 

excelentes.   

Decidí solicitar plaza en el mismo instituto que mi mejor amigo (otro empollón de clase, 

aunque  más sociable y popular que yo). Lo cierto es que el centro al que fui no tenía muy 

buena fama porque estaba al lado de un barrio gitano y siempre había gente “trapicheando” 

en la entrada. Al comenzar el instituto empecé a ser consciente de que debía esforzarme un 

poco más para seguir sacando buenas notas (hasta ese momento, nunca había tenido que 

“empollar”). Suspendí por primera vez un examen (el de matemáticas, ¡cómo no!); así que 

decidí apuntarme a clases de repaso y me conformé con aprobar por primera vez una 

asignatura con un suficiente. Recuerdo que en segundo de B.U.P. empecé a relacionarme más 

con algunas chicas y conseguí que por fin mis padres me dejaran salir a una “gala de tarde” con 

dieciséis años. Ya era todo un logro, teniendo en cuenta que si salía a cualquier sitio debía 

estar en casa a las ocho de la tarde y que sólo podía salir con amigas, nada de amigos.   

Dado que no se me daban bien las matemáticas, decidí escoger el itinerario de lo que antes se 

conocía como “ciencias mixtas” porque no tenía aún claro qué quería estudiar.  El último año 

de instituto fue bastante agotador, no paraban de hablarnos de la selectividad y estudiaba casi 

todos los días porque teníamos exámenes casi todas las semanas.  Sin embargo, yo continuaba 

sin saber cuál era mi vocación. Me gustaba mucho la fotografía y tampoco se me daba mal el 

dibujo, así que consideré que la mejor opción era la carrera de Bellas Artes. El problema era 

que esos estudios no se ofertaban en Mallorca, así que necesariamente debía irme fuera para 

poder cursarlos. Les planteé a mis padres qué es lo que quería estudiar y les pedí permiso para 

irme a Barcelona, pero ellos consideraron que no era conveniente y me contestaron: -“¿Qué va 

a hacer una chica sola en Barcelona?”. No les repliqué ni intenté convencerles para que me 

dejaran ir porque me costaba mucho llevarles la contraria.  De hecho, ¡con dieciocho años 

todavía debía llegar a casa a las ocho de la tarde! 

Dado que debía elegir una carrera que pudiera cursar en Mallorca, me decanté por los 

estudios de Psicología, que me parecieron los más interesantes de toda la oferta disponible en 

las islas. Mi tío siempre quiso que estudiara Derecho, pero la verdad es que nunca me llamó la 

atención. Mis padres estaban muy ilusionados con mi posible entrada en la universidad porque 

iba a ser la primera persona, de todos los vietnamitas que conocían en Mallorca, que iba a 

cursar estudios universitarios. Mi hermano mayor finalmente se decantó por un ciclo 

formativo porque le costó bastante aprobar el último año de instituto.  Cuando le comunicó a 

mis padres que no quería seguir estudiando, no se lo tomaron muy bien (no se enfadaron, 

pero sí se pusieron muy tristes). 

Siempre estuve acostumbrada a sacar buenas notas, pero nunca me preocupó demasiado 

tener un buen expediente en la carrera. Así que tampoco intenté esforzarme mucho en 

aquellas asignaturas que menos me gustaban. Durante el tercer año de carrera mi situación 

personal cambió un poco. Comencé a tomarme en serio mi expediente académico y empecé a 

salir con la que es mi actual pareja (cuando se lo comuniqué a mis padres se echaron las 

manos a la cabeza porque pensaban que dejaría los estudios por estar con él). Les prometí que 



no sería así y, de hecho, mi primera prioridad siempre era estudiar, incluso cuando pasaba 

tiempo con mi pareja. Ese mismo año también quise buscarme un trabajo a tiempo parcial 

para compaginarlo con mis estudios, pero mis padres tampoco estaban de acuerdo en eso; 

creían que en cuanto empezara a ganar dinero, iba a querer abandonar los estudios.  

Finalmente, el verano de mi tercer año de carrera, encontré un trabajo a tiempo parcial muy 

bien pagado. Mi padre se opuso, como siempre, pero le convencí diciéndole que sólo 

trabajaría durante el verano.  Sin embargo, acabé trabajando durante dos años allí hasta que 

finalicé la carrera de psicología. 

Mis padres no me preguntaban por las asignaturas, por cómo me iba la carrera o por las notas.  

Creo que, a pesar de sus recelos, sabían que era una persona muy responsable.  Mi madre ya 

estaba deseando que terminara la licenciatura para ponerme a trabajar, pero aún no sabía que 

yo tenía otros planes.  Desde pequeña me había interesado el fenómeno de la violencia, los 

asesinos en serie, la psicopatía, etc.,  y antes de acabar la carrera de psicología había solicitado 

información para cursar Criminología a distancia.  Hacía dos años que tenía pareja y nos 

apetecía mucho irnos a vivir juntos, me consideraba lo suficientemente adulta como para 

marcharme a estudiar fuera sin que mis padres tuvieran derecho a impedírmelo y había 

ahorrado algo de dinero para independizarme.  De esta manera, decidí marcharme a Barcelona 

a estudiar Criminología. A mis padres no se lo comuniqué hasta una semana antes de 

marcharme porque me imaginaba que no se lo iban a tomar demasiado bien y no me apetecía 

pasar los últimos días en casa de mis padres con malas caras. En efecto, mi padre se enfadó 

mucho, no me habló durante una semana y tampoco fue a despedirme al aeropuerto.  

Mi pareja y yo llegamos a Barcelona y nos instalamos en casa de un conocido hasta que 

encontramos un piso.  Los dos estábamos sin trabajo, pero al cabo de un mes encontré trabajo 

como dependienta en una tienda a media jornada.  Así que trabajaba por las mañanas y asistía 

a clase por las tardes. Finalizados los estudios de Criminología me puse a trabajar como 

consultora durante dos años en un par de empresas de selección de personal, pero la verdad 

es que no era el tipo de trabajo al que me quería dedicar.  Fruto de la crisis, me quedé en paro 

en 2008, por lo que decidí aprovechar el tiempo libre para retomar los estudios y cumplir uno 

de mis objetivos académicos: realizar la tesis doctoral. De esta manera, en 2009 volví a 

estudiar y comencé un Máster en la Universidad de Barcelona. Empecé a colaborar con un 

profesor, mi actual tutor de tesis, en un proyecto con una pequeña beca y actualmente me han 

concedido una beca pre-doctoral para continuar con mi tesis. 

En mi opinión, el hecho de que mis padres valoraran tanto el éxito académico, que nos 

reforzaran verbalmente cuando sacábamos buenas notas y que fueran muy estrictos con 

nuestros horarios y nuestro tiempo libre son factores clave para que nosotros siguiéramos 

estudiando. Sin embargo, creo que si nos hubieran dado un poco más de libertad, ello no 

habría repercutido negativamente sobre nuestros estudios. 
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La meva història es remunta al any 1997. Encara recordo com si fos avui el dia en que  la meva 

mare em va dir – “Filla, ves adir-li a la teva àvia que ja tenim els papers en mà, demà marxem 

cap a Espanya”. El record es tan viu en mi, que recordant-t’ho se’m posa la pell de gallina.  

Al següent dia de obtenir els paper, vam partir destí a un poblet de Barcelona, on no només 

veia petita la meva nova casa. Estava ben acostumada  aixecar-me amb el cant del  meu 

estimat gall, acompanyat del cant del ocells, a despertar-me de vegades a  la nit a 

conseqüència del lladruc del quatre gossos que tenia, a  jugar al aire lliure al voltant de les 

terres de conreu que envoltaven la meva antiga casa... Estava acostumada a viure 

pràcticament al aire lliure, a veure grans espais, habitacions ben amples, i cases ben grans això 

si, quasi totes de pedra.  Entrar a la meva nova llar de seixanta cinc  metres quadrats va ser  

com una broma de mal gust.  Encara recordo com vaig reaccionar la primera vegada que vaig 

veure la casa. 

- “Això és una casa per ratolins oi?”- vaig comentar-li al meu pare 

Poc a poc vaig acostumar-me a la meva nova vida. Després d’un anys ja no veia estranys veure 

les dones amb el cabell descobert, dones amb texans i fins i tot vaig acostumar-me a veure-les 

amb pantalons curts! I ja no os dic com em van sorprendre quan també les veia en bikini a la 

platja. Veia com les parelles anaven ben arrimades, i donant-se petons sense cap pudor.  

Després d’un  any, res em resultava estrany. Ja estava ben acostumada i preparada per veure 

de tot. 

Vaig tenir la sort  de que vaig arribar amb tan sols nou anyets, amb unes ganes immenses 

d’aprendre, de tornar al Marroc algun dia y poder burlar-me dels meus amics en castellà y 

català, de ensenyar-li algunes paraules al meu avi, un enamorat de la llengua castellana.  

Recordo com tenia una veïna que sempre ens parlava en castellà, els meus germans i jo 

sempre la contestaven. No enteníem res del que ens deia. De vegades li dèiem “si”, “no”, 

“hola”, que era pràcticament les úniques paraules que ens sabíem. Però d’altres vegades 

nosaltres ens inventaven paraules i li contestàvem. Com ella seguia parlant, ens pensàvem que 

per casualitat havien donat amb les paraules correctes, que havien parlat en català sense 

saber-ho, sense saber què havien dit. Quines coses fa la innocència!, ¿Oi? 

Després de quatre mesos, els meus pares em van escolaritzar en una escola propera a casa. 

Poc a poc, amb les fitxes que em donaven, amb l’esforç de tots els professor i les meves 

immenses ganes d’aprendre vaig acabar aprenent els dos idiomes oficials a Catalunya.  

El paper dels professors al llarg de la meva formació ha sigut crucial per arribar on he arribat. 

Des de la meva arribada, els mestres van posar  en marxa un pla  per nouvinguts. Començaren 

a portar-me a unes aules on tots érem estrangers. Del grup, jo era la més recent  a la seva 

arribada y per tant la que menys sabia. Mentre la mestre explicava jo pensava: -“Què deu dir 

aquesta dona?”. És que no entenia res de res. Sort del companys àrabs que em traduíem 

algunes coses.  



Una de les formes que van utilitzar els professors per construir el meu aprenentatge eren les 

fitxes. Recordo que sempre m’entregaven uns papers en el els que hi havia un seguit de 

dibuixos, al costat i posava el nom del dibuix y una ratlla ben recta per que hi posés jo el nom. 

Després em feien pintar el dibuix, ¡ això sí que se’m donava bé!. Era ben fàcil!. Aquest mètode 

realment té grans beneficis i es que l’escriptura es una de les eines d’aprenentatge juntament 

amb la memorització, que era l’altre gran pilar que utilitzava.  

Els ànims que els meus pares em donen al llarg de la meva formació, que a dia d’avui segueix, 

han sigut també clau pel meu èxit. El fet de que cap d’ells hagués estudiat ha fet que sempre 

m’animessin a estudiar, a  construir el meu futur. A dia d’avui, em recorden que estudio per mi 

mateixa, que no és una obligació, que m’ho passi bé amb el que faig a la meva carrera 

professional. A títol personal, crec que el dia en que cadascú es doni compte que el 

coneixement no ocupar espai, podrem  estudiar amb ganes, formar-nos com cal y poder 

construir el nostre futur per no haver de dependre de ningú.  

Les meves ganes d’estudiar i de formar-me , la meva força de voluntat s’entenen millor si 

tenim en compte el meu passat. Al fet de venir d’un país en vies de  desenvolupament, de 

néixer en un pobre  on el medi de vida és l’agricultura y la ramaderia, el fet de haver de 

desplaçar-se a la ciutat per poder seguir estudiant,  ja que al meu pobre només hi havia y hi ha 

6 cursos de primària - cosa que no m’haguessin permès per la meva condició de dona- i un 

llarg llistat d’altres raons expliquen bàsicament la meva forma de ser, el fet de voler 

autorealitzar-me, aspecte pel qual estudiar y arribar a la universitat ha sigut imprescindible. 

Voldria parlar també de la importància del ambient pel que un es  mou com a un punt clau per 

l’èxit. en  el meu cas, des de que vaig arribar,  sempre he estat envoltada d’un ambient molt 

pacífic. A casa gairebé no hi havia discussions familiars, sortíem sovint els meus pares, els 

meus germans i jo. Es pot dir que érem una família unida. Al no tenir més familiars  propers 

que els meus pares i  germans segurament ha influenciat sobre aquesta unió familiar. A part, 

mai he volgut fer-me amb amistats perilloses, és a dir, amb persones conflictives que quasi 

sempre buscaven baralles, demostrar que són forts i que són ben grans. Pot semblar una 

tonteria , però inserir-ne y formar part de grups conflictius només fa que un s’allunyi dels 

estudis entre altres inconvenients. De fet, està demostrat que aquest tipus de persones tenen 

un èxit escolar menor de la resta.  Per tant , no només  és important el context familiar, sinó 

l’extra familiar. El context social en general cobra un gran paper en  les nostres vides, y per 

tant en l’èxit de la nostra formació professional.  

Un altre punt clau per l’èxit són les ajudes econòmiques del ministeri. Si afirmés que les ganes 

de formar-me, l’esforç dels mestres, el recolzaments incondicional dels pares y el bon ambient 

en el que he esta sempre envoltada ha sigut suficient pel meu èxit, doncs estaria mentint.  Les 

ajudes econòmiques he  rebut quasi tots els anys ha suposat un gran ajut. Sobretot ha sigut 

important un cop he arribat a ala universitat ja que la carrera que estic duent a terme resulta 

bastant cara (quatre mil euros a l’any, sense contar el material, el transport, etc). Tenint en 

compte que el meu pare ha treballat sempre en feines de camp juntament amb la seva situació 

personal d’atur des de fa  més de quatre anys, hauria sigut ben difícil seguir estudiant. És per 

això que les beques cobren un paper ben important pel nostre èxit. Des del meu punt de vista,  



les compensessin econòmiques no només son un ajut per els que més ho necessiten sinó fins i 

tot pels altres, ja que signifiquen un important impuls per seguir estudiant. 

Per concloure només queda destacar l’èxit per arribar a la universitat està influenciat per molts 

punts claus. És tant important l’esforç dels professors, el recolzament familiar, l’ambient social, 

les compensacions econòmiques, com la força de voluntat y les ganes de formar-se. Qui no 

coneix algun amic que sembla que tingui tots els ingredients per estudiar però  no en té 

ganes?. O qui no ha sentit parlar d’ algú que sempre ha sigut bon estudiant y arriba un dia en 

el que decideix plegar després de veure com queia gradualment el seu currículum, influenciat 

per les  males amistats, etc.? 
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Tot i que he gaudit molt d’aquest quatre anys de llicenciatura també cal comentar que durant 

els meus estudis i ha hagut, en determinats moments, alguns obstacles com la llengua (el fet 

d’entendre i expressar en una llengua diferent a la materna suposa un gran esforç constant); el 

factor econòmic (jo he tingut la sort de tenir ajuda econòmica dels meus familiars i poder 

continuar els meus estudis), etc.  

Respecte a les competències, penso que al llarg del meus estudis he desenvolupat les següents 

competències:  

 

 Comunicació en llengües estrangeres. De fet tant la llengua castellana com també la 

catalana són llengües estrangeres per mi. Obligatòriament, he desenvolupat aquesta 

competència ja que hauria de comunicar i expressar-me amb els altres  

 Aprendre a aprendre. Inconscientment fas ús d’un seguit d’estratègies per assolir uns 

objectius. En el meu cas, he arribat a Catalunya amb quinze anys d’edat. A la meva 

edat els meus companys de classe ja tenien tots els coneixements culturals, lingüístics, 

etc. assolits. Jo en canvi no en tenia cap. Aquest fet suposa un gran repte per la 

persona que l’ha d’assumir.    

 Competències social i cíviques. Fer una adaptació social i cultural a un entorn 

totalment diferent el meu, en aquest cas una ciutat relativament petita de la 

comunitat de Minas Gerais (Brasil). Quasi automàticament assumeix els aspectes 

socials i culturals propis del context nou per relacionar-te amb els altres, comunicar, 

aprendre més, etc. 

 Sentit de la iniciativa i l’esperit d’empresa. Esforç, motivació entre altres que m’han 

ajudat a fer front a moment de dificultats.  

 Consciència i l’expressió cultural. Coneix una altra cultura condueix a una major grau 

de consciència de la cultura materna i de també de “nova” cultura del “nou” context. 

 

D’una manera directa i indirecta cadascuna de les competències desenvolupades han sigut 

d’utilitat per arribar a la universitat.   

Recordo que la majoria de professors, sobretot a la meva arribada a instituts, normalment es 

sorprenien del meu interès per continuar els meus estudis, el meu esforç i motivació, entre 

altres aspectes. Al llarg dels cursos, he tingut alguns professors i professores que m’han ajudat 

molt i incentivat a seguir estudiant. 

Pel que fa referència el clima de l’aula i els meus companys de classe, m’he sentit molt a gust. 

De fet tinc molt bons records dels meus companys i companys de classe i l’ambient de classe 

era agradable. 

Les relacions entre l’escola i la meva família van ser molt reduïdes;  si no m’equivoco la meva 

mare va visitar només un cop el centre per fer una tutoria amb la meva tutora de quart curs de 

l’ ESO. El motiu principal de la visita va ser una felicitació per part de la tutora en relació el meu 

progrés.  



Considero que la persona que més m’ha influït en la decisió d’accedir als estudis superiors ha 

estat la meva mare; de fet des de petita sempre ho deia. D’una manera directa m’ha transmès 

molt aquesta idea. Afortunadament, no hi ha hagut cap persona del meu entorn que ha 

intentat frenar la meva idea.  

En definitiva, considero que els factors que més m’han ajudat a arribar l’educació superior han 

estat la motivació personal i el meu entorn familiar; més concretament el suport (econòmic, 

afectiu, etc.) de la meva mare. 
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Al Magreb hi vaig viure fins els nou anys. Els pares van haver d’emigrar uns anys fins que van 

decidir portar-nos cap a Catalunya. Fins aleshores,  jo anava a l’escola on tenia els meus amics i 

treia bones notes.  

Vaig arribar a Catalunya ara fa aproximadament disset anys. Amb nou anys d’edat no sabia res 

d’Espanya i tampoc de la llengua catalana i castellana. Tampoc sabia escriure i llegir ja que no 

vaig poder iniciar les classes de francès al Magreb. Els meus primers anys a l’escola de 

Catalunya a l’EGB, em va anar molt bé: vaig rebre una bona acollida i suport per part dels 

professors/es i el director de l’escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès. Però em va costar una 

mica els primers anys aprendre les llengües del país i d’escriure i llegir.  

El meu primer any a l’ institut, vaig ser de la primera promoció de l’ESO, a l’any 1996- 97. Vaig 

tenir moltes dificultats per seguir el ritme dels meus companys de classe. En general els meus 

companys tenien un nivell mes avançat que el meu, ja que mentre ells estudiaven 

matemàtiques, angles, ciències socials i naturals, etc., jo havia d’aprendre a parlar la llengua, i 

a escriure i llegir. Era un nen de dotze anys amb un nivell d’estudis mes baix que els seus 

companys i amb problemes per seguir el ritme de classe, i la veritat es que estava pensant en 

deixar-ho. L’escola era una cosa bona per mi, jo sabia que les coses no m’anaven bé i que 

malgrat el sobre esforç que feia, les coes no m’acabaven d’anar bé. Alguns professors 

intentaven ajudar-me, però n’hi havia d’altres que no em feien cas. Suposo que pensarien que 

si havien d’explicar o ensenyar-me el que no comprenia, haurien de dedicar més temps,  i que 

això seria com fer classes particulars.  

La meva mare ja ho hagués pagat, però havia de tirar endavant tota sola la casa, amb els seus 

fills i per tant, no ens podia pagar classes extraescolars o privades. 

Així doncs, va ser una etapa molt dura de la meva vida i semblava que no tindria cap 

oportunitat per tirar endavant els meus somnis. A tercer d’ ESO, una tarda que estava a classe 

de català, em vaig comportar de manera molt desinteressada i nomes feia que fer el pallasso. 

El professor amb tota la calma em va convidar a sortir de classe. Es curiós perquè fins llavors si 

feies qualsevol ximpleria t’expulsaven i et feien fora de classe cap a la sala de guàrdia, que es 

el mes estúpid que he vist en meva vida, ja que no servia de res. Els alumnes que expulsen 

haurien  de tenir un professor per fer alguna activitat teòrica o fins i tot física, si cal, per treure 

l’adrenalina. Els expulsats només feien el vago o es posaven a dormir. El professor em va 

preguntar què volia fer amb la meva vida; si volia acabar els estudis o treballar. Li vaig 

contestar de què em servirà estudiar, i que per tant, volia treballar. Em va dir que veia en mi 

un bon noi i que amb una mica més d’esforç podia sortir-me’n, que no deixes l’escola i que era 

molt important posar-se a estudiar. Desprès d’estar parlant una bona estona, no és que 

m’hagués convençut, però per primera vegada desprès d’anys podia parlar amb un professor 

sense pensar que estava pensant de mi. 

L’any següent em vaig posar a estudiar de veritat i en vaig treure el graduat de l’ ESO. 

Semblava que la cosa anava molt bé fins que la tutora que tenia em va dir: -“Has de fer un 

CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitja)”. Jo com no tenia ni idea de com funcionaven els plans 



d’estudis ja que ningú (professors/es i altres) s’havia parat a pensar que ens ho haurien 

d’explicar a aquells que teníem més dificultat en entendre la llengua. 

Vaig realitzar el CFGM d’Electromecànica de vehicles que tenia una durada de dos anys. Els 

estudis estaven bé, però jo no entenia que feia allà ja que ho vaig fer perquè no n’hi havia 

moltes alternatives o opcions per escollir alguna cosa que m’agradés de veritat. Quan feia els 

meus estudis, també em vaig posar a estudiar un curs per pintar cotxes i això em va agradar 

mes del que estudiava. Més endavant i desprès d’aprovar els estudis, em vaig posar a treballar 

de pintor de cotxes. 

Al acabar els estudis de CFGM vaig pensar que podia seguir estudiant, però el que volia era 

poder arribar a la universitat. Llavors la meva inspiració em va ajudar a pensar que no hi ha 

barreres i que el més important és la auto superació. Em vaig matricular al batxillerat i m’ho 

vaig treure sense haver repetit cap curs. La selectivitat no va ser una nota molt bona, però vaig 

aprovar. Això va ser fantàstic ja que em sentia molt bé i amb ànims per continuar. La meva 

mare es va posar molt contenta i em va animar a seguir; ella no em podia ajudar ens els 

estudis i tampoc econòmicament, però valorava el que havia fet fins ara: treballar de valent i 

cuidar de la seva família per tenir un futur millor. Vaig pensar que no em costaria res poder 

seguir estudiant i per tant, no havia de tenir cap dubte. Pensava què podia fer, quins eren els 

estudis que més em cridaven l’atenció,etc. Tot això m’ho va facilitar una professora que vaig 

tenir a l ’EGB i el seu marit (també professor), que mentre cursava el batxillerat vaig establir 

contacte amb ella. Em van ajudar a trobar el meu perfil professional i a treure de mi allò que 

em podia fer sentir bé per continuar els meus estudis. 

Arribar a la universitat va ser un repte personal, però també social de demostrar a aquelles 

persones que no van poder o voler confiar en les meves capacitats, que no hi ha fronteres per 

tornar a començar. 
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Estudiar. Estudiar a la meva família es presenta d’una banda com a fet quotidià i de l’altre com 

a estri per poder millorar a la vida. 

El meu pare ha viscut els seu èxits acadèmics com a vitals per la seva vida. Va néixer a un 

“ranxo” a Mèxic. A un poblat aïllat a Km d’altres pobles on els nens descalços, com ell, corren 

amb els ases, els galls d’indis i el dia a dia requereix com en la majoria d’organització. Si bé 

resulta ben diferent ja que l’activitat de la higiene diària o de preparar el dinar és encara força 

rudimentària. Els meus avis van decidir traslladar-se a la ciutat per a que els seus fills 

tinguessin més oportunitats; i així tan el meu pare com els seus germans van poder estudiar, 

anar a la universitat, treballar i anar establint-se. 

El meu pare es va fascinar amb Barcelona i va decidir venir a estudiar aquí, després a París i en 

aquest temps va conèixer a la meva mare amb qui va tenir dos nens: jo i el meu germà. 

Des de ben petita el meu pare esperava que fos metgessa, com ell, si més no que estudiés i em 

formés i que aspirés al màxim des d’una visió ben competitiva que no he compartit mai. Per mi 

cadascú ha de treballar per a un mateix sense demostrar res als altres ni destacar. Però també  

m’explicava que si estudiava viatjaria i se m’obririen portes. D’alguna manera em deia: si no 

tens prou recursos econòmics però ets una persona que s’hi esforça, se’t poden brindar 

oportunitats. En part va ser la seva experiència. I juntament amb el que he vist a casa i he 

viscut se’m va anar creant el cuquet de la curiositat pel coneixement.  

Vaig néixer a Barcelona però amb un anyet ja viatjava fins a Mèxic per conèixer l’altre part de 

la família i durant set anys, intercalant l’estiu mediterrani, vaig viure allà. Tot i que aquesta 

decisió no la vaig prendre pas jo sempre he pensat que va ser molt profitós, tota una 

experiència. Ara ja d’adulta em fa qüestionar sobre els aspectes socialitzadors, culturals, 

familiars que són tan important en la primera infància i com hauran influït en el meu 

desenvolupament. Així els processos de la parla, l’escriptura, costums ara em queden lluny 

però no dubto que hi hagi aspectes compartits transculturals.  

Vaig iniciar la meva vida escolar al parvulari i fins al primer any de primària vaig estar a  Mèxic i 

al maig vaig arribar a Barcelona amb idea, per part de la meva mare de quedant-se. 

En arribar a Barcelona vaig anar durant les darreres setmanes de curs a una escola, per 

començar l’aprenentatge del català, ja que la família de la meva mare i ella parlen castellà. I ja 

al setembre vaig iniciar l’escolarització al centre on vaig estudiar fins acabar l’ ESO. 

No tinc gaires records agradables de la primera escola. Sempre he estat bastant tímida i el fet 

que fos nova, notava que era una mica complicat per les mestres. Els companys no em feien 

gaire cas, en general em vaig sentir força fora de lloc. 

Imagino que l’estiu em va servir per iniciar l’ intercanvi d’accents i alhora anar incorporant 

vocabulari. Recordo que les meves tietes i jo a vegades no ens enteníem i jo m’enfadava molt 

perquè pensava que no em volien fer cas! D’altre banda el meu germà petit va néixer i vam 

viure durant un temps a casa de la meva àvia, com quan veníem a l’estiu. Vaig ser la primera 



néta, neboda, filla, etc. i vaig conviure bastant amb els avis i les tietes per això la seva 

influència i opinions eren i són importants per mi. 

En canvi l’entrada al nou curs va ser força diferent. Per començar hi havia més companys nous 

i això no feia que fos el centre d’atenció. La mestra va explicar a la resta de companys que no 

sabia català però que entre tots m’ajudarien. I va dedicar part del primer dia a presentar-me’ls 

un per un, recordo alguna mirada i preguntes però fetes amb curiositat i amabilitat. El nivell 

escolar que havia rebut era força similar i no totes les assignatures eren en català, fet que va 

facilitar l’aprenentatge. Així que amb ajut dels mestres i companys vaig anar aprenent de 

manera natural. De fet no tinc record d’angoixa per no entendre l’ idioma i em sorprenc a mi 

mateixa quan em veig a tercer parlant i escrivint català amb molta facilitat. De fet a nivell 

d’ortografia i comprensió anava amb els més avantatjats. Val a dir que també era força estrany 

que vingués algú de fora: -“L’any passat va haver-hi una xineta, i ara tu”, fet que em situava 

com a exòtica. I pel mateix fet les mesures i recursos no eren gaire extraordinaris, a banda de 

la paciència i reforçar la meva immersió lingüística totes les classes, que les feia amb la resta 

del grup- classe. Però sí tinc records de sentir-me diferent, de comprensió quan veien al meu 

pare i d’incomprensió quan veien a la meva mare preguntant si érem adoptats. Sempre 

justificant el meu color de pell que suscitava curiositat o burlesca entre els companys i d’altre 

gent que mai dirien que sóc de fora pel fet de conèixer el català. Per molt que busquem la 

integritat també juguem amb les semblances i les diferències. 

Tampoc tinc records per preguntar-me sobre com es celebren les festes en un altre lloc, és 

possible que m’ho preguntessin però a títol personal. I un aspecte que em sorprenia dels meus 

companys/es i mestres era la “violència” a mesura que creixien. Deien paraulotes o els mestres 

a vegades cridaven; jo sempre he aparegut com una noia bastant educada i prudent. 

L’escolaritat va seguir el seu curs i ja durant la secundària tenia clar que volia anar a la 

universitat. Sempre amb molts dubtes perquè m’agrada contemplar totes les opcions i després 

de l’ ESO no sabia ben bé cap a on aniria, però el batxillerat i la universitat estaven en els meus 

plans. No he estat mai una excel·lent estudiant però tenia facilitat i ganes d’aprendre.  

Els professors tenien la concepció de que era bona estudiant, treia bones notes, em posaven 

en assignatures d’ampliació i potser en part perquè no donava motius per a que em cridessin 

l’atenció per comportament o per no estudiar. A la secundària vaig conèixer professors als que 

encara recordo amb especial entusiasme per la seva manera d’explicar i per l’ampli 

coneixement que ens oferien. A més es podia escollir crèdit variable i havia més varietat 

d’assignatures i de professors. El meu grup- classe no va canviar gaire i el grup d’amics tampoc, 

si de cas es va anar ampliant amb els nous alumnes que anaven arribant, entre ells una noia de 

Xile. Però feia anys que estava aquí i al ser força blanca la seva adaptació va ser ràpida. Amb 

els amics i les seves famílies sempre he tingut bona relació i he estat en igualtat amb ells. El 

meu pare a vegades és força autoritari, protector i un pèl masclista.  La meva mare és més de 

deixar fer i entre els dos em complementaven.  

Durant la secundària la meva família em preguntava quina carrera volia estudiar o de que 

m’agradaria treballar però sense pressió ni amb males cares. El meu ambient familiar es 

reparteix entre persones que han estudiat carrera com el pare i alguns tiets, a qui recordo 

estudiant, i persones que després de batxillerat han començat a treballar en l’administració 



com la mare. Jo vaig contemplar les diferents opcions que tenia: FP o batxillerat i vaig escollir 

la segona.  

Vaig cursar el batxillerat a una escola que des de ben petita m’havia agradat molt i on em vaig 

trobar amb un  equip humà on tenien en compte als alumnes més enllà de les seves capacitats 

intel·lectuals. Els estudis em van resultar més difícils però ja no tenia res a veure amb la 

integració ni amb dificultats de llengua sinó amb l’esforç que requereix aquesta etapa. Vaig 

realitzar el batxillerat de la salut perquè tot i que les matemàtiques eren una assignatura difícil 

per mi, m’agradava la química, la biologia, anava en relació amb la salut, no volia renunciar a 

les matemàtiques tan aviat i era un dels batxillerats amb més opcions d’accés. A la secundària 

però ja em qüestionava perquè s’havien d’utilitzar uns llibres i no uns altres, em fixava en la 

metodologia del professors i m’encuriosia l’actitud dels meus companys davant els estudis. 

Això es va transformar en la decisió d’estudiar pedagogia o psicologia per intentar donar 

suport als altres. I en dos anys iniciava els estudis de la llicenciatura de Pedagogia.  

Durant aquest temps la meva mare es va veure recolzada pels seus pares. El meu pare 

mantenia feina a Espanya i a Mèxic i la seva integració va ser difícil. Va trigar anys a obtenir la 

nacionalitat i va fer moltes hores i feines per a tenir cert reconeixement i una feina adient. 

Però en part era el preu de voler treballar en la institució que més l’interessava per la seva 

carrera. A més la situació dels meus pares era sovint conflictiva ja que la meva mare no sempre 

s’ha vist recolzat per ell. I el meu pare s’ha vist dividit entre la família de Barcelona i la de 

Mèxic. Per sort els meus avis sempre l’han ajudat a nivell econòmic en relació a la nostra 

educació. I a la universitat he estudiat amb beques i amb divuit anys ja vaig començar a 

treballar per les tardes però de manera que no es solapés amb els estudis. L’economia 

ajustada ha estat una constant en el meu nucli familiar i en alguna ocasió a limitat les 

decisions, per exemple marxar d’Erasmus. 

La cerca de feina ha estat i resulta difícil però per la situació de crisi general, en cap moment 

m’he trobat discriminada ni en desigualtat. Sí em pregunten pels meus coneixements de català 

però no em molesto explico que sóc nativa i no pregunten més.  

La situació de la immigració des de fa uns anys és ben diferent, a vegades faig broma dient que 

els meus pares van ser una mica pioners. El fet de ser jove i estar en el món de l’educació m’ha 

facilitat tenir experiències amb nois i joves immigrants, on en ocasions m’he sentit referent i 

diria que m’han sentit més propera per ser una mica com ells, per conèixer una altre cultura i 

les seves expressions o sentiments a l’aferrar-se a un altre tipus de música i costums que els 

afirmen.  

Moltes gràcies per incloure’m en la investigació. Fer aquest relat m’ha agradat i m’ha ajudat a 

posar algunes idees en ordre sobre mi mateixa. Espero haver ajudat. 
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En aquest relat de vida explicaré quina ha estat la meva trajectòria educativa des que vaig 

arribar a Catalunya l’any 2003, fins que vaig accedir a la universitat l’any 2006  

Em dic Emilia Aiello, sóc uruguaiana i tinc 22 anys. Vaig arribar a Catalunya amb la meva família 

(pares i germana) exactament a Torredembarra, el maig del 2003, quan jo tenia catorze anys. 

Només havent arribat els meus pares em van inscriure a l’ institut IES Ramon de la Torre on 

havia de començar tercer de l’ESO. Tanmateix, membres de la secretaria de l’ institut van 

considerar que com només quedava un mes de classe (juny), era millor que jo i la meva 

germana comencéssim les classes al següent curs escolar, 2003-2004. 

Aquell estiu va ser força avorrit, doncs no coneixíem ningú i ens enyoràvem molt els amics i la 

família que estaven a Uruguai. Ja al setembre, jo i la meva germana vam començar el curs; les 

dues a quart d’ ESO. A mi per edat em tocava fer tercer curs però per una confusió de l’ 

institut, em van posar juntament amb la meva germana a quart (ella és un any més gran que 

jo).  

Teníem moltes ganes de començar el col·legi, doncs sabíem que seria el lloc on ens podríem 

relacionar amb altres adolescents i començar a conèixer de veritat com era aquella societat. 

Així mateix, recordo que el primer dia de col·legi no va ser gens agradable, doncs arribar a un 

col·legi nou va se molt més dur del que creiem, i a més, teníem la sensació que aquell centre 

era prou diferent del centre on havíem cursat la secundària a Uruguai (jo vaig fer només dos 

cursos fins a segon d’ ESO). El primer dia de classe quan els meus pares ens van deixar a l’ 

institut, una professora, al notar que ambdues estàvem molt nervioses, ens va ensenyar tot l’ 

institut i ens va donar la benvinguda, i ens va dir que qualsevol cosa que necessitéssim podíem 

parlar amb ella o amb qualsevol altre professor. 

A part de la por a començar les classes en un lloc totalment nou i sense conèixer a ningú, 

teníem un element que jugava una mica a la nostra contra: el català. Cap de les dues sabíem 

català i per això patíem moltíssim, doncs pensàvem que seria el major obstacle per poder 

seguir la dinàmica del curs escolar.  

Per tal d’aprendre el català cada dimecres i divendres del primer semestre anàvem a l’altre 

institut de Torredembarra on hi havia un curs específic de català. Al nostre institut hi havia 

l’aula d’ acollida per alumnes immigrants que no sabien català, i eren per cursos inferiors a 

tercer. Als alumnes immigrants de tercer i quart ens enviaven a l’altre col·legi a fer aquell curs. 

Recordo que a classe els companys parlaven “dels que van a l’aula d’ acollida” i se’n referien a 

aquella classe com “aquells que estan allà”, diferents als que es quedaven a classe. La idea 

d’anar a l ’institut a fer classes de català no em desagradava. Tanmateix, jo tenia la impressió 

que aprenia molt més quan estava amb els companys a classe, ja que havia de seguir les 

classes la qual cosa m’obligava a concentrar-me més i intentar entendre el català. 

Paral·lelament al curs específic de català al que anàvem, també teníem l’assignatura de català. 

En aquesta assignatura vaig tenir un professor que sempre recordaré, doncs segurament que 

part del meu èxit escolar ha estat gràcies a ell. Des del primer dia em va parlar en català. 

Aquell primer dia de classe quan el professor va plantejar el que faríem en aquella assignatura, 



al final de l’hora em va venir i em va preguntar si m’animava a intentar seguir el mateix ritme 

de classe, o preferia que ell m’adaptés el currículum. Jo li vaig dir que creia que podia fer el 

que feia tothom, doncs tot i que no ho entenia tot al màxim, si que entenia la globalitat del 

que es deia i es feia a les classes. Vam considerar que el millor per a que jo aprengués català 

més ràpid era seguir l’assignatura com el meus companys, i en tot cas, que ell em donaria feina 

extra per què anés fent a casa meva i practicant altres qüestions, sobretot de gramàtica. Així 

ho vam fer durant tot el primer semestre. Jo anava a classes específiques per alumnes 

immigrants els dimecres i divendres (els dos dies que només teníem classe al matí), i a la resta 

de classes feia el que tocava, sense desdoblaments ni aules d’ acollida. Com que a l’assignatura 

de català ho anava entenent tot molt, i en tot cas el professor m’ajudava, a la classe específica 

del català recordo que ens avorríem bastant, doncs mentre que a l’assignatura de català amb 

els meus companys estudiàvem els complements directes i indirectes i altres qüestions de 

gramàtica i el professor explicava coses de literatura molt interessants i totalment noves per a 

mi, a les classes específiques de català el nivell era bastant baix, fèiem coses que realment em 

feien sentir que no avançava, bàsicament de vocabulari. 

Al mes de desembre el professor de la classe de català per immigrants ens va dir a la meva 

germana i a mi que no calia que continuéssim anant allà al segon trimestre, doncs ell 

considerava que ja havíem assolit els coneixements bàsics i que podíem, per tant, seguir una 

classe normal. Compaginar les assignatures curriculars amb les classes específiques de català 

no era gens fàcil, doncs quan havia d’anar tot el dimecres i divendres a l’altre institut a 

aprendre català perdia hores de classes lectives, les quals després les havia d’estudiar jo sola o 

no estudiar-les i tenir el risc de suspendre-les. Ja al segon mes de classe, al novembre, jo veia 

que no calien les classes específiques de català, tanmateix, la psicopedagoga de l’ institut 

emfatitzava que era el millor per nosaltres dues, i que almenys havíem d’anar durant el primer 

trimestre. 

La meva germana no va tenir la mateixa sort que jo en relació al català, ja que a l’assignatura 

de català li va tocar una professora diferent, que li va adaptar el currículum i li feia fer 

activitats molt fàcils. Per sort ens ajudàvem molt i que llegíem molt també, la qual cosa 

evidentment va contribuir a què poguéssim avançar. En definitiva, el català el vaig aprendre 

ràpid no tant gràcies a les classes de català específiques on ens treien de l’aula per ajuntar-nos 

amb altes alumnes immigrants castellanoparlant (i que evidentment parlaven en castellà), sinó 

gràcies al professor de català que confiava que el millor era anar seguint el contingut curricular 

i activitats extra que em donava. A més a més, com que al començament no coneixíem gaire 

gent a l¡institut i no teníem amics, ens entreteníem fent feina de l ’institut i llegint en català. 

Els meus pares insistien en que si veiem la televisió que ho féssim en català i valoraven 

positivament que n’ aprenguéssim.  

En referència a la resta de professors d’aquell curs de quart de l’ESO tinc un record prou 

positiu de tots ells, doncs ens van ajudar molt i almenys jo no em sentia diferent per ser 

immigrant. Crec que part d’això era perquè estudiava molt i estava molt motivada en aprendre 

i passar al batxillerat. Tanmateix, jo veia clarament que els meus companys de classe natius no 

es relacionaven gaire amb els companys immigrants (eren molt pocs a la meva classe), tot i 

que fes anys que aquests hi fossin. A mesura que el curs de quart avançava jo percebia que 

estava cada cop més a gust i que el fet d’estudiar m’ajudava a què el curs m’anés bé. A més, jo 



sentia que hi havia assignatures on podia ajudar els meus companys, la qual cosa contribuïa  a 

què em pogués relacionar amb ells.  

Cal dir però que jo i la meva germana vam tenir sort, doncs dels quatre grups de quart que hi 

havia ens van posar al grup A i B. Evidentment, als C i D hi havia aquells que no feien res, doncs 

els vèiem com els problemàtics i que sempre estaven involucrats en conflictes. Als grups A i B 

érem pocs immigrants: només jo i la meva germana, un noi mexicà, una noia equatoriana i 

diria que a la classe de la meva germana hi havia un noi marroquí. Als grups C i D sí que hi 

havia immigrants; sobretot marroquins.  

Aquell va ser un altre element fonamental que va explicar el nostre èxit, doncs segurament 

que si ens haguessin posat al grup C o D no ens hagués anat tant bé perquè els professors 

consideraven els alumnes d’ambdós grups com a perduts, i la resta d’alumnes sabíem que ells 

feien feina més fàcil. Al C i D s’adaptava al currículum dels estudiants perquè molts professors 

consideraven que cap d’aquells voldria anar al batxillerat. Abans que ells mateixos decidissin, 

els professors van decidir per ells que no cursessin batxillerat. Això ho vam veure quan vam 

començar el batxillerat, doncs si entre les quatre classes de quart hi havien seixanta alumnes, 

al batxillerat hi vam arribar menys de la meitat; i la majoria ex- alumnes del grup A i B.. 

La política del nostre institut era clara: no només separar els alumnes per nivells, sinó també 

fer classes de desdoblament a quasi totes les assignatures importants: llengües i 

matemàtiques. En aquell moment jo pensava que havia tingut sort, doncs m’havia tocat amb 

els “llestos”. Ara, quan em trobo al meu poble amb un company d’aleshores, i veig com i on 

han acabat alguns d’aquelles que els hi va tocar anar al desdoblament o dels que estaven al 

grup C i D (havia coincidit amb alguns d’ells a assignatures de crèdits variables), penso tot el 

contrari: a aquells nens i nenes els sistema els va excloure; va decidir per ells que no havien 

d’estudiar, no havien d’anar a la universitat (i això amb només setze anys).  

Ja cap a finals de quart d’ ESO jo i la meva germana havíem fet bones relacions amb algunes 

companyes de classes, catalanes i que vivien al poble. Poc a poc les vam conèixer més i vam 

acabant sent bones amigues. Nosaltres érem bones estudiants, i elles també, i recordo que ens 

ajudaven molt. Acabat quart d’ ESO els professors estaven admirats de la trajectòria de la 

meva germana i meva: no només havíem aprés el català perfectament (cal dir però que no el 

parlàvem encara), sinó que també havíem acabat el curs amb molt bones notes.  

Els meus pares sempre ens havien dit que nosaltres havíem d’estudiar, que no havíem de fer 

com ells que no havien estudiat i que per això no havíem pogut triar entre no marxar quan les 

l’activitat econòmica no havia anat bé a Uruguai. A més, el fet decisiu que els va impulsar a 

prendre la decisió de marxar i abandonar tot el que teníem a Uruguai era això mateix: si ens 

quedàvem a Uruguai no hi havia garantia de què nosaltres algun dia poguéssim arribar a la 

Universitat, fet que des de petites ens havien inculcat. Ells treballaven sempre i s’excusaven 

quan els demanàvem més temps amb nosaltres dient-nos que ho feien per nosaltres, per a que 

poguéssim estudiar.  

Crec que la il·lusió i les ganes que hi posaven els meus pares en què a l’institut ens anés bé ens 

ajudava i ens motivava a estudiar; ho donàvem per assumit que arribaríem. Tanmateix, a 



vegades penso què hauria passat si no haguéssim anat a la classe A i B; doncs potser ni tan sols 

haguéssim arribat al batxillerat.  

Acabat el curs de quart d’ ESO, mai oblidaré el dia que la nostra tutora va repartir a tots els 

alumnes una mena d’avaluació del professorat: era quelcom així com un “full de ruta” de 

cadascú de nosaltres, on els professors recomanaven què podia fer cada alumne, i si estava 

capacitat per fer el batxillerat o un grau de formació professional. Jo vaig tenir sort, crec que 

m’havien recomanat fer batxillerat. Tanmateix, recordo una companya meva amb qui tenia 

bona relació. Ella es va decebre molt quan no li van recomanar fer batxillerat, sinó el grau mitjà 

d’administració que impartien a l’institut. Si ja no estava prou motivada, la van convidar a 

marxar. Imagino amb quina il·lusió un pare i una mare poden rebre els consells dels professors, 

aquells qui tenen l’autoritat i que en saben (almenys així pensaven els meus), quan aquests 

recomanaven fer el batxillerat. També imagino quin engany pels pares que els deien que els 

seus fills fracassarien al batxillerat, que no ‘obliguessin a anar’.  

Des de sempre havia tingut molt clar que m’agradaven les ciències socials, per això no vaig 

dubtar en triar el batxillerat social. Primer de batxillerat va ser un canvi radical. ‘Els que 

sobraven’, és a dir, els de l’antic grup del C i D ja no hi eren. En aquell institut érem molt pocs 

els que començàvem batxillerat, i evidentment, encara menys els que acabàvem.  

El batxillerat va ser molt dur, potser no tant per la feina que s’havia de fer, sinó més aviat 

perquè alguns professors ens posaven molta pressió donant-nos estadístiques terribles sobre 

antics alumnes de l’institut que s’havien presentat a la selectivitat i suspenien. No era mentida, 

doncs de la meva promoció recordo que vam ser només la meitat els que vam aprovar la 

selectivitat. En aquest sentit, si bé considero que primer de batxillerat no va ser especialment 

dur, no tinc la mateixa sensació de segon, quan realment sí que vam haver de treballar. Per a 

mi el fet d’aprovar el batxillerat era poder accedir a la universitat, per això me’l vaig prendre 

molt seriosament. La selectivitat no em va anar tant bé com jo esperava, però la mitjana final 

que em va quedar del batxillerat era prou alta pels estudis que jo volia cursar a la universitat, 

Ciències Polítiques. 

Durant els tres anys que vaig estar a l’institut vaig desenvolupar moltes competències, 

sobretot de comunicació en llengua catalana (a segon de batxillerat ja parlava el català 

perfectament). Suposo que va ser l’esforç que jo hi posava i l’ajuda de professors de l’ institut 

que tenien moltes expectatives en mi, fet essencial que va contribuir a què me’n sortís bé amb 

el català. També és veritat que a mi mai m’havia costat estudiar, sinó que ho feia amb gust i 

m’agradava. Això feia més fàcil dedica-hi el meu temps; sobretot a segon de batxillerat, 

completament als estudis. Ara considero que potser no calia dedicar-me només a això, en 

aquell moment creia que si no ho feia em passaria com als antics estudiants del meu institut 

que havien suspès la selectivitat. Aquesta pressió que ens posaven molts professors (des del 

primer dia de classe fins el dia que ens van donar les notes de la selectivitat) molts de nosaltres 

no la vivíem gens bé, sobretot perquè tot i sabent que no teníem el risc de suspendre, també 

sabíem que ens hi jugàvem molt: anar o no a la universitat, i en el meu cas, ser una de les 

primeres de la meva família que tindria aquella oportunitat. Per mi i per la meva família assolir 

l’èxit escolar era donar sentit a tot l’esforç que els meus pares havien fet en marxar de 

l’Uruguai, doncs un dels motius va ser que poguéssim estudiar.  



Acabades les classes lectives de segon de batxillerat em quedava la decisió de triar què volia 

fer. Els professors em van recolzar molt, doncs havia treballat molt durant el batxillerat  i vaig 

acabar tenint el millor expedient d’aquella promoció. Crec que això va ser conseqüència del 

que comentava més amunt: la pressió que em suposava haver de passar unes proves 

teòricament molt dures i amb molt mala fama al meu institut perquè els professors no 

confiaven gens en nosaltres; o potser sí que confiaven en mi, però igualment ens transmetien 

una certa inseguretat durant totes les classes. Cal dir però que hi van haver dos o tres d’ells 

que en tot moment ens van ajudar, i ens donaven ‘estratègies’ per no seguir el fil del que ens 

explicaven d’altres. Entre aquests estava el professor de català, el mateix que havia tingut a 

quart d’ ESO, i que vaig tenir al batxillerat. Aquest professor i alguns més confiaven en 

nosaltres i ens motivaven molt, ells mateixos ens imaginaven a la universitat. A les meves 

amigues també els hi estava anant bé, però algunes d’elles, incloses la meva germana, sí que 

estaven començant a passar pel filtre dels possibles suspensos de la selectivitat.  

Quan el professorat consensuava que algú que havia arribat a segon de batxillerat no estaria 

prou preparat per aprovar la selectivitat (el nostre institut tenia una reputació pel terra a la 

comarca per les estadístiques de fracàs escolar), bàsicament el que feien era fer triar a 

l’alumne: o bé repetir curs o bé l’aprovaven amb la condició que no es presentés al batxillerat 

(un cop més, decidien per nosaltres). D’això va ser ‘víctima’ la meva germana, que va acabar 

repetint el curs.  

Del meu grup d’amics, que eren vuit (alguns del social i altres dels altres batxillerats), jo i una 

altra vam treure les millors notes del batxillerat i la selectivitat la vam aprovar amb notes molt 

més baixes del que ens esperàvem, una va aprovar el batxillerat i la selectivitat, dos van 

aprovar el batxillerat i van suspendre la selectivitat, i tres van haver de repetir curs; entre ells 

la meva germana. És a dir, de vuit persones vam començar la universitat l’any següent només 

tres. Considero que això no era conseqüència dels alumnes (no érem tontos ni molt menys) 

sinó de les dinàmiques de l’institut, doncs la majoria de professors perdia les esperances 

massa d’hora, i en general, tenien molt baixes expectatives en nosaltres. Crec que l’explicació 

prou coherent és que aquell institut no es plantejava tant formar alumnes per a què poguessin 

anar a la universitat, sinó simplement preparar alumnes per donar-los un títol que els 

permetés accedir a graus mitjans.  

No voldria parlar sense conèixer dades, però diria que si a quart d’ ESO érem seixante, de la 

meva promoció l’any que vam fer la selectivitat vam accedir a la universitat només vuit o nou 

persones, la resta es va quedar pel camí.  

Només a mode d’anècdota i per explicar com funcionava l’ institut, la meva germana tenia una 

companya de classe que tenia les mateixes notes que ella (aquesta també era amiga meva). La 

meva germana va haver de repetir segon de batxillerat i els meus pares van considerar que si 

els professors deien que era el millor, calia que repetís. Tanmateix, la seva amiga no va repetir, 

doncs si bé molts professors també consideraven que no havia de fer la selectivitat, els seus 

pares (la seva mare és professora) s’hi van oposar clarament i no van permetre que el 

professorat l’obligués a repetir. Quan va cursar la selectivitat la va suspendre.    

Respecte la relació de la meva família amb els professors, aquesta era bona, doncs els meus 

pares estaven sempre al corrent de com anaven els estudis. Si bé amb mi no s’havien de 



preocupar gaire, el cas de la meva germana sí que els preocupava, ja que crec que els 

professors no confiaven gaire en ella. Ambdós s’implicaven molt en el nostre aprenentatge, i 

tot i que mai ens ajudaven a fer els deures (ambdós van fer només fins l’ ESO i van començar a 

treballar molt d’hora), sempre buscaven recursos per a què ens anés bé, per exemple classes 

de repàs en el cas de la meva germana. Jo mai vaig tenir problemes però recordo que a finals 

de segon vaig anar a classes de repàs de matemàtiques, doncs tot i que treia bones notes 

estava tant espantada que creia que si no anava no aprovaria la selectivitat (la professora es 

limitava a fer dos o tres exercicis i després a explicar-nos la seva vida). 

Crec que en la meva inclusió social hi va tenir un paper molt important la meva trajectòria 

educativa, doncs segurament si no m’hagués anat bé avui no estaria quasi acabant la 

universitat. Conèixer la llengua va ser un dels elements fonamentals, doncs crec que a mesura 

que em vaig començar a relacionar amb els meus amics en català, ells mateixos ho valoraven 

molt i jo em sentia més a gust, ja que no era “la de fora”. Vull afirmar, ja per acabar, que si no 

hagués tingut èxit escolar segurament ara no estaria inclosa a la societat, doncs no hauria 

pogut superar barreres socials i estereotips que malauradament els immigrants han de 

superar. Si pogués parlar amb els professors del meu institut, on la majoria d’alumnes són d’un 

perfil socioeconòmic mitjà i mitjà- baix, els hi diria que canviessin moltes normes que ells ja 

tenen institucionalitzades, i que estan condemnant molts alumnes, i no només immigrants 

(que evidentment són els que més difícil ho tenen), a tenir una vida precària i a no poder 

decidir per ells i elles mateixos/es què volen fer. A més a més, moltes famílies consideren que 

el que diuen els professores i les professores és irrefutable, legitimant encara més allò que els 

professors creuen. Si el professorat augmentés les seves expectatives de l’alumnat, estic 

convençuda que s’obtindrien molt millors resultats, i enlloc de ser alumnes comptats cada any 

els que acabant accedint a la universitat, segurament serien tots els que cursen el batxillerat. 

Cal tallar amb el cercle de ‘filtres’ que té el sistema, almenys en aquell institut (primer a quart 

d’ ESO, i després a segon de Batxillerat) i acabar amb tots aquells obstacles com per exemple, 

les aules d’acollides, que només alenteixen l’aprenentatge de l’alumnat immigrant, i en molts 

casos, els condiciona per sempre.  

 



RELATO DE VIDA 12 

Feia cert temps que el meu pare va decidir que havia de seguir el pas d’alguns dels seus amics i 

immigrar a un altre país per tal de poder fer front a les necessitats d’una família amb dos fills. 

L’any 2001, ho va aconseguir. Jo acabava de complir 12 anys. El vam acomiadar a l’estació amb 

la idea de que guanyaria uns diners i tornaria a reunir-se amb la família. Però la sort va ser un 

altra i un any després ens reuníem nosaltres amb ell. Durant aquest any el meu pare va tenir 

certa facilitat per trobar feina i també per aconseguir papers legals. Però el més important que 

va tenir va ser la brillant visió de les oportunitats educatives que aquest país oferia als seus fills 

(jo i el meu germà dos anys més gran). Així va començar el seu desig de que nosaltres anéssim 

a la Universitat aquí, a Catalunya. La meva carrera universitària no s’entén sense aquesta 

introducció.   

Fou així com a l’any 2002 arribem a Reus, ens matriculem a l’ institut i automàticament ens 

toca anar al TAE (Taller d’Adaptació Escolar). El pas pel TAE juntament amb altres experiències 

al institut comencen a posar traves al somni universitari. El TAE era un aula que reunia a tots 

els immigrants entre dotze i disset anys de parla no castellana que havien arribat aquell curs a 

la ciutat de Reus; uns vint-i-cinc de sis o set països diferents. L’objectiu era que durant un curs 

tots i totes aprenguéssim el català, no havia continguts. La diversitat de l’aula (de cultura, edat, 

llengua, coneixements acadèmics, etc.), juntament amb la dificultat de que només la mestre 

parlava català i de que nosaltres sent tant diferents, assolíssim els mateixos coneixements 

durant el mateix temps i al mateix ritme, va fer que els objectius fracasséssim. A més a més, un 

discurs excloent, de molt baixes expectatives (si suspenem no passa res, ja suspenen els 

d’aquí; si repetim no passa res, també ho fan els d’aquí; si aprovem la ESO hem d’estar 

contents, es difícil també pels d’aquí.) juntament amb una absència total del discurs 

universitari van fer que d’aquella classe només jo i el meu germà arribéssim a la Universitat.  

Al mateix temps que al matí feia TAE a les tardes (només tres dies a la setmana) anava a la 

classe ordinària. A mi per edat em tocava fer segon ESO però com que no sabia català em van 

baixar un curs. Anava doncs a les tardes a primer ESO sense relacionar-me amb ningú i sense 

tenir llibres. Em van aconsellar no comprar-los només per dos hores a la tarda i com que no els 

anava a entendre no calien, ja eren prou cars. Tampoc parlava gaire, no en sabia i els 

companys tampoc entenien que feia jo venint només a les tardes i mirant com al cine. Si 

tocava exàmens a la tarda jo els feia però suspenia sempre i no era per no saber els continguts, 

sinó perquè el TAE no acabava de donar els seus fruits per poder-los expressar. Tot això crea 

en mi un sentiment de solitud, de pèrdua de temps i de no voler anar al institut.  

Al acabar el curs del TAE i primer ESO, em tocava la incorporació a segon ESO. Però jo no havia 

oblidat que el meu curs real era tercer, els coneixements de segon ja els tenia només costava 

expressar-los. Llavors en diferents ocasions vaig demanar-li al cap d’estudis passar a tercer. Ell 

em deia sempre que no es podia, que jo no podia seguir, que suspendria, etc. Però jo seguia 

insistint molt decididament, de manera que es va organitzar una comissió de professors i 

professores que van veure que el meu problema era d’expressió i van creure em mi, en les 

meves ganes, en les meves possibilitats i van decidir passar-me a tercer. Va ser allà on vaig 

aprendre el català parlant amb companys i companyes catalans. També va ser a 3er on 

començà el meu empeny per demostrat a tothom que jo puc fer-ho, que puc no suspendre mai 



res, i fins i tot puc acabar el Batxillerat amb beca per tenir la segona millor mitja de la meva 

promoció.  

Tot i així el camí no va ser fàcil. A final de quart hi havien certs professors que no animaven a 

l’alumnat immigrant a fer el batxillerat, el motiu era la dificultat del mateix i la impossibilitat 

d’ells per fer-lo. Simplement, ser immigrant significava un dèficit. Jo vaig decidir donar-li la 

volta a la situació i em vaig aferrar molt als professors i professores que si que creien en les 

meves possibilitats; en els meus pares que tenien molt clar que estaven aquí perquè nosaltres 

féssim una carrera universitària; i també en la meva forta decisió de combatre aquests 

prejudicis, no volia deixar que ningú decidís per mi, com va passar amb alguns companys i 

companyes immigrants que van enganxar-se a tals discursos estereotipats cosa que va fer que 

sigui la única immigrant de la meva classe que vaig acabar el batxillerat.  

Penso doncs que en el meu cas hi ha hagut diversos factors que han fet que enguany finalitzi la 

llicenciatura (també amb un dels millors expedients) i tingui grans projectes acadèmics pel 

futur. Han estat claus les altes expectatives de tota la gent que ha cregut en mi, entre ells el 

professorat que ha dipositat la seva confiança en mi i m’ha ajudat a passar de primer a tercer i 

m’han seguit donat suport al llarg de tot el camí. Penso que una de les tasques més importants 

del professorat i més beneficiosa per tothom és transmetre i fer que tot l’alumnat, sense 

excepció alguna, vegi que pot arribar com més lluny possible amb els seus estudis. Costa, però 

es pot. Les altes expectatives van marcar la meva trajectòria.           

Però en els casos que aquesta situació no es dóna, com alguns exemples de dalt, cal buscar o 

aprofitar aquells contexts que la faciliten, certs professors, familiars, amics, etc. En el meu cas 

es pot veure que si no hagués entrat al TAE les coses haguessin estat més fàcils, ja que el català 

el vaig aprendre dins de l’aula ordinària perquè un idioma no són quatre verbs sinó la 

interacció amb els companys, els grups d’amics; els mateixos contactes que em van ajudar 

després a arribar aquí. D’aquesta manera a banda d’aprendre el idioma també s’aconsegueix 

més integració i més autoestima. Però jo vaig transformar la meva situació, li vaig donar la 

volta. A mi l’exclusió i els discursos estereotipats em feien entrar ganes de trencar amb ells. Ho 

tenia molt clar, i sabia que havia de posar-hi més esforç, i no va ser fàcil però vaig intentar 

dotar d’atractiu la idea d’esforç i decidir en què posar-lo. Qui vol una cosa se l’ha de treballar. 

Cada dia i per qualsevol cosa ens hem d’esforçar, el meu pare per a que nosaltres arribem 

aquí, el Messi per ser el millor del món i jo vaig decidir posar el meu esforç en arribar a la 

Universitat, costés el que costés. La decisió d’un mateix és doncs, un altre factor clau que es 

suma a la resta. Sempre m’han inculcat la idea de que tenir una carrera em donava la llibertat 

per escollir allò que vull fer a la vida, sigui ser empresària o cambrera. La diferència és que si es 

va a per cambrera, mai es podrà ser empresària. La universitat dóna més opcions, més llibertat 

i més estabilitat.   

Després de tota la trajectòria a mi em dóna molta força saber que per fi puc decidir jo i que ho 

he fet. També és realment gratificant saber que l’empeny dels meus pares i el d’alguns 

professors i professores està sent recompensat amb els meus resultats acadèmics. Poder 

estendre aquestes vivències a més nens i nenes, a joves immigrants, i contribuir a que tot això 

els ajudi a tenir èxit i arribar a la universitat també em produeix molta satisfacció.      
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Vaig finalitzar els meus estudis de Psicologia al juny de 2010, amb una sensació estranya alhora 

que reconfortant. 

Vaig arribar a Barcelona al juliol de 1990, amb tres anys. La meva escolaritat va ser casi tota a 

la mateixa escola. Des dels tres anys fins als setze anys he anat a una escola petita on tothom 

es coneixia.  

Quan vaig arribar a Barcelona, TV3 havia creat feia uns pocs mesos el Club Super 3. Recordo 

que arribava cada dia per la tarda i mirava vàries sèries. D’aquesta manera vaig començar a 

aprendre el català. A l’escola gairebé totes les classes eren en català i com que des de que vaig 

arribar ja havia aprés la llengua, mai hem va suposar un problema. 

Vaig acabar els estudis de la E.S.O. sense cap variació. No tenia gaire dificultat amb els estudis, 

i vaig canviar d’escola. A una més gran i reconeguda per realitzar els meus estudis de 

Batxillerat, ja que sentia que la meva etapa a l’escola havia finalitzat. Fins aquell moment mai 

havia tingut assignatures suspeses o algun tipus de fracàs escolar. 

Va ser iniciar els estudis en aquest col·legi i tot va començar a ser un desastre. Estava 

acostumada a un tipus d’educació més individual on el sistema pedagògic es movia al voltant 

dels alumnes i no un sistema arcaic i pautat en el qual la única fita era aprovar. A mi m’havien 

ensenyat durant tretze anys a que un sistema correcte és aquell en el que et deixen pensar i 

valoren qualsevol de les possibilitats que puguis imaginar. Quan vaig iniciar el batxillerat feia 

més de quatre anys que tocava la guitarra, que feia classes de teatre i que feia cant. 

M’agradava la via artística i la considerava molt important.  

Però al arribar a aquella escola tot era qui tenia les millors notes, qui destacava per tenir el 

millor perfil acadèmic i inculcar-nos que l’únic important en aquells dos anys era aprovar la 

selectivitat. La veritat és que amb els alumnes no tenia problemes, encara que m’interessaven 

tots ben poc. El meu problema va ser amb el sistema acadèmic que no era el que per a mi ha 

de ser un sistema que potenciï les capacitats i acompanyi a l’alumne en el seu pas per la vida 

escolar.  

En aquest moment el més important va ser el recolzament dels meus pares, que al veure que 

no anava bé i que anava arrossegant una o dues assignatura per semestre hem van proposar el 

canvi d’escola. Encara sento que haver marxat va ser un fracàs personal, però quan penso 

fredament, allò va ser el que hem va donar la possibilitatd’aprovar i treure la nota necessària 

per entrar a la carrera. 

Un company de l’escola va marxar a un institut de tardes just a la mateixa època en que jo 

m’ho plantejava. Només recordo la reunió prèvia amb la directora que hem mirava sense 

entendre que ens passava al alumnes de l’altre escola i la necessitat de fugir a meitat de segon 

de batxillerat, però si que sé que quan vaig sortir de la reunió ja era nova alumna de l’institut. 

No sé si va ser el canvi o la despreocupació, o totes dues coses, però casi de seguida vaig 

començar a treure bones notes, a estar motivada i tranquil·la per primera vegada en gairebé 

dos anys. 



Anys més tard, m’assabentaria de que varis alumnes de l’escola farien el mateix canvi a 

l’institut. 

Vaig aprovar la selectivitat quasi sense problemes, només se’m va quedar travada l’assignatura 

d’anglès. Vaig començar a estudiar anglès al batxillerat, sempre havia estudiat alemany, i no 

se’m permetia fer la selectivitat amb llengua estrangera en alemany ja que al batxillerat havia 

fet anglès. 

No sabia ni què volia fer ni què volia estudiar. M’havien donat la plaça que havia sol·licitat a la 

universitat, però tampoc sabia gaire de que anava la carrera. Vaig agafar i vaig marxar un mes 

a Viena, vaig començar la carrera més tard de lo normal i no m’agradava gens. No hem sentia 

en el moment i la meva vena artística hem cridava més i més. Així que vaig deixar els estudis 

de banda, i hem vaig apuntar a l’acadèmia Nancy Tunyon a fer primer de teatre. Hem va 

encantar. Estava emocionada. Recordo aquells mesos com un dels millors. Molt tranquil·la i 

feliç de fer el que m’agradava. 

Però tothom m’aconsellava fer la carrera abans i deixar els estudis de teatre per més 

endavant. Vaig optar per fer-ho i vaig començar a anar a la universitat. 

Hem va costar molt el primer any. Tothom anava perdut i jo més, ja que no sabia ni les 

assignatures que havia de fer. No va ser un any fàcil, encara hi havia el pla antic i es decidia tot 

al final. Era catastròfic pensar en el que s’havia d’estudiar. El segon any va anar molt millor, 

feia totes les assignatures possibles: les que havia de recuperar de primer, les de segon i les de 

lliure elecció, i sense pensar-ho va arribar tercer, ja més relaxada, pensant que al tenir menys 

assignatures aniria més tranquil·la. Però el Pla Bolonya ja havia arribat i cada dia tenia treball 

per fer. Arribava de la feina a la tarda-nit i després de sopar hem posava a fer treballs fins ben 

tard... 

En aquest moment hem sentia reconfortada amb el que feia, creia que tot anava a millor i que 

estava aprenent molt.  

Quart va ser un any estrany perquè vaig voler fer assignatures diferents a les que havia estat 

fent i tampoc es que trobés moltes opcions. Vaig fer Psicologia Sistèmica i Sexualitat i Escolar, 

jaque hem motivaven molt. No sabia quina d’aquestes vies era la preferida així que vaig decidir 

descobrir-ho amb el pràcticum. 

I aquí hem vaig tornar a entrebancar. Al escollir el meu pràcticum vaig decantar-me per la via 

pedagògica. Però el meu tutor va decidir que hem dedicaria a fer les conclusions d’una 

investigació que no havia pogut acabar i a fer les trucades telefòniques que no havia pogut fer 

durant la seva investigació. Com que això no era el que deia el Pràcticum, me’l van canviar des 

dell cap de departament d’atenció als alumnes. Ja gairebé no quedaven opcions, i per tal de no 

esperar-me a l’any següent, vaig escollir un lloc que se suposava que era de RRHH però portant 

temes de pedagogia. Hem va semblar molt interessant. 

Van ser dels pitjors mesos de la carrera, em vaig engreixar, estava tot el dia trista, 

desmotivada...Vaig rebre tracte irrespectuós per varis treballadors, no vaig fer gairebé res de 

RRHH, em feien falsificar firmes, arxivar tot el dia, no se’m permetia veure les entrevistes. Vaig 



acabar molt cremada però com que la nota depèn d’ells, havia de callar i fer com si tot anés 

bé. 

Vaig estar amb ansietat gairebé des de l’inici del Pràcticum. Mirava el calendari i se’m glaçava 

el cor. Per altra banda a la carrera estava bé, però anava desmotivada i molt trista. Veia els 

meus companys que tenien pràcticums interessants, que estaven motivats i aprenien, i jo 

estava realment amargada. Vaig quedar tant afectada que no vaig ni voler dir que havia acabat 

i ni vaig fer cap tipus de celebració, només volia fer veure que no havia passat res. Em vaig 

sentir despullada davant de la situació i sempre he pensat que potser va ser el moment que 

vivia que no em deixava estar tranquil·la i veure les coses d’una manera positiva. Però encara 

ara recordo el pràcticum i em fa mal l’estomac. 

Vaig anar a pagar les taxes del títol al juny i vaig tancar els ulls fins a l’agost. Vaig començar a 

buscar feina sense saber gaire si estava preparada. 



2.2 Link amb narracions audiovisuals (confidencial) i DVD 
 

 

Http://relatosarafi.wordpress.com/ 
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Documents relatius a l’anàlisi de dades 

 



3.1 Primera versió de les unitats de significat 

 

Unitats de significat. 

 

La família 

- Suport de l’educació dels fills/es 

- Mentalitat/ valor de l’ importància de l’educació 

- Paper dins de l’estructura familiar 

- Grau de llibertat/ mentalitat oberta: capacitat de decisió 

- Pares 

o Estudis previs 

o Positiu 

 Insistència: deures 

o Dificultats 

 Diferències de gènere 

 Religió 

o Figura de la mare 

- Germans 

o Influència 

- Fills 

o Motivació  

 

El procés d’immigració 

- Expectatives de l’ immigració  

- Facilitat de tenir família en el país de destinació 

- Xoc cultural: diferències d’hàbits 

L’educació 

- Por al canvi 

- Evidències de discriminació 

o Trets d’identitat 

- Període d’adaptació 

o Cares conegudes 

o Altres estudiants nouvinguts 

- Nivells d’educació 

o Llar d’infants 

o Educació Primària 

o Educació Secundària 

o Universitat 



 Desconeixença 

 Diferència entre accedir-hi i mantenir-se 

 Objectius: 

 Millorar el futur familiar 

 Treballar en el que agradi 

 No defraudar als pares 

 

Els subjectes del context educatiu 

- Professors 

o Expectatives del professorat 

o Reforç positiu 

o Suplència dels pares a nivell formatiu 

o Figura del bon professor 

 Rols: 

 A nivell acadèmic 

 A nivell de preocupació personal 

 A nivell d’interès per conèixer la cultura del nouvingut 

- Equip directiu 

 

Solucions organitzatives de l’escola 

- Aula d’ acollida 

- Metodologies inclusives: treball en grup 

- Classes de reforç 

 

Espais d’educació no formal/ context no escolar 

- Joc al carrer com a espai bo per l’aprenentatge de la llengua i/o normes de 

funcionament 

 

Entorn  

- Diferència entre entorn urbà o rural  

- Fet de sentir-se arrelat 

- Ajuda del poble 

- Eixos clau: 

o Veïns 

 Existència d’altres nouvinguts (inclús espanyols) 

 Suport de l’entorn del país d’origen: necessitat de demostració 

o Amics 



 Ajuda acadèmica 

 Ajuda econòmica 

 Suplència del paper de la mare 

o Parella 

 

Dificultats 

- Logístiques 

o Recursos econòmics 

 Necessitat de treballar 

o Desplaçament 

- Futur escrit per la cultura d’origen 

 
Elements facilitadors del sistema 

- Beques: ajudes econòmiques 

- Figura de l’assistent social: sensibilització a les famílies 

  

Llengua 

- Diferència entre llengua vehicular o llengua necessària 

- Català 

- Altres llengües 

- Punts de vista: 

o Positiu 

 Riquesa lingüística 

o Obstacle 

 

Factors d’integració 

- Èxit escolar 

- Auto percepció de no ser diferent 

- Grau de diferències culturals 

 

Factors d’èxit 

- Ser el primer universitari de la família 

- Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ barri 

- Diferències entre ser nascut aquí o al país d’origen: experiències socials prèvies 

- Mecanismes de promoció social: valor de l’educació 

- Expectatives de futur: anar a la universitat 

- Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats” 



- Auto imatge positiva 

- Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat 

 

Competències/ auto imatge 

- Autoexigència 

- Auto eficàcia: sentir-se capaç   

- Seguretat 

- Percepció de les diferències 

- Esforç 

- Autonomia 

- Responsabilitat 

o Alta responsabilitat degut a l’esforç de les famílies 

- Comunicació 

- Iniciativa 

- Ser sociable 

 

Construcció de la persona/ evolució 

- Enriquiment de viure altres cultures 

- Guanyar-se el respecte: èxit escolar 

- Influència de fets rellevants 

o Canvi de barri/poble/ciutat 

- Identitat cultural: aprendre sense desaprendre 

o Valoració de la pròpia cultura 

- Ampliació de mires 

o Figura de la dona 

 

 



3.2 Versió definitiva de les unitats de significat i les 

categories 
 

 
CATEGORIES, SUBCATEGORIES I UNITATS DE SIGNIFICAT EMERGENTS 
RELATIVES ALS TRES EIXOS D’ANÀLISI (competències, inclusió, èxit escolar) 
 
1. LES COMPETÈNCIES COM EIXOS CLAUS PER A LA SEVA PROGRESSIÓ: 

 
1.1. Capacitat de comunicar-se 
1.2. Comunicació en llengües estrangeres 
1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia 
1.4. Competència digital 
1.5. Aprendre a aprendre 
1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable) 
1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.  
1.8. Consciència i expressió cultural 
1.9. Competències emocionals: 

1.9.1. Autoexigència intrínseca 
1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les famílies 
1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat en un mateix. Autoimatge 

positiva. 
1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat 

 
 
 
2. ELEMENTS I ACCIONS PERSONALS QUE PODEN INFLUIR EN L’ÈXIT 

 
2.1. El gènere com element dificultant 

2.1.1. Pressió per gènere 
 

2.2. Sentiments relacionats amb l’èxit 
2.2.1. Fet de sentir-se arrelat 
2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, etc.)  
2.2.3. Auto percepció de no ser diferent 
2.2.4.  Ser el primer universitari de la família 
2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat 
2.2.6. Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats” 
2.2.7.  Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat 
2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de l’èxit escolar 
2.2.9.  Valoració de la pròpia cultura 

 
2.3. .Les diferència de percepcions segons els nivells d’educació 

2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar d’infants 
2.3.2. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Primària: 

2.3.2.1. Records d’inclusió infantil 
2.3.2.2. Records d’exclusió infantil 

2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundària: inseguretat envers el 
futur 



 
2.4. L’experiència universitària 

2.4.1. Les percepcions de l’escolaritat a la Universitat 
2.4.2. La desconeixença de l’entorn universitari. 
2.4.3. La diferència entre accedir-hi i mantenir-se: dificultats per no abandonar. 
2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un treball. 
2.4.5. Els objectius d’arribar a la universitat 

 
3. ELS ELEMENTS AFAVORIDORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

 
3.1. Elements afavoridors relatius a la família 

3.1.1. Expectatives de la família. 
3.1.2. Accions de la família per a donar suport de l’educació dels fills/es: fer els 

deures, assistir a reunions, animar els estudis, insistir en que siguin responsables... 
3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ importància de l’educació. Creença 

en el valor de l’educació com a mecanisme de promoció social 
3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element afavoridor de l’estimulació dels 

estudis 
3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare 
3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans 
3.1.7. Una figura “familiar” cabdal: la parella 

 
3.2. Elements afavoridors relatius al procés d’immigració 

3.2.1. Expectatives abans de la immigració 
3.2.2. Conseqüències i efectes positius de tenir família extensa en el país de 

destinació 
3.2.3.  Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ barri (i no anar a un context on ja 

hi ha molta població immigrant) 
3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure a altres cultures com un 

enriquiment 
3.2.5. Manteniment de la identitat cultural: aprendre sense desaprendre 

 
4. ELS ELEMENTS DIFICULTADORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

 
4.1. Elements obstaculitzants relatius a la família 

4.1.1. Els recursos econòmics limitats 
4.1.2. La religió familiar 
4.1.3. El paper de l’estudiant dintre de l’estructura familiar i les seves 

responsabilitats. 
 

4.2. Elements obstaculitzants relatius al procés d’immigració 
4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits 
4.2.2. Percepció de les diferències derivades de situacions de discriminació 

 
4.3. Elements obstaculitzants relatius a la vivenda 

4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica (vivenda compartida, poc 
espai,...) 

4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de desplaçar-se. 
4.3.3. Diferència entre entorn urbà o rural 

 
5. L’ESCOLA COM ELEMENT CABDAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR 

 



5.1. L’impacte positiu d’un bon procés d’adaptació 
5.1.1. Importància del coneixement previ d’algunes persones 
5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el mateix centre 
5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al nou centre 
5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les persones, desorientació 

 
5.2. . Els subjectes del centre escolar: professorat 

5.2.1. Les altes expectatives del professorat 
5.2.2. Les característiques del bon professor 
5.2.3. Accions del professorat:  

5.2.3.1. El reforç positiu per part del professorat per augmentar els 
aprenentatges acadèmics 

5.2.3.2. La intervenció del professorat més enllà de l’àmbit acadèmic, 
incorporant una “preocupació personal” 

5.2.3.3. L’interès per conèixer la cultura del nouvingut. 
 

5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip directiu 
 

5.4.  Solucions organitzatives de l’escola 
5.4.1. L’aula d’ acollida 
5.4.2. Les metodologies inclusives (treball cooperatiu, aprenentatge globalitzat,...) 
5.4.3. Les classes de reforç 
5.4.4. Els agrupaments heterogenis 

 
6. ELS ENTORNS D’EDUCACIÓ NOFORMAL COM COMPLEMENTARIS PER L’ÈXIT EDUCATIU: 

el joc al carrer 
 

 
7. L’ ENTORN PER L’ÈXIT EDUCATIU 

 
7.1. Ajuda del context del poble, de les persones autòctones del barri o municipi. 
7.2. Ajuda dels veïns nouvinguts  
7.3. Ajuda dels veïns autòctons però que en una època van ser immigrants dins l’estat 

espanyol 
7.4. Suport de l’entorn del país d’origen: necessitat de demostració 
7.5. Suport dels amics 

7.5.1. Ajuda acadèmica 
7.5.2. Ajuda econòmica 
7.5.3. Acompanyament, tutela,... 

 
8. ALTRES ELEMENTS AFAVORIDORS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL 

8.1.  Beques: ajudes econòmiques del sistema. 
8.2.  Figura de l’assistent social per a la sensibilització i integració de les famílies 

 
9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL 

 
10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català 
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1. LES COMPETÈNCIES COM EIXOS CLAUS PER A LA SEVA PROGRESSIÓ: 

1.1. Capacitat de comunicar-se 

1.2. Comunicació en llengües estrangeres 

1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència 

i tecnologia 

1.4. Competència digital 

1.5. Aprendre a aprendre 

1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable) 

1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia. 

1.8. Consciència i expressió cultural 

1.9. Competències emocionals 

1.9.1. Autoexigència intrínseca 

1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les famílies 

1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat en un 

mateix. Autoimatge positiva. 

1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat 

2. ELEMENTS I ACCIONS PERSONALS QUE PODEN INFLUIR EN L’ÈXIT 

2.1. El gènere com element dificultant 

2.1.1. Pressió per gènere 

2.2. Sentiments relacionats amb l’èxit 

2.2.1. Fet de sentir-se arrelat 

2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, mentalitat 

oberta, etc.) 

2.2.3. Auto percepció de no ser diferent 

2.2.4. Ser el primer universitari de la família 

2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat 

2.2.6. Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats” 

2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat 

2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de l’èxit 

escolar 

2.2.9. Valoració de la pròpia cultura 

2.3. Les diferència de percepcions segons els nivells d’educació 

2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar d’infants 

2.3.2. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Primària: 

2.3.2.1. Records d’inclusió infantil 

2.3.2.2. Records d’exclusió infantil 

2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundària: 

inseguretat envers el futur 

2.4. L’experiència universitària 

2.4.1. Les percepcions de l’escolaritat a la Universitat 

2.4.2. La desconeixença de l’entorn universitari. 

2.4.3. La diferència entre accedir-hi i mantenir-se: dificultats 

per no abandonar. 



2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un treball. 

2.4.5. Els objectius d’arribar a la universitat 

3. ELS ELEMENTS AFAVORIDORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

3.1. Elements afavoridors relatius a la família 

3.1.1. Expectatives de la família. 

3.1.2. Accions de la família per a donar suport de l’educació dels 

fills/es: fer els deures, assistir a reunions, animar els estudis, 

insistir en que siguin responsables... 

3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ importància de 

l’educació. Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

promoció social 

3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element afavoridor de 

l’estimulació dels estudis 

3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare 

3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans 

3.1.7. Una figura “familiar” cabdal: la parella 

3.2. Elements afavoridors relatius al procés d’immigració 

3.2.1. Expectatives abans de la immigració 

3.2.2. Conseqüències i efectes positius de tenir família extensa en 

el país de destinació 

3.2.3. Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ barri (i no 

anar a un context on ja hi ha molta població immigrant) 

3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure a altres 

cultures com un enriquiment 

3.2.5. Manteniment de la identitat cultural: aprendre sense 

desaprendre 

4. ELS ELEMENTS DIFICULTADORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 

4.1. Elements obstaculitzants relatius a la família 

4.1.1. Les poques expectatives de la família 

4.1.2. Els recursos econòmics limitats 

4.1.3. La religió familiar 

4.1.4. El paper de l’estudiant dintre de l’estructura familiar i 

les seves responsabilitats. 

4.2. Elements obstaculitzants relatius al procés d’immigració 

4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits 

4.2.2. Percepció de les diferències derivades de situacions de 

discriminació 

4.3. Elements obstaculitzants relatius a la vivenda 

4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica (vivenda 

compartida, poc espai,...) 

4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de desplaçar-se. 

4.3.3. Diferència entre entorn urbà o rural 

5. L’ESCOLA COM ELEMENT CABDAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR 

5.1. L’impacte positiu d’un bon procés d’adaptació 

5.1.1. Importància del coneixement previ d'algunes persones 

5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el mateix 

centre 

5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al nou centre 

5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les persones, 

desorientació 

5.2. Els subjectes del centre escolar: professorat 

5.2.1. Les altes expectatives del professorat 

5.2.2. Les característiques del bon professor 

5.2.3. Accions del professorat: 

5.2.3.1. El reforç positiu per part del professorat per augmentar 

els aprenentatges acadèmics 

5.2.3.2. La intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

acadèmic, incorporant una “preocupació personal” 



5.2.3.3. L’interès per conèixer la cultura del nouvingut 

5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip directiu 

5.4. Solucions organitzatives de l’escola 

5.4.1. L’aula d’ acollida 

5.4.2. Les metodologies inclusives (treball cooperatiu, 

aprenentatge globalitzat,...) 

5.4.3. Les classes de reforç 

5.4.4. Els agrupaments heterogenis 

6. ELS ENTORNS D’EDUCACIÓ NOFORMAL COM COMPLEMENTARIS PER L’ÈXIT 

EDUCATIU: el joc al carrer 

7. L’ ENTORN PER L’ÈXIT EDUCATIU 

7.1. Ajuda del context del poble, de les persones autòctones del 

barri o municipi. 

7.2. Ajuda dels veïns nouvinguts 

7.3. Ajuda dels veïns autòctons però que en una època van ser 

immigrants dins l’estat espanyol 

7.4. Suport de l’entorn del país d’origen: necessitat de 

demostració 

7.5. Suport dels amics 

7.5.1. Ajuda acadèmica 

7.5.2. Ajuda econòmica 

7.5.3. Acompanyament, tutela,... 

8. ALTRES ELEMENTS AFAVORIDORS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL 

8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema 

8.2. Figura de l’assistent social per a la sensibilització i 

integració de les famílies 

9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL 

10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català 

 

 

 



3.4 Frequency table (Atlas.ti) 
 

 
HU:  Ànalisi dels relats de vida 

File:  [C:\Users\PATRICIA\Desktop\Ànalisi dels relats de 

vida.hpr5] 

Edited by: Super 

Date/Time: 31/03/11 14:15:07 

-------------------- 

Codes-Primary-Documents-Table 

-------------------- 

 

Code-Filter: All 

PD-Filter: All 

 

----------------------------------------------------------------

--------------- 

                       PRIMARY DOCS 

CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  

12  13 Totals 

----------------------------------------------------------------

--------------- 

1. LES COMPETÈNCIES    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

1.1. Capacitat de co   0   2   0   3   0   0   2   0   2   1   1   

0   0  11 

1.2. Comunicació en    2   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   

0   1   6 

1.3. Competència mat   1   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   

0   0   5 

1.4. Competència dig   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

1.5. Aprendre a apre   0   0   0   1   3   0   0   1   0   0   0   

0   0   5 

1.6. Competències so   0   0   3   2   2   1   0   1   0   1   2   

1   0  13 

1.7. Sentit de la in   0   4   0   0   2   1   0   1   1   0   1   

0   0  10 

1.8. Consciència i e   0   0   0   1   2   0   0   1   0   0   0   

0   0   4 

1.9. Competències em   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

1.9.1. Autoexigència   1   1   0   1   1   1   0   1   0   0   0   

0   0   6 

1.9.2. Alta autoexig   3   0   1   1   0   0   0   0   0   0   3   

1   0   9 

1.9.3. Auto eficàcia   1   1   0   0   1   0   0   0   2   0   0   

2   0   7 

1.9.4. Cultura de l’   1   4   2   1   1   3   0   0   0   1   3   

2   0  18 

2. ELEMENTS I ACCION   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

2.1. El gènere com e   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 



2.1.1. Pressió per g   1   3   3   1   0   1   1   0   0   0   0   

0   0  10 

2.2. Sentiments rela   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

2.2.1. Fet de sentir   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   

0   0   1 

2.2.2. Autopercepció   1   1   0   1   2   0   2   0   0   1   1   

2   0  11 

2.2.3. Auto percepci   1   1   2   0   1   0   0   0   0   0   1   

2   0   8 

2.2.4. Ser el primer   1   0   0   0   1   1   0   0   0   1   1   

0   0   5 

2.2.5. Expectatives    1   0   1   2   2   0   0   0   1   1   5   

1   0  14 

2.2.6. Capacitat d’a   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   

0   0   3 

2.2.7. Ganes d’apren   1   4   0   1   1   0   3   0   0   1   0   

0   0  11 

2.2.8. “Guanyar-se e   1   2   0   0   1   0   1   1   0   0   2   

0   0   8 

2.2.9. Valoració de    0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

2.3. Les diferència    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

2.3.1. Les percepcio   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   

0   0   4 

2.3.2. Les percepcio   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

2.3.2.1. Records d’i   1   1   1   1   1   0   0   0   1   0   0   

0   0   6 

2.3.2.2. Records d’e   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   

0   0   1 

2.3.3. Les percepcio   1   0   1   1   1   2   0   0   1   1   1   

0   1  10 

2.4. L’experiència u   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

2.4.1. Les percepcio   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

2.4.2. La desconeixe   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   3 

2.4.3. La diferència   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   2 

2.4.4. Haver de comp   0   0   2   0   0   2   0   0   0   1   0   

0   0   5 

2.4.5. Els objectius   1   1   0   1   0   0   0   0   1   0   0   

1   0   5 

3. ELS ELEMENTS AFAV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

3.1. Elements afavor   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

3.1.1. Expectatives    1   3   1   0   3   1   0   0   0   1   2   

3   0  15 

3.1.2. Accions de la   2   0   0   1   3   2   0   1   0   0   2   

0   0  11 

3.1.3. Valoració pos   2   0   0   1   1   1   2   0   1   2   4   

2   0  16 



3.1.4. Els estudis p   1   0   0   0   1   0   1   0   0   3   0   

0   0   6 

3.1.5. Una figura fa   0   0   0   3   1   0   0   2   1   0   0   

0   0   7 

3.1.6. Una figura fa   0   0   3   2   2   1   0   0   0   0   1   

0   0   9 

3.1.7. Una figura “f   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

3.2. Elements afavor   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

3.2.1. Expectatives    0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   2 

3.2.2. Conseqüències   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

3.2.3. Ser els prime   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   3 

3.2.4. Entendre (tot   0   0   1   1   1   0   0   0   0   1   0   

0   0   4 

3.2.5. Manteniment d   0   0   0   2   1   0   0   1   0   0   0   

0   0   4 

4. ELS ELEMENTS DIFI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

4.1. Elements obstac   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

4.1.1. Les poques ex   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   6 

4.1.2. Els recursos    1   0   1   0   3   0   1   1   2   2   0   

0   0  11 

4.1.3. La religió fa   0   2   2   0   0   5   0   0   0   1   0   

0   0  10 

4.1.4. El paper de l   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   

0   0   2 

4.2. Elements obstac   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

4.2.1. Primer xoc cu   0   2   0   2   0   0   1   0   0   0   0   

0   0   5 

4.2.2. Percepció de    1   1   2   3   1   0   0   0   0   2   2   

0   0  12 

4.3. Elements obstac   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

4.3.1. Dificultats d   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   

0   0   2 

4.3.2. Situació de l   0   2   0   0   1   1   0   1   0   0   0   

0   0   5 

4.3.3. Diferència en   0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   

0   0   3 

5. L’ESCOLA COM ELEM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

5.1. L’impacte posit   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

5.1.1. Importància d   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

5.1.2. Existència d’   0   0   0   0   1   1   1   0   0   1   0   

0   0   4 

5.1.3. Superar la po   0   2   1   2   0   0   0   0   0   1   0   

0   0   6 



5.1.4. Superar el de   0   2   1   5   0   0   0   0   0   2   3   

1   0  14 

5.2. Els subjectes d   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

5.2.1. Les altes exp   2   1   0   1   2   0   0   0   1   0   4   

4   0  15 

5.2.2. Les caracterí   3   4   1   1   7   0   1   1   5   3   6   

2   0  34 

5.2.3. Accions del p   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

5.2.3.1. El reforç p   1   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   

0   0   5 

5.2.3.2. La interven   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   2   

0   0   6 

5.2.3.3. L’interès p   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

5.3. Els subjectes d   0   2   0   0   1   0   0   0   1   1   0   

0   0   5 

5.4. Solucions organ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

5.4.1. L’aula d’ aco   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   9   

5   0  15 

5.4.2. Les metodolog   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   2 

5.4.3. Les classes d   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   

0   0   4 

5.4.4. Els agrupamen   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   

0   0   4 

6. ELS ENTORNS D’EDU   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

7. L’ ENTORN PER L’È   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

7.1. Ajuda del conte   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   

0   0   2 

7.2. Ajuda dels veïn   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

7.3. Ajuda dels veïn   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   1 

7.4. Suport de l’ent   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   

0   0   2 

7.5. Suport dels ami   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

7.5.1. Ajuda acadèmi   0   2   0   2   0   0   0   0   0   1   0   

0   0   5 

7.5.2. Ajuda econòmi   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   3 

7.5.3. Acompanyament   0   4   0   1   0   2   0   1   0   0   1   

0   0   9 

8. ALTRES ELEMENTS A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0 

8.1. Beques: ajudes    2   0   0   0   3   0   3   0   0   1   0   

1   0  10 

8.2. Figura de l’ass   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   2 

9. ALTRES ELEMENTS O   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   8   

3   3  19 



10. LA LLENGUA COM E   4   2   0   2   0   0   1   1   3   4  14   

4   1  36 

----------------------------------------------------------------

--------------- 

Totals                47  75  40  49  66  32  25  18  28  38  84  

37   6 545 

 



3.5 Codes with quotations  
 
HU:  Ànalisi dels relats de vida 

File:  [C:\Users\PATRICIA\Desktop\Ànalisi dels relats de 

vida.hpr5] 

Edited by: Super 

Date/Time: 31/03/11 14:11:09 

-------------------- 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All 

-------------------- 

 

Code: 1. LES COMPETÈNCIES COM EIXOS CLAUS PER A LA SEVA 

PROGRESSIÓ: {0-9} 

-------------------- 

 

Code: 1.1. Capacitat de comunicar-se {11-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:24 [ra tota una novetat per ells. ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] 

 

ra tota una novetat per ells. Ser l’única marroquina em va 

ajudar a aprendre amb més rapidesa el català perquè per 

comunicar-me amb els meus companys només ho podia fer en aquesta 

llengua. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:30 [Ser l’única marroquina em va a..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [2.3.2.1. Records 

d’inclusió 

          infantil] [3.2.3. Ser els primers immigrants del 

poble/ 

          ciutat/ barri (i no anar a un context on ja hi ha 

molta 

          població immigrant)] 

 

Ser l’única marroquina em va ajudar a aprendre amb més rapidesa 

el català perquè per comunicar-me amb els meus companys només ho 

podia fer en aquesta llengua. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:12 [Tot i que no sabéssim parlar n..]  

(141:141)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

Tot i que no sabéssim parlar ni el català ni el castellà, no ens 

va costar entendre’ns amb els nostres companys, ni amb els 

professors, ja que anotaven les paraules que veien que repetíem 

molt i desprès la meva mare els hi explicava. Però no obstant 

això, vam aprendre a parlar molt bé i ràpidament el català i el 

castellà i sentir-nos-hi molt agust. 

 



P 4: H. D. L..ti.doc - 4:13 [Va fer amics i aprendre a parl..]  

(120:120)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [1.6. Competències 

socials i 

          cíviques (ser sociable)] 

 

Va fer amics i aprendre a parlar i llegir castellà molt 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:22 [Una de les competències que mé..]  

(165:165)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] 

 

Una de les competències que més ràpid he après a saber dur ha 

estat la comunicativa, ja que havia de saber en quin context i 

amb qui utilitzar la meva llengua materna, i alhora comunicar-me 

amb la resta de persones amb dues llengües que per a mi eren 

estrangeres. 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:7 [Recordo com tenia una veïna qu..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [7.1. Ajuda del context 

del 

          poble, de les persones autòctones del barri o 

municipi.] 

 

Recordo com tenia una veïna que sempre ens parlava en castellà, 

els meus germans i jo sempre la contestaven. No enteníem res del 

que ens deia. De vegades li dèiem “si”, “no”, “hola”, que era 

pràcticament les úniques paraules que ens sabíem. Però d’altres 

vegades nosaltres ens inventaven paraules i li contestàvem 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:8 [Poc a poc, amb les fitxes que ..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

 Poc a poc, amb les fitxes que em donaven, amb l’esforç de tots 

els professor i les meves immenses ganes d’aprendre vaig acabar 

aprenent els dos idiomes oficials a Catalunya.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:1 [tampoc de la llengua catalana ..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

tampoc de la llengua catalana i castellana.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:5 [Però em va costar una mica els..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 



Però em va costar una mica els primers anys aprendre les 

llengües del país i d’escriure i llegir.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:16 [i em sorprenc a mi mateixa qua..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] 

 

i em sorprenc a mi mateixa quan em veig a tercer parlant i 

escrivint català amb molta facilitat. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:57 [Conèixer la llengua va ser un ..]  

(55:55)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [1.6. Competències 

socials i 

          cíviques (ser sociable)] [10. LA LLENGUA COM ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

Conèixer la llengua va ser un dels elements fonamentals, doncs 

crec que a mesura que em vaig començar a relacionar amb els meus 

amics en català, ells mateixos ho valoraven molt i jo em sentia 

més a gust, ja que no era “la de fora” 

-------------------- 

 

Code: 1.2. Comunicació en llengües estrangeres {6-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:7 [Por aquel entonces hablaba cas..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [1.2. Comunicació en llengües estrangeres] 

 

Por aquel entonces hablaba castellano y comprendía el inglés, ya 

que mis padres entre ellos hablaban este idioma 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:18 [Con quince años estudiaba cuat..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [1.2. Comunicació en llengües estrangeres] 

 

Con quince años estudiaba cuatro lenguas distintas: castellano, 

catalán, inglés y francés. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:25 [Sobre los idiomas, aunque en e..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [1.2. Comunicació en llengües estrangeres] 

 

Sobre los idiomas, aunque en el colegio comencé a aprender un 

poco inglés, no fue hasta el instituto donde profundicé un poco 

más. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:27 [También aprendí un poco de fra..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [1.2. Comunicació en llengües estrangeres] 

 

También aprendí un poco de francés los dos primeros años, pero 

al no seguir teniendo más asignaturas de ese idioma, al final he 

olvidado lo poco que aprendí. 

 



P 8: K.S..ti.doc - 8:3 [Comunicació en llengües estran..]  (7:7)   

(Super) 

Codes:  [1.2. Comunicació en llengües estrangeres] 

 

Comunicació en llengües estrangeres. De fet tant la llengua 

castellana com també la catalana són llengües estrangeres per 

mi. Obligatòriament, he desenvolupat aquesta competència ja que 

hauria de comunicar i expressar-me amb els altres  

 

P13: A. P..ti.doc - 13:5 [Vaig aprovar la selectivitat q..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [1.2. Comunicació en llengües estrangeres] 

 

Vaig aprovar la selectivitat quasi sense problemes, només se’m 

va quedar travada l’assignatura d’anglès. 

-------------------- 

 

Code: 1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques en 

ciència i tecnologia {5-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:20 [asignaturas como las ciencias ..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques 

en 

          ciència i tecnologia] 

 

asignaturas como las ciencias naturales y la tecnología no me 

gustaban tanto. Les dedicaba el mismo tiempo e incluso más que 

las anteriores, pero nunca acabé de entender aquello que no 

podía ver 

 

P 6: T.ti.doc - 6:25 [Empecé a tener dificultades en..]  (6:6)   

(Super) 

Codes:  [1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques 

en 

          ciència i tecnologia] 

 

Empecé a tener dificultades en sexto curso de la E.G.B. con la 

asignatura de matemáticas y creo que desde ese momento empecé a 

auto convencerme de que no se me daban bien los números. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:26 [Suspendí por primera vez un ex..]  (8:8)   

(Super) 

Codes:  [1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques 

en 

          ciència i tecnologia] 

 

Suspendí por primera vez un examen (el de matemáticas, ¡cómo 

no!); así que decidí apuntarme a clases de repaso y me conformé 

con aprobar por primera vez una asignatura con un suficiente. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:27 [Dado que no se me daban bien l..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques 

en 

          ciència i tecnologia] 



 

Dado que no se me daban bien las matemáticas, decidí escoger el 

itinerario de lo que antes se conocía como “ciencias mixtas” 

porque no tenía aún claro qué quería estudiar. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:32 [Vaig realitzar el batxillerat ..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [1.3. Competència matemàtica i les competències bàsiques 

en 

          ciència i tecnologia] 

 

Vaig realitzar el batxillerat de la salut perquè tot i que les 

matemàtiques eren una assignatura difícil per mi, m’agradava la 

química, la biologia, anava en relació amb la salut, no volia 

renunciar a les matemàtiques tan aviat i era un dels 

batxillerats amb més opcions d’accés.  

-------------------- 

 

Code: 1.4. Competència digital {0-1} 

-------------------- 

 

Code: 1.5. Aprendre a aprendre {5-1} 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:26 [Realment aprenia ràpid i quan ..]  

(167:167)   (Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] [1.9.1. Autoexigència 

intrínseca] 

 

Realment aprenia ràpid i quan m’hi posava, em sorprenia a mi 

mateixa 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:29 [sólo me centraba en disfrutar ..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] [1.9.1. Autoexigència 

intrínseca] 

 

sólo me centraba en disfrutar de las clases, en interesarme por 

su materia, en mejorarme a mí misma, y en aprender y aprender. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:49 [saber aprender por último : he..]  

(46:46)   (Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] 

 

saber aprender por último : he sabido comportarme y ser educada 

en todo momento, he sabido que poseo un “extra” gracias a mi 

origen, y  he sabido adaptarme a las asignaturas y a los cursos 

para superarlos con éxito 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:57 [como la de aprender a aprender..]  

(54:54)   (Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] 

 

como la de aprender a aprender, muy importante y que según la 

vayas utilizando con los años puede seguir creciendo o 

disminuyendo 

 



P 8: K.S..ti.doc - 8:4 [Aprendre a aprendre. Inconscie..]  (8:8)   

(Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] 

 

Aprendre a aprendre. Inconscientment fas ús d’un seguit 

d’estratègies per assolir uns objectius. En el meu cas, he 

arribat a Catalunya amb quinze anys d’edat. A la meva edat els 

meus companys de classe ja tenien tots els coneixements 

culturals, lingüístics, etc. assolits. Jo en canvi no en tenia 

cap. Aquest fet suposa un gran repte per la persona que l’ha 

d’assumir.    

-------------------- 

 

Code: 1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable) {13-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:3 [Tenía muchos amigos, y aunque ..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

[2.3.2.1. 

          Records d’inclusió infantil] 

 

Tenía muchos amigos, y aunque pertenecía a uno de los grupos que 

se formaron en clase, me entendía con todos mis compañeros.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:9 [Tenía muchos amigos y pasábamo..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Tenía muchos amigos y pasábamos las tardes jugando.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:19 [Hice amigos con facilidad y me..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Hice amigos con facilidad y me llevaba bien con todos mis 

compañeros. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:13 [Va fer amics i aprendre a parl..]  

(120:120)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [1.6. Competències 

socials i 

          cíviques (ser sociable)] 

 

Va fer amics i aprendre a parlar i llegir castellà molt 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:19 [Una competència és la capacita..]  

(161:161)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Una competència és la capacitat d’utilitzar coneixements i 

habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i 

situacions diverses per exercir com a ciutadà i resoldre 

situacions i problemes de la vida quotidiana .  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:42 [Yo sí estuve algún curso en al..]  

(39:39)   (Super) 



Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Yo sí estuve algún curso en algún grupo de chicas, pero no nos 

cerrábamos y siempre estábamos abiertas a los demás.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:47 [las sociales y cívicas]  (46:46)   

(Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

las sociales y cívicas  

 

P 6: T.ti.doc - 6:8 [Recuerdo que en segundo de B.U..]  (8:8)   

(Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

[7.5.3. 

          Acompanyament, tutela,...] 

 

 Recuerdo que en segundo de B.U.P. empecé a relacionarme más con 

algunas chicas 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:5 [Competències social i cíviques..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Competències social i cíviques. Fer una adaptació social i 

cultural a un entorn totalment diferent el meu, en aquest cas 

una ciutat relativament petita de la comunitat de Minas Gerais 

(Brasil). Quasi automàticament assumeix els aspectes socials i 

culturals propis del context nou per relacionar-te amb els 

altres, comunicar, aprendre més, etc. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:27 [Amb els amics i les seves famí..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Amb els amics i les seves famílies sempre he tingut bona relació 

i he estat en igualtat amb ells. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:1 [Teníem moltes ganes de comença..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

 

Teníem moltes ganes de començar el col·legi, doncs sabíem que 

seria el lloc on ens podríem relacionar amb altres adolescents i 

començar a conèixer de veritat com era aquella societat. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:57 [Conèixer la llengua va ser un ..]  

(55:55)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [1.6. Competències 

socials i 

          cíviques (ser sociable)] [10. LA LLENGUA COM ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

Conèixer la llengua va ser un dels elements fonamentals, doncs 

crec que a mesura que em vaig començar a relacionar amb els meus 



amics en català, ells mateixos ho valoraven molt i jo em sentia 

més a gust, ja que no era “la de fora” 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:10 [Va ser allà on vaig aprendre e..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

[10. LA 

          LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

Va ser allà on vaig aprendre el català parlant amb companys i 

companyes catalans 

-------------------- 

 

Code: 1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia. {10-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:3 [Recordo que a les nits m'esfor..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.1. 

Autoexigència 

          intrínseca] 

 

Recordo que a les nits m'esforçava molt per aprendre'm les 

lliçons de l’alcorà de memòria, i quan feia els deures i 

m'equivocava no deixava que cap dels meus germans m'ajudés; ho 

volia fer sola.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:5 [Ja des de petita sóc una perso..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] 

 

Ja des de petita sóc una persona molt autònoma ja que els pares 

no m'ajudaven: 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:38 [Quan vaig acabar l' institut t..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [2.2.7. 

Ganes 

          d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Quan vaig acabar l' institut tenia molt clar que volia seguir 

estudiant 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:54 [la meva pròpia iniciativa, vol..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.4. 

Cultura de 

          l’esforç i responsabilitat] 

 

 la meva pròpia iniciativa, voluntat i esforç 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:30 [dejé de hacer tanto caso a mi ..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] 

 

dejé de hacer tanto caso a mi familia, y empecé a centrarme más 

en mí. 



 

P 5: S. H..ti.doc - 5:55 [Con lo abierta que es la unive..]  

(52:52)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] 

 

Con lo abierta que es la universidad y la gran libertad que te 

da, he aprendido a ser más auto-dependiente 

 

P 6: T.ti.doc - 6:19 [decidí marcharme a Barcelona a..]  (12:12)   

(Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] 

 

decidí marcharme a Barcelona a estudiar Criminología.  

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:7 [Sentit de la iniciativa i l’es..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] 

 

Sentit de la iniciativa i l’esperit d’empresa. Esforç, motivació 

entre altres que m’han ajudat a fer front a moment de 

dificultats.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:23 [Arribar a la universitat va se..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [2.4.5. Els 

objectius 

          d’arribar a la universitat] 

 

Arribar a la universitat va ser un repte personal, però també 

social de demostrar a aquelles persones que no van poder o voler 

confiar en les meves capacitats, que no hi ha fronteres per 

tornar a començar. 

 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:26 [Crec que part d’això era perqu..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.2. Alta 

          autoexigència degut a l’esforç de les famílies] 

[1.9.4. 

          Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.5. 

          Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Crec que part d’això era perquè estudiava molt i estava molt 

motivada en aprendre i passar al batxillerat 

-------------------- 

 

Code: 1.8. Consciència i expressió cultural {4-1} 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:20 [durant la meva immigració he h..]  

(163:163)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] [3.2.5. 

Manteniment de la 

          identitat cultural: aprendre sense desaprendre] 

 



durant la meva immigració he hagut de saber utilitzar 

coneixements i habilitats apreses en un context i aplicar-les en 

un de completament diferent 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:12 [Al principio, cuando éramos pe..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] [2.2.9. 

Valoració de la 

          pròpia cultura] [3.2.5. Manteniment de la identitat 

          cultural: aprendre sense desaprendre] 

 

Al principio, cuando éramos pequeños, mis padres siempre nos 

hablaban en árabe, pero nosotros respondíamos en castellano, 

hasta que mi madre, mientras estábamos un verano en Marruecos, 

se dio cuenta de que, a pesar de que entendíamos el árabe, no 

sabíamos responder con él (lo que producía un impedimento cuando 

íbamos de vacaciones a Marruecos). Entonces, al volver a España 

nos empezó a obligar a todos a responder en árabe (los dos 

mayores no tenían problema, puesto que pudieron aprender igual 

de bien árabe que castellano, no como nosotros los pequeños). 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:48 [ener consciencia y expresión c..]  

(46:46)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] 

 

ener consciencia y expresión cultural 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:8 [Consciència i l’expressió cult..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] 

 

Consciència i l’expressió cultural. Coneix una altra cultura 

condueix a una major grau de consciència de la cultura materna i 

de també de “nova” cultura del “nou” context. 

 

-------------------- 

 

Code: 1.9. Competències emocionals {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 1.9.1. Autoexigència intrínseca {6-0} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:30 [Quería sacar las mejores notas..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [1.9.1. Autoexigència intrínseca] 

 

Quería sacar las mejores notas posibles para poder conseguir una 

matrícula de honor.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:3 [Recordo que a les nits m'esfor..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.1. 

Autoexigència 

          intrínseca] 

 



Recordo que a les nits m'esforçava molt per aprendre'm les 

lliçons de l’alcorà de memòria, i quan feia els deures i 

m'equivocava no deixava que cap dels meus germans m'ajudés; ho 

volia fer sola.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:26 [Realment aprenia ràpid i quan ..]  

(167:167)   (Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] [1.9.1. Autoexigència 

intrínseca] 

 

Realment aprenia ràpid i quan m’hi posava, em sorprenia a mi 

mateixa 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:29 [sólo me centraba en disfrutar ..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [1.5. Aprendre a aprendre] [1.9.1. Autoexigència 

intrínseca] 

 

sólo me centraba en disfrutar de las clases, en interesarme por 

su materia, en mejorarme a mí misma, y en aprender y aprender. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:7 [Al comenzar el instituto empec..]  (8:8)   

(Super) 

Codes:  [1.9.1. Autoexigència intrínseca] 

 

 Al comenzar el instituto empecé a ser consciente de que debía 

esforzarme un poco más para seguir sacando buenas notas (hasta 

ese momento, nunca había tenido que “empollar”) 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:14 [la motivació personal]  (24:24)   

(Super) 

Codes:  [1.9.1. Autoexigència intrínseca] [2.2.8. “Guanyar-se el 

          respecte” dels altres a través de l’èxit escolar] 

 

 la motivació personal 

-------------------- 

 

Code: 1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les famílies 

{9-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:2 [yo era la “prueba piloto” en e..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

 

yo era la “prueba piloto” en el sentido de que no me podía 

permitir el lujo de fracasar escolarmente. 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:33 [desde mejorar el futuro de mi ..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

 

desde mejorar el futuro de mi familia 

 



P 1: O. O..ti.doc - 1:42 [Este hecho me hacía pensar que..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

 

Este hecho me hacía pensar que no podía fallarles y debía 

trabajar muy duro para conseguirlo. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:30 [No quería decepcionar a mis pa..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

 

No quería decepcionar a mis padres y era preferible justificar 

mis suspensos a abandonar.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:28 [ja que el fet de veure a la me..]  

(169:169)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

          importància de l’educació. Creença en el valor de 

          l’educació com a mecanisme de promoció social] 

 

 ja que el fet de veure a la meva mare tan interessada perquè 

estudi i no faltés mai a l’escola, ha ajudat a que m’esforces 

per tal de n defraudar-la. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:26 [Crec que part d’això era perqu..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.2. Alta 

          autoexigència degut a l’esforç de les famílies] 

[1.9.4. 

          Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.5. 

          Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Crec que part d’això era perquè estudiava molt i estava molt 

motivada en aprendre i passar al batxillerat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:37 [rec que la il·lusió i les gane..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

          importància de l’educació. Creença en el valor de 

          l’educació com a mecanisme de promoció social] 

 

rec que la il·lusió i les ganes que hi posaven els meus pares en 

què a l’institut ens anés bé ens ajudava i ens motivava a 

estudiar 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:49 [assolir l’èxit escolar era don..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

 



assolir l’èxit escolar era donar sentit a tot l’esforç que els 

meus pares havien fet en marxar de l’Uruguai, doncs un dels 

motius va ser que poguéssim estudiar.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:22 [és realment gratificant saber ..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.1. Expectatives de la família.] [5.2.1. Les altes 

          expectatives del professorat] 

 

és realment gratificant saber que l’empeny dels meus pares i el 

d’alguns professors i professores està sent recompensat amb els 

meus resultats acadèmics.  

-------------------- 

 

Code: 1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat en 

un mateix. Autoimatge positiva. {7-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:6 [pero yo nunca hice caso porque..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.3. Auto percepció 

de 

          no ser diferent] 

 

pero yo nunca hice caso porque pensaba que no comprendían mi 

situación 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:59 [Jo realment em sento orgullosa..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.3. Auto percepció 

de 

          no ser diferent] [2.4.5. Els objectius d’arribar a la 

          universitat] [7.4. Suport de l’entorn del país 

d’origen: 

          necessitat de demostració] 

 

Jo realment em sento orgullosa d'haver arribat a la universitat 

perquè m'he demostrat a mi mateixa, a la meva família, a la 

població de la meva cultura i a la població catalana que una 

dona immigrant magrebina també pot estudiar i arribar a la 

universitat.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:35 [Por suerte, yo siempre he creí..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] 

 



Por suerte, yo siempre he creído en mi misma, es decir, sabía 

que tenía la capacidad para estudiar 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:17 [Llavors la meva inspiració em ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] 

 

 Llavors la meva inspiració em va ajudar a pensar que no hi ha 

barreres i que el més important és la auto superació.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:21 [aig pensar que no em costaria ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] 

 

aig pensar que no em costaria res poder seguir estudiant i per 

tant, no havia de tenir cap dubte.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:11 [on començà el meu empeny per d..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

 on començà el meu empeny per demostrat a tothom que jo puc fer-

ho, que puc no suspendre mai res, i fins i tot puc acabar el 

Batxillerat amb beca per tenir la segona millor mitja de la meva 

promoció.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:18 [A mi l’exclusió i els discurso..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

A mi l’exclusió i els discursos estereotipats em feien entrar 

ganes de trencar amb ells 

-------------------- 

 

Code: 1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat {18-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:17 [Supongo que ayudó mucho que fu..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.8. 

          “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 



Supongo que ayudó mucho que fuera buena estudiante porque, 

probablemente, si no lo hubiera sido, la cosa hubiera sido muy 

distinta.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:7 [Des de petita ja he après que ..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

Des de petita ja he après que si vull alguna cosa he 

d’espavilar-me sola i lluitar per aconseguir-la. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:23 [M'esforçava molt]  (17:17)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

M'esforçava molt 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:36 [a mi m'agradava molt i m'esfor..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

a mi m'agradava molt i m'esforçava 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:54 [la meva pròpia iniciativa, vol..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.4. 

Cultura de 

          l’esforç i responsabilitat] 

 

 la meva pròpia iniciativa, voluntat i esforç 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:25 [preparé a conciencia los exáme..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

preparé a conciencia los exámenes de selectividad.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:33 [con esfuerzo pude compaginar l..]  

(27:27)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.4.4. 

Haver de 

          compaginar-la, per necessitat, amb un treball.] 

 

 con esfuerzo pude compaginar los estudios con el trabajo. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:23 [vaig esforçar-me per comunicar..]  

(165:165)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

 vaig esforçar-me per comunicar-me amb les persones del meu 

entorn 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:33 [En mi caso siempre he sido de ..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

En mi caso siempre he sido de esas cinco personas aplicadas 



 

P 6: T.ti.doc - 6:6 [Nunca tuvieron problemas con n..]  (7:7)   

(Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

Nunca tuvieron problemas con nosotros para que nos ocupáramos de 

nuestras tareas escolares, las cumplíamos sin necesidad de que 

nos lo ordenaran.  Siempre hacíamos los deberes y los tres 

sacábamos muy buenas notas.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:10 [El último año de instituto fue..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

El último año de instituto fue bastante agotador, no paraban de 

hablarnos de la selectividad y estudiaba casi todos los días 

porque teníamos exámenes casi todas las semanas.   

 

P 6: T.ti.doc - 6:15 [Les prometí que no sería así y..]  (11:11)   

(Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

Les prometí que no sería así y, de hecho, mi primera prioridad 

siempre era estudiar, incluso cuando pasaba tiempo con mi 

pareja.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:31 [Els estudis em van resultar mé..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

Els estudis em van resultar més difícils però ja no tenia res a 

veure amb la integració ni amb dificultats de llengua sinó amb 

l’esforç que requereix aquesta etapa 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:26 [Crec que part d’això era perqu..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.2. Alta 

          autoexigència degut a l’esforç de les famílies] 

[1.9.4. 

          Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.5. 

          Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Crec que part d’això era perquè estudiava molt i estava molt 

motivada en aprendre i passar al batxillerat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:34 [no només havíem aprés el catal..]  

(29:29)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [10. LA 

LLENGUA 

          COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

no només havíem aprés el català perfectament (cal dir però que 

no el parlàvem encara), sinó que també havíem acabat el curs amb 

molt bones notes.  

 



P11: E. A..ti.doc - 11:44 [Suposo que va ser l’esforç que..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

 Suposo que va ser l’esforç que jo hi posava 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:19 [vaig intentar dotar d’atractiu..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] 

 

vaig intentar dotar d’atractiu la idea d’esforç i decidir en què 

posar-lo 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:20 [vaig decidir posar el meu esfo..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.5. 

          Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

 vaig decidir posar el meu esforç en arribar a la Universitat, 

costés el que costés.  

-------------------- 

 

Code: 10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català {36-0} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:8 [Sin embargo, el catalán no lo ..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

Sin embargo, el catalán no lo aprendí hasta mucho más tarde 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:10 [también el contacto con el cat..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

también el contacto con el catalán fue mucho más rápido. Los 

primeros días de clase no acababa de entender ese idioma que 

para mí era indescifrable.  

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:11 [A esa lengua le llamaban catal..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

A esa lengua le llamaban catalán. Al principio me costó entrar 

en contacto con ella porque sin querer utilizaba el castellano, 

pero a base de insistir mis profesoras en que lo practicara, 

finalmente no hubo problemas en la adaptación a esa lengua antes 

desconocida. 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:22 [Algunas veces esto no fue posi..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

 Algunas veces esto no fue posible por la lengua 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:14 [L'inici va ser molt dur perquè..]  

(13:13)   (Super) 



Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

L'inici va ser molt dur perquè no sabia dir ni una paraula en 

català, només parlava el bereber, 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:21 [Ser l’única marroquina em va a..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

 Ser l’única marroquina em va ajudar a aprendre amb més rapidesa 

el català perquè per comunicar-me amb els meus companys només ho 

podia fer en aquesta llengua. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:12 [Tot i que no sabéssim parlar n..]  

(141:141)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

Tot i que no sabéssim parlar ni el català ni el castellà, no ens 

va costar entendre’ns amb els nostres companys, ni amb els 

professors, ja que anotaven les paraules que veien que repetíem 

molt i desprès la meva mare els hi explicava. Però no obstant 

això, vam aprendre a parlar molt bé i ràpidament el català i el 

castellà i sentir-nos-hi molt agust. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:14 [fins que el meu germà va haver..]  

(146:146)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

fins que el meu germà va haver de repetir, a causa de començar a 

tenir problemes amb les llengües, les quals barrejava.  

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:8 [Poc a poc, amb les fitxes que ..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

 Poc a poc, amb les fitxes que em donaven, amb l’esforç de tots 

els professor i les meves immenses ganes d’aprendre vaig acabar 

aprenent els dos idiomes oficials a Catalunya.  

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:1 [alguns obstacles com la llengu..]  (3:3)   

(Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

alguns obstacles com la llengua (el fet d’entendre i expressar 

en una llengua diferent a la materna suposa un gran esforç 

constant) 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:1 [tampoc de la llengua catalana ..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 



 

tampoc de la llengua catalana i castellana.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:5 [Però em va costar una mica els..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [10. LA LLENGUA COM 

ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

Però em va costar una mica els primers anys aprendre les 

llengües del país i d’escriure i llegir.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:6 [En general els meus companys t..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

En general els meus companys tenien un nivell mes avançat que el 

meu, ja que mentre ells estudiaven matemàtiques, angles, 

ciències socials i naturals, etc., jo havia d’aprendre a parlar 

la llengua, i a escriure i llegir 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:7 [En arribar a Barcelona vaig an..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

En arribar a Barcelona vaig anar durant les darreres setmanes de 

curs a una escola, per començar l’aprenentatge del català, ja 

que la família de la meva mare i ella parlen castellà.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:10 [Imagino que l’estiu em va serv..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

Imagino que l’estiu em va servir per iniciar l’ intercanvi 

d’accents i alhora anar incorporant vocabulari. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:13 [La mestra va explicar a la res..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

La mestra va explicar a la resta de companys que no sabia català 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:14 [no totes les assignatures eren..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

no totes les assignatures eren en català, fet que va facilitar 

l’aprenentatge 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:5 [Per tal d’aprendre el català c..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

Per tal d’aprendre el català cada dimecres i divendres del 

primer semestre anàvem a l’altre institut de Torredembarra 

 



P11: E. A..ti.doc - 11:8 [jo tenia la impressió que apre..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] [5.4.4. Els agrupaments heterogenis] 

 

jo tenia la impressió que aprenia molt més quan estava amb els 

companys a classe, ja que havia de seguir les classes la qual 

cosa m’obligava a concentrar-me més i intentar entendre el 

català. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:10 [Des del primer dia em va parla..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

 Des del primer dia em va parlar en català 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:11 [el millor per a que jo aprengu..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

el millor per a que jo aprengués català més ràpid era seguir 

l’assignatura com el meus companys 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:15 [Com que a l’assignatura de cat..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

Com que a l’assignatura de català ho anava entenent tot molt, i 

en tot cas el professor m’ajudava, a la classe específica del 

català recordo que ens avorríem bastant 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:16 [a les classes específiques de ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

a les classes específiques de català el nivell era bastant baix, 

fèiem coses que realment em feien sentir que no avançava, 

bàsicament de vocabulari. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:18 [Compaginar les assignatures cu..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.3. Les 

classes 

          de reforç] 

 

Compaginar les assignatures curriculars amb les classes 

específiques de català no era gens fàcil, doncs quan havia 

d’anar tot el dimecres i divendres a l’altre institut a aprendre 

català perdia hores de classes lectives 

 



P11: E. A..ti.doc - 11:19 [jo veia que no calien les clas..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.3. Les 

classes 

          de reforç] 

 

jo veia que no calien les classes específiques de català, 

tanmateix, la psicopedagoga de l’ institut emfatitzava que era 

el millor per nosaltres dues, i que almenys havíem d’anar durant 

el primer trimestre. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:21 [el català el vaig aprendre ràp..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

el català el vaig aprendre ràpid no tant gràcies a les classes 

de català específiques on ens treien de l’aula per ajuntar-nos 

amb altes alumnes immigrants castellanoparlant 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:22 [gràcies al professor de català..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.2.2. Les 

          característiques del bon professor] [5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

gràcies al professor de català que confiava que el millor era 

anar seguint el contingut curricular i activitats extra que em 

donava 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:23 [al començament no coneixíem ga..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.1.4. 

Superar el 

          desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 

al començament no coneixíem gaire gent a l¡institut i no teníem 

amics, ens entreteníem fent feina de l ’institut i llegint en 

català 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:34 [no només havíem aprés el catal..]  

(29:29)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [10. LA 

LLENGUA 

          COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

no només havíem aprés el català perfectament (cal dir però que 

no el parlàvem encara), sinó que també havíem acabat el curs amb 

molt bones notes.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:43 [Durant els tres anys que vaig ..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 



 

Durant els tres anys que vaig estar a l’institut vaig 

desenvolupar moltes competències, sobretot de comunicació en 

llengua catalana 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:57 [Conèixer la llengua va ser un ..]  

(55:55)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [1.6. Competències 

socials i 

          cíviques (ser sociable)] [10. LA LLENGUA COM ELEMENT 

          CLAU: el català] 

 

Conèixer la llengua va ser un dels elements fonamentals, doncs 

crec que a mesura que em vaig començar a relacionar amb els meus 

amics en català, ells mateixos ho valoraven molt i jo em sentia 

més a gust, ja que no era “la de fora” 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:4 [L’objectiu era que durant un c..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

L’objectiu era que durant un curs tots i totes aprenguéssim el 

català, no havia continguts 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:6 [per edat em tocava fer segon E..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [9. ALTRES 

ELEMENTS 

          OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL] 

 

per edat em tocava fer segon ESO però com que no sabia català em 

van baixar un curs.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:10 [Va ser allà on vaig aprendre e..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

[10. LA 

          LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

Va ser allà on vaig aprendre el català parlant amb companys i 

companyes catalans 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:17 [si no hagués entrat al TAE les..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

si no hagués entrat al TAE les coses haguessin estat més fàcils, 

ja que el català el vaig aprendre dins de l’aula ordinària 

perquè un idioma no són quatre verbs sinó la interacció amb els 

companys, els grups d’amics 

 



P13: A. P..ti.doc - 13:1 [Quan vaig arribar a Barcelona,..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] 

 

Quan vaig arribar a Barcelona, TV3 havia creat feia uns pocs 

mesos el Club Super 3. Recordo que arribava cada dia per la 

tarda i mirava vàries sèries. D’aquesta manera vaig començar a 

aprendre el català.  

-------------------- 

 

Code: 2. ELEMENTS I ACCIONS PERSONALS QUE PODEN INFLUIR EN 

L’ÈXIT {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 2.1. El gènere com element dificultant {0-2} 

-------------------- 

 

Code: 2.1.1. Pressió per gènere {10-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:1 [El hecho de que fuera la única..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] 

 

El hecho de que fuera la única chica y además la mayor hizo que 

tuviera que esforzarme mucho para conseguir lo que quería 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:10 [jo al Marroc tenia molt clar q..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] 

 

jo al Marroc tenia molt clar que com a molt arribaria a sisè 

perquè el poble només hi ha primària, i després ja em quedaria a 

casa fins que vingués algun pretendent a demanar-me la mà; i 

sinó era així amb quedaria per sempre amb els pares (segons la 

seva concepció, la dona és propietat dels pares i quan es casa, 

del seu marit) 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:18 [No entenia el que veia perquè ..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] 

 

No entenia el que veia perquè el meu poble sempre havia vist 

homes, no sabia que les dones també podien ser mestres. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:42 [La seva decisió va sorprendre ..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [4.1.3. La religió familiar] 

 

La seva decisió va sorprendre algunes persones, sobretot de la 

meva cultura, que no trobaven bé que una noia de més de setze 

anys seguís estudiant 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:6 [Mis padres siempre nos animaro..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [3.1.1. Expectatives de la 

família.] 



 

Mis padres siempre nos animaron a estudiar pero considero que 

para ser una niña, debí de tener un gran sentido de la 

responsabilidad. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:12 [En una de las reuniones de pad..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [4.1.3. La religió familiar] 

 

En una de las reuniones de padres de la escuela, mi padre, 

orgulloso de lo que le contaba la maestra, le comunicó que su 

hija sería secretaría. La maestra, sorprendida le corrigió: “- 

Perdone pero su hija tendrá una secretaría”. En mi familia nadie 

había llegado a la universidad por lo que alcanzar el éxito era 

llegar a ser secretaria. Ese día quizá algo cambió. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:16 [mis padres a que viajase sola ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [4.1.3. La religió familiar] 

 

 mis padres a que viajase sola con otros niños (en masculino) 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:30 [Sabia que sense uns estudis su..]  

(172:172)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [2.2.5. Expectatives de 

futur: anar a 

          la universitat] [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com 

a 

          oportunitat] 

 

Sabia que sense uns estudis superiors tot em seria més difícil 

en un futur, i per a què enganyar-nos, pensava que per a una 

dona marroquina encara més. No tenia elecció, havia i volia 

seguir estudiant tant sí com no.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:1 [Khiem es el mayor y además un ..]  (4:4)   

(Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] 

 

Khiem es el mayor y además un chico, con lo cual se libraba 

siempre de determinadas tareas consideradas “para chicas”, y 

además le permitían hacer cosas que a nosotras no sólo por el 

hecho de ser niñas (como quedarse a dormir en casa de sus amigos 

o jugar en la calle) 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:14 [cosa que no m’haguessin permès..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] 

 

cosa que no m’haguessin permès per la meva condició de dona 

-------------------- 

 

Code: 2.2. Sentiments relacionats amb l’èxit {0-10} 

-------------------- 

 

Code: 2.2.1. Fet de sentir-se arrelat {1-1} 



 

P 8: K.S..ti.doc - 8:9 [una major grau de consciència ..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [2.2.1. Fet de sentir-se arrelat] 

 

una major grau de consciència de la cultura materna 

-------------------- 

 

Code: 2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat oberta, etc.) {11-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:31 [Me veía con la capacidad sufic..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] 

 

Me veía con la capacidad suficiente para conseguirlo, así que me 

esforcé mucho 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:11 [Estudiar m'ha permès tenir una..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] 

 

Estudiar m'ha permès tenir una altre visió, per exemple, que la 

dona també pot estudiar, treballar, tenir el carnet de conduir, 

independitzar-se...  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:29 [el principal estímul que em va..]  

(172:172)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] [2.2.5. Expectatives de futur: anar a 

la 

          universitat] 

 

el principal estímul que em va influenciar a anar a la 

Universitat, venia de mi mateixa. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:35 [Por suerte, yo siempre he creí..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] 

 

Por suerte, yo siempre he creído en mi misma, es decir, sabía 

que tenía la capacidad para estudiar 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:39 [no venía con ninguna distinció..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 



          oberta, etc.)] 

 

no venía con ninguna distinción en la mente en cuanto a irme con 

unos u otros.  

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:2 [Després d’un anys ja no veia e..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] 

 

Després d’un anys ja no veia estranys veure les dones amb el 

cabell descobert, dones amb texans i fins i tot vaig acostumar-

me a veure-les amb pantalons curts! 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:4 [Ja estava ben acostumada i pre..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] 

 

Ja estava ben acostumada i preparada per veure de tot. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:20 [jo sempre he aparegut com una ..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] 

 

jo sempre he aparegut com una noia bastant educada i prudent. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:38 [ho donàvem per assumit que arr..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] [2.2.5. Expectatives de futur: anar a 

la 

          universitat] 

 

ho donàvem per assumit que arribaríem. 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:11 [on començà el meu empeny per d..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

 on començà el meu empeny per demostrat a tothom que jo puc fer-

ho, que puc no suspendre mai res, i fins i tot puc acabar el 

Batxillerat amb beca per tenir la segona millor mitja de la meva 

promoció.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:18 [A mi l’exclusió i els discurso..]  

(9:9)   (Super) 



Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

A mi l’exclusió i els discursos estereotipats em feien entrar 

ganes de trencar amb ells 

-------------------- 

 

Code: 2.2.3. Auto percepció de no ser diferent {8-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:6 [pero yo nunca hice caso porque..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.3. Auto percepció 

de 

          no ser diferent] 

 

pero yo nunca hice caso porque pensaba que no comprendían mi 

situación 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:59 [Jo realment em sento orgullosa..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.3. Auto percepció 

de 

          no ser diferent] [2.4.5. Els objectius d’arribar a la 

          universitat] [7.4. Suport de l’entorn del país 

d’origen: 

          necessitat de demostració] 

 

Jo realment em sento orgullosa d'haver arribat a la universitat 

perquè m'he demostrat a mi mateixa, a la meva família, a la 

població de la meva cultura i a la població catalana que una 

dona immigrant magrebina també pot estudiar i arribar a la 

universitat.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:1 [Principalmente fue debido a qu..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

Principalmente fue debido a que en ningún momento de mi vida, ni 

en el ámbito personal, formativo o posteriormente laboral, me 

consideré o me consideraron diferente.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:4 [En ese ambiente, nunca me sent..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

En ese ambiente, nunca me sentí diferente.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:17 [Todo lo llevé con mucha normal..]  

(26:26)   (Super) 



Codes:  [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

Todo lo llevé con mucha normalidad, por lo que nunca busqué ni 

encontré apenas diferencias.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:25 [jo no em sentia diferent per s..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

 jo no em sentia diferent per ser immigrant. 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:14 [els meus pares que tenien molt..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] [3.1.1. 

Expectatives 

          de la família.] 

 

els meus pares que tenien molt clar que estaven aquí perquè 

nosaltres féssim una carrera universitària; i també en la meva 

forta decisió de combatre aquests prejudicis, 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:18 [A mi l’exclusió i els discurso..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] 

 

A mi l’exclusió i els discursos estereotipats em feien entrar 

ganes de trencar amb ells 

-------------------- 

 

Code: 2.2.4. Ser el primer universitari de la família {5-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:40 [Al entrar en la universidad co..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [2.2.4. Ser el primer universitari de la família] 

 

Al entrar en la universidad conseguí algo que todavía nadie 

había conseguido en mi familia. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:11 [por lo que soy la primera en l..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [2.2.4. Ser el primer universitari de la família] 

 

por lo que soy la primera en la familia estudiando en la 

universidad 

 

P 6: T.ti.doc - 6:14 [Mis padres estaban muy ilusion..]  (10:10)   

(Super) 

Codes:  [2.2.4. Ser el primer universitari de la família] [7.4. 

Suport de 

          l’entorn del país d’origen: necessitat de demostració] 

 



Mis padres estaban muy ilusionados con mi posible entrada en la 

universidad porque iba a ser la primera persona, de todos los 

vietnamitas que conocían en Mallorca, que iba a cursar estudios 

universitarios. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:23 [erò el batxillerat i la univer..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [2.2.4. Ser el primer universitari de la família] 

 

erò el batxillerat i la universitat estaven en els meus plans 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:48 [una de les primeres de la meva..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [2.2.4. Ser el primer universitari de la família] 

 

 una de les primeres de la meva família que tindria aquella 

oportunitat 

-------------------- 

 

Code: 2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat {14-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:32 [Sabía que con una muy buena no..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Sabía que con una muy buena nota podía conseguir mi objetivo: 

llegar a la universidad. Siempre fue uno de mis sueños, desde 

que era muy pequeña. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:26 [Al hablarles de la universidad..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Al hablarles de la universidad se reían de mis fantasías. 

Acceder a la universidad era algo muy difícil de conseguir 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:29 [el principal estímul que em va..]  

(172:172)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] [2.2.5. Expectatives de futur: anar a 

la 

          universitat] 

 

el principal estímul que em va influenciar a anar a la 

Universitat, venia de mi mateixa. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:30 [Sabia que sense uns estudis su..]  

(172:172)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [2.2.5. Expectatives de 

futur: anar a 

          la universitat] [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com 

a 

          oportunitat] 

 



Sabia que sense uns estudis superiors tot em seria més difícil 

en un futur, i per a què enganyar-nos, pensava que per a una 

dona marroquina encara més. No tenia elecció, havia i volia 

seguir estudiant tant sí com no.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:14 [también recuerdo una conversac..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

también recuerdo una conversación con una amiga española, en la 

que ella me decía que algún día la gustaría ir a la universidad 

y yo la contesté que a mí también me gustaría. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:45 [Desde que empecé a tener conoc..]  

(46:46)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Desde que empecé a tener conocimiento sobre qué es y cómo 

funciona la universidad (segundo o tercero de la E.S.O.), 

siempre pensé que seguiría estudiando bachillerato y luego la 

universidad 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:16 [Al acabar els estudis de CFGM ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Al acabar els estudis de CFGM vaig pensar que podia seguir 

estudiant, però el que volia era poder arribar a la universitat.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:21 [ja durant la secundària tenia ..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

ja durant la secundària tenia clar que volia anar a la 

universitat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:26 [Crec que part d’això era perqu..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [1.9.2. Alta 

          autoexigència degut a l’esforç de les famílies] 

[1.9.4. 

          Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.5. 

          Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

Crec que part d’això era perquè estudiava molt i estava molt 

motivada en aprendre i passar al batxillerat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:36 [el fet decisiu que els va impu..]  

(31:31)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

[3.1.1. 

          Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 



 

el fet decisiu que els va impulsar a prendre la decisió de 

marxar i abandonar tot el que teníem a Uruguai era això mateix: 

si ens quedàvem a Uruguai no hi havia garantia de què nosaltres 

algun dia poguéssim arribar a la Universitat, fet que des de 

petites ens havien inculcat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:38 [ho donàvem per assumit que arr..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [2.2.2. Autopercepció positiva (capacitat de decisió, 

mentalitat 

          oberta, etc.)] [2.2.5. Expectatives de futur: anar a 

la 

          universitat] 

 

ho donàvem per assumit que arribaríem. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:42 [Per a mi el fet d’aprovar el b..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

 Per a mi el fet d’aprovar el batxillerat era poder accedir a la 

universitat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:47 [sabíem que ens hi jugàvem molt..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

[2.3.3. Les 

          percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

sabíem que ens hi jugàvem molt: anar o no a la universitat 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:20 [vaig decidir posar el meu esfo..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.5. 

          Expectatives de futur: anar a la universitat] 

 

 vaig decidir posar el meu esforç en arribar a la Universitat, 

costés el que costés.  

-------------------- 

 

Code: 2.2.6. Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats” {3-

1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:21 [Por entonces yo seguía relacio..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [2.2.6. Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats”] 

 

Por entonces yo seguía relacionándome con mis amigas de la 

infancia, pero con el tiempo me fui distanciando de ellas. 

Teníamos intereses y prioridades diferentes.  Me di cuenta de 

que estaba cambiando y madurando. Al hablarles de la universidad 

se reían de mis fantasías.  

 



P 7: K. A..ti.doc - 7:15 [A part, mai he volgut fer-me a..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [2.2.6. Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats”] 

 

A part, mai he volgut fer-me amb amistats perilloses, és a dir, 

amb persones conflictives que quasi sempre buscaven baralles, 

demostrar que són forts i que són ben grans 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:29 [si ens haguessin posat al grup..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [2.2.6. Capacitat d’allunyar-se de les “males amistats”] 

 

si ens haguessin posat al grup C o D no ens hagués anat tant bé 

perquè els professors consideraven els alumnes d’ambdós grups 

com a perduts 

-------------------- 

 

Code: 2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat {11-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:27 [Aún así, nunca entendí que alg..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Aún así, nunca entendí que algunos tuvieran poco interés por 

aprender. Me parecía que el colegio les ofrecía una muy buena 

oportunidad para desarrollarse y no comprendía porque dejaban 

pasar esa oportunidad.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:4 [tenia molta voluntat pels estu..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

tenia molta voluntat pels estudis 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:12 [Jo trobo que en la societat en..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Jo trobo que en la societat en la que vivim és imprescindible 

l'educació i sobretot per les dones immigrades dels països 

subdesenvolupats perquè som poc valorades. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:38 [Quan vaig acabar l' institut t..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [2.2.7. 

Ganes 

          d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Quan vaig acabar l' institut tenia molt clar que volia seguir 

estudiant 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:60 [Remarco la importància de l'ed..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 



Remarco la importància de l'educació, sobretot per les dones en 

el meu cas musulmanes, ja que estem molt reprimides i ens permet 

tenir una visió crítica de la realitat i assolir més llibertat i 

prendre les pròpies decisions.  

 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:30 [Sabia que sense uns estudis su..]  

(172:172)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [2.2.5. Expectatives de 

futur: anar a 

          la universitat] [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com 

a 

          oportunitat] 

 

Sabia que sense uns estudis superiors tot em seria més difícil 

en un futur, i per a què enganyar-nos, pensava que per a una 

dona marroquina encara més. No tenia elecció, havia i volia 

seguir estudiant tant sí com no.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:31 [siempre quería más, ¡aun habie..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

 siempre quería más, ¡aun habiendo tocado el timbre!  

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:5 [Vaig tenir la sort de que vaig..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Vaig tenir la sort  de que vaig arribar amb tan sols nou anyets, 

amb unes ganes immenses d’aprendre 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:13 [Les meves ganes d’estudiar i d..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Les meves ganes d’estudiar i de formar-me 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:18 [Si afirmés que les ganes de fo..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

Si afirmés que les ganes de formar-me 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:24 [No he estat mai una excel·lent..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [2.2.7. Ganes d’aprendre: educació com a oportunitat] 

 

No he estat mai una excel·lent estudiant però tenia facilitat i 

ganes d’aprendre.  

-------------------- 

 

Code: 2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit escolar {8-1} 

 



P 1: O. O..ti.doc - 1:17 [Supongo que ayudó mucho que fu..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.2.8. 

          “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 

Supongo que ayudó mucho que fuera buena estudiante porque, 

probablemente, si no lo hubiera sido, la cosa hubiera sido muy 

distinta.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:35 [Però a mesura que aquests comp..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais 

i 

          les persones, desorientació] 

 

Però a mesura que aquests companys veien que m'esforçava i fins 

i tot treia millors notes que molts d'ells, van acabar 

respectant-me tots. És molt gratificant quan et sents acceptada 

per la resta. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:44 [Però això amb el pas del temps..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 

Però això amb el pas del temps s'ha anat superant i algunes 

d'aquestes persones ara em tenen un gran respecte i valoren molt 

el fet que hagi arribat a la universitat, i per alguns sóc un 

exemple a seguir. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:41 [Yo por suerte no he tenido gra..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 

Yo por suerte no he tenido grandes problemas siendo marroquí: 

era una chica tranquila, estudiante 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:6 [unes ganes immenses d’aprendre..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 

unes ganes immenses d’aprendre, de tornar al Marroc algun dia y 

poder burlar-me dels meus amics en castellà y català, de 

ensenyar-li algunes paraules al meu avi, un enamorat de la 

llengua castellana.  

 



P 8: K.S..ti.doc - 8:14 [la motivació personal]  (24:24)   

(Super) 

Codes:  [1.9.1. Autoexigència intrínseca] [2.2.8. “Guanyar-se el 

          respecte” dels altres a través de l’èxit escolar] 

 

 la motivació personal 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:28 [jo sentia que hi havia assigna..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 

 jo sentia que hi havia assignatures on podia ajudar els meus 

companys, la qual cosa contribuïa  a què em pogués relacionar 

amb ells.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:58 [no hagués tingut èxit escolar ..]  

(55:55)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 

          escolar] 

 

no hagués tingut èxit escolar segurament ara no estaria inclosa 

a la societat, doncs no hauria pogut superar barreres socials i 

estereotips que malauradament els immigrants han de superar. 

-------------------- 

 

Code: 2.2.9. Valoració de la pròpia cultura {1-1} 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:12 [Al principio, cuando éramos pe..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] [2.2.9. 

Valoració de la 

          pròpia cultura] [3.2.5. Manteniment de la identitat 

          cultural: aprendre sense desaprendre] 

 

Al principio, cuando éramos pequeños, mis padres siempre nos 

hablaban en árabe, pero nosotros respondíamos en castellano, 

hasta que mi madre, mientras estábamos un verano en Marruecos, 

se dio cuenta de que, a pesar de que entendíamos el árabe, no 

sabíamos responder con él (lo que producía un impedimento cuando 

íbamos de vacaciones a Marruecos). Entonces, al volver a España 

nos empezó a obligar a todos a responder en árabe (los dos 

mayores no tenían problema, puesto que pudieron aprender igual 

de bien árabe que castellano, no como nosotros los pequeños). 

-------------------- 

 

Code: 2.3. Les diferència de percepcions segons els nivells 

d’educació {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar 

d’infants {4-1} 

 



P 1: O. O..ti.doc - 1:4 [ir al jardín de infancia. Un l..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar 

d’infants] 

 

ir al jardín de infancia. Un lugar que, aunque pequeño, me hizo 

pasar unos muy buenos momentos. En él hice amigos de mi edad 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:4 [el resto de preescolar fue más..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar 

d’infants] 

 

 el resto de preescolar fue más bien placentero. Aún recuerdo 

los juegos y las canciones de nuestra profesora, la caja de 

aprender los números y otra de las letras, nuestras grandes 

obras de arte con “Plastidecor” y, sobre todo, las largas 

siestas de las tardes. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:5 [pero en el momento en que mi m..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar 

d’infants] 

 

pero en el momento en que mi madre me dijo adiós porque 

pretendía dejarme sola con la profesora, me puse a llorar y 

llorar y no había quien me hiciera parar. La profesora me 

agarraba del brazo, para que no saliera corriendo detrás de mi 

madre, y allí me quedé. Es muy gracioso ese recuerdo y a la vez 

muy representativo.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:2 [Para mí el primer día de coleg..]  (5:5)   

(Super) 

Codes:  [2.3.1. Les percepcions de l’escolaritat a la llar 

d’infants] 

 

Para mí el primer día de colegio fue traumático, me sentía sola 

y no conocía a nadie, me pasé el día llorando hasta que vinieron 

a recogerme.   

-------------------- 

 

Code: 2.3.2. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Primària: {0-3} 

-------------------- 

 

Code: 2.3.2.1. Records d’inclusió infantil {6-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:16 [siempre me hicieron sentir com..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.1. Records d’inclusió infantil] 

 

 siempre me hicieron sentir como una más de la clase 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:30 [Ser l’única marroquina em va a..]  

(16:16)   (Super) 



Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [2.3.2.1. Records 

d’inclusió 

          infantil] [3.2.3. Ser els primers immigrants del 

poble/ 

          ciutat/ barri (i no anar a un context on ja hi ha 

molta 

          població immigrant)] 

 

Ser l’única marroquina em va ajudar a aprendre amb més rapidesa 

el català perquè per comunicar-me amb els meus companys només ho 

podia fer en aquesta llengua. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:3 [Tenía muchos amigos, y aunque ..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

[2.3.2.1. 

          Records d’inclusió infantil] 

 

Tenía muchos amigos, y aunque pertenecía a uno de los grupos que 

se formaron en clase, me entendía con todos mis compañeros.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:10 [Tot era nou per a mi i el meu ..]  

(141:141)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.1. Records d’inclusió infantil] [5.1.4. Superar 

el 

          desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 

Tot era nou per a mi i el meu germà, però tot i així ens van 

rebre molt bé.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:21 [La verdad es que la etapa en e..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.1. Records d’inclusió infantil] 

 

La verdad es que la etapa en el colegio fue muy cálida y 

cercana. 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:2 [Els meus primers anys a l’esco..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.1. Records d’inclusió infantil] 

 

 Els meus primers anys a l’escola de Catalunya a l’EGB, em va 

anar molt bé 

-------------------- 

 

Code: 2.3.2.2. Records d’exclusió infantil {1-1} 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:8 [No tinc gaires records agradab..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.2. Records d’exclusió infantil] [5.1.4. Superar 

el 

          desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 



No tinc gaires records agradables de la primera escola. Sempre 

he estat bastant tímida i el fet que fos nova 

-------------------- 

 

Code: 2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: inseguretat envers el futur {10-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:28 [Tras muchas dudas,]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

Tras muchas dudas, 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:22 [Acceder a la universidad era a..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

Acceder a la universidad era algo muy difícil de conseguir 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:32 [Al inici del batxillerat vaig ..]  

(174:174)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

Al inici del batxillerat vaig sentir-me bastant desmotivada ja 

que la dificultat i el nivell que exigien era cada vegada més 

alt. A més, la majoria dels companys amb els quals havia anat 

fins ara havien deixat d’estudiar per aquest motiu o es varen 

canviar de centre, ja que el meu centre era molt exigent. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:16 [No tenía claro que iba a pasar..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

No tenía claro que iba a pasar con mi vida o hasta donde 

llegarían mis estudios, sólo sabía que estaba y que seguiría 

estudiando.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:9 [porque no tenía aún claro qué ..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

porque no tenía aún claro qué quería estudiar. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:11 [Sin embargo, yo continuaba sin..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 



          inseguretat envers el futur] 

 

Sin embargo, yo continuaba sin saber cuál era mi vocación. 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:7 [Era un nen de dotze anys amb u..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

Era un nen de dotze anys amb un nivell d’estudis mes baix que 

els seus companys i amb problemes per seguir el ritme de classe, 

i la veritat es que estava pensant en deixar-ho.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:22 [Sempre amb molts dubtes perquè..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

Sempre amb molts dubtes perquè m’agrada contemplar totes les 

opcions i després de l’ ESO no sabia ben bé cap a on aniria 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:47 [sabíem que ens hi jugàvem molt..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

[2.3.3. Les 

          percepcions de l’escolaritat a l’Educació Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

sabíem que ens hi jugàvem molt: anar o no a la universitat 

 

P13: A. P..ti.doc - 13:6 [No sabia ni què volia fer ni q..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [2.3.3. Les percepcions de l’escolaritat a l’Educació 

Secundària: 

          inseguretat envers el futur] 

 

No sabia ni què volia fer ni què volia estudiar.  

-------------------- 

 

Code: 2.4. L’experiència universitària {0-6} 

-------------------- 

 

Code: 2.4.1. Les percepcions de l’escolaritat a la Universitat 

{1-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:23 [cceder a la universidad era al..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [2.4.1. Les percepcions de l’escolaritat a la 

Universitat] 

 

cceder a la universidad era algo muy difícil de conseguir, 

restringido a ciertas personas a las que ellas no conocían, pero 

que sin duda pertenecían a familias con un gran capital 

económico. 



-------------------- 

 

Code: 2.4.2. La desconeixença de l’entorn universitari. {3-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:13 [No es que en mi familia nadie ..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [2.4.2. La desconeixença de l’entorn universitari.] 

 

No es que en mi familia nadie hubiese llegado a la universidad, 

sino que en nuestro entorno, en nuestro barrio en el que amigos 

y compañeros eran todos autóctonos, nadie tenía familiares que 

hubiesen ido a la universidad. Nadie hablaba de la universidad.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:28 [Me resultó difícil encajar con..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [2.4.2. La desconeixença de l’entorn universitari.] 

 

Me resultó difícil encajar con mis nuevos compañeros. Poco a 

poco me convertí en una persona muy tímida e introvertida. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:15 [Lo curioso era que la palabra ..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [2.4.2. La desconeixença de l’entorn universitari.] 

 

Lo curioso era que la palabra universidad se me hacía muy, muy 

grande, no sabía nada acerca de ella, sólo que debía de ser muy 

cara y seguramente habría que estudiar mucho.  

-------------------- 

 

Code: 2.4.3. La diferència entre accedir-hi i mantenir-se: 

dificultats per no abandonar. {2-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:27 [No fue difícil acceder a la Un..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [2.4.3. La diferència entre accedir-hi i mantenir-se: 

dificultats 

          per no abandonar.] 

 

No fue difícil acceder a la Universidad pero si permanecer en 

ella.   

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:32 [Finalmente me di cuenta de que..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [2.4.3. La diferència entre accedir-hi i mantenir-se: 

dificultats 

          per no abandonar.] 

 

Finalmente me di cuenta de que no valía la pena alargar algo que 

no me hacía feliz. Fue muy duro decidirme a dejar la carrera 

pero en cuanto explique la situación en casa todos me apoyaron.  

-------------------- 

 

Code: 2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un 

treball. {5-1} 

 



P 3: M. K..ti.doc - 3:29 [Ese mismo año empecé a trabaja..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un 

treball.] 

 

Ese mismo año empecé a trabajar para pagar los gastos que 

generaban mis estudios. Cada vez pasaba más tiempo en el trabajo 

y menos en la universidad. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:33 [con esfuerzo pude compaginar l..]  

(27:27)   (Super) 

Codes:  [1.9.4. Cultura de l’esforç i responsabilitat] [2.4.4. 

Haver de 

          compaginar-la, per necessitat, amb un treball.] 

 

 con esfuerzo pude compaginar los estudios con el trabajo. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:17 [el verano de mi tercer año de ..]  (11:11)   

(Super) 

Codes:  [2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un 

treball.] 

 

el verano de mi tercer año de carrera, encontré un trabajo a 

tiempo parcial muy bien pagado. Mi padre se opuso, como siempre, 

pero le convencí diciéndole que sólo trabajaría durante el 

verano.  Sin embargo, acabé trabajando durante dos años allí 

hasta que finalicé la carrera de psicología. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:22 [Así que trabajaba por las maña..]  (13:13)   

(Super) 

Codes:  [2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un 

treball.] 

 

Así que trabajaba por las mañanas y asistía a clase por las 

tardes.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:35 [amb divuit anys ja vaig començ..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [2.4.4. Haver de compaginar-la, per necessitat, amb un 

treball.] 

 

amb divuit anys ja vaig començar a treballar per les tardes però 

de manera que no es solapés amb els estudis.  

-------------------- 

 

Code: 2.4.5. Els objectius d’arribar a la universitat {5-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:34 [desde mejorar el futuro de mi ..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [2.4.5. Els objectius d’arribar a la universitat] 

 

desde mejorar el futuro de mi familia, hasta poder tener la 

posibilidad de trabajar de lo que más me gustara gracias al 

título universitario. 

 



P 2: L. H..ti.doc - 2:59 [Jo realment em sento orgullosa..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.3. Auto percepció 

de 

          no ser diferent] [2.4.5. Els objectius d’arribar a la 

          universitat] [7.4. Suport de l’entorn del país 

d’origen: 

          necessitat de demostració] 

 

Jo realment em sento orgullosa d'haver arribat a la universitat 

perquè m'he demostrat a mi mateixa, a la meva família, a la 

població de la meva cultura i a la població catalana que una 

dona immigrant magrebina també pot estudiar i arribar a la 

universitat.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:31 [el principal estímul que em va..]  

(172:172)   (Super) 

Codes:  [2.4.5. Els objectius d’arribar a la universitat] 

 

el principal estímul que em va influenciar a anar a la 

Universitat, venia de mi mateixa. Sabia que sense uns estudis 

superiors tot em seria més difícil en un futur, i per a què 

enganyar-nos, pensava que per a una dona marroquina encara més. 

No tenia elecció, havia i volia seguir estudiant tant sí com no.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:23 [Arribar a la universitat va se..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [1.7. Sentit de la iniciativa i autonomia.] [2.4.5. Els 

objectius 

          d’arribar a la universitat] 

 

Arribar a la universitat va ser un repte personal, però també 

social de demostrar a aquelles persones que no van poder o voler 

confiar en les meves capacitats, que no hi ha fronteres per 

tornar a començar. 

 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:21 [La universitat dóna més opcion..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [2.4.5. Els objectius d’arribar a la universitat] 

 

La universitat dóna més opcions, més llibertat i més 

estabilitat.   

-------------------- 

 

Code: 3. ELS ELEMENTS AFAVORIDORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL {0-2} 

-------------------- 

 

Code: 3.1. Elements afavoridors relatius a la família {0-8} 

-------------------- 

 

Code: 3.1.1. Expectatives de la família. {15-1} 

 



P 1: O. O..ti.doc - 1:12 [Mis padres me apuntaron a este..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

Mis padres me apuntaron a este colegio porque pensaban que me 

podrían proporcionar un buen nivel educativo, pero siempre tuve 

yo la última palabra. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:41 [I va ser quan el meu pare va a..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] 

 

I va ser quan el meu pare va adonar-se que la seva filla havia 

de seguir estudiant. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:46 [Quan vaig acabar el batxillera..]  

(27:27)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] 

 

Quan vaig acabar el batxillerat i vaig fer les Proves d'Accés a 

la universitat, els meus pares ja tenien una altra visió. No van 

posar cap mena de resistència perquè continues estudiant, el 

contrari, em donaven suport. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:57 [el suport de la meva família e..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] 

 

el suport de la meva família encara que en un primer moment van 

ser el meu obstacle perquè no em deixaven seguir estudiant. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:6 [Mis padres siempre nos animaro..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [3.1.1. Expectatives de la 

família.] 

 

Mis padres siempre nos animaron a estudiar pero considero que 

para ser una niña, debí de tener un gran sentido de la 

responsabilidad. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:9 [Ambos siempre han querido que ..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

Ambos siempre han querido que estudiáramos, y sobre todo más 

ahora. Siempre han dicho que ellos no tuvieron la oportunidad de 

estudiar pero que querían que sus hijos sí que la tuvieran, y 

últimamente le dan mucha más importancia.  



 

P 5: S. H..ti.doc - 5:36 [no solo se me ha animado a est..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] 

 

no solo se me ha animado a estudiar sino que ponen gran énfasis 

en ello. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:46 [Todos me apoyaban, no hubo nad..]  

(46:46)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [5.2.1. Les altes 

          expectatives del professorat] 

 

Todos me apoyaban, no hubo nadie que me dijera que no estudiara 

en la universidad o básicamente que dejara de estudiar.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:18 [Creo que, a pesar de sus recel..]  (12:12)   

(Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] 

 

Creo que, a pesar de sus recelos, sabían que era una persona muy 

responsable. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:4 [Des de ben petita el meu pare ..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] 

 

Des de ben petita el meu pare esperava que fos metgessa, com 

ell, si més no que estudiés i em formés i que aspirés al màxim 

des d’una visió ben competitiva que no he compartit mai. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:35 [Els meus pares sempre ens havi..]  

(31:31)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

Els meus pares sempre ens havien dit que nosaltres havíem 

d’estudiar, que no havíem de fer com ells que no havien estudiat 

i que per això no havíem pogut triar entre no marxar quan les 

l’activitat econòmica no havia anat bé a Uruguai 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:36 [el fet decisiu que els va impu..]  

(31:31)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

[3.1.1. 

          Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

el fet decisiu que els va impulsar a prendre la decisió de 

marxar i abandonar tot el que teníem a Uruguai era això mateix: 



si ens quedàvem a Uruguai no hi havia garantia de què nosaltres 

algun dia poguéssim arribar a la Universitat, fet que des de 

petites ens havien inculcat 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:2 [Així va començar el seu desig ..]  

(3:3)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

 Així va començar el seu desig de que nosaltres anéssim a la 

Universitat aquí, a Catalunya. La meva carrera universitària no 

s’entén sense aquesta introducció.   

 

P12: A. V..ti.doc - 12:14 [els meus pares que tenien molt..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [2.2.3. Auto percepció de no ser diferent] [3.1.1. 

Expectatives 

          de la família.] 

 

els meus pares que tenien molt clar que estaven aquí perquè 

nosaltres féssim una carrera universitària; i també en la meva 

forta decisió de combatre aquests prejudicis, 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:22 [és realment gratificant saber ..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.1. Expectatives de la família.] [5.2.1. Les altes 

          expectatives del professorat] 

 

és realment gratificant saber que l’empeny dels meus pares i el 

d’alguns professors i professores està sent recompensat amb els 

meus resultats acadèmics.  

-------------------- 

 

Code: 3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

animar els estudis, insistir en que siguin responsables... {11-

1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:13 [En mi caso, mis padres estuvie..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 

En mi caso, mis padres estuvieron muy pendientes de que 

hiciéramos los deberes que se nos mandaban y en resolver siempre 

las dudas que se nos presentaran 

 



P 1: O. O..ti.doc - 1:14 [acudían siempre a las reunione..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 

 acudían siempre a las reuniones de padres además de las 

entrevistas personales que se realizaban cada año 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:27 [la meva mare. Sempre s’ha inte..]  

(169:169)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] [3.1.5. Una figura familiar cabdal: 

la 

          mare] 

 

la meva mare. Sempre s’ha interessat per conèixer els meus 

professors, assistir a totes les reunions i dur un bon seguiment 

dels meus estudis.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:19 [En el colegio, ella siempre ve..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 

En el colegio, ella siempre venía a las reuniones de padres, a 

interesarse por nuestro aprendizaje 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:53 [al final, mis padres en todo m..]  

(48:48)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 

al final, mis padres en todo momento me apoyaron para que fuera 

y me dijeron que ellos se las apañarían para ayudarme hasta que 

recibiera la beca. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:56 [En mi caso, he podido llegar a..]  

(54:54)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 



 En mi caso, he podido llegar a estudiar principalmente a mi 

familia, que son la base a partir de la cual comienzo a formar 

toda mi vida 

 

P 6: T.ti.doc - 6:4 [Mis padres nos ayudaban con la..]  (6:6)   

(Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 

Mis padres nos ayudaban con las matemáticas, pero no con el 

resto de asignaturas, sobre todo porque les costaba bastante 

entender el castellano.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:23 [En mi opinión, el hecho de que..]  (14:14)   

(Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] [3.1.3. Valoració positiva que atorga 

          la família a l’ importància de l’educació. Creença en 

el 

          valor de l’educació com a mecanisme de promoció 

social] 

 

En mi opinión, el hecho de que mis padres valoraran tanto el 

éxito académico, que nos reforzaran verbalmente cuando sacábamos 

buenas notas y que fueran muy estrictos con nuestros horarios y 

nuestro tiempo libre son factores clave para que nosotros 

siguiéramos estudiando 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:15 [el meu entorn familiar; més co..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] [3.1.5. Una figura familiar cabdal: 

la 

          mare] 

 

el meu entorn familiar; més concretament el suport (econòmic, 

afectiu, etc.) de la meva mare. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:55 [Respecte la relació de la meva..]  

(53:53)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 



Respecte la relació de la meva família amb els professors, 

aquesta era bona, doncs els meus pares estaven sempre al corrent 

de com anaven els estudis. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:56 [sempre buscaven recursos per a..]  

(53:53)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] 

 

sempre buscaven recursos per a què ens anés bé, per exemple 

classes de repàs en el cas de la meva germana 

-------------------- 

 

Code: 3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància de l’educació. Creença en el valor de l’educació com 

a mecanisme de promoció social {16-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:12 [Mis padres me apuntaron a este..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

Mis padres me apuntaron a este colegio porque pensaban que me 

podrían proporcionar un buen nivel educativo, pero siempre tuve 

yo la última palabra. 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:35 [Esta decisión siempre fue ente..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

Esta decisión siempre fue entendida por mi familia, que desde el 

primer momento me apoyó.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:28 [ja que el fet de veure a la me..]  

(169:169)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

          importància de l’educació. Creença en el valor de 

          l’educació com a mecanisme de promoció social] 

 

 ja que el fet de veure a la meva mare tan interessada perquè 

estudi i no faltés mai a l’escola, ha ajudat a que m’esforces 

per tal de n defraudar-la. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:9 [Ambos siempre han querido que ..]  

(22:22)   (Super) 



Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

Ambos siempre han querido que estudiáramos, y sobre todo más 

ahora. Siempre han dicho que ellos no tuvieron la oportunidad de 

estudiar pero que querían que sus hijos sí que la tuvieran, y 

últimamente le dan mucha más importancia.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:23 [En mi opinión, el hecho de que..]  (14:14)   

(Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] [3.1.3. Valoració positiva que atorga 

          la família a l’ importància de l’educació. Creença en 

el 

          valor de l’educació com a mecanisme de promoció 

social] 

 

En mi opinión, el hecho de que mis padres valoraran tanto el 

éxito académico, que nos reforzaran verbalmente cuando sacábamos 

buenas notas y que fueran muy estrictos con nuestros horarios y 

nuestro tiempo libre son factores clave para que nosotros 

siguiéramos estudiando 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:11 [Els ànims que els meus pares e..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

Els ànims que els meus pares em donen al llarg de la meva 

formació, que a dia d’avui segueix, han sigut també clau pel meu 

èxit. 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:22 [el recolzaments incondicional ..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

el recolzaments incondicional dels pares  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:20 [valorava el que havia fet fins..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 



valorava el que havia fet fins ara: treballar de valent i cuidar 

de la seva família per tenir un futur millor.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:1 [Estudiar a la meva família es ..]  

(3:3)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

Estudiar a la meva família es presenta d’una banda com a fet 

quotidià i de l’altre com a estri per poder millorar a la vida. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:5 [Però també m’explicava que si ..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

Però també  m’explicava que si estudiava viatjaria i se 

m’obririen portes. D’alguna manera em deia: si no tens prou 

recursos econòmics però ets una persona que s’hi esforça, se’t 

poden brindar oportunitats. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:24 [Els meus pares insistien en qu..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

Els meus pares insistien en que si veiem la televisió que ho 

féssim en català i valoraven positivament que n’ aprenguéssim.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:35 [Els meus pares sempre ens havi..]  

(31:31)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

Els meus pares sempre ens havien dit que nosaltres havíem 

d’estudiar, que no havíem de fer com ells que no havien estudiat 

i que per això no havíem pogut triar entre no marxar quan les 

l’activitat econòmica no havia anat bé a Uruguai 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:36 [el fet decisiu que els va impu..]  

(31:31)   (Super) 

Codes:  [2.2.5. Expectatives de futur: anar a la universitat] 

[3.1.1. 

          Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 



          promoció social] 

 

el fet decisiu que els va impulsar a prendre la decisió de 

marxar i abandonar tot el que teníem a Uruguai era això mateix: 

si ens quedàvem a Uruguai no hi havia garantia de què nosaltres 

algun dia poguéssim arribar a la Universitat, fet que des de 

petites ens havien inculcat 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:37 [rec que la il·lusió i les gane..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

          importància de l’educació. Creença en el valor de 

          l’educació com a mecanisme de promoció social] 

 

rec que la il·lusió i les ganes que hi posaven els meus pares en 

què a l’institut ens anés bé ens ajudava i ens motivava a 

estudiar 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:1 [Però el més important que va t..]  

(3:3)   (Super) 

Codes:  [3.1.3. Valoració positiva que atorga la família a l’ 

importància 

          de l’educació. Creença en el valor de l’educació com a 

          mecanisme de promoció social] 

 

Però el més important que va tenir va ser la brillant visió de 

les oportunitats educatives que aquest país oferia als seus 

fills  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:2 [Així va començar el seu desig ..]  

(3:3)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [3.1.3. Valoració 

positiva 

          que atorga la família a l’ importància de l’educació. 

          Creença en el valor de l’educació com a mecanisme de 

          promoció social] 

 

 Així va començar el seu desig de que nosaltres anéssim a la 

Universitat aquí, a Catalunya. La meva carrera universitària no 

s’entén sense aquesta introducció.   

-------------------- 

 

Code: 3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de l’estimulació dels estudis {6-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:41 [Mis padres sólo habían cursado..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de 

          l’estimulació dels estudis] 

 

Mis padres sólo habían cursado la educación básica en sus 

respectivos países 

 



P 5: S. H..ti.doc - 5:10 [Mis padres no tienen estudios,..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de 

          l’estimulació dels estudis] 

 

Mis padres no tienen estudios, pero sí saben leer y escribir (mi 

padre en árabe, mientras que mi madre en árabe y en español) 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:12 [l fet de que cap d’ells hagués..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de 

          l’estimulació dels estudis] 

 

l fet de que cap d’ells hagués estudiat ha fet que sempre 

m’animessin a estudiar, a  construir el meu futur 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:2 [El meu pare ha viscut els seu ..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de 

          l’estimulació dels estudis] 

 

El meu pare ha viscut els seu èxits acadèmics com a vitals per 

la seva vida. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:3 [Els meus avis van decidir tras..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de 

          l’estimulació dels estudis] 

 

 Els meus avis van decidir traslladar-se a la ciutat per a que 

els seus fills tinguessin més oportunitats; i així tan el meu 

pare com els seus germans van poder estudiar, anar a la 

universitat, treballar i anar establint-se. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:29 [El meu ambient familiar es rep..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [3.1.4. Els estudis previs dels pares com a element 

afavoridor de 

          l’estimulació dels estudis] 

 

El meu ambient familiar es reparteix entre persones que han 

estudiat carrera com el pare i alguns tiets, a qui recordo 

estudiant, 

-------------------- 

 

Code: 3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare {7-1} 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:24 [sempre recolzada per la meva m..]  

(165:165)   (Super) 

Codes:  [3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare] 

 



sempre recolzada per la meva mare. El fet de que la meva mare ja 

hagués passat la seva infància aquí i de que tingui una 

mentalitat molt més oberta que el meu pare, m’ha ajudat a 

desenvolupar aquesta competència i avançar sempre, tant 

acadèmicament com personalment.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:27 [la meva mare. Sempre s’ha inte..]  

(169:169)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] [3.1.5. Una figura familiar cabdal: 

la 

          mare] 

 

la meva mare. Sempre s’ha interessat per conèixer els meus 

professors, assistir a totes les reunions i dur un bon seguiment 

dels meus estudis.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:34 [factors són els que m’han esti..]  

(176:176)   (Super) 

Codes:  [3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare] 

 

factors són els que m’han estimulat i ajudat a ser a la 

Universitat en el dia d’avui, on hi destaco en primer lloc a la 

meva mare 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:18 [Mi madre es una mujer llena de..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare] 

 

 Mi madre es una mujer llena de vitalidad y optimista, siempre 

con palabras agradables en la boca. Me daba mucho gusto, y me lo 

sigue dando, que la gente conozca a mi madre, porque me siento 

muy orgullosa de ella. 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:13 [Considero que la persona que m..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare] 

 

Considero que la persona que més m’ha influït en la decisió 

d’accedir als estudis superiors ha estat la meva mare; de fet 

des de petita sempre ho deia. D’una manera directa m’ha transmès 

molt aquesta idea. 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:15 [el meu entorn familiar; més co..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [3.1.2. Accions de la família per a donar suport de 

l’educació 

          dels fills/es: fer els deures, assistir a reunions, 

          animar els estudis, insistir en que siguin 

          responsables...] [3.1.5. Una figura familiar cabdal: 

la 

          mare] 

 



el meu entorn familiar; més concretament el suport (econòmic, 

afectiu, etc.) de la meva mare. 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:18 [La meva mare es va posar molt ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [3.1.5. Una figura familiar cabdal: la mare] 

 

La meva mare es va posar molt contenta i em va animar a seguir 

-------------------- 

 

Code: 3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans {9-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:10 [Mis hermanos también ejerciero..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

Mis hermanos también ejercieron una gran influencia sobre mi. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:11 [Mi tercera hermana, un año may..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

Mi tercera hermana, un año mayor que yo, es quizá la hermana que 

más influyó en mí (podría decir que académicamente, fue la 

persona que más influyo en mí). Fue desde bien pequeña una 

estudiante modelo. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:24 [Mi hermana Radia inició sus es..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

Mi hermana Radia inició sus estudios de Odontología en la 

Universidad de Barcelona, lo que me motivó para querer estudiar 

alguna carrera relacionada con la salud. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:15 [-“M’ho vaig prendre molt malam..]  

(147:147)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] [5.1.4. 

Superar 

          el desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 

-“M’ho vaig prendre molt malament. El fet d’haver de canviar de 

companys, i sobretot, de separar-me de la meva germana, amb la 

qual sempre hi estava, va ser un gran xoc per a mi.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:17 [Jo vaig acabar acostumant-me a..]  

(150:150)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

Jo vaig acabar acostumant-me a no estar a la mateixa classe del 

meu germà.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:6 [(aún recuerdo la situación en ..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 



 

(aún recuerdo la situación en la que le preguntaba a mi hermano 

mayor que cómo era posible que una persona se supiera todos esos 

números de memoria, mientras me ayudaba a aprender la tabla del 

2). Mi hermano mayor, el mayor de todos, ha sido y fue uno de 

los factores más importantes en mi aprendizaje 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:8 [En mi memoria están las colecc..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

En mi memoria están las colecciones de libros que me compraba 

cuando podía, su interés en responderme todas y cada una de las 

preguntas que le hacía sobre el universo, la tierra, los 

problemas matemáticos, etc. Para mí, él fue quien me impulsó 

desde el principio a seguir cuestionándome todo y a no perder 

las ganas de aprender. Puede que fuera porque él no había tenido 

la oportunidad de estudiar y quisiera que yo sí que la tuviera 

(o más bien que no la dejara pasar). Es algo que recuerdo con 

nostalgia y que siempre agradeceré. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:21 [empecé a salir con la que es m..]  (11:11)   

(Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

empecé a salir con la que es mi actual pareja 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:20 [ens ajudàvem molt]  (19:19)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] 

 

ens ajudàvem molt 

-------------------- 

 

Code: 3.1.7. Una figura “familiar” cabdal: la parella {1-1} 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:59 [mi pareja, que siempre está al..]  

(54:54)   (Super) 

Codes:  [3.1.7. Una figura “familiar” cabdal: la parella] 

 

mi pareja, que siempre está allí para animarme en los momentos 

de bajón y para disfrutar de los triunfos personales 

-------------------- 

 

Code: 3.2. Elements afavoridors relatius al procés d’immigració 

{0-6} 

-------------------- 

 

Code: 3.2.1. Expectatives abans de la immigració {2-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:13 [Era el desig de tots els nois ..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [3.2.1. Expectatives abans de la immigració] 

 

Era el desig de tots els nois i noies del meu poble: anar a 

algun país d'Europa, tenir de tot i ser feliç; aquest era el 

pensament que jo també tenia. No pensava en com seria l'educació 



en aquest país ni com serien les persones, sinó que tindria més 

coses: roba, joguines, molt menjar, etc. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:1 [Mi madre pasó casi un año con ..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [3.2.1. Expectatives abans de la immigració] 

 

 Mi madre pasó casi un año con nosotros en Marruecos y entonces 

regresó a España con la idea clara de reagrupar a toda su 

familia en este país, donde en ese momento parecía haber muchas 

más oportunidades.  

-------------------- 

 

Code: 3.2.2. Conseqüències i efectes positius de tenir família 

extensa en el país de destinació {1-1} 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:3 [Teníamos los familiares de mi ..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [3.2.2. Conseqüències i efectes positius de tenir 

família extensa 

          en el país de destinació] 

 

Teníamos los familiares de mi madre que venían a visitarnos los 

fines de semana: de ellos tengo los recuerdos de tantas cenas y 

risas y niños. Toda la familia de mi madre vivía en Madrid 

-------------------- 

 

Code: 3.2.3. Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ barri 

(i no anar a un context on ja hi ha molta població immigrant) 

{3-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:30 [Ser l’única marroquina em va a..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [2.3.2.1. Records 

d’inclusió 

          infantil] [3.2.3. Ser els primers immigrants del 

poble/ 

          ciutat/ barri (i no anar a un context on ja hi ha 

molta 

          població immigrant)] 

 

Ser l’única marroquina em va ajudar a aprendre amb més rapidesa 

el català perquè per comunicar-me amb els meus companys només ho 

podia fer en aquesta llengua. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:58 [També he tingut el suport de l..]  

(34:34)   (Super) 

Codes:  [3.2.3. Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ 

barri (i no 

          anar a un context on ja hi ha molta població 

immigrant)] 

          [7.1. Ajuda del context del poble, de les persones 

          autòctones del barri o municipi.] 

 



També he tingut el suport de la població d'Alcover, ja que som 

una de les primeres famílies emigrades que va arribar el poble i 

m'han vist créixer i esforçar-me.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:2 [Crecí con mis dos hermanos y m..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [3.2.3. Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ 

barri (i no 

          anar a un context on ja hi ha molta població 

immigrant)] 

 

Crecí con mis dos hermanos y mis padres en un pequeño pueblo de 

Toledo. Todos nos conocíamos en el pueblo y apenas había 

marroquíes (tan solo había otras dos familias más).  

-------------------- 

 

Code: 3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure a 

altres cultures com un enriquiment {4-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:2 [El pertenecer a dos mundos te ..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure 

a altres 

          cultures com un enriquiment] 

 

 El pertenecer a dos mundos te convierte en alguien muy 

plástico, te enseña a adaptarte a situaciones muy diferentes 

rápidamente, a cambiar de registro y en ocasiones de opinión 

según la cultura en la que te encuentres en ese momento. A 

tolerar o incluso, a aprobar actitudes que tu otro yo rechazaría 

efusivamente.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:18 [la nostre cultura i acadèmicam..]  

(150:150)   (Super) 

Codes:  [3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure 

a altres 

          cultures com un enriquiment] [3.2.5. Manteniment de la 

          identitat cultural: aprendre sense desaprendre] 

 

la nostre cultura i acadèmicament, sabent-ho combinar 

perfectament. Considerem que hem adquirit quelcom més bo de cada 

lloc. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:13 [Ahora usamos ambos idiomas por..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure 

a altres 

          cultures com un enriquiment] 

 

 Ahora usamos ambos idiomas por igual en casa (castellano entre 

los hermanos y árabe con los padres), aunque yo hace poco 

comencé a sentir una gran inclinación a hablar el árabe en más 

situaciones (¡ahora es cuando uno se da cuenta de lo bueno que 

es hablar otros idiomas!) 

 



P10: N. G..ti.doc - 10:6 [sobre els aspectes socialitzad..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure 

a altres 

          cultures com un enriquiment] 

 

 sobre els aspectes socialitzadors, culturals, familiars que són 

tan important en la primera infància i com hauran influït en el 

meu desenvolupament. 

-------------------- 

 

Code: 3.2.5. Manteniment de la identitat cultural: aprendre 

sense desaprendre {4-1} 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:18 [la nostre cultura i acadèmicam..]  

(150:150)   (Super) 

Codes:  [3.2.4. Entendre (tot l’àmbit familiar) el fet de viure 

a altres 

          cultures com un enriquiment] [3.2.5. Manteniment de la 

          identitat cultural: aprendre sense desaprendre] 

 

la nostre cultura i acadèmicament, sabent-ho combinar 

perfectament. Considerem que hem adquirit quelcom més bo de cada 

lloc. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:20 [durant la meva immigració he h..]  

(163:163)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] [3.2.5. 

Manteniment de la 

          identitat cultural: aprendre sense desaprendre] 

 

durant la meva immigració he hagut de saber utilitzar 

coneixements i habilitats apreses en un context i aplicar-les en 

un de completament diferent 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:12 [Al principio, cuando éramos pe..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [1.8. Consciència i expressió cultural] [2.2.9. 

Valoració de la 

          pròpia cultura] [3.2.5. Manteniment de la identitat 

          cultural: aprendre sense desaprendre] 

 

Al principio, cuando éramos pequeños, mis padres siempre nos 

hablaban en árabe, pero nosotros respondíamos en castellano, 

hasta que mi madre, mientras estábamos un verano en Marruecos, 

se dio cuenta de que, a pesar de que entendíamos el árabe, no 

sabíamos responder con él (lo que producía un impedimento cuando 

íbamos de vacaciones a Marruecos). Entonces, al volver a España 

nos empezó a obligar a todos a responder en árabe (los dos 

mayores no tenían problema, puesto que pudieron aprender igual 

de bien árabe que castellano, no como nosotros los pequeños). 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:10 [Consciència i l’expressió cult..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [3.2.5. Manteniment de la identitat cultural: aprendre 

sense 



          desaprendre] 

 

Consciència i l’expressió cultural. Coneix una altra cultura 

condueix a una major grau de consciència de la cultura materna i 

de també de “nova” cultura del “nou” context. 

-------------------- 

 

Code: 4. ELS ELEMENTS DIFICULTADORS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL {0-3} 

-------------------- 

 

Code: 4.1. Elements obstaculitzants relatius a la família {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 4.1.1. Les poques expectatives de la família {6-0} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:8 [jo al Marroc tenia molt clar q..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] [4.1.3. 

La religió 

          familiar] 

 

 jo al Marroc tenia molt clar que com a molt arribaria a sisè 

perquè el poble només hi ha primària, i després ja em quedaria a 

casa fins que vingués algun pretendent a demanar-me la mà; i 

sinó era així amb quedaria per sempre amb els pares (segons la 

seva concepció, la dona és propietat dels pares i quan es casa, 

del seu marit) 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:9 [els pares no m'ajudaven: en pr..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] 

 

els pares no m'ajudaven: en primer lloc no valoraven molt 

l'educació 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:26 [els meus pares no sabien ni el..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] 

 

els meus pares no sabien ni el que feia, i mai anaven a les 

reunions. La comunicació amb l'escola gairebé era nul·la, jo 

sempre tenia la mateixa excusa pels mestres: que els meus pares 

no entenien bé l' idioma i tampoc el parlaven, i que per això no 

anaven a les reunions. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:28 [Sabia que els meus pares no va..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] 

 

Sabia que els meus pares no valoraven l'educació.  

 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:31 [Tot i que no tenia el suport d..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] 

 



Tot i que no tenia el suport de la meva família perquè ells no 

donaven importància a l'educació, 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:39 [mentre que els meus pares no h..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] 

 

mentre que els meus pares no ho veien massa clar, i deien que ja 

sabia llegir i escriure i que això era suficient. 

-------------------- 

 

Code: 4.1.2. Els recursos econòmics limitats {11-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:37 [Aún así, alguna vez tuve dudas..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

Aún así, alguna vez tuve dudas de que pudiera suceder ya que mi 

familia no tenía los recursos económicos suficientes. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:15 [Además de las dificultades eco..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

Además de las dificultades económicas 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:7 [pero la situación económica de..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

pero la situación económica de mi familia (que no era muy, muy 

mala, pero tampoco buena), le hizo pensar en dejar los estudios, 

trabajar y más tarde (al cabo de unos años), volver. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:50 [En cuanto a los obstáculos que..]  

(48:48)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

En cuanto a los obstáculos que me encontré yo diría que el único 

fue el económico 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:52 [Mi problema no fue pagarme la ..]  

(48:48)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] [8.1. Beques: 

ajudes 

          econòmiques del sistema] 

 

Mi problema no fue pagarme la matrícula, puesto que la matrícula 

del primer curso la tendría pagada con el título de matrícula de 

honor que obtuve en bachillerato, sino para pagar los gastos que 

la universidad conlleva 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:20 [Tenint en compte que el meu pa..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 



Tenint en compte que el meu pare ha treballat sempre en feines 

de camp juntament amb la seva situació personal d’atur des de fa  

més de quatre anys, hauria sigut ben difícil seguir estudiant 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:2 [el factor econòmic (jo he ting..]  (3:3)   

(Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

el factor econòmic (jo he tingut la sort de tenir ajuda 

econòmica dels meus familiars i poder continuar els meus 

estudis) 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:12 [La meva mare ja ho hagués paga..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

La meva mare ja ho hagués pagat, però havia de tirar endavant 

tota sola la casa, amb els seus fills i per tant, no ens podia 

pagar classes extraescolars o privades. 

 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:19 [ella no em podia ajudar ens el..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

ella no em podia ajudar ens els estudis i tampoc econòmicament 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:33 [Per sort els meus avis sempre ..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

Per sort els meus avis sempre l’han ajudat a nivell econòmic en 

relació a la nostra educació. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:36 [L’economia ajustada ha estat u..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] 

 

L’economia ajustada ha estat una constant en el meu nucli 

familiar i en alguna ocasió a limitat les decisions, per exemple 

marxar d’Erasmus. 

-------------------- 

 

Code: 4.1.3. La religió familiar {10-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:8 [jo al Marroc tenia molt clar q..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [4.1.1. Les poques expectatives de la família] [4.1.3. 

La religió 

          familiar] 

 

 jo al Marroc tenia molt clar que com a molt arribaria a sisè 

perquè el poble només hi ha primària, i després ja em quedaria a 

casa fins que vingués algun pretendent a demanar-me la mà; i 

sinó era així amb quedaria per sempre amb els pares (segons la 



seva concepció, la dona és propietat dels pares i quan es casa, 

del seu marit) 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:42 [La seva decisió va sorprendre ..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [4.1.3. La religió familiar] 

 

La seva decisió va sorprendre algunes persones, sobretot de la 

meva cultura, que no trobaven bé que una noia de més de setze 

anys seguís estudiant 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:12 [En una de las reuniones de pad..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [4.1.3. La religió familiar] 

 

En una de las reuniones de padres de la escuela, mi padre, 

orgulloso de lo que le contaba la maestra, le comunicó que su 

hija sería secretaría. La maestra, sorprendida le corrigió: “- 

Perdone pero su hija tendrá una secretaría”. En mi familia nadie 

había llegado a la universidad por lo que alcanzar el éxito era 

llegar a ser secretaria. Ese día quizá algo cambió. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:16 [mis padres a que viajase sola ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [2.1.1. Pressió per gènere] [4.1.3. La religió familiar] 

 

 mis padres a que viajase sola con otros niños (en masculino) 

 

P 6: T.ti.doc - 6:5 [Tampoco salía a jugar a la cal..]  (6:6)   

(Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] [4.1.4. El paper de 

l’estudiant 

          dintre de l’estructura familiar i les seves 

          responsabilitats.] 

 

 Tampoco salía a jugar a la calle porque mis padres no me 

dejaban, así que casi siempre estaba en casa jugando con mi 

hermana o haciendo los deberes. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:13 [De hecho, ¡con dieciocho años ..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] 

 

De hecho, ¡con dieciocho años todavía debía llegar a casa a las 

ocho de la tarde! 

 

P 6: T.ti.doc - 6:16 [Ese mismo año también quise bu..]  (11:11)   

(Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] 

 

Ese mismo año también quise buscarme un trabajo a tiempo parcial 

para compaginarlo con mis estudios, pero mis padres tampoco 

estaban de acuerdo en eso; creían que en cuanto empezara a ganar 

dinero, iba a querer abandonar los estudios.  

 



P 6: T.ti.doc - 6:20 [En efecto, mi padre se enfadó ..]  (12:12)   

(Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] 

 

En efecto, mi padre se enfadó mucho, no me habló durante una 

semana y tampoco fue a despedirme al aeropuerto.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:24 [Sin embargo, creo que si nos h..]  (14:14)   

(Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] 

 

Sin embargo, creo que si nos hubieran dado un poco más de 

libertad, ello no habría repercutido negativamente sobre 

nuestros estudios. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:28 [El meu pare a vegades és força..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] 

 

El meu pare a vegades és força autoritari, protector i un pèl 

masclista 

-------------------- 

 

Code: 4.1.4. El paper de l’estudiant dintre de l’estructura 

familiar i les seves responsabilitats. {2-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:6 [en primer lloc no valoraven mo..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [4.1.4. El paper de l’estudiant dintre de l’estructura 

familiar i 

          les seves responsabilitats.] 

 

en primer lloc no valoraven molt l'educació 

 

P 6: T.ti.doc - 6:5 [Tampoco salía a jugar a la cal..]  (6:6)   

(Super) 

Codes:  [4.1.3. La religió familiar] [4.1.4. El paper de 

l’estudiant 

          dintre de l’estructura familiar i les seves 

          responsabilitats.] 

 

 Tampoco salía a jugar a la calle porque mis padres no me 

dejaban, así que casi siempre estaba en casa jugando con mi 

hermana o haciendo los deberes. 

-------------------- 

 

Code: 4.2. Elements obstaculitzants relatius al procés 

d’immigració {0-3} 

-------------------- 

 

Code: 4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits {5-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:2 [En el poble només hi ha un cen..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits] 

 



En el poble només hi ha un centre d'Educació Primària i una 

mesquita. L'escola es començava als sis anys, mentre que la 

mesquita es podia començar a una edat més propera com els tres 

anys, ja que la religió se li concedeix molt importància. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:16 [anava vestida diferent que els..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits] 

 

anava vestida diferent que els meus companys. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:8 [“Estava molt motivat per conèi..]  

(122:122)   (Super) 

Codes:  [4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits] 

 

“Estava molt motivat per conèixer coses noves i estudiar, però 

vulguis o no va ser-me difícil. De passar a compartir l’entrepà 

amb els meus amics (ja que no mengen porc), anar a dinar a casa 

d’ells o resar junts, vaig passar a un gran distanciament amb 

els nois de la meva edat, tot i que fes amics”. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:21 [He après també, a resoldre els..]  

(163:163)   (Super) 

Codes:  [4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits] 

 

He après també, a resoldre els problemes que han anat apareixent 

al llarg del meu camí, sobretot el xoc cultural que he trobat, 

tot i la meva ràpida integració.  

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:3 [Després d’un anys ja no veia e..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [4.2.1. Primer xoc cultural: diferències d’hàbits] 

 

Després d’un anys ja no veia estranys veure les dones amb el 

cabell descobert, dones amb texans i fins i tot vaig acostumar-

me a veure-les amb pantalons curts! I ja no os dic com em van 

sorprendre quan també les veia en bikini a la platja. Veia com 

les parelles anaven ben arrimades, i donant-se petons sense cap 

pudor.  Després d’un  any, res em resultava estrany.  

-------------------- 

 

Code: 4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de discriminació {12-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:5 [siempre había alguien que me d..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

siempre había alguien que me discriminaba por mi color de piel 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:34 [També cal dir que a l’ institu..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 



          discriminació] 

 

També cal dir que a l’ institut vaig viure moments d'angoixa 

perquè em sentia rebutjada per alguns dels meus companys que 

deixaven anar comentaris com: “- Mora de mierda”, “- Vete a tu 

país”, “- Fas pudor”, entre d'altres.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:5 [Eran tan aislados los comentar..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

Eran tan aislados los comentarios discriminatorios que me marcó 

mucho la primera vez que oí a un niño hacerlo. Fue un día de 

carnaval, quizá en quinto curso. Ese día iba disfrazada de 

caníbal (el horrible disfraz del hueso en la cabeza y la cara 

pintada de negro). Un niño menor que yo se acercó solo para 

decirme que porqué me pintaba la cara si yo ya era negra 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:20 [tenía un profesor que siempre ..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

tenía un profesor que siempre confundía mi nombre. Me llamaba 

Hakima. Hakima era una chica que pertenecía a otro grupo y a la 

que no me parecía en nada, ni físicamente ni en el nombre, pero 

el hecho de relacionarnos a ambas con un mismo origen hacía que 

nos confundiese. Quizá físicamente me pareciese más a una Marta 

o en el nombre a una María, pero me confundía con Hakima.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:7 [A partir d’aquí va començar a ..]  

(131:131)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

A partir d’aquí va començar a desmotivar-se acadèmicament, ja 

que molts nens l’insultaven i li feien boicot. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:9 [“Estava fart que mols nens m’i..]  

(133:133)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

“Estava fart que mols nens m’insultessin o fossin racistes amb 

mi. Quan ho explicava els professors em deien que m’ajudarien, 

però a l’hora de la veritat ningú m’ajudava, sinó tot el 

contrari. Va ser molt difícil, i vulguis o no, els meus estudis 

ja no podien ser els que eren”.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:16 [A més a més, els companys amb ..]  

(148:148)   (Super) 



Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

A més a més, els companys amb els quals em va tocar, no em van 

rebre gaire bé, i em boicotejaven bastant” - m’explica el meu 

germà. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:40 [con muchos racistas. Eso creo ..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

con muchos racistas. Eso creo que es importante ahora cuando lo 

pienso, porque a un joven o a una joven en plena adolescencia le 

marcan mucho los demás compañeros (o cualquier cosa que no sea 

la familia) y pueden moldear su vida y su personalidad por ellos 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:18 [Però sí tinc records de sentir..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

Però sí tinc records de sentir-me diferent, de comprensió quan 

veien al meu pare i d’incomprensió quan veien a la meva mare 

preguntant si érem adoptats 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:19 [Sempre justificant el meu colo..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

Sempre justificant el meu color de pell que suscitava curiositat 

o burlesca entre els companys i d’altre gent que mai dirien que 

sóc de fora pel fet de conèixer el català. Per molt que busquem 

la integritat també juguem amb les semblances i les diferències. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:27 [ls meus companys de classe nat..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 

ls meus companys de classe natius no es relacionaven gaire amb 

els companys immigrants 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:30 [ells mateixos decidissin, els ..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [4.2.2. Percepció de les diferències derivades de 

situacions de 

          discriminació] 

 



ells mateixos decidissin, els professors van decidir per ells 

que no cursessin batxillerat. Això ho vam veure quan vam 

començar el batxillerat, 

-------------------- 

 

Code: 4.3. Elements obstaculitzants relatius a la vivenda {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica 

(vivenda compartida, poc espai,...) {2-1} 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:3 [Un cop que vam arribar a Barce..]  

(124:124)   (Super) 

Codes:  [4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica 

(vivenda 

          compartida, poc espai,...)] [4.3.3. Diferència entre 

          entorn urbà o rural] 

 

Un cop que vam arribar a Barcelona, no va agradar-li gens, ja 

que s’havia acostumat a la casa de camp d’Eivissa, i al veure’s 

en una ciutat molt més gran va desanimar-se molt. A més, la casa 

de la meva àvia era molt petita. 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:1 [on no només veia petita la mev..]  

(3:4)   (Super) 

Codes:  [4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica 

(vivenda 

          compartida, poc espai,...)] [4.3.3. Diferència entre 

          entorn urbà o rural] 

 

on no només veia petita la meva nova casa. Estava ben acostumada  

aixecar-me amb el cant del  meu estimat gall, acompanyat del 

cant del ocells, a despertar-me de vegades a  la nit a 

conseqüència del lladruc del quatre gossos que tenia, a  jugar 

al aire lliure al voltant de les terres de conreu que envoltaven 

la meva antiga casa... Estava acostumada a viure pràcticament al 

aire lliure, a veure grans espais, habitacions ben amples, i 

cases ben grans això si, quasi totes de pedra.  Entrar a la meva 

nova llar de seixanta cinc  metres quadrats va ser  com una 

broma de mal gust.  Encara recordo com vaig reaccionar la 

primera vegada que vaig veure la casa. 

- “Això és una casa per ratolins oi?”- vaig comentar-li al meu 

pare 

-------------------- 

 

Code: 4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de 

desplaçar-se. {5-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:43 [havent de desplaçar-se a un al..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de 

desplaçar-se.] 

 

havent de desplaçar-se a un altre poble. 

 



P 2: L. H..ti.doc - 2:47 [L'única cosa que els tenia pre..]  

(27:27)   (Super) 

Codes:  [4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de 

desplaçar-se.] 

 

L'única cosa que els tenia preocupats era que la facultat 

estigués a mitja hora de casa aproximadament. No els hi agrada 

que la noia estigui lluny de casa; sempre la volen tenir 

controlada. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:23 [Como no había instituto en mi ..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de 

desplaçar-se.] 

 

Como no había instituto en mi pueblo, diariamente durante toda 

la E.S.O. y durante el bachillerato cogía un autobús escolar por 

la mañana para ir y otro por la tarde para volver a casa 

 

P 6: T.ti.doc - 6:12 [. Les planteé a mis padres qué..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de 

desplaçar-se.] 

 

. Les planteé a mis padres qué es lo que quería estudiar y les 

pedí permiso para irme a Barcelona, pero ellos consideraron que 

no era conveniente y me contestaron: -“¿Qué va a hacer una chica 

sola en Barcelona?” 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:6 [en aquest cas una ciutat relat..]  (9:9)   

(Super) 

Codes:  [4.3.2. Situació de la vivenda familiar i haver de 

desplaçar-se.] 

 

 en aquest cas una ciutat relativament petita de la comunitat de 

Minas Gerais (Brasil) 

-------------------- 

 

Code: 4.3.3. Diferència entre entorn urbà o rural {3-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:1 [Al Marroc, vivia en un poble r..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [4.3.3. Diferència entre entorn urbà o rural] 

 

Al Marroc, vivia en un poble rural de Nador, on la població es 

dedicava a la ramaderia i a l'agricultura. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:3 [Un cop que vam arribar a Barce..]  

(124:124)   (Super) 

Codes:  [4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica 

(vivenda 

          compartida, poc espai,...)] [4.3.3. Diferència entre 

          entorn urbà o rural] 

 

Un cop que vam arribar a Barcelona, no va agradar-li gens, ja 

que s’havia acostumat a la casa de camp d’Eivissa, i al veure’s 



en una ciutat molt més gran va desanimar-se molt. A més, la casa 

de la meva àvia era molt petita. 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:1 [on no només veia petita la mev..]  

(3:4)   (Super) 

Codes:  [4.3.1. Dificultats derivades de la situació domèstica 

(vivenda 

          compartida, poc espai,...)] [4.3.3. Diferència entre 

          entorn urbà o rural] 

 

on no només veia petita la meva nova casa. Estava ben acostumada  

aixecar-me amb el cant del  meu estimat gall, acompanyat del 

cant del ocells, a despertar-me de vegades a  la nit a 

conseqüència del lladruc del quatre gossos que tenia, a  jugar 

al aire lliure al voltant de les terres de conreu que envoltaven 

la meva antiga casa... Estava acostumada a viure pràcticament al 

aire lliure, a veure grans espais, habitacions ben amples, i 

cases ben grans això si, quasi totes de pedra.  Entrar a la meva 

nova llar de seixanta cinc  metres quadrats va ser  com una 

broma de mal gust.  Encara recordo com vaig reaccionar la 

primera vegada que vaig veure la casa. 

- “Això és una casa per ratolins oi?”- vaig comentar-li al meu 

pare 

-------------------- 

 

Code: 5. L’ESCOLA COM ELEMENT CABDAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 5.1. L’impacte positiu d’un bon procés d’adaptació {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 5.1.1. Importància del coneixement previ d'algunes 

persones {1-0} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:9 [y recorrí la clase en busca de..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [5.1.1. Importància del coneixement previ d'algunes 

persones] 

 

 y recorrí la clase en busca de caras conocidas. No tardé en 

encontrarlas ya que encontré varias personas con las que 

anteriormente había compartido juegos en el jardín de infancia. 

Esto hizo que mi adaptación al nuevo colegio fuera fácil, aun 

habiendo entrado a mitad de curso 

-------------------- 

 

Code: 5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el 

mateix centre {4-1} 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:38 [En cuanto a la cultura en el i..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el 

mateix 

          centre] 

 



En cuanto a la cultura en el instituto, al aumentar 

considerablemente el número de alumnos y las procedencias, 

también aumentó el multiculturalismo. Allí encontré a un grupo 

de chicas marroquíes (el grupo se mantenía en siete u ocho 

chicas más o menos cada año) y otro formado por chicos 

marroquíes (una cosa parecida) 

 

P 6: T.ti.doc - 6:3 [sólo tenía una amiga también d..]  (5:5)   

(Super) 

Codes:  [5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el 

mateix 

          centre] [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

sólo tenía una amiga también de padres vietnamitas, que me 

defendía de otros niños y niñas que querían pegarme.   

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:10 [Des de la meva arribada, els m..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el 

mateix 

          centre] 

 

Des de la meva arribada, els mestres van posar  en marxa un pla  

per nouvinguts. Començaren a portar-me a unes aules on tots érem 

estrangers. Del grup, jo era la més recent  a la seva arribada y 

per tant la que menys sabia. Mentre la mestre explicava jo 

pensava: -“Què deu dir aquesta dona?”. És que no entenia res de 

res. Sort del companys àrabs que em traduíem algunes coses.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:26 [entre ells una noia de Xile.]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el 

mateix 

          centre] 

 

 entre ells una noia de Xile. 

-------------------- 

 

Code: 5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al nou 

centre {6-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:17 [Tenia molta por i el meu desig..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

 

Tenia molta por i el meu desig era torna al meu estimat poble. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:29 [Quan vaig acabar primària em t..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

 

Quan vaig acabar primària em tocava fer l'ESO, i també tenia 

molta por dels alumnes i dels professors que em trobaria; de que 

em rebutgessin pel fet d'ésser del Marroc. 



 

P 3: M. K..ti.doc - 3:18 [En el nuevo instituto no conoc..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

          [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

          persones, desorientació] 

 

En el nuevo instituto no conocía a nadie pero no me costó 

adaptarme ni relacionarme con mis compañeros. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:4 [Més endavant, el meu germà va ..]  

(126:126)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

 

Més endavant,  el meu germà va començar a trobar-se  bastant 

perdut acadèmicament, ja que va fer el quart en tres centres 

diferents. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:6 [el canvi i tots passaven a pri..]  

(129:129)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

          [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

          persones, desorientació] 

 

el canvi i tots passaven a primer d’ESO, en comptes de seguir 

fins a vuitè. Per ell va ser un gran xoc, ja que compartia el 

centre amb nois i noies molt més grans. A més, el sistema era un 

canvi radical. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:11 [En canvi l’entrada al nou curs..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

 

En canvi l’entrada al nou curs va ser força diferent. 

-------------------- 

 

Code: 5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, desorientació {14-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:15 [no coneixia a ningú]  (13:13)   

(Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

no coneixia a ningú 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:35 [Però a mesura que aquests comp..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [2.2.8. “Guanyar-se el respecte” dels altres a través de 

l’èxit 



          escolar] [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais 

i 

          les persones, desorientació] 

 

Però a mesura que aquests companys veien que m'esforçava i fins 

i tot treia millors notes que molts d'ells, van acabar 

respectant-me tots. És molt gratificant quan et sents acceptada 

per la resta. 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:18 [En el nuevo instituto no conoc..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

          [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

          persones, desorientació] 

 

En el nuevo instituto no conocía a nadie pero no me costó 

adaptarme ni relacionarme con mis compañeros. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:1 [al trobar-se amb un altre sist..]  

(120:120)   (Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

al trobar-se amb un altre sistema escolar, diferents companys i 

una altre llengua, va ser-li molt difícil 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:2 [vaig passar a un gran distanci..]  

(122:122)   (Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

vaig passar a un gran distanciament amb els nois de la meva 

edat, tot i que fes amics”. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:6 [el canvi i tots passaven a pri..]  

(129:129)   (Super) 

Codes:  [5.1.3. Superar la por al canvi d’etapa educativa, al 

nou centre] 

          [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

          persones, desorientació] 

 

el canvi i tots passaven a primer d’ESO, en comptes de seguir 

fins a vuitè. Per ell va ser un gran xoc, ja que compartia el 

centre amb nois i noies molt més grans. A més, el sistema era un 

canvi radical. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:10 [Tot era nou per a mi i el meu ..]  

(141:141)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.1. Records d’inclusió infantil] [5.1.4. Superar 

el 

          desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 



Tot era nou per a mi i el meu germà, però tot i així ens van 

rebre molt bé.  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:15 [-“M’ho vaig prendre molt malam..]  

(147:147)   (Super) 

Codes:  [3.1.6. Una figura familiar cabdal: els germans] [5.1.4. 

Superar 

          el desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 

-“M’ho vaig prendre molt malament. El fet d’haver de canviar de 

companys, i sobretot, de separar-me de la meva germana, amb la 

qual sempre hi estava, va ser un gran xoc per a mi.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:8 [No tinc gaires records agradab..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [2.3.2.2. Records d’exclusió infantil] [5.1.4. Superar 

el 

          desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 

No tinc gaires records agradables de la primera escola. Sempre 

he estat bastant tímida i el fet que fos nova 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:9 [Els companys no em feien gaire..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

Els companys no em feien gaire cas, en general em vaig sentir 

força fora de lloc. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:2 [el primer dia de col·legi no v..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

 el primer dia de col·legi no va ser gens agradable, doncs 

arribar a un col·legi nou va se molt més dur del que creiem 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:4 [la por a començar les classes ..]  

(11:11)   (Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

la por a començar les classes en un lloc totalment nou i sense 

conèixer a ningú, teníem un element que jugava una mica a la 

nostra contra: el català. Cap de les dues sabíem català i per 

això patíem moltíssim, doncs pensàvem que seria el major 

obstacle per poder seguir la dinàmica del curs escolar.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:23 [al començament no coneixíem ga..]  

(19:19)   (Super) 



Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.1.4. 

Superar el 

          desconeixement dels espais i les persones, 

          desorientació] 

 

al començament no coneixíem gaire gent a l¡institut i no teníem 

amics, ens entreteníem fent feina de l ’institut i llegint en 

català 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:8 [els companys tampoc entenien q..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [5.1.4. Superar el desconeixement dels espais i les 

persones, 

          desorientació] 

 

els companys tampoc entenien que feia jo venint només a les 

tardes i mirant com al cine 

-------------------- 

 

Code: 5.2. Els subjectes del centre escolar: professorat {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 5.2.1. Les altes expectatives del professorat {15-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:21 [Un tutor le dijo una vez a mi ..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

Un tutor le dijo una vez a mi madre que podía estudiar cualquier 

cosa que quisiera ya que tenía capacidades para hacerlo. 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:36 [los profesores de los distinto..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

[5.2.3.1. El 

          reforç positiu per part del professorat per augmentar 

          els aprenentatges acadèmics] 

 

 los profesores de los distintos centros a los que asistí 

estaban de acuerdo en que debía aprovechar mis aptitudes y 

dedicarme al mundo de la gestión de empresas.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:45 [Els professors estaven molt sa..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

Els professors estaven molt satisfets de tenir una noia 

magrebina, i tots estaven molt segurs que arribaria a la 

universitat (i així ha estat). 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:25 [els professors sempre mostrave..]  

(167:167)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

 els professors sempre mostraven bones expectatives en mi. 

 



P 5: S. H..ti.doc - 5:34 [Ha sido un constante feedback:..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

Ha sido un constante feedback: ellos creían en mí y yo creía en 

ellos.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:46 [Todos me apoyaban, no hubo nad..]  

(46:46)   (Super) 

Codes:  [3.1.1. Expectatives de la família.] [5.2.1. Les altes 

          expectatives del professorat] 

 

Todos me apoyaban, no hubo nadie que me dijera que no estudiara 

en la universidad o básicamente que dejara de estudiar.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:13 [El professor em va preguntar q..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] [5.2.2. 

Les 

          característiques del bon professor] 

 

El professor em va preguntar què volia fer amb la meva vida; si 

volia acabar els estudis o treballar. Li vaig contestar de què 

em servirà estudiar, i que per tant, volia treballar. Em va dir 

que veia en mi un bon noi i que amb una mica més d’esforç podia 

sortir-me’n, que no deixes l’escola i que era molt important 

posar-se a estudiar.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:12 [Aquell primer dia de classe qu..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] [5.2.2. 

Les 

          característiques del bon professor] 

 

Aquell primer dia de classe quan el professor va plantejar el 

que faríem en aquella assignatura, al final de l’hora em va 

venir i em va preguntar si m’animava a intentar seguir el mateix 

ritme de classe, o preferia que ell m’adaptés el currículum. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:45 [l’ajuda de professors de l’ in..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

 l’ajuda de professors de l’ institut que tenien moltes 

expectatives en mi 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:52 [Aquest professor i alguns més ..]  

(43:43)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

Aquest professor i alguns més confiaven en nosaltres i ens 

motivaven molt, ells mateixos ens imaginaven a la universitat.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:59 [Si el professorat augmentés le..]  

(55:55)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 



 

Si el professorat augmentés les seves expectatives de l’alumnat, 

estic convençuda que s’obtindrien molt millors resultats 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:9 [va organitzar una comissió de ..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] [5.2.2. 

Les 

          característiques del bon professor] 

 

va organitzar una comissió de professors i professores que van 

veure que el meu problema era d’expressió i van creure em mi, en 

les meves ganes, en les meves possibilitats i van decidir 

passar-me a tercer. 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:13 [em vaig aferrar molt als profe..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

em vaig aferrar molt als professors i professores que si que 

creien en les meves possibilitats; 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:15 [Han estat claus les altes expe..]  

(8:8)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

 

Han estat claus les altes expectatives de tota la gent que ha 

cregut en mi, entre ells el professorat que ha dipositat la seva 

confiança en mi 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:22 [és realment gratificant saber ..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [1.9.2. Alta autoexigència degut a l’esforç de les 

famílies] 

          [3.1.1. Expectatives de la família.] [5.2.1. Les altes 

          expectatives del professorat] 

 

és realment gratificant saber que l’empeny dels meus pares i el 

d’alguns professors i professores està sent recompensat amb els 

meus resultats acadèmics.  

-------------------- 

 

Code: 5.2.2. Les característiques del bon professor {34-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:15 [otras veces los profesores les..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

otras veces los profesores les llamaban directamente por 

teléfono para explicarles cómo había ido todo. 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:19 [Da la casualidad que en estas ..]  

(16:16)   (Super) 



Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Da la casualidad que en estas asignaturas los profesores que 

tuve eran muy buenos, aunque también muy exigentes.  

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:29 [Los profesores continuaban sie..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Los profesores continuaban siendo de calidad y en algunos casos, 

a veces eran mejores a los que había tenido en mi anterior 

colegio. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:19 [Vaig rebre molta ajuda per par..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Vaig rebre molta ajuda per part dels mestres. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:25 [Sempre feia els deures i els m..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.1. El 

          reforç positiu per part del professorat per augmentar 

          els aprenentatges acadèmics] 

 

Sempre feia els deures i els mestres em felicitaven; se sentien 

orgullosos de mi 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:49 [Però tot i així, també he cone..]  

(28:28)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Però tot i així, també he conegut algun professor que m'ha ofert 

la seva ajuda en tot moment. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:56 [els professors/es que he tingu..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

els professors/es que he tingut a primària, i sobretot, a 

secundària i a batxillerat 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:7 [en clase tuve siempre buenos m..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

en clase tuve siempre buenos maestros que me alentaban a sacar 

partido a mis capacidades y a quedarme sin recreo si necesitaba 

una explicación extra. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:11 [Recordo que els professors fei..]  

(141:141)   (Super) 



Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Recordo que els professors feien tot el possible perquè ens 

adaptéssim el més ràpid. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:22 [Ahora cuando he crecido recuer..]  

(28:28)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Ahora cuando he crecido recuerdo el caso de una profesora 

maravillosa: era la secretaria del colegio, pero también mi 

profesora en muchas asignaturas. Una de ellas era literatura. 

Recuerdo cómo nos leía a Bécquer y su “Monte de las ánimas”: en 

ese momento nunca le di importancia ni sabía quién era “ese”, 

pero ya en la E.S.O. fue cuando me di cuenta de que a una edad 

tan temprana ella intentó hacernos disfrutar con la gran 

literatura 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:26 [me tocó una profesora que me m..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

me tocó una profesora que me maravilló y me enamoró del inglés. 

Ponía pasión en lo que hacía y fue gracias a ella, al volverme a 

tocar en primero de bachillerato, que decidí estudiar Estudios 

Ingleses. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:28 [profesores increíblemente buen..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

profesores increíblemente buenos y que ponían pasión en lo que 

hacían. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:32 [En realidad, los profesores so..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

En realidad, los profesores son un factor muy importante: tienen 

en sus manos estimular nuestro aprendizaje o quitarnos todas las 

ganas, pero también es verdad que los estudiantes somos grandes 

retos cuando estamos en el instituto.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:37 [Otro factor es que yo también ..]  

(37:37)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Otro factor es que yo también me he dejado motivar por esos 

buenos profesores que antes mencioné.  

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:43 [pero tuve profesores tan bueno..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 



pero tuve profesores tan buenos de inglés y literatura (los que 

mencioné antes) que me hicieron plantearme realmente qué quería 

hacer 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:58 [a los profesores, que al final..]  

(54:54)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

a los profesores, que al final, sin darte cuenta y aunque van 

cambiando cada año, te van acompañando durante gran parte de tu 

vida 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:17 [l’esforç dels mestres,]  (14:14)   

(Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

l’esforç dels mestres, 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:11 [he tingut alguns professors i ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.1. El 

          reforç positiu per part del professorat per augmentar 

          els aprenentatges acadèmics] 

 

he tingut alguns professors i professores que m’han ajudat molt 

i incentivat a seguir estudiant. 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:3 [vaig rebre una bona acollida i..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

vaig rebre una bona acollida i suport per part dels 

professors/es 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:10 [Alguns professors intentaven a..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Alguns professors intentaven ajudar-me 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:13 [El professor em va preguntar q..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] [5.2.2. 

Les 

          característiques del bon professor] 

 

El professor em va preguntar què volia fer amb la meva vida; si 

volia acabar els estudis o treballar. Li vaig contestar de què 

em servirà estudiar, i que per tant, volia treballar. Em va dir 

que veia en mi un bon noi i que amb una mica més d’esforç podia 

sortir-me’n, que no deixes l’escola i que era molt important 

posar-se a estudiar.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:14 [Desprès d’estar parlant una bo..]  

(10:10)   (Super) 



Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Desprès d’estar parlant una bona estona, no és que m’hagués 

convençut, però per primera vegada desprès d’anys podia parlar 

amb un professor sense pensar que estava pensant de mi. 

 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:22 [ot això m’ho va facilitar una ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

ot això m’ho va facilitar una professora que vaig tenir a l ’EGB 

i el seu marit (també professor), que mentre cursava el 

batxillerat vaig establir contacte amb ella. Em van ajudar a 

trobar el meu perfil professional i a treure de mi allò que em 

podia fer sentir bé per continuar els meus estudis. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:12 [La mestra va explicar a la res..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

 La mestra va explicar a la resta de companys que no sabia 

català però que entre tots m’ajudarien. I va dedicar part del 

primer dia a presentar-me’ls un per un, recordo alguna mirada i 

preguntes però fetes amb curiositat i amabilitat.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:15 [Així que amb ajut dels mestres..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] [7.5.1. 

Ajuda 

          acadèmica] 

 

Així que amb ajut dels mestres i companys vaig anar aprenent de 

manera natural 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:25 [A la secundària vaig conèixer ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

A la secundària vaig conèixer professors als que encara recordo 

amb especial entusiasme per la seva manera d’explicar i per 

l’ampli coneixement que ens oferien.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:3 [una professora, al notar que a..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

una professora, al notar que ambdues estàvem molt nervioses, ens 

va ensenyar tot l’ institut i ens va donar la benvinguda, i ens 

va dir que qualsevol cosa que necessitéssim podíem parlar amb 

ella o amb qualsevol altre professor. 

 



P11: E. A..ti.doc - 11:9 [En aquesta assignatura vaig te..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

En aquesta assignatura vaig tenir un professor que sempre 

recordaré, doncs segurament que part del meu èxit escolar ha 

estat gràcies a ell 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:12 [Aquell primer dia de classe qu..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] [5.2.2. 

Les 

          característiques del bon professor] 

 

Aquell primer dia de classe quan el professor va plantejar el 

que faríem en aquella assignatura, al final de l’hora em va 

venir i em va preguntar si m’animava a intentar seguir el mateix 

ritme de classe, o preferia que ell m’adaptés el currículum. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:22 [gràcies al professor de català..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.2.2. Les 

          característiques del bon professor] [5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

gràcies al professor de català que confiava que el millor era 

anar seguint el contingut curricular i activitats extra que em 

donava 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:50 [Els professors em van recolzar..]  

(43:43)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

Els professors em van recolzar molt 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:51 [en tot moment ens van ajudar, ..]  

(43:43)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

 en tot moment ens van ajudar, i ens donaven ‘estratègies’ per 

no seguir el fil del que ens explicaven d’altres. 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:9 [va organitzar una comissió de ..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] [5.2.2. 

Les 

          característiques del bon professor] 

 

va organitzar una comissió de professors i professores que van 

veure que el meu problema era d’expressió i van creure em mi, en 

les meves ganes, en les meves possibilitats i van decidir 

passar-me a tercer. 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:16 [una de les tasques més importa..]  

(8:8)   (Super) 



Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

 

una de les tasques més importants del professorat i més 

beneficiosa per tothom és transmetre i fer que tot l’alumnat, 

sense excepció alguna, vegi que pot arribar com més lluny 

possible amb els seus estudis. 

-------------------- 

 

Code: 5.2.3. Accions del professorat: {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 5.2.3.1. El reforç positiu per part del professorat per 

augmentar els aprenentatges acadèmics {5-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:36 [los profesores de los distinto..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [5.2.1. Les altes expectatives del professorat] 

[5.2.3.1. El 

          reforç positiu per part del professorat per augmentar 

          els aprenentatges acadèmics] 

 

 los profesores de los distintos centros a los que asistí 

estaban de acuerdo en que debía aprovechar mis aptitudes y 

dedicarme al mundo de la gestión de empresas.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:22 [reconeixien el meu esforç]  (17:17)   

(Super) 

Codes:  [5.2.3.1. El reforç positiu per part del professorat per 

          augmentar els aprenentatges acadèmics] 

 

reconeixien el meu esforç 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:25 [Sempre feia els deures i els m..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.1. El 

          reforç positiu per part del professorat per augmentar 

          els aprenentatges acadèmics] 

 

Sempre feia els deures i els mestres em felicitaven; se sentien 

orgullosos de mi 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:37 [Un professor sempre em diu: “-..]  

(22:22)   (Super) 

Codes:  [5.2.3.1. El reforç positiu per part del professorat per 

          augmentar els aprenentatges acadèmics] 

 

Un professor sempre em diu: “- Ets com una formigueta que vas 

treballant i esforçant-te i marcant el teu propi camí...”. 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:11 [he tingut alguns professors i ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.1. El 

          reforç positiu per part del professorat per augmentar 

          els aprenentatges acadèmics] 



 

he tingut alguns professors i professores que m’han ajudat molt 

i incentivat a seguir estudiant. 

-------------------- 

 

Code: 5.2.3.2. La intervenció del professorat més enllà de 

l’àmbit acadèmic, incorporant una “preocupació personal” {6-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:15 [otras veces los profesores les..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

otras veces los profesores les llamaban directamente por 

teléfono para explicarles cómo había ido todo. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:53 [un professor que vaig tenir es..]  

(31:31)   (Super) 

Codes:  [5.2.3.2. La intervenció del professorat més enllà de 

l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

un professor que vaig tenir estant a batxillerat que em feia 

repàs de matemàtiques quan ho necessitava de forma gratuïta, i 

també he tingut el seu suport quan he tingut alguna crisi 

d’identitat i he estat a punt de tirar la tovallola.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:7 [en clase tuve siempre buenos m..]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

en clase tuve siempre buenos maestros que me alentaban a sacar 

partido a mis capacidades y a quedarme sin recreo si necesitaba 

una explicación extra. 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:22 [ot això m’ho va facilitar una ..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] 

[5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

ot això m’ho va facilitar una professora que vaig tenir a l ’EGB 

i el seu marit (també professor), que mentre cursava el 

batxillerat vaig establir contacte amb ella. Em van ajudar a 

trobar el meu perfil professional i a treure de mi allò que em 

podia fer sentir bé per continuar els meus estudis. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:13 [ell em donaria feina extra per..]  

(15:15)   (Super) 



Codes:  [5.2.3.2. La intervenció del professorat més enllà de 

l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

ell em donaria feina extra per què anés fent a casa meva i 

practicant altres qüestions, sobretot de gramàtica 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:22 [gràcies al professor de català..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.2.2. Les 

          característiques del bon professor] [5.2.3.2. La 

          intervenció del professorat més enllà de l’àmbit 

          acadèmic, incorporant una “preocupació personal”] 

 

gràcies al professor de català que confiava que el millor era 

anar seguint el contingut curricular i activitats extra que em 

donava 

-------------------- 

 

Code: 5.2.3.3. L’interès per conèixer la cultura del nouvingut 

{1-1} 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:20 [y los profesores siempre la ha..]  

(26:26)   (Super) 

Codes:  [5.2.3.3. L’interès per conèixer la cultura del 

nouvingut] 

 

y los profesores siempre la han ayudado y preguntado cosas sobre 

nuestra cultura 

-------------------- 

 

Code: 5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip directiu 

{5-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:32 [sabia que a l’ institut si que..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip 

directiu] 

 

sabia que a l’ institut si que ho tenia. Per mi l' institut és 

com si fos part de la meva família, i ho serà sempre pel suport 

que m'han donat.  

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:40 [l'equip directiu del meu insti..]  

(24:24)   (Super) 

Codes:  [5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip 

directiu] 

 

l'equip directiu del meu institut se'n van encarregar de 

convèncer-los, van parlar amb el meu pare que mai havia anat a 

cap reunió i li van parlar sobre les bones notes que treia i el 

meu bon comportament. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:44 [hablé con jefatura de estudios..]  

(41:41)   (Super) 



Codes:  [5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip 

directiu] 

 

hablé con jefatura de estudios y les plantee mi problema: para 

acceder a una carrera de letras necesitaría mejor la rama de 

humanidades. Ellos me ayudaron en todo momento 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:4 [el director de l’escola Sant V..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip 

directiu] 

 

el director de l’escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:30 [on em vaig trobar amb un equip..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [5.3. Els subjectes del centre escolar: l’equip 

directiu] 

 

on em vaig trobar amb un  equip humà on tenien en compte als 

alumnes més enllà de les seves capacitats intel·lectuals. 

-------------------- 

 

Code: 5.4. Solucions organitzatives de l’escola {0-5} 

-------------------- 

 

Code: 5.4.1. L’aula d’ acollida {15-1} 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:9 [Des de la meva arribada, els m..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

Des de la meva arribada, els mestres van posar  en marxa un pla  

per nouvinguts. Començaren a portar-me a unes aules on tots érem 

estrangers. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:6 [Al nostre institut hi havia l’..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

Al nostre institut hi havia l’aula d’ acollida per alumnes 

immigrants que no sabien català, 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:7 [Recordo que a classe els compa..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

Recordo que a classe els companys parlaven “dels que van a 

l’aula d’ acollida” i se’n referien a aquella classe com 

“aquells que estan allà”, diferents als que es quedaven a classe 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:8 [jo tenia la impressió que apre..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] [5.4.4. Els agrupaments heterogenis] 



 

jo tenia la impressió que aprenia molt més quan estava amb els 

companys a classe, ja que havia de seguir les classes la qual 

cosa m’obligava a concentrar-me més i intentar entendre el 

català. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:14 [Jo anava a classes específique..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

Jo anava a classes específiques per alumnes immigrants els 

dimecres i divendres 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:15 [Com que a l’assignatura de cat..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

Com que a l’assignatura de català ho anava entenent tot molt, i 

en tot cas el professor m’ajudava, a la classe específica del 

català recordo que ens avorríem bastant 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:16 [a les classes específiques de ..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

a les classes específiques de català el nivell era bastant baix, 

fèiem coses que realment em feien sentir que no avançava, 

bàsicament de vocabulari. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:17 [el professor de la classe de c..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

el professor de la classe de català per immigrants ens va dir a 

la meva germana i a mi que no calia que continuéssim anant allà 

al segon trimestre 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:21 [el català el vaig aprendre ràp..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

el català el vaig aprendre ràpid no tant gràcies a les classes 

de català específiques on ens treien de l’aula per ajuntar-nos 

amb altes alumnes immigrants castellanoparlant 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:61 [acabar amb tots aquells obstac..]  

(55:55)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 



acabar amb tots aquells obstacles com per exemple, les aules 

d’acollides 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:3 [i automàticament ens toca anar..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

i automàticament ens toca anar al TAE (Taller d’Adaptació 

Escolar). El pas pel TAE juntament amb altres experiències al 

institut comencen a posar traves al somni universitari. El TAE 

era un aula que reunia a tots els immigrants entre dotze i 

disset anys de parla no castellana que havien arribat aquell 

curs a la ciutat de Reus; uns vint-i-cinc de sis o set països 

diferents 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:4 [L’objectiu era que durant un c..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

L’objectiu era que durant un curs tots i totes aprenguéssim el 

català, no havia continguts 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:5 [un discurs excloent, de molt b..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] [9. ALTRES ELEMENTS 

OBSTACULITZANTS 

          DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL] 

 

un discurs excloent, de molt baixes expectatives (si suspenem no 

passa res, ja suspenen els d’aquí; si repetim no passa res, 

també ho fan els d’aquí; si aprovem la ESO hem d’estar contents, 

es difícil també pels d’aquí.) juntament amb una absència total 

del discurs universitari van fer que d’aquella classe només jo i 

el meu germà arribéssim a la Universitat.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:7 [Si tocava exàmens a la tarda j..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] 

 

Si tocava exàmens a la tarda jo els feia però suspenia sempre i 

no era per no saber els continguts, sinó perquè el TAE no 

acabava de donar els seus fruits per poder-los expressar.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:17 [si no hagués entrat al TAE les..]  

(9:9)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] 

 

si no hagués entrat al TAE les coses haguessin estat més fàcils, 

ja que el català el vaig aprendre dins de l’aula ordinària 

perquè un idioma no són quatre verbs sinó la interacció amb els 

companys, els grups d’amics 

-------------------- 



 

Code: 5.4.2. Les metodologies inclusives (treball cooperatiu, 

aprenentatge globalitzat,...) {2-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:23 [el objetivo de la escuela fue ..]  

(19:19)   (Super) 

Codes:  [5.4.2. Les metodologies inclusives (treball cooperatiu, 

          aprenentatge globalitzat,...)] 

 

el objetivo de la escuela fue integrarlos dentro de las aulas.  

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:26 [Muchas veces me tocó colaborar..]  

(21:21)   (Super) 

Codes:  [5.4.2. Les metodologies inclusives (treball cooperatiu, 

          aprenentatge globalitzat,...)] 

 

Muchas veces me tocó colaborar con ellos en trabajos en grupo, 

donde los profesores intentaban que los grupos que se formaran 

en las distintas asignaturas fueran homogéneos.  

-------------------- 

 

Code: 5.4.3. Les classes de reforç {4-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:24 [Para este tipo de casos se cre..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [5.4.3. Les classes de reforç] 

 

Para este tipo de casos se crearon las clases de refuerzo que 

funcionaban de forma distinta a las clases del resto del grupo. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:18 [Compaginar les assignatures cu..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.3. Les 

classes 

          de reforç] 

 

Compaginar les assignatures curriculars amb les classes 

específiques de català no era gens fàcil, doncs quan havia 

d’anar tot el dimecres i divendres a l’altre institut a aprendre 

català perdia hores de classes lectives 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:19 [jo veia que no calien les clas..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.3. Les 

classes 

          de reforç] 

 

jo veia que no calien les classes específiques de català, 

tanmateix, la psicopedagoga de l’ institut emfatitzava que era 

el millor per nosaltres dues, i que almenys havíem d’anar durant 

el primer trimestre. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:31 [La política del nostre institu..]  

(27:27)   (Super) 

Codes:  [5.4.3. Les classes de reforç] 

 



La política del nostre institut era clara: no només separar els 

alumnes per nivells, sinó també fer classes de desdoblament a 

quasi totes les assignatures importants: llengües i 

matemàtiques. 

-------------------- 

 

Code: 5.4.4. Els agrupaments heterogenis {4-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:25 [No sólo formaban parte de las ..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [5.4.4. Els agrupaments heterogenis] 

 

 No sólo formaban parte de las clases de refuerzo los 

estudiantes inmigrantes sino que también había españoles que 

tenían problemas similares de aprendizaje.   

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:24 [Y las organizaciones de las au..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [5.4.4. Els agrupaments heterogenis] 

 

Y las organizaciones de las aulas en el instituto se llevaban a 

cabo simplemente por materias comunes: los alumnos que tenían 

materias comunes iban en una clase, y así sucesivamente.  

 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:17 [totes les classes, que les fei..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [5.4.4. Els agrupaments heterogenis] 

 

totes les classes, que les feia amb la resta del grup- classe. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:8 [jo tenia la impressió que apre..]  

(13:13)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [5.4.1. 

L’aula d’ 

          acollida] [5.4.4. Els agrupaments heterogenis] 

 

jo tenia la impressió que aprenia molt més quan estava amb els 

companys a classe, ja que havia de seguir les classes la qual 

cosa m’obligava a concentrar-me més i intentar entendre el 

català. 

-------------------- 

 

Code: 6. ELS ENTORNS D’EDUCACIÓ NOFORMAL COM COMPLEMENTARIS PER 

L’ÈXIT EDUCATIU: el joc al carrer {1-0} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:8 [pasé mucho tiempo en la calle...]  

(10:10)   (Super) 

Codes:  [6. ELS ENTORNS D’EDUCACIÓ NOFORMAL COM COMPLEMENTARIS 

PER L’ÈXIT 

          EDUCATIU: el joc al carrer] 

 

pasé mucho tiempo en la calle. Viladecans era una ciudad que si 

algo tenía eran terrenos sin edificar en los que podíamos jugar 

libremente. 

-------------------- 



 

Code: 7. L’ ENTORN PER L’ÈXIT EDUCATIU {0-5} 

-------------------- 

 

Code: 7.1. Ajuda del context del poble, de les persones 

autòctones del barri o municipi. {2-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:58 [També he tingut el suport de l..]  

(34:34)   (Super) 

Codes:  [3.2.3. Ser els primers immigrants del poble/ ciutat/ 

barri (i no 

          anar a un context on ja hi ha molta població 

immigrant)] 

          [7.1. Ajuda del context del poble, de les persones 

          autòctones del barri o municipi.] 

 

També he tingut el suport de la població d'Alcover, ja que som 

una de les primeres famílies emigrades que va arribar el poble i 

m'han vist créixer i esforçar-me.  

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:7 [Recordo com tenia una veïna qu..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [1.1. Capacitat de comunicar-se] [7.1. Ajuda del context 

del 

          poble, de les persones autòctones del barri o 

municipi.] 

 

Recordo com tenia una veïna que sempre ens parlava en castellà, 

els meus germans i jo sempre la contestaven. No enteníem res del 

que ens deia. De vegades li dèiem “si”, “no”, “hola”, que era 

pràcticament les úniques paraules que ens sabíem. Però d’altres 

vegades nosaltres ens inventaven paraules i li contestàvem 

-------------------- 

 

Code: 7.2. Ajuda dels veïns nouvinguts {1-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:3 [Desde pequeña conocí a mis vec..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [7.2. Ajuda dels veïns nouvinguts] 

 

Desde pequeña conocí a mis vecinos más cercanos: españoles que 

también migraron en busca de un futuro mejor y que muchos de 

ellos lo encontraron. Podía ver que eran gallegos, andaluces, 

extremeños… Personas que podrían comprender el gran esfuerzo que 

les supuso a mis padres llegar a este país. 

-------------------- 

 

Code: 7.3. Ajuda dels veïns autòctons però que en una època van 

ser immigrants dins l’estat espanyol {1-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:20 [També vaig rebre ajuda per par..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [7.3. Ajuda dels veïns autòctons però que en una època 

van ser 

          immigrants dins l’estat espanyol] [7.5.1. Ajuda 

          acadèmica] 



 

També vaig rebre ajuda per part d'alguns companys que s'oferien 

voluntaris per ajudar-me, per aprendre'm els seus noms, jugar 

amb mi al patí... 

-------------------- 

 

Code: 7.4. Suport de l’entorn del país d’origen: necessitat de 

demostració {2-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:59 [Jo realment em sento orgullosa..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.3. Auto percepció 

de 

          no ser diferent] [2.4.5. Els objectius d’arribar a la 

          universitat] [7.4. Suport de l’entorn del país 

d’origen: 

          necessitat de demostració] 

 

Jo realment em sento orgullosa d'haver arribat a la universitat 

perquè m'he demostrat a mi mateixa, a la meva família, a la 

població de la meva cultura i a la població catalana que una 

dona immigrant magrebina també pot estudiar i arribar a la 

universitat.  

 

P 6: T.ti.doc - 6:14 [Mis padres estaban muy ilusion..]  (10:10)   

(Super) 

Codes:  [2.2.4. Ser el primer universitari de la família] [7.4. 

Suport de 

          l’entorn del país d’origen: necessitat de demostració] 

 

Mis padres estaban muy ilusionados con mi posible entrada en la 

universidad porque iba a ser la primera persona, de todos los 

vietnamitas que conocían en Mallorca, que iba a cursar estudios 

universitarios. 

-------------------- 

 

Code: 7.5. Suport dels amics {0-4} 

-------------------- 

 

Code: 7.5.1. Ajuda acadèmica {5-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:20 [També vaig rebre ajuda per par..]  

(16:16)   (Super) 

Codes:  [7.3. Ajuda dels veïns autòctons però que en una època 

van ser 

          immigrants dins l’estat espanyol] [7.5.1. Ajuda 

          acadèmica] 

 

També vaig rebre ajuda per part d'alguns companys que s'oferien 

voluntaris per ajudar-me, per aprendre'm els seus noms, jugar 

amb mi al patí... 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:52 [Sempre m'ha animat a estudiar]  

(30:30)   (Super) 



Codes:  [7.5.1. Ajuda acadèmica] 

 

Sempre m'ha animat a estudiar  

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:5 [Tal i com ell afirma: -“Al Git..]  

(127:127)   (Super) 

Codes:  [7.5.1. Ajuda acadèmica] [7.5.3. Acompanyament, 

tutela,...] 

 

Tal i com ell afirma:  -“Al Gitanjali vaig ser acollit com un 

més, sense diferències, i els companys m’ajudaven amb allò que 

no entenia. Els professors, sobretot, van portar-se molt bé amb 

mi. Sens dubte, van ser els millors anys d’escolarització”. 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:33 [que ens ajudàvem entre company..]  

(174:174)   (Super) 

Codes:  [7.5.1. Ajuda acadèmica] 

 

que ens ajudàvem entre companys en quelcom hi trobàvem més 

dificultat.  

 

P10: N. G..ti.doc - 10:15 [Així que amb ajut dels mestres..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [5.2.2. Les característiques del bon professor] [7.5.1. 

Ajuda 

          acadèmica] 

 

Així que amb ajut dels mestres i companys vaig anar aprenent de 

manera natural 

-------------------- 

 

Code: 7.5.2. Ajuda econòmica {3-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:27 [Quan els mestres ens demanaven..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [7.5.2. Ajuda econòmica] 

 

Quan els mestres ens demanaven que havíem de comprar algun 

material, no els hi deia els meus pares perquè no m'ho compraven 

mai, sinó a la meva amiga catalana que vaig conèixer un any 

després d'arribar a Alcover. Ella m'ho comprava tot. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:33 [Quan s'organitzava alguna excu..]  

(20:20)   (Super) 

Codes:  [7.5.2. Ajuda econòmica] 

 

Quan s'organitzava alguna excursió els meus pares mai m'hi 

deixaven anar perquè no volien pagar-ho perquè deien que no 

servia de res, però sovint m'ho pagava la meva amiga o l'escola 

(fins i tot el viatge de fi de curs). 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:51 [M'ha fet el paper d'amiga i de..]  

(30:30)   (Super) 

Codes:  [7.5.2. Ajuda econòmica] [7.5.3. Acompanyament, 

tutela,...] 

 



M'ha fet el paper d'amiga i de mare perquè sempre m'ha donat 

suport en tots els nivells sempre que ho he necessitat: econòmic 

i emocional. 

-------------------- 

 

Code: 7.5.3. Acompanyament, tutela,... {9-1} 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:48 [M'estimen molt i valoren molt ..]  

(28:28)   (Super) 

Codes:  [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

M'estimen molt i valoren molt que jo com a dona hagi arribat 

tant lluny. He conegut veritables amistats. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:50 [sobretot una persona molt impo..]  

(30:30)   (Super) 

Codes:  [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

sobretot una persona molt important per mi, una amiga catalana 

que té quaranta quatre anys i tres fills. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:51 [M'ha fet el paper d'amiga i de..]  

(30:30)   (Super) 

Codes:  [7.5.2. Ajuda econòmica] [7.5.3. Acompanyament, 

tutela,...] 

 

M'ha fet el paper d'amiga i de mare perquè sempre m'ha donat 

suport en tots els nivells sempre que ho he necessitat: econòmic 

i emocional. 

 

P 2: L. H..ti.doc - 2:55 [la meva amiga catalana que sem..]  

(33:33)   (Super) 

Codes:  [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

la meva amiga catalana que sempre m'ha ajudat quan ho he 

necessitat i ha estat la meva referent; 

 

P 4: H. D. L..ti.doc - 4:5 [Tal i com ell afirma: -“Al Git..]  

(127:127)   (Super) 

Codes:  [7.5.1. Ajuda acadèmica] [7.5.3. Acompanyament, 

tutela,...] 

 

Tal i com ell afirma:  -“Al Gitanjali vaig ser acollit com un 

més, sense diferències, i els companys m’ajudaven amb allò que 

no entenia. Els professors, sobretot, van portar-se molt bé amb 

mi. Sens dubte, van ser els millors anys d’escolarització”. 

 

P 6: T.ti.doc - 6:3 [sólo tenía una amiga también d..]  (5:5)   

(Super) 

Codes:  [5.1.2. Existència d’altres estudiants nouvinguts en el 

mateix 

          centre] [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

sólo tenía una amiga también de padres vietnamitas, que me 

defendía de otros niños y niñas que querían pegarme.   

 



P 6: T.ti.doc - 6:8 [Recuerdo que en segundo de B.U..]  (8:8)   

(Super) 

Codes:  [1.6. Competències socials i cíviques (ser sociable)] 

[7.5.3. 

          Acompanyament, tutela,...] 

 

 Recuerdo que en segundo de B.U.P. empecé a relacionarme más con 

algunas chicas 

 

P 8: K.S..ti.doc - 8:12 [Pel que fa referència el clima..]  

(17:17)   (Super) 

Codes:  [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

Pel que fa referència el clima de l’aula i els meus companys de 

classe, m’he sentit molt a gust. De fet tinc molt bons records 

dels meus companys i companys de classe i l’ambient de classe 

era agradable. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:33 [Nosaltres érem bones estudiant..]  

(29:29)   (Super) 

Codes:  [7.5.3. Acompanyament, tutela,...] 

 

Nosaltres érem bones estudiants, i elles també, i recordo que 

ens ajudaven molt 

-------------------- 

 

Code: 8. ALTRES ELEMENTS AFAVORIDORS DEL SISTEMA EDUCATIU I 

SOCIAL {0-2} 

-------------------- 

 

Code: 8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema {10-1} 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:38 [Por suerte, al conseguir mi ma..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

Por suerte, al conseguir mi matrícula de honor en bachillerato 

pude respirar tranquila porque con ella tenía el primer curso de 

la universidad totalmente pagado. 

 

P 1: O. O..ti.doc - 1:39 [Para los cursos posteriores me..]  

(25:25)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

Para los cursos posteriores me otorgaron la beca del estado 

siempre, con lo que podía pagarme la matrícula, el transporte y 

siempre quedaba algo para el material. 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:51 [Yo recibí beca del ministerio ..]  

(48:48)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

Yo recibí beca del ministerio durante bachillerato 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:52 [Mi problema no fue pagarme la ..]  

(48:48)   (Super) 



Codes:  [4.1.2. Els recursos econòmics limitats] [8.1. Beques: 

ajudes 

          econòmiques del sistema] 

 

Mi problema no fue pagarme la matrícula, puesto que la matrícula 

del primer curso la tendría pagada con el título de matrícula de 

honor que obtuve en bachillerato, sino para pagar los gastos que 

la universidad conlleva 

 

P 5: S. H..ti.doc - 5:54 [También es muy importante reco..]  

(48:48)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

También es muy importante reconocer el valor que tienen las 

becas del estado, puesto que sin ellas mucha gente no podría 

estudiar (como es mi caso). 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:16 [Un altre punt clau per l’èxit ..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

Un altre punt clau per l’èxit són les ajudes econòmiques del 

ministeri.  

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:19 [Les ajudes econòmiques he rebu..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

Les ajudes econòmiques he  rebut quasi tots els anys ha suposat 

un gran ajut. Sobretot ha sigut important un cop he arribat a 

ala universitat ja que la carrera que estic duent a terme 

resulta bastant cara (quatre mil euros a l’any, sense contar el 

material, el transport, etc) 

 

P 7: K. A..ti.doc - 7:21 [Des del meu punt de vista, les..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

Des del meu punt de vista,  les compensessin econòmiques no 

només son un ajut per els que més ho necessiten sinó fins i tot 

pels altres, ja que signifiquen un important impuls per seguir 

estudiant. 

 

P10: N. G..ti.doc - 10:34 [I a la universitat he estudiat..]  

(18:18)   (Super) 

Codes:  [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 

 

I a la universitat he estudiat amb beques 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:11 [on començà el meu empeny per d..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [1.9.3. Auto eficàcia: sentir-se capaç i tenir seguretat 

en un 

          mateix. Autoimatge positiva.] [2.2.2. Autopercepció 

          positiva (capacitat de decisió, mentalitat oberta, 

          etc.)] [8.1. Beques: ajudes econòmiques del sistema] 



 

 on començà el meu empeny per demostrat a tothom que jo puc fer-

ho, que puc no suspendre mai res, i fins i tot puc acabar el 

Batxillerat amb beca per tenir la segona millor mitja de la meva 

promoció.  

-------------------- 

 

Code: 8.2. Figura de l’assistent social per a la sensibilització 

i integració de les famílies {2-1} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:14 [Hay una persona a la que recue..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [8.2. Figura de l’assistent social per a la 

sensibilització i 

          integració de les famílies] 

 

Hay una persona a la que recuerdo con mucho cariño: José Miguel. 

Un asistente social que nos seguía de muy cerca sin que nos 

diésemos cuenta.  

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:17 [Era el propio asistente social..]  

(15:15)   (Super) 

Codes:  [8.2. Figura de l’assistent social per a la 

sensibilització i 

          integració de les famílies] 

 

Era el propio asistente social el que se preocupaba porque una 

niña no se quedase sin esos tres días que recordaría el resto de 

su vida. 

-------------------- 

 

Code: 9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I 

SOCIAL {19-0} 

 

P 3: M. K..ti.doc - 3:31 [Cada vez pasaba más tiempo en ..]  

(23:23)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Cada vez pasaba más tiempo en el trabajo y menos en la 

universidad. Ya no me motivaba asistir a clase, y lo hacía de 

vez en cuando por obligación. La situación se alargó durante 

cuatro años. 

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:8 [ja que mentre ells estudiaven ..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

ja que mentre ells estudiaven matemàtiques, angles, ciències 

socials i naturals, etc., jo havia d’aprendre a parlar la 

llengua, i a escriure i llegir. 

 



P 9: M. A. B..ti.doc - 9:9 [Tampoc sabia escriure i llegir..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Tampoc sabia escriure i llegir ja que no vaig poder iniciar les 

classes de francès al Magreb.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:11 [però n’hi havia d’altres que n..]  

(6:6)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

però n’hi havia d’altres que no em feien cas. Suposo que 

pensarien que si havien d’explicar o ensenyar-me el que no 

comprenia, haurien de dedicar més temps,  i que això seria com 

fer classes particulars.  

 

P 9: M. A. B..ti.doc - 9:15 [Semblava que la cosa anava mol..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Semblava que la cosa anava molt bé fins que la tutora que tenia 

em va dir: -“Has de fer un CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitja)”. 

Jo com no tenia ni idea de com funcionaven els plans d’estudis 

ja que ningú (professors/es i altres) s’havia parat a pensar que 

ens ho haurien d’explicar a aquells que teníem més dificultat en 

entendre la llengua. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:32 [Ara, quan em trobo al meu pobl..]  

(27:27)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Ara, quan em trobo al meu poble amb un company d’aleshores, i 

veig com i on han acabat alguns d’aquelles que els hi va tocar 

anar al desdoblament o dels que estaven al grup C i D (havia 

coincidit amb alguns d’ells a assignatures de crèdits 

variables), penso tot el contrari: a aquells nens i nenes els 

sistema els va excloure; va decidir per ells que no havien 

d’estudiar, no havien d’anar a la universitat (i això amb només 

setze anys).  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:39 [Ella es va decebre molt quan n..]  

(35:35)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Ella es va decebre molt quan no li van recomanar fer 

batxillerat, sinó el grau mitjà d’administració que impartien a 



l’institut. Si ja no estava prou motivada, la van convidar a 

marxar 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:40 [El batxillerat va ser molt dur..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

El batxillerat va ser molt dur 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:41 [alguns professors ens posaven ..]  

(39:39)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

alguns professors ens posaven molta pressió donant-nos 

estadístiques terribles sobre antics alumnes de l’institut que 

s’havien presentat a la selectivitat i suspenien 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:46 [Aquesta pressió que ens posave..]  

(41:41)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

 Aquesta pressió que ens posaven molts professors 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:53 [Quan el professorat consensuav..]  

(45:45)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Quan el professorat consensuava que algú que havia arribat a 

segon de batxillerat no estaria prou preparat per aprovar la 

selectivitat (el nostre institut tenia una reputació pel terra a 

la comarca per les estadístiques de fracàs escolar), bàsicament 

el que feien era fer triar a l’alumne: o bé repetir curs o bé 

l’aprovaven amb la condició que no es presentés al batxillerat 

(un cop més, decidien per nosaltres). D’això va ser ‘víctima’ la 

meva germana, que va acabar repetint el curs.  

 

P11: E. A..ti.doc - 11:54 [les dinàmiques de l’institut, ..]  

(47:47)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

 les dinàmiques de l’institut, doncs la majoria de professors 

perdia les esperances massa d’hora, i en general, tenien molt 

baixes expectatives en nosaltres. 

 

P11: E. A..ti.doc - 11:60 [Cal tallar amb el cercle de ‘f..]  

(55:55)   (Super) 



Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Cal tallar amb el cercle de ‘filtres’ que té el sistema 

 

P12: A. V..ti.doc - 12:5 [un discurs excloent, de molt b..]  

(4:4)   (Super) 

Codes:  [5.4.1. L’aula d’ acollida] [9. ALTRES ELEMENTS 

OBSTACULITZANTS 

          DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL] 

 

un discurs excloent, de molt baixes expectatives (si suspenem no 

passa res, ja suspenen els d’aquí; si repetim no passa res, 

també ho fan els d’aquí; si aprovem la ESO hem d’estar contents, 

es difícil també pels d’aquí.) juntament amb una absència total 

del discurs universitari van fer que d’aquella classe només jo i 

el meu germà arribéssim a la Universitat.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:6 [per edat em tocava fer segon E..]  

(5:5)   (Super) 

Codes:  [10. LA LLENGUA COM ELEMENT CLAU: el català] [9. ALTRES 

ELEMENTS 

          OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU I SOCIAL] 

 

per edat em tocava fer segon ESO però com que no sabia català em 

van baixar un curs.  

 

P12: A. V..ti.doc - 12:12 [Simplement, ser immigrant sign..]  

(7:7)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Simplement, ser immigrant significava un dèficit 

 

P13: A. P..ti.doc - 13:2 [Va ser iniciar els estudis en ..]  

(12:12)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

Va ser iniciar els estudis en aquest col·legi i tot va començar 

a ser un desastre. Estava acostumada a un tipus d’educació més 

individual on el sistema pedagògic es movia al voltant dels 

alumnes i no un sistema arcaic i pautat en el qual la única fita 

era aprovar.  

 

P13: A. P..ti.doc - 13:3 [tot era qui tenia les millors ..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 



tot era qui tenia les millors notes, qui destacava per tenir el 

millor perfil acadèmic i inculcar-nos que l’únic important en 

aquells dos anys era aprovar la selectivitat. 

 

P13: A. P..ti.doc - 13:4 [El meu problema va ser amb el ..]  

(14:14)   (Super) 

Codes:  [9. ALTRES ELEMENTS OBSTACULITZANTS DEL SISTEMA EDUCATIU 

I 

          SOCIAL] 

 

El meu problema va ser amb el sistema acadèmic que no era el que 

per a mi ha de ser un sistema que potenciï les capacitats i 

acompanyi a l’alumne en el seu pas per la vida escolar.  

-------------------- 

 

Code: si ens haguessin posat al grup.. {0-0} 

-------------------- 



3.6 Anàlisi numèrica de les unitats de significat 
 
CODES                   

----------------------------------------------------------------

-- 

1. LES COMPETÈNCIES     

1.1. Capacitat de co    6/13   46,15% 

1.2. Comunicació en      4/13   30,77% 

1.3. Competència mat     3/13   23,08% 

1.4. Competència dig     0/13   0% 

1.5. Aprendre a apre     3/13   23,08% 

1.6. Competències so     8/13   61,54% 

1.7. Sentit de la in     6/13   46,15% 

1.8. Consciència i e     3/13   23,08% 

1.9. Competències em    

1.9.1. Autoexigència     6/13   46,15% 

1.9.2. Alta autoexig     5/13   38,46% 

1.9.3. Auto eficàcia     5/13   38,46% 

1.9.4. Cultura de l’     9/13   69,23% 

2. ELEMENTS I ACCION    

2.1. El gènere com e    

2.1.1. Pressió per g     6/13   46,15% 

2.2. Sentiments rela    

2.2.1. Fet de sentir     1/13   7,69%   

2.2.2. Autopercepció     8/13   61,54% 

2.2.3. Auto percepci     6/13   46,15%  

2.2.4. Ser el primer     5/13   38,46% 

2.2.5. Expectatives      8/13   61,54% 

2.2.6. Capacitat d’a     3/13   23,08% 

2.2.7. Ganes d’apren     6/13   46,15%  

2.2.8. “Guanyar-se e     6/13   46,15% 

2.2.9. Valoració de      1/13   7,69%  

2.3. Les diferència     

2.3.1. Les percepcio     3/13   23,08% 

2.3.2. Les percepcio    

2.3.2.1. Records d’i     6/13   46,15% 

2.3.2.2. Records d’e     1/13   7,69%  

2.3.3. Les percepcio     9/13   69,23% 

2.4. L’experiència u    

2.4.1. Les percepcio     1/13   7,69%  

2.4.2. La desconeixe     2/13   15,39% 

2.4.3. La diferència     1/13   7,69%  

2.4.4. Haver de comp     3/13   23,08% 

2.4.5. Els objectius     5/13   38,46% 

3. ELS ELEMENTS AFAV    

3.1. Elements afavor    

3.1.1. Expectatives      8/13   61,54% 

3.1.2. Accions de la     6/13   46,15%  

3.1.3. Valoració pos     9/13   69,23% 

3.1.4. Els estudis p     4/13   30,77% 

3.1.5. Una figura fa     4/13   30,77% 

3.1.6. Una figura fa     5/13   38,46% 

3.1.7. Una figura “f     1/13   7,69%  

3.2. Elements afavor    



3.2.1. Expectatives      2/13   15,39% 

3.2.2. Conseqüències    1/13   7,69%  

3.2.3. Ser els prime     2/13   15,39% 

3.2.4. Entendre (tot     4/13   30,77% 

3.2.5. Manteniment d     3/13   23,08% 

4. ELS ELEMENTS DIFI    

4.1. Elements obstac    

4.1.1. Les poques ex     1/13   7,69%  

4.1.2. Els recursos      7/13   53,85% 

4.1.3. La religió fa     4/13   30,77% 

4.1.4. El paper de l     2/13   15,39% 

4.2. Elements obstac    

4.2.1. Primer xoc cu     3/13   23,08% 

4.2.2. Percepció de      7/13   53,85% 

4.3. Elements obstac    

4.3.1. Dificultats d     2/13   15,39% 

4.3.2. Situació de l     4/13   30,77% 

4.3.3. Diferència en     3/13   23,08% 

5. L’ESCOLA COM ELEM    

5.1. L’impacte posit    

5.1.1. Importància d     1/13   7,69%  

5.1.2. Existència d’     4/13   30,77% 

5.1.3. Superar la po     4/13   30,77% 

5.1.4. Superar el de     6/13   4,6%  

5.2. Els subjectes d    

5.2.1. Les altes exp     7/13   53,85% 

5.2.2. Les caracterí     11/13   84,62% 

5.2.3. Accions del p    

5.2.3.1. El reforç p     3/13   23,08% 

5.2.3.2. La interven     5/13   38,46% 

5.2.3.3. L’interès p     1/13   7,69%  

5.3. Els subjectes d     4/13   30,77% 

5.4. Solucions organ    

5.4.1. L’aula d’ aco     3/13   23,08% 

5.4.2. Les metodolog     1/13   7,69%  

5.4.3. Les classes d     2/13 15,39% 

5.4.4. Els agrupamen     4/13   30,77% 

6. ELS ENTORNS D’EDU    1/13   7,69%  

7. L’ ENTORN PER L’È    

7.1. Ajuda del conte     2/13   15,39% 

7.2. Ajuda dels veïn     1/13   7,69%  

7.3. Ajuda dels veïn     1/13   7,69%  

7.4. Suport de l’ent     2/13   15,39% 

7.5. Suport dels ami    

7.5.1. Ajuda acadèmi     3/13   2,3% 

7.5.2. Ajuda econòmi     1/13   7,69%  

7.5.3. Acompanyament     5/13   38,46% 

8. ALTRES ELEMENTS A    

8.1. Beques: ajudes      5/13   38,46% 

8.2. Figura de l’ass     1/13   7,69%  

9. ALTRES ELEMENTS O     5/13   38,46% 

10. LA LLENGUA COM E     10/13  76,92% 
 

 



3.7 Excel del qüestionari 
 

Vegeu arxiu “Anàlisi dels qüestionaris.xls” en DVD adjunt. 



3.8 Anàlisi del qüestionari 
 

ARAFI- anàlisi de les respostes finals del macro qüestionari (128) 
 

Llegenda:  
Color gris: percentatge més elevat/ major freqüència  
Color vermell: nova categoria 
Color blau: categoria d’una altra resposta però inexistent en l’actual 

 
Lloc de naixement: 

Argentina 10 7,8% 

Armènia 2 1,5% 

Bolívia  4 3,1% 

Bòsnia i Hercegovina  1 0,7% 

Brasil 3 2,3% 

Bulgària 5 3,9% 

Colòmbia  6 4,6% 

Corea del Sud 1 0,7% 

Cuba  1 0,7% 

Egipte  1 0,7% 

Equador 13 10,1% 

Espanya 8 6,2% 

Ex Iugoslàvia 1 0,7% 

India  1 0,7% 

Iraq  1 0,7% 

Marroc 17 13,2% 

Moldàvia  1 0,7% 

Nepal  1 0,7% 

Pakistan 2 1,5% 

Paraguai  2 1,5% 

Perú 7 5,4% 

Polònia  3 2,3% 

Regne Unit 1 4 0,7% 

República Txeca 1 0,7% 

Romania  15 11,7% 

Rússia 5 3,9% 

Turquia 1 0,7% 

Ucraïna 4 3,1% 

Uruguai 2 1,5% 

Veneçuela 2 1,5% 

Xile  4 3,1% 

Xina  2 1,5% 

 
Lloc de naixement per àrees geogràfiques: 

Àfrica del Nord 18 14,06% 
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 Origen: Zimbabwe 



Amèrica Central 1 0,78% 

Amèrica Llatina  53 41,4% 

Àsia Meridional 4 3,1% 

Àsia Occidental  1 0,78% 

Àsia Oriental  3 2,3% 

Europa Central5 9 7,03% 

Europa de l’Est6 39 30,4% 

 
 
País de naixement del pare: 

Argentina 9 7,03% 

Armènia 1 0,7% 

Azerbaijan 1 0,7% 

Bolívia  4 3,1% 

Bòsnia i Hercegovina  0 0% 

Brasil 3 2,3% 

Bulgària 6 4,6% 

Colòmbia  6 4,6% 

Corea del Sud 2 1,5% 

Croàcia  1 0,7% 

Cuba  1 0,7% 

Egipte  1 0,7% 

Equador 13 10,1% 

Espanya 0 0% 

Ex Ioguslàvia 1 0,7% 

India  1 0,7% 

Iraq  1 0,7% 

Japó 1 0,7% 

Marroc 19 14,8% 

Moldàvia  1 0,7% 

Nepal  1 0,7% 

Pakistan 2 1,5% 

Paraguai  2 1,5% 

Perú 7 5,4% 

Polònia  3 2,3% 

Regne Unit 0 0% 

República Txeca 1 0,7% 

Romania  15 11,7% 

Rússia 5 3,9% 

Turquia 0 0% 

Ucraïna 4 3,1% 

Uruguai 3 2,3% 

Veneçuela 2 1,5% 

Xile  5 3,9% 

                                                           
5
 Cal tenir en compte que tot i tenir nacionalitat Espanyola, no vol dir que el seu origen no sigui 

estranger o els seus pares tinguin nacionalitat estrangera.  

6
 Inclosa Turquia. 



Xina  5 3,9% 

Zimbabwe 1 0,7% 

 

País de naixement de la mare: 

Argentina 9 7,03% 

Armènia 2 1,5% 

Azerbaijan 0 0% 

Bolívia  4 3,1% 

Bòsnia i Hercegovina  1 0,7% 

Brasil 3 2,3% 

Bulgària 6 4,6% 

Canadà 1 0,7% 

Colòmbia  6 4,6% 

Corea del Sud 2 1,5% 

Croàcia  0 0% 

Cuba  1 0,7% 

Egipte  1 0,7% 

Equador 13 10,1% 

Espanya 0 0% 

Ex Ioguslàvia 1 0,7% 

India  1 0,7% 

Iraq  1 0,7% 

Japó 0 0% 

Marroc 19 14,8% 

Moldàvia  1 0,7% 

Nepal  1 0,7% 

Pakistan 2 1,5% 

Paraguai  2 1,5% 

Perú 7 5,4% 

Polònia  3 2,3% 

Regne Unit 0 0% 

República Txeca 1 0,7% 

Romania  15 11,7% 

Rússia 5 3,9% 

Turquia 0 0% 

Ucraïna 4 3,1% 

Uruguai 3 2,3% 

Veneçuela 2 1,5% 

Xile  5 3,9% 

Xina  5 3,9% 

Zimbabwe 1 0,7% 

 
 
Comparació- triangulació entre els països d’origen dels estudiants immigrants universitaris i 
dels seus pares i mares. 

Països Origen Origen del 
pare 

Origen de 
la mare 

Argentina 7,8% 7,03% 7,03% 

Armènia 1,5% 0,7% 1,5% 



Azerbaijan 0% 0,7% 0% 

Bolívia  3,1% 3,1% 3,1% 

Bòsnia i Hercegovina  0,7% 0% 0,7% 

Brasil 2,3% 2,3% 2,3% 

Bulgària 3,9% 4,6% 4,6% 

Canadà 0% 0% 0,7% 

Colòmbia  4,6% 4,6% 4,6% 

Corea del Sud 0,7% 1,5% 1,5% 

Croàcia  0% 0,7% 0% 

Cuba  0,7% 0,7% 0,7% 

Egipte  0,7% 0,7% 0,7% 

Equador 10,1% 10,1% 10,1% 

Espanya 6,2% 0% 0% 

Ex Iugoslàvia 0,7% 0,7% 0,7% 

India  0,7% 0,7% 0,7% 

Iraq  0,7% 0,7% 0,7% 

Japó 0% 0,7% 0% 

Marroc 13,2% 14,8% 14,8% 

Moldàvia  0,7% 0,7% 0,7% 

Nepal  0,7% 0,7% 0,7% 

Pakistan 1,5% 1,5% 1,5% 

Paraguai  1,5% 1,5% 1,5% 

Perú 5,4% 5,4% 5,4% 

Polònia  2,3% 2,3% 2,3% 

Regne Unit 0,7% 0% 0% 

República Txeca 0,7% 0,7% 0,7% 

Romania  11,7% 11,7% 11,7% 

Rússia 3,9% 3,9% 3,9% 

Turquia 0,7% 0% 0% 

Ucraïna 3,1% 3,1% 3,1% 

Uruguai 1,5% 2,3% 2,3% 

Veneçuela 1,5% 1,5% 1,5% 

Xile  3,1% 3,9% 3,9% 

Xina  1,5% 3,9% 3,9% 

Zimbabwe 0% 0,7% 0,7% 

 
 
Casos de diferència de procedència- origen entre el pare i la mare 

1 Uruguai 

 

Argentina 

 

177 

2 Argentina 

 

Uruguai 

 

70 

                                                           
7
 Aquesta columna fa referència al número d’estudiant sobre 128, en relació a la taula de les respostes 

del macro qüestionari 



3 Croàcia 

 

Bòsnia i Hercegovina  

 

96 

4 Azerbaijan 

 

Armènia 

 

97 

5 Japó 

 

Canadà 

 

113 

TOTAL 5 casos/ 3,9% 

 
 
Mitjana d’edat al venir a Espanya (en cas d'haver nascut a un país estranger):  
Els 10,6 anys d’edat 
 
 

Estudis que estan cursant actualment (tant per cent calculat sobre el 110 ja que hi ha 18 
preguntes sense respondre). 

Administració i direcció d'empreses 9 8,1% 

Antropologia social i cultural 1 0,9% 

Belles arts 4 3,6% 

Biologia 1 0,9% 

Bioquímica 1 0,9% 

Ciències ambientals 1 0,9% 

Ciències biomèdiques 1 0,9% 

Ciències empresarials- Gestió 3 2,7% 

Ciències polítiques i de l'Administració 2 1,8% 

Dret 10 9,09% 

Economia 2 1,8% 

Educació primària 2 1,8% 

Educació social 3 1,8% 

Enginyeria química 1 0,9% 

Estudis anglesos 2 1,8% 

Estudis àrabs i hebreus 1 0,9% 



Farmàcia 1 0,9% 

Filologia catalana 1 0,9% 

Filologia clàssica 1 0,9% 

Filologia hispànica 3 1,8% 

Filosofia 2 1,8% 

Física 1 0,9% 

Geografia 1 0,9% 

Gestió i Administració pública 3 1,8% 

Història 1 0,9% 

Història de l'art 2 1,8% 

Infermeria 8 7,2% 

Informació i documentació 2 1,8% 

Llengües i literatures modernes 2 1,8% 

Màrqueting i investigació de mercats 1 0,9% 

Matemàtiques 1 0,9% 

Medicina 7 6,3% 

Nutrició humana i dietètica 1 0,9% 

Odontologia 5 4,5% 

Pedagogia 4 3,6% 

Podologia 1 0,9% 

Psicologia 9 8,1% 

Química 1 0,9% 

Relacions laborals 2 1,8% 

Sociologia 4 3,6% 

Treball social 2 1,8% 

Sense especificar 18 16,3% 

 



 

Especialitat dels estudis cursats (tant per cent calculat sobre el 110 ja que hi ha 18 preguntes 

sense respondre). 

Arts i humanitats 19 17,2% 

Ciències 7 6,3% 

Ciències de la salut 22 20% 

Ciències socials 1 0,9% 

Ciències socials i jurídiques 60 54,5% 

Enginyeria i arquitectura 1 0,9% 

 

Correlació entre l’àrea geogràfica i la nacionalitat i l’especialitat dels estudis cursats (tant per 

cent calculat sobre el 110 ja que hi ha 18 preguntes sense respondre). 

Àfrica del Nord Arts i humanitats 6  

 Ciències de la salut 3  

 Ciències socials i jurídiques 7  

Amèrica Central Arts i humanitats 1  

Amèrica Llatina Arts i humanitats  2  

 Ciències 5  

 Ciències de la salut 7  

 Ciències socials i jurídiques 31  

 Enginyeria i arquitectura  1  

Àsia Meridional Ciències de la salut 1  

 Ciències socials i jurídiques 2  

Àsia Occidental Ciències de la salut 1  

Àsia Oriental Ciències socials i jurídiques 1  

 Ciències de la salut 1  

Europa Central Arts i humanitats 3  

 Ciències de la salut 3  

 Ciències socials i jurídiques 3  

Europa de l’Est Arts i humanitats 7  



 Ciències  2  

 Ciències de la salut 6  

 Ciències socials i jurídiques 16  

 

Principals factors o variables que els estudiants creuen que els han ajudat a arribar a la 

universitat? 

1. El recolzament familiar  98 76,5% 

2. El recolzament de les amistats o de la parella 23 17,9% 

3. El recolzament del professorat 44 34,3% 

4. Les solucions organitzatives de l’escola  23 17,9% 

5. L’existència d’altres immigrants a l’escola 3 2,3% 

6. El suport del veïnat 1 0,7% 

7. El suport d’altres immigrants del teu entorn més proper 4 3,1% 

8. Els elements facilitadors del sistema  38 29,6% 

9. L’auto imatge positiva 106 82,8% 

Altres 11 8,5% 

Altres 

 

Correlacions entre els factors d’èxit 

Factor 1 Factor 2 Correlacions % correlacions 

Recolzament familiar Recolzament de les 

amistats o de la 

parella 

21 16,4% 

Recolzament familiar Auto imatge positiva 81 63,2% 

Solucions 

organitzatives de 

l’escola 

Existència d’altres 

immigrants a l’escola 

1 0,7% 

Recolzament familiar Recolzament del 

professorat 

39  30,4% 



    

    

    

 

Correlació entre nacionalitat i factors escollits 

Àfrica del Nord 1. El recolzament familiar  13  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 3  

 3. El recolzament del professorat 9  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 1  

 8. Els elements facilitadors del sistema  7  

 9. L’auto imatge positiva 13  

Amèrica Central 1. El recolzament familiar  1  

 9. L’auto imatge positiva 1  

Amèrica Llatina 1. El recolzament familiar  46  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 10  

 3. El recolzament del professorat 12  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 9  

 5. L’existència d’altres immigrants a l’escola 1  

 7. El suport d’altres immigrants del teu entorn 

més proper 
2  

 8. Els elements facilitadors del sistema  17  

 9. L’auto imatge positiva 46  

Àsia Meridional 1. El recolzament familiar  3  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 1  

 3. El recolzament del professorat 2  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 3  

 8. Els elements facilitadors del sistema  2  



 9. L’auto imatge positiva 4  

Àsia Occidental 1. El recolzament familiar  1  

 3. El recolzament del professorat 1  

 9. L’auto imatge positiva 1  

Àsia Oriental 1. El recolzament familiar  2  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 1  

 3. El recolzament del professorat 3  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 2  

 7. El suport d’altres immigrants del teu entorn 

més proper 
1  

 9. L’auto imatge positiva 2  

Europa Central 1. El recolzament familiar  6  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 4  

 3. El recolzament del professorat 3  

 7. El suport d’altres immigrants del teu entorn 

més proper 
1  

 8. Els elements facilitadors del sistema  2  

 9. L’auto imatge positiva 7  

Europa de l’Est 1. El recolzament familiar  26  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 4  

 3. El recolzament del professorat 14  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 7  

 5. L’existència d’altres immigrants a l’escola 2  

 6. El suport del veïnat 1  

 8. Els elements facilitadors del sistema  10  

 9. L’auto imatge positiva 32  

 

Correlació entre l’edat d’arribada i els factors d’èxit 



Nascuts al país 

d’origen 

1. El recolzament familiar  3  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 3  

 3. El recolzament del professorat 3  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 0  

 7. El suport d’altres immigrants del teu entorn 

més proper 

1  

 8. Els elements facilitadors del sistema  1  

 9. L’auto imatge positiva 5  

1- 5 anys 1. El recolzament familiar  10  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 3  

 3. El recolzament del professorat 5  

 8. Els elements facilitadors del sistema  4  

 9. L’auto imatge positiva 11  

6- 10 anys 1. El recolzament familiar  17  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 4  

 3. El recolzament del professorat 9  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 3  

 8. Els elements facilitadors del sistema  8  

 9. L’auto imatge positiva 18  

11- 16 anys 1. El recolzament familiar  68  

 2. El recolzament de les amistats o de la parella 13  

 3. El recolzament del professorat 27  

 4. Les solucions organitzatives de l’escola 20  

 5. L’existència d’altres immigrants a l’escola 3  

 6. El suport del veïnat 1  

 7. El suport d’altres immigrants del teu entorn 

més proper 

25  



 8. Els elements facilitadors del sistema  72  

 9. L’auto imatge positiva   

 

Principals obstacles que els estudiants consideren que han trobat a l'hora d’arribar a la 

universitat 

1. Les diferències culturals: evidències de discriminació 20 15,6% 

2. La falta de motivació per part de la família 3 2,3% 

3. La llengua 14 10,9% 

4. Els factors religiosos 5 3,9% 

5. La desconeixença dels espais i les persones (desorientació) 39 30,4% 

6. La falta de recursos econòmics 53 41,4% 

7. La limitació dels desplaçaments  15 11,7% 

8. La falta d’expectatives de futur degut a l’entorn cultural 17 13,2% 

Altres 24 18,7% 

 

Correlació entre la nacionalitat i els obstacles escollits. 

Àfrica del Nord 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
2  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 1  

 4. Els factors religiosos 2  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
2  

 6. La falta de recursos econòmics 9  

 7. La limitació dels desplaçaments  2  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
2  

Amèrica Central 6. La falta de recursos econòmics 1  

Amèrica Llatina 1. Les diferències culturals: evidències de 9  



discriminació 

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 4  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
18  

 6. La falta de recursos econòmics 24  

 7. La limitació dels desplaçaments  6  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
5  

Àsia Meridional 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
1  

 3. La llengua 2  

 4. Els factors religiosos 0  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
2  

 6. La falta de recursos econòmics 1  

Àsia Occidental 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
1  

Àsia Oriental 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
2  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
1  

Europa Central 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
0  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 4. Els factors religiosos 1  

 6. La falta de recursos econòmics 2  



 7. La limitació dels desplaçaments  1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
1  

Europa de l’Est 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
7  

 2. La falta de motivació per part de la família 0  

 3. La llengua 7  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
14  

 6. La falta de recursos econòmics 16  

 7. La limitació dels desplaçaments  6  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
7  

Correlació entre l’obstacle de la llengua, i el país d’origen (es pot veure a l’anàlisi anterior). 

 

Correlació entre l’Edat d’arribada i els obstacles escollits 

Nascuts al país 

d’origen 

2. La falta de motivació per part de la família 1  

 4. Els factors religiosos 1  

 6. La falta de recursos econòmics 1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

1  

1- 5 anys 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
2  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

2  

 6. La falta de recursos econòmics 5  

 7. La limitació dels desplaçaments  2  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

3  



6- 10 anys 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
2  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 2  

 4. Els factors religiosos 3  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

5  

 6. La falta de recursos econòmics 9  

 7. La limitació dels desplaçaments  2  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

2  

11- 16 anys 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
16  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 12  

 4. Els factors religiosos 0  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

32  

 6. La falta de recursos econòmics 38  

 7. La limitació dels desplaçaments  11  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

11  

 

Correlació entre estudis cursats actualment i els obstacles escollits.  

Arts i humanitats 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
2  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 1  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

3  



 6. La falta de recursos econòmics 12  

 7. La limitació dels desplaçaments  3  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

3  

Ciències 3. La llengua 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

2  

 6. La falta de recursos econòmics 4  

 7. La limitació dels desplaçaments  1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

1  

Ciències de la salut 1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
3  

 3. La llengua 2  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

4  

 6. La falta de recursos econòmics 9  

 7. La limitació dels desplaçaments  4  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

1  

Ciències socials 7. La limitació dels desplaçaments 1  

Ciències socials i 

jurídiques 
1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
12  

 2. La falta de motivació per part de la família 2  

 3. La llengua 7  

 4. Els factors religiosos 3  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 

20  

 6. La falta de recursos econòmics 23  

 7. La limitació dels desplaçaments  5  



 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 

9  

Enginyeria i 

arquitectura 
Cap obstacle   

 

Correlació entre factors d’èxit i obstacles escollits.  

1. El recolzament 

familiar  
1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
15  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 10  

 4. Els factors religiosos 3  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
33  

 6. La falta de recursos econòmics 41  

 7. La limitació dels desplaçaments  11  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
14  

2. El recolzament de 

les amistats o de la 

parella 

1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
0  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 2  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
9  

 6. La falta de recursos econòmics 7  

 7. La limitació dels desplaçaments  1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
4  

3. El recolzament 

del professorat 
1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
5  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  



 3. La llengua 7  

 4. Els factors religiosos 3  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
16  

 6. La falta de recursos econòmics 20  

 7. La limitació dels desplaçaments  1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
8  

4. Les solucions 

organitzatives de 

l’escola  

1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
5  

 2. La falta de motivació per part de la família 0  

 3. La llengua 5  

 4. Els factors religiosos 0  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
10  

 6. La falta de recursos econòmics 9  

 7. La limitació dels desplaçaments  2  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
4  

5. L’existència 

d’altres immigrants 

a l’escola 

1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
1  

 2. La falta de motivació per part de la família 0  

 3. La llengua 1  

 4. Els factors religiosos 0  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
3  

 6. La falta de recursos econòmics 2  

 7. La limitació dels desplaçaments  1  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
0  



6. El suport del 

veïnat 
1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
0  

 2. La falta de motivació per part de la família 0  

 3. La llengua 1  

 4. Els factors religiosos   

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
  

 6. La falta de recursos econòmics 1  

 7. La limitació dels desplaçaments    

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
1  

7. El suport d’altres 

immigrants del teu 

entorn més proper 

1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
1  

 2. La falta de motivació per part de la família 1  

 3. La llengua 0  

 4. Els factors religiosos 1  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
2  

 6. La falta de recursos econòmics 0  

 7. La limitació dels desplaçaments  0  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
1  

8. Els elements 

facilitadors del 

sistema   

1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
5  

 2. La falta de motivació per part de la família 2  

 3. La llengua 3  

 4. Els factors religiosos 2  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
14  

 6. La falta de recursos econòmics 20  



 7. La limitació dels desplaçaments  7  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
4  

9. L’auto imatge 

positiva  
1. Les diferències culturals: evidències de 

discriminació 
17  

 2. La falta de motivació per part de la família 3  

 3. La llengua 12  

 4. Els factors religiosos 3  

 5. La desconeixença dels espais i les persones 

(desorientació) 
29  

 6. La falta de recursos econòmics 47  

 7. La limitació dels desplaçaments  15  

 8. La falta d’expectatives de futur degut a 

l’entorn cultural 
12  

 

Elements relatius a l'ÈXIT ESCOLAR que els estudiants creuen que els han influït per arribar a 

la universitat 

1. Seguiment i control proper de cada estudiant per part del professorat 48 37,5% 

2. Altes expectatives del professorat respecte les possibilitats de tots els 

estudiants 

43 33,5% 

3. Clima escolar agradable i/o ambient afectiu 58 45,3% 

4. Organització de l’aula i tipus d’agrupament dels estudiants 16 12,5% 

5. Relacions fluïdes família- escola 30 23,4% 

Altres 19 14,8% 

 

Valoració de les competències que els estudiants creuen els han estat útils per arribar a la 

universitat  

 x/5 x/10 

1. Competència comunicativa 

 

3,9 7,8 



2. Competència matemàtica 

 

3,01 6,02 

3. Tractament de la informació i competència digital 

 

3,7  7,4 

4. Competència d'aprendre a aprendre 

 

4,3 8,6 

5. Competència social i ciutadana 

 

3,6 7,2 

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 

4,6 9,2 

7. Competències artística i cultural 

 

3,1 6,2 

8. Responsabilitat i autoexigència 

 

4,5 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 Accés a la pàgina web del grup CAU 
 

 

http://www.ub.edu/grupcau/ 

 

 



 

 

ANNEX 4 
 

 

 

 

 

 

Documents relatius a la gestió de la recerca (aspectes 

organitzatius i logístics) 



4.1 Cartes 

a) Cap de l’Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat 

 
Att. Sr. Jesús M. Prujà i Noé 
Cap de l’Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat 
Plaça del Bonsuccés, 5-6 
08001Barcelona 

 

Benvolgut Sr. Prujà, 

 

Ens adrecem a vostè per sol·licitar la col·laboració de l’oficina de la que n’és el cap. 

Un equip de professors/es dels departaments de Didàctica i Organització Educativa i 

Didàctica de l’Expressió Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona, estem 

iniciant una investigació sobre “Competències i factors clau per a l'èxit educatiu 

des de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es dels immigrants (2009 

ARAF1 00010)”, entenent èxit educatiu el fet d’haver arribat a la universitat. És per 

això que estem cercant les dades dels estudiants fills d’immigrants (europeus 

comunitaris i no comunitaris, llatinoamericans, asiàtics,...) que estiguin estudiant a 

les universitats catalanes. Com que la vostra oficina centralitza les preinscripcions 

hem pensat que potser, a partir de les vostres estadístiques, podríem accedir a 

aquest col·lectiu.  

En cas de que vosaltres disposéssiu de la informació que us demanem, agrairíem que 

ens facilitéssim informació sobre els, a partir de donar-nos les dades següents:  

- Nom i Cognoms 

- Correu electrònic 

- Telèfon de contacte 

Això ens permetria portar a terme la nostre recerca, el projecte de la qual us fem 

arribar en document adjunt, per a que en valoreu la seva pertinença. 

En cas de que no fos possible que ens facilitéssiu aquestes dades, agrairíem que ens 

diguéssiu quin organisme o unitat ens les podria facilitar. 

Restem a l’espera de la vostra resposta. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Cordialment,  

Elena Cano 

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=117
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=117


b) Sol·licitud d’ajuda a la Vicerectora 

 

 
Att. Excma. Sra. Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística 
Edifici Històric, Pati de Ciències, 1r pis  
Gran Via de les Corts Catalanes, 585  
08007 Barcelona 

 

Tal i com ja li vam comentar quan ens vam posar en contacte amb vostè via 

telefònica, des dels Departaments de Didàctica i Organització Educativa i 

Didàctica de l’Expressió Visual i Plàstica estem iniciant una investigació sobre 

“Competències i factors clau per a l'èxit educatiu des de la perspectiva 

dels estudiants universitaris fills/es dels immigrants (2009 ARAF1 00010)”, 

entenent per èxit educatiu el fet d’haver arribat a la universitat. És per això que 

estem cercant les opinions dels estudiants fills d’immigrants (europeus 

comunitaris i no comunitaris, llatinoamericans, asiàtics,...) que estiguin 

estudiant a les universitats catalanes.  

L’objectiu del projecte és: Conèixer les competències clau i els factors més 

rellevants que els estudiants universitaris fills/es de famílies immigrades 

consideren que els han estat cabdals per assolit l’èxit educatiu. 

Les tasques que es demanen als estudiants són: Un relat de vida o una 

narració audiovisual. 

Necessitaríem la seva ajuda per tal d’accedir a les dades d'alumnes amb 

aquest perfil. Si, des del vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística, ens 

podríeu ajudar facilitant-nos un llistat d’estudiants, la nacionalitat dels quals (o 

dels seus pares, si és possible) no sigui espanyola. 

Moltes gràcies per la seva ajuda, 

Elena Cano 



c) Carta d’agraïment a la Vicerectora per l’ajuda rebuda  

 

 

 
 
 
 
 
 
Att. Excma. Sra. Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística 
Edifici Històric, Pati de Ciències, 1r pis  
Gran Via de les Corts Catalanes, 585  
08007 Barcelona 

 

De part de tots els membres de l’equip del projecte Competències i factors clau 

per a l'èxit educatiu des de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es 

dels immigrants (2009 ARAF1 00010), volíem agrair-li la seva col·laboració a 

l’haver-nos ajudat a posar-nos en contacte amb estudiants que complissin el 

perfil que ens era necessari per a la nostra recerca, i que tantes dificultats 

estàvem trobant. Gracies a la seva ajuda hem pogut conèixer les competències 

clau i els factors més rellevants que els estudiants universitaris fills 

d’immigrants consideren que han estat més importants per assolir l’èxit 

educatiu, per tal de millorar els programes d’integració social i escolar. 

 

Esperem poder treballar conjuntament en un futur. 

 

Atentament, 

 

Elena Cano 

(2009 ARAF1 00010)  

Competències i factors clau per a l'èxit educatiu des 

de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es 

dels immigrants   



d) Participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts companys i companyes, 

 

 

Com ja us vam comentar quan vam contactar amb vosaltres, volem fer una reunió general amb 

totes les persones que participaran en el projecte “Competències i factors clau per a l'èxit 

educatiu des de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es dels immigrants (2009 

ARAF1 00010)” per a explicar-vos exactament en què consisteix, quines modalitats de 

participació hi ha i quins aspectes volem treballar. El fet de venir a aquesta reunió no us 

compromet a res, és simplement informativa.  

Així doncs, us convoquem el dia X de X a les Xh a la Sala 240 (2ª planta, Edifici de Llevant, 

Campus Mundet, Universitat de Barcelona). Si us plau, confirmeu la vostra assistència a 

nuria_ga15@hotmail.com 

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

(2009 ARAF1 00010)  

Competències i factors clau per a l'èxit educatiu des de 

la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es dels 

immigrants  

 

mailto:nuria_ga15@hotmail.com


4.2 Llistat d’accions per a la cerca de participants 
 

 

- Carta a l’Oficina de Preinscripcions per a les Proves d’Accés a la 

Universitat 

- Carta a la vicerrectora d’estudiants de la UB 

- Crida a través d’associacions d’immigrants 

- Crida a través del campus virtual de la UB, pel criteri cognom (337 

alumnes) 

- Penjada de 80 rètols a les universitats de Barcelona 

- Crida informal a partir dels contactes dels membres de l’equip 

- Informació presencial a les aules de la facultat de pedagogia i de 

formació del professorat 

- Correus electrònics a persones considerades clau (cap projecte Èxit, 

directors d’escoles de centres de Ciutat Vella,...) 

- Carta a la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

- Contacte amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya 

- Contacte amb el programa “D’aquí, d’allà”, de la Televisió de 

Catalunya 

 

 



4.3 Cartells penjats 
 



 

 

ATENCIÓ 

Taller Audiovisual 
Curs de formació gratuïta 

13 al 17 de desembre de 2010 

16.00 a 20.00 h. (20 hores acreditades amb certificat) 

Projecte ARAFI “Competències i factors clau per a l'èxit educatiu 

des de la perspectiva dels estudiants universitaris fills/es dels 

immigrants”(2009 ARAF1 00010) 

Requisits per poder accedir al programa: 

Ser estudiant universitari de pares asiàtics, africans, llatinoamericans i/o 

europeus no comunitaris, i haver cursat total o parcialment l’escolaritat 

bàsica a Catalunya. 

Programa: 

- Llenguatge audiovisual 

- Edició de vídeo digital 

- Edició no lineal 

- Optimització de vídeo digital 

Lloc: Campus Mundet (Passieg de la Vall d’Hebron, 171)/ <M> Mundet de L3 

Termini màxim d’inscripció: 26 de novembre de 2010. 
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